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A kapitalizmus vírusa – a vírus kapitalizmusa 

 
 
„A polgári termelési és érintkezési viszonyok, a polgári tulajdonviszonyok, a modern polgári 
társadalom, amely oly hatalmas termelési és érintkezési eszközöket varázsolt elő, ahhoz a 
boszorkánymesterhez hasonlít, aki nem ura többé az általa felidézett földalatti hatalmaknak. 
Az ipar és a kereskedelem története évtizedek óta nem egyéb, mint annak a története, hogyan 
lázonganak a modern termelőerők a modern termelési viszonyok ellen, azok ellen a 
tulajdonviszonyok ellen, melyek a burzsoáziának és uralmának életfeltételei.” 
 

Karl Marx – Friedrich Engels: A Kommunista Párt kiáltványa. 
 

I. 
 
Amit a legelőször tisztázni kell: a 
világjárvánnyá, azaz pandémiává terjedő 
COVID-19 nevű betegség, illetve az azt 
létrehozó SARS-CoV-2 vírus (2020. 
február 11-e előtti ideiglenes nevén: 2019-
nCoV) egy különös társadalom különös 
terméke: a kapitalizmusé.  
 
Az, hogy e vírust és járványt kapitalista 
társadalmi terméknek tartjuk, bővebb 
magyarázatra szorul. 
 
Először is, a kapitalista termék fogalma 
alatt nem azt értjük, hogy mindenható és 
mindentudó világösszeesküvések eredmé-
nyeként  és  mesterterveként  robbantódott 

 
 
ki a járvány. Mivel az efféle összees-
küvéseket kapitalista mítoszoknak, vallás-
nak tartjuk. Ezzel bővebben a …-vírus-
összeesküvés-vallás-...1 című írásunkban 
                                                            

1 A honlapon:  
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-12.-szam---ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/...-
virus-osszeeskuves-vallas-...--1.-resz.html ; 
 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-12.-szam---ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/...-
virus-osszeeskuves-vallas-...--2.-resz.html 
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Korábban megjelent újságok: 
 
1. szám – 2014 február: Kik azok a 
proletárok? ▪ A politikusok engedjenek a 
tömegeknek: egy interjú a kijevi 
tüntetésekkel kapcsolatban ▪ Röplap: 
Szervezkedj! Szabotálj! Harcolj! 
2. szám – 2014 szeptember: Vita a Barikád 
Kollektívával ▪ Interjú Agustín 
Guillamónnal ▪ Harry Potterről ▪ Vita a 
Gondolkodj és Lázadj csoporttal ▪ 
Nekrológ: Charlie Haden (1937-2014)  
3. szám – 2015 október : Kiáltvány ▪ 
Migráció?! A kapitalizmus menekültjei ▪ 
Dosztojevsz-
kijről ▪ Vita 
a neo-
liberaliz-
musról 
4. szám – 
2016 tavasz: 
A tőke há-
borúi a tőké-
ért – forra-
dalmi de-
fetizmus a 
kommuniz-
musért ▪ Az 
erőszak 
archeológiá-
ja ▪ Saul 
fiához 
5. szám – 2016 ősz: Agustín Guillamón: 
Tézisek a spanyol polgárháborúról ▪ Gilles 
Dauvé recenziója Ken Loach spanyol 
polgárháborúról szóló filmjéhez ▪ Vörös 
enzim 
6. szám – 2017 tavasz: Beszámoló - 
Kurdisztán ▪ Mexikó ▪ Momentum 
7. szám – 2017 nyár: Bevezető - 
Kapitalizmus, Castro, Katasztrófa ▪ 
Marcelo "Liberato" Salinas: Egy doboz 
hamu, az állam és a következő forradalom 
▪ Sam Dolgoff: A kubai forradalom jellege 
▪ Guillermo Almeyra: A kubai forradalom 
válaszúton ▪ Héctor Reyes: Az államkapi-

talizmus krízise ▪ Venezuela: Kapitalizmus 
és osztályharc 
8. szám – 2017/18 tél: A tőke 150 – Fried-
rich Engels recenziói Karl Marx: A tőke c. 
munkájához a Részeg Hajó előszavával ▪ 
Katalónia: versengő nacionalizmusok a 
munkásosztály ellen ▪ Racionalitás, kom-
munizmus, szocializmus; pénz, piac, társa-
dalmasítás 
9. szám – 2018 tavasz: Tamás Gáspár 
Miklós és a 220. tézis találkozása a bonc-
asztalon, avagy megjegyzések Slavoj Žižek 

„A kettős 
zsarolás ellen” 
c. könyvéhez ▪ 
Az atomizáci-
óról ▪ Tézisek 
a (forradalmi) 
utópiáról 
10. szám – 
2019 nyár - 
ősz: Interjú 
Errico 
Malatesta: 
Kávéházi 
eszmecserék c. 
könyv fordító-
kiadójával ▪ 
Rögtönzött 
gondolatok a 

(mozgalmi) vegetarianizmusról ▪ Néhány 
(elő)szó Duczynska Ilona: Széljegyzetek a 
KMP bomlásához c. írásához  [kritika a 
szociáldemokráciáról; Lukács, Lenin, 
erkölcs, probléma] ▪ Duczynska Ilona: 
Széljegyzetek a KMP bomlásához  [kritika 
a Magyarországi Tanácsköztársaságról] 

11. szám – 2020 tavasz - nyár: Sztálin, 
Szovjetunió, kapitalizmus: néhány 
megjegyzés ▪ Interjú Balázs Gáborral, a 
"Párizs szabad város 1871 - a Párizsi 
Kommün" című könyv szerzőjével ▪ Lucio 
Urtubia, egy "anarchista Robin Hood" 
története 
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tőkének alávetett, ezért tőke ellenességre 

indított, de önmagát így újratermelő, ezért 

rendszeren belüliként a tőke osztályharcát 

vívó konkurenciaharcossá nyomorítható 

ellentmondását; vagy mondjuk a 

„tulajdonos” kisárutermelő lehetséges 

mentális különbözőségét, atomizációra 

való nagyobb hajlamát stb. a csak 

munkaerőt tulajdonló bérmunkával; vagy a 

bérmunkás osztályléthelyzete és a konkrét 

munkája közti ellentmondást pl. a tőke 

megbízásából parancsoló művezetőnél, 

„kisfőnöknél”; vagy egy jól fizetett 

szakértelmiségi bérmunkás léthelyzete és 

az életszínvonala közti lehetséges 

ellentmondást, mint elnyomottat, ki-

zsákmányoltat a tőkés életmód illúziójával 

önmaga ellenségévé tevőt stb.). S pont az a 

feladata a kommunista mozgalomnak, 

hogy a különböző ellentmondásokat ne 

elkenje, hanem értse és kimondja, kiélezze, 

vagy épp elsimítsa jellegüktől függően, 

hogy a kommunista vagy a kapitalista 

perspektíva szülöttei, fenntartói, 

megvalósítói, hogy milyen tendenciát és 

kiteljesedést képviselnek és 

képviselhetnek. A „nép” fogalma 

mindezzel szemben a léthelyzetbeli és 

tudati ellentmondásokat, meghatározott-

ságokat elkenő fogalom, a kapitalista 

perspektívából szemlélve felszínes, hamis 

azonosságot állító, a kommunista 

perspektívát pedig nélkülöző fogalom; a 

jövővel szembeni szándékolt vakság a 

jelen népszerűségéért. Az efféle 

demokratikus vegyületek, osztálybékítő 

„harmonizátorok” használata egyben arra 

is utal, hogy a kapitalizmus ellent-

mondásai, annak meghatározottságai, így 

felszámolásuk, meghaladva tagadásuk 

meghatározottságai nincsenek megértve 

adott mozgalmak által. Ez pedig a 

reformizmust mélyíti el a forradalmiság 

helyett, polgári pragmatizmust helyez a 

kommunista perspektíva helyére, minimum 

a kapitalizmus „status quo”-jából, a 

fennálló eleven erejéből következőleg; így 

a forradalomnak a kapitalista perspektívá-

val szembeni, a „teljesen új, teljesen más” 

lépéshátrányát bukássá változtatja. 

. 
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foglalkozunk. Itt elég annyit 
megjegyeznünk, hogy a tőke, tulajdon, 
áruviszony sajátos univerzalitása, ekképp 
mindent elnyelhetősége, társadalmi-     
sága mestertervek lehetőségének illúzióit, 
és a tőkés viszonyok lényege, az egyéni-, 
konkurencia-, osztályérdekekké való 
szabdaltság, ennek személyiség-
szocializációi okán megvalósít-
hatatlanságukat eredményezi. A 
világuralmi, mindenható-mindentudó 
összeesküvés, mint a tőkés rendszer uralmi 
formája a tőke korlátoltságával, 
mindentudásra és mindenhatásra való 
képtelenségével terhelt; így szükségképp 
önnön kudarcával és lehetetlenségével.   
 
Ám ebből nem következik az, hogy ne 
lehetnének részleges összeesküvések, 
például amit burzsoábeszélül egyszerűen 
terrorizmusnak szokás hívni. Lehetnek 
ezek államiak is akár; ám ezek 
mindenhatósága és mindentudása önmaguk 
által is felfogottan korlátoltak. Nagy 
zűrzavart okozni és a zavarosban halászni 
nem világuralmat, hanem a fennálló 
fellazítását és az így támadt hatalmi 
lehetők esetleges kiaknázását jelenti, 
többesélyes, azaz nem szükségképp uralt 
és akart kifutásokkal és kockázatokkal. X 
rohadékot megpuccsolhatja Y szemétláda. 
De ezt eleve és kizárólagosan világuralmi 
törekvésként, vagy épp világuralomként 
elsősorban   Hollywood    külsőn    szok-
ták látni-láttatni, a gazdaságos 
forgatókönyvírók lakókocsiparkjában. 
Tehát korlátolt cél tudatosan korlátolt 
tettéről van szó – de ez sem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a társadalmi lehetőket, 
azok szereplőit, azok céljait teljes 
egészében felfoghatta és felfogta adott tett 
kitervelője és végrehajtója. Persze attól, 
hogy nem mindent, csak részt akar, a 
képlet egyszerűbb, kisebb, ezzel a változók 
és a számuk is. Csakhogy minél inkább a 
tőkés rendszeren belül gondolkodóról, 
azon belüli uralom létrehozójáról-
fenntartójáról van szó, annál inkább áll rá 
is az, hogy a tőke korlátja maga a tőke. Ez 
pedig akkor is igaz, ha korlátolt rész-

eredmények céljából tervezett 
összeesküvésről van szó. A tőkés 
korlátoltság önkorlátozásként nem szűnhet 
meg, akár az élet más területein, akár 
összeesküvésekként próbálkoznak ezzel. A 
változók között, hiába kisebb a számuk, 
olyanok lesznek, amik a tőke álláspontjáról 
megérthetetlenek, teljesen ki nem 
számíthatóak. A konkurenciaharcon túl a 
kapitalizmus lényegének, logikájának, 
mentalitásának meghaladva tagadásává 
lehető-levő osztályharc-tényezők például. 
 

II. 
 
Mármost erős a gyanúnk, hogy a járvány 
kirobbanása nem céltudatos tettként, nem 
káoszteremtés célzatával történt. Ezt a 
feltételezésünket arra alapozzuk, hogy a 
tőkék és államok nemzetközi 
hierarchiáiban, illetve azok tömbjei közt 
zajló konkurenciaharcban komoly muníciót 
biztosítana egyik rablógyilkosnak a 
másikkal szemben, valamint az 
osztályharcban a tömegek 
lecsillapításában/felhergelésében adott 
tőkéscsoport, így a tőke mellé állításában 
annak felfedezése-beismerése, hogy a vírus 
szánt szándékkal kitermelt és elszabadított. 
Ezt idáig a legerősebb tőkék és államok 
vezetői nem mondták, a másikat 
besározandó; a legtöbb, mit e 
nagyszerűbbek nagyszerűbbjei a 
„szándékosság” dolgában állítottak, az 
volt, hogy baleset történ(hetet)t.  
 
Mindez a vírus kialakulásának kérdését 
feszegeti.  Ez ügyben inkább a 
„természetes” úton létrejöttség elmélete 
dominál az abszolút „mesterséges”, 
génsebészetileg kialakítottsággal szemben, 
figyelembe véve azt, hogy ennek kérdése is 
a fentebb említett konkurencia- és 
osztályharcban tevődik fel. Nyugati 
kutatók a természetes evolúció mellett 
érvelnek, politikus uraik kilengései 
közepette; kínai kutatók úgyszintén, bár az 
ő helyzetükben ez nem feltétlenül 
perdöntő, pláne, hogy (kényszerű) 
„harmóniát” képeznek a pártállam 
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uralkodó osztályával. Orosz kutatók között 
akad, aki a wuhani víruslaboratórium nem 
„rossz” szándékú, gyógyászati-megelőzési 
célból folytatott – bár egyben őrültnek 
tartott – kutatásait hibáztatja; és van, aki az 
idő rövidségére, a víruskutatás 
bonyolultságára hivatkozva semmit sem 
zár ki, és semmit nem erősít meg – például 
az Oroszországi Szövetségi Orvosi 
Biológiai Ügynökség (FMBA) vezetője, 
Veronika Skvortsova. Persze, ez utóbbi 
álláspont is érthető: ha a cél az ellenfél 
lejáratása, akár így, akár úgy, ahhoz az a 
legjobb, ha az egészséges szkepszis 
álláspontját mímelve manőverezési 
szabadságot biztosít magának és urainak 
másokkal szemben. A tőke és annak 
hatalma szempontjából tulajdonképp az 
utóbbi álláspont a legjobb, mert ahol 
semmit sem állítanak, ott minden igaz 
lehet; az ideológiai manipuláció 
felszabadítása a korábbi állítások 
kötöttségei, sőt, minden kötöttség alól 
pedig a nyers erőt legitimálja és teszi végső 
döntnökké. Már pedig a tőkerendszer 
jövőtlenségének növekedésével utóbbinak 
is növekednie kell, a tőke általi 
magyarázatok képtelenné válásának okán. 
És így egy ideológia és taktika marad a 
tőke és állam részéről. Az, hogy a 
tudatlanság: erő.2    
                                                            

2 Mindehhez sajtó: 
 https://www.origo.hu/tudomany/20200318-feny-
derult-az-uj-koronavirus-szarmazasara.html ;  
https://444.hu/2020/03/31/lehet-hogy-a-sars-cov-2-
mar-evek-evtizedek-ota-mutalodik-az-emberekben ; 
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=28470&az_uj_
koronavirus_kalandjai_barcelonaban ; 
https://index.hu/techtud/2020/04/21/koronavirus_wi
v_vuhani_viruslabor/ ; 
https://24.hu/tudomany/2020/05/02/koronavirus-
covid-19-vilagjarvany-amerikai-hirszerzes-
mesterseges-virus-biologiai-fegyver/ ; 
https://merce.hu/2020/05/04/nyiltan-a-kinai-
viruslaborokat-vadolta-az-amerikai-
kulugyminiszter-a-jarvany-kitorese-miatt/ ; 
https://index.hu/kulfold/2020/05/08/franciaorszag_
koronavirus_november/ ; Kremlin says unfounded 
accusations of man-made origin of COVID-19 
unacceptable https://tass.com/politics/1148225  ;  
Covid-19 result of crazy experiments at Wuhan: 
Russian scientist 

Ha elfogadjuk, hogy a vírus nem 
génsebészetileg társadalmi termék, azt még 
nem zárhatjuk ki, hogy mesterséges 
környezet biztosítva a „természeti” 
folyamatok felgyorsításával és lehetőinek 
kiaknázásával keletkezett a vírus. De azt 
sem, hogy e vírus „természetes úton”, 
természetben (majd esetleg az emberben) 
lezajló mutációk, evolúciók stb. révén jött 
létre. Ám a lényeg már felsejlik e kettő 
viszonyában. Mert ha jobban 
meggondoljuk, az előbbi eset az utóbbinak 
koncentrált, letisztított, amennyire lehet, 
irányított változata tulajdonképp; 
mindkettő esetben a természet és 
társadalom különös viszonyáról van szó, 
méghozzá többé-kevésbé „társadalma-
sított” természetről.  
 

III. 
 
Hogy a természet „társadalmasított”, 
természetesen még kevés. Mert a 
társadalom milyensége meghatározza a 
természethez való viszonyt is.  Esetünkben 
egyrészt azt, hogy a „természet” nem egy 
másik, mindentől független és önmagába 
                                                                                      

https://www.outlookindia.com/newsscroll/covid19-
result-of-crazy-experiments-at-wuhan-russian-
scientist/1813494 . (Az írás összes url 
hivatkozásáról való letöltések ideje: 2020. 03.-09. 
Az idézeteken kívül az összes megjegyzés a Részeg 
Hajó jegyzete). 
 
 
„ A tudatlanság: erő” – egyébként G. Orwell 1984 
c. írásának ezen jelszava nem csak a 
manipuláltakra, hanem a manipulálókra is áll; és 
nem csak merő kellemetlenségből alkalmazandó 
merő kellemetlenséget okozva, hanem azért is, mert 
olyan amilyen, de örömforrássá is lehet. Az 
uralkodók szabadságához, az uralom megéléséhez, 
a bármit megtehetek boldogító önteltségéhez is 
tudatlanság kell, mint az uralkodókhoz való naiv 
bizalomhoz és az uralkodókért való hősies 
önfeláldozáshoz is az alávetettek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek részéről például; és mint írva volt, 
minél kevésbé lehet „észérvekkel” legitimálni a 
fenntarthatatlant, annál inkább kell másféle, 
esztelen és érvtelen legitimációt szerezni a 
legitimáció teljesen feleslegessé, vagy legalább is 
negatívvá tételéig. Így a tétel fordítva is igaz: e 
világ ereje a tudatlanság.  
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egyáltalán e léthelyzetek tudati-hamistudati 

következményei, lehetői mind általában, 

mind a konkrét történelmi szituációban; 

annak kérdése tehát, hogy ki viheti véghez 

a kapitalizmus felszámolásának kapi-

talizmus adta, meghatározta történelmi 

feladatát léthelyzetének részlegesen/tel-

jesen megfelelve, és ki a léthelyzetének 

ellenében – lásd egy-egy tőkés 

„osztályárulását”, ami pont azért lehet csak 

alkalmi, mert a léthelyzetükkel szemben 

kell(ene) kommunistává válni(uk). Ezért 

mondjuk azt, hogy a kapitalizmus 

felszámolását, a kommunista forradalmi-

ságot a proletariátus, mint a kommunista 

öntudat dinamikáját bíró-kiteljesítő 

hajthatja végre. Hogy azon társadalmi 

rétegek és osztály értheti meg a 

kapitalizmus ellentmondásait, annak 

meghaladva tagadását, e meghatározott-

ságot a győztes forradalomhoz kellő 

társadalmi méretekben, akiknek léthely-

zetében nem dominál a tőkefelhalmozás 

tulajdonlásának tendenciája. Azaz akik 

„csak” a kapitalista perspektíva 

szempontjából egymás konkurencia-

harcosai, míg a kommunista perspektíva 

szempontjából a nem-tőkés azonosságával 

bíróak; és ezért tartjuk elengedhetetlennek 

azt, hogy a bérmunkásosztály előbb-utóbb 

központi szerepet vállaljon a kommunista 

harcokban, mivel ő az önmaga ellenében 

folytatott tőkefelhalmozás első számú 

„gyanúsítottja” és áldozata. Amennyiben a 

bérmunkásosztály nem tagadja meghaladva 

a tőke termelését, úgy a tőke marad, s az 

ellenforradalom minden látványos 

kommunista „részeredmény” ellenére 

győz.  

 

Ám a dolog léthelyzet és történelmi dina- 

mikák szituációi által meghatározott, nem 

pedig eleve elrendelt. Az osztályelmélet 

nem fajelmélet, nincsenek árják és eleve 

kiirtandóak, azaz eleve forradalmi 

nagyszerűek és mássá nem lehető 

ellenforradalmi alják; a léthelyzetek külső-

belső ellentmondásosságai le is fojthatják a 

kommunista dinamikát (lásd pl. bér-

munkásosztály, mint önmaga ellenében 
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dominanciáját akarva-akaratlanul „körön 

belülre” engedi. A fogalmak történelmileg 

alakultak és alakulók, nem használhatóak 

bármikor bármire; mint eszközök célokat s 

lehetőket meghatározóak, akár tudomásul 

veszik ezt adott fogalom használói, akár 

nem.   

 

Annak okát, hogy a „nép” fogalma kezdi 

kiszorítani / pótolni a bérmunkásosztály, 

proletár stb. fogalmát, egyrészt abban 

látjuk, hogy a különböző, kapitalizmust 

tagad(ni akar)ó mozgalmak, mint a 

„forradalmi apály” szülöttei, már-már 

kényszeresen minél több embert akarnak 

bekapcsolni a kapitalizmus elleni harcba, 

illetve, hogy e mozgalmak minél inkább a 

tömegharcok részévé akarnak válni, akár a 

reformizmussal szembeni vakság, a 

reformizmus megerősítésének az árán, akár 

elitizmust tagadóként, akár elitként, a 

politikai-társadalmi karanténból kitörendő. 

Másrészt abban látjuk, hogy a kapitalizmus 

(saját viszonyain való túl)fejlődésének 

következtében, az általa forradalomra 

kényszerített-kényszerítendő tömeg nem 

csak a bérmunkásosztályból áll – mert 

például a tőke fejlődése magából a 

tőkefelhalmozásból és ezzel a társadalmi 

újratermelésből tömegeket zár ki, 

pauperizál – és a bérmunkásosztályt sem 

kizárólagosan, sőt, még „főleg” sem a 

„klasszikus”, „ellenkultúraként” (is) 

elkülöníthető-elkülönülő ipari munkásság 

alkotja. Pláne nem az elsőként 

kapitalizálódott országokban, az ún. 

dezindusztrializációból, magának a tőke 

termelésének az átsruktúrálódásából, a tőke 

uralmát meg nem szüntető, de részlegessé 

tételéből következőleg. Mindez a meg nem 

határozhatóság és meg nem határozottság 

illúzióit erősítette fel, az ennek megfelelő 

fogalmak divatjával: például a „nép” 

fogalmának „anarchista-kommunista-

ésatöbbi” mozgalmak, elméletek általi 

használatát, elterjesztését. 

A gond az, hogy a nép gyűjtőfogalma a 

„szegény”, 2  főt  foglalkoztató kistőkést 

is, a pauperizálódott bérmunkást is, az 

adósrabszolgává lett kisárutermelőt is, meg 

a burzsoá életvitellel és mentalitással 

kacérkodó magasan kvalifikált bérmunkás 

szakértelmiségit   is   egybegyűjti,    azon 

az alapon, hogy „kevesebbek”, 

„gyengébbek”, mint a „nagytőke” vagy az 

állam és erőszakszervei. Holott társadalmi 

csoportokkal, mozgalmakkal kapcsolatban 

a lényegi kérdés az, hogy e társadalom 

alapja, a tőke termelése, viszonyai adta 

helyek   és  lehetők  közül  melyiket  töltik-

tölthetik   be,   kikből   állnak  és állhatnak; 
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zárt dimenzió. Másrészt azt, hogy a 
természet a kapitalizmus társadalmának 
különös ingósága a Föld nevű bolygón.  
 
Amikor a polgári sajtó a társadalom és 
természet közötti kapcsolatról értekezik, 
vagy szörnyülködik épp, akkor végső 
soron csak mennyiségi kérdésként 
kezel(het)i a dolgot: a társadalom túl nagy 
helyet foglal, növekedésével visszaszorítja 
a természetet, és ez (éppen) rossz dolog, 
rossz következményekkel. Vagy ha 
(polgári-álszent) erkölcsi-etikai hisztériák 
híján pusztán (polgári) pragmatikus 
szemlélettel nézik a dolgot, akkor „ez van” 
szituáció „ez van” következményeként 

tárgyalják az ügyet, tiszta tudomány 
független szakértőivel megoldandó a bajt – 
már ha van nekik bajuk egyáltalán. 
 
Holott a lényeg az, hogy egyrészt különös 
minőségből, a tőkefelhalmozásból fakad a 
mennyiségi növekedés, és nem fordítva, 
nem pusztán mennyiségi növekedés van 
épp tőkefelhalmozással. Másrészt, hogy a 
tőkefelhalmozás  növekedése nem 
általában növekedés, hanem különös 
logikával bíró különös felhalmozási 
kényszer, az áruérték összekötéssé lett 
tulajdoni elválasztásé, ami különös 
hiányokat és pazarlásokat termel, szemben 
más társadalmak felhalmozásával,
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hiányaival, pazarlásaival. Ezt pedig a maga 
teljességében nem lehet megérteni úgy, 
hogy a tőkefelhalmozásról elfeledkezünk, 
és / vagy eleve adottnak és örökkévalónak 
látjuk: azaz nem a saját, belső, 
kibékíthetetlen ellentmondásainak és azok 
megoldódásainak-megoldásainak dinami-
kái révén más társadalomból más 
társadalommá alakulónak-alakítandónak. 
Általában a „növekedést” központi 
problémává tenni például az ún. baloldali-
rendszerkritikus oldalon – akár a 
tőkediktatúra egyik formáját (válasz: 
például antifasizmus), a tőke 
osztályharcának javára folytatott 
konkurenciaharc csoportszervezési 
kényszereit, ideológiáit (válasz: például 
antirasszizmus), a tőke természethez, 
állatvilághoz, élelmiszertermeléshez való 
viszonyát (válasz: például 
vegetarianizmus) – végső soron a tőke 
apologetikáját, a tőkés rendszer 
fenntartását-restaurálását, azaz minden 
progresszivitás ellenére pont a tagadandó, 
a kapitalista rendszer és annak 
ideológiáinak, mentalitásainak, pártjainak 
az igenlését jelenti. Mert minden 
önmagába szakított rész, mozzanat az 
egésszel, a lényeggel, ez esetben a tőkével 
szemben önálló egésszé téve elfedi az 
igazat alternatív valóság felállításával; és 
ekképp a megoldások is, már ha 
következetesen viszonyulnak e 
következetlenségen belül, csak az így 
„elfeledve” fenntartott, ez esetben a tőke-
egésznek tetszőek lehetnek és lesznek. 
Ehhez pedig olyan szervezeti forma, 
elmélet, napi gyakorlat és mindennek 
személyiségszocializációja is elegendő, 
ami nem csak más szervezetetekkel vagy 
amennyire lehet, magával a kapitalista 
rendszerrel szembeni elkülönülés 
részlegességével bír. Hanem, mint önmaga 
által fel nem fogottan, de egésszé tett 
részprobléma „megoldója”, önmagában is 
a részlegesség hordozója/fenntartója. Nem 
a tőkével, még csak nem is annak összes, 
hanem annak bizonyos következményeivel 
szemben lép(ne) fel; ezért a tőkével 
kompatibilis működéseket, mentalitásokat, 

tudatosságot, szervezetiséget, tár-
sadalmiságot sem kell lényegében 
tagadnia, és kézenfekvőként, készen 
kapottként ezeket felhasználhatja. És mint 
a tömegek számára is elfogadhatóakat, 
tömegek által sem kritizáltakat (a jobbos 
„kommunistázások” inkább ostoba és 
nevetséges szitkozódásnak, mint kritikának 
kell tartani), valamint, mert a 
népszerűségért, a tömegmozgalommá 
válásért a tömeggel szembeni felvilágosító 
kritika sem viendő túlzásba, önkritikátlanul 
fel is használják. Az önmagába szakított 
növekedés efféle tagadása egy másik 
önmagába szakított növekedés igenlésével 
lesz teljes: legyen tömeg; de hát az egésszé 
tett részsiker a valódi mércéje az egésszé 
tett rész-mozgalmaknak, nem pedig a 
kapitalizmus adta történelmi feladat 
végrehajtásért cselekvés. Így minél 
„össztársadalmibbá” próbál válni az efféle 
antikapitalizmus, annál inkább a 
hierarchikusság, az elitisztikusság 
részlegességét fogja magában hordozni, 
kevesek uralmát sokak felett, mind a 
szervezeten belül, mind a bázisával 
szemben, hatalomra kerülve pedig a 
társadalommal szemben. Ez pedig nem 
csak egy nagy (boldog) baloldali család 
ígéretét hordozza. Hanem a polgári, 
kapitalizmussal kompatibilis működések, 
mentalitások, tudatosság, szervezetiség, 
társadalmiság, állami szereplés vagy 
állammá válás, mindebből következőleg 
opportunista szövetségi rendszerekben 
gondolkodás lehetőjét és valóját. A 
kapitalizmus tagadása, a puszta 
antikapitalizmus maga egy egésszé tett 
rész, mert maga a kapitalizmus nem egy 
önmagában álló dolog, hanem egy 
történelmileg alakult és ellentmondásai 
révén tovább alakuló-pusztuló 
dinamizmus. Egy önmagába szakított 
dolgot persze könnyű – legalább is 
gondolatban – egy másik, önmagában álló 
dologgal felváltani, a felszínes, önmagába 
szakított jegyei alapján tagadni; de ez a 
végső soron konzervatív eljárás nem a 
kapitalizmus dinamikája által önmagával 
szemben meghatározott és követelt 
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25. A rasszokon átnyúló szolidaritás iránti 

vágy mindig terhelt, amint azt a rasszizmus 

történelme mutatja. A szolidaritás kialaku-

lása feszült, nehéz, és az objektív körül-

mények és stratégiai döntések függvénye 

lesz. A legnagyobb aggodalom az, hogy ez 

a szolidaritás a fekete felszabadítás rová-

sára történhet meg. Ezt megelőzendő 

erőfeszítéseket kell tenni a fekete forradal-

mi harc autonómiájának tiszteletben tartása 

és támogatása érdekében. 

 

- Shemon és Arturo 

   2020. június 

 

 
 

Függelék 

 

A „nép” fogalmáról 
 

E fogalom mozgalmi elterjedését és 

elterjedtségét nézve azt gondoljuk, hogy 

számos csoport, militáns esetében nem 

pusztán „divatos szóhasználatról” van szó; 

illetve nem fogalmi taktikázásról, nem 

csupán „rugalmasságról”, 

„pragmatizmusról”, amiket egyszerűen 

„ortodox merevségünk és doktrinerségünk” 

okán utasíthatunk csak el. Mi e 

fogalomhasználatot egy mélyebben fekvő 

történelmi probléma kifejeződésének, 

megnyilvánulásának tartjuk. Olyan, adott 

történelmi korszakra való, vég-

eredményben kontraproduktív reagálásnak,  

ami  úgy akar  a  hátrányból, a forradalmi 

apályból és a kommunista perspektíva, 

mint meghatározó kikopottságából,  fel 

nem   ismertségéből  és / vagy  torz-

képéből előnyt kovácsolni, hogy a 

kapitalizmust, annak ideológiai 
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20. Nem minden volt erőt adó és 

felszabadító, ami a lázadás alatt történt. 

Ugyanazok a problémák fennálltak a 

lázadás alatt, amelyek korábban is léteztek: 

rasszizmus, transzfóbia, homofóbia, a 

csekély erőforrásokért folyó verseny. 

Mindez nem tűnik el hirtelen egy 

lázadásban. Az új világ felépítésének 

alapvető munkája még hátra van.  

 

21. Még meg kell válaszoljuk, mi is ennek 

a lázadásnak a teljes jelentése. A Black 

Lives Matter tartalma csak a feketékről, 

mint fajilag megkülönböztetettekről szól, 

vagy a feketék harca szélesebb tartalommal 

bír? 

 

22. Ennek a lázadásnak 1968-hoz való 

hasonlítása téves. Ez a lázadás sok szinten 

különbözik attól. Fekete polgármesterek és 

fekete rendőrfőnökök a vezetők sok 

városban. Egy többféle rasszból álló 

proletariátus lázadt fel.7 

                                                 
7 Ezt  a  tézist  nem  igazán  értjük.  Kijelentéseit 

nem igazán magyarázza. „Ennek a lázadásnak 

1968-hoz  való  hasonlítása  téves.”  Lehet,  de 

miért    is?    Arra    gondolnak,    hogy    a    68-ban 

23. Vezetheti-e a fekete proletariátus a 

proletariátus többi, rassz alapon 

megkülönböztetett frakcióját az 

elkövetkezendő években? Ez egy olyan 

kérdés, amely évszázadokra megy vissza; 

Du Bois, Haywood, James, Jones és 

Hampton, mind megpróbáltak ebben az 

országban, vagy a tengeren túl, kigondolni 

különböző koalíciókat más frakciókkal, 

hogy megkíséreljék a rasszista 

kapitalizmus és birodalom megsemmisí-

tését. Mind tudták, hogy a fekete prole-

tariátus széleskörű lázadást idézhet elő, de 

nem győzheti le ellenségeit egymaga. 
 

24. A proletariátus egyesülése a kapi-

talizmus felszámolására irányuló közös 

harcban az emberiség egyetlen reménye, 

hogy megmentse magát és a Földet. Ez az 

ellenhatalom mindazon embereken 

alapszik, akik harcra egyesülnek a 

rasszizmus, a patriarchátus és minden 

ellen, amit a kapitalizmus hoz magával. 

 

elsősorban  fekete  lázadás  történt,  most  meg 

ennél  többről  lenne  szó?  Ha  ez  igaz,  akkor a 

68-as lázadás jelentős leértékelésével állunk 

szemben. 
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meghaladva tagadás dinamikája. Ekképp 
vagy közönséges polgári párttá, vagy 
radikális osztálytársadalom-restaurátorrá 
teljesíti ki önmagát, lásd a 
szociáldemokrácia történelmi ívét.3    
 
Egyszóval: a kapitalizmus termelőerőinek 
és termelési viszonyainak dialektikus 
ellentmondásai által meghatározott 
kommunista perspektíva nélkül, vagyis a 
kapitalizmus teljes megértése nélkül a jelen 
meghamísítottá lesz, részlegessé; 
negatívumai csak negatívummá, jelene 
csak kapitalista jelenné lehet, 
társadalmisága nem követelhet más 
társadalmiságot a tulajdoni 
elválasztottsággal szemben, hanem csak 
tulajdonlást és pusztulást a 
társadalmisággal szemben.   
 

IV. 
 
Maga a tőkefelhalmozás nem eszköz, 
hanem cél, sőt, öncél: különös társadalmi 
viszony uralma, ahol a termelés és 
újratermelés célja nem egyszerűen a 
kizsákmányolás. Nem egyszerűen több 
munkáról és munkatermék feletti 
rendelkezésről van szó, nem arról, hogy 
például a péktől elveszik a kisütött 
kenyerek egy részét és jóllaknak vele, hogy 
holnap is elvehessék a péktől a kenyeret. A 
tőkefelhalmozás nem ennyire 
„természetes” viszonyulás, hanem különös 
társadalmi, a „természetestől” 
meglehetősen elütő logikáival. 
 
                                                            

3  
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-10.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/rogtonzott-gondolatok-a--
mozgalmi--vegetarianizmusrol.html ; 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-10.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/nehany-
-elo-szo-duczynska-ilona--szeljegyzetek-a-kmp-
bomlasahoz-c.-irasahoz.html  

A tőke az áruviszony kiteljesedése, az 
áruviszony teljessé és uralkodóvá tétele; az 
áruviszony pedig konkrét 
munkamennyiségek, munkatermékek, 
azokat létrehozó emberek, életek, azok 
létfeltételeinek, s azokat termelő 
eszközöknek társadalmilag szükséges 
munkaidőkké oldottsága más tárgyak, 
dolgok mennyiségeként való kifejezése ré-
vén, a piaci cserefolyamatokban. Ez 
egyben azt jelenti, hogy mint tulajdonilag 
elválasztottak áruvá, áruértékké válásukkal 
lettek társadalmivá; s ennek kiteljese-
désével lett a társadalom árutermelővé. 
Azaz történelmi-társadalmi fejlődés, a 
társadalmiság, a termelőerők stb. bizonyos 
fokán tőkés termelésként le(hete)tt az 
árutermelés uralkodó; és az árutermelés 
uralkodóvá válása szükségképp a 
tőkefelhalmozás uralmát jelenti. Ami 
egyben meg azt, hogy maga a tulajdoni 
elválasztottság sajátos összekötésével, az 
áruérték univerzalitásával a 
„legtársadalmibb” formáját nyerte el 
tőkefelhalmozásként; immár nem 
személyi, törzsi, hűbéri láncolatba tartozás 
stb. előfeltétele a tulajdonlás, hanem 
megfelelő mennyiségű áruérték, dologi 
formájában pénz. Az pedig 
tőkefelhalmozásként kísértheti a végtelent 
és adhat hatalmat. Azaz: feudális-hűbéri 
függésnek tetsző állami hatalmak alapja is 
a tőke tulajdonlása, a tőkefelhalmozás 
követelményeinek való megfelelés. E 
személytelen hatalom nélkül minden 
személyes hatalom- és vérszomj, ennek 
bája és varázsa – semmi.  
 
Így az a többletmunka, ami azon felül 
végezhető, ami a munkaerő – és ennek 
révén a munkavégzés feltételeinek, azokat 
termelő eszközöknek – az újratermeléséhez 
szükséges az adott viszonyok közt, az áru 
és tőkevilágban nem pusztán 
terméktöbbletté, hanem értéktöbbletté lehet 
és lesz. S a tőkefelhalmozás világában nem 
más a cél, mint minél több áruértéket 
birtokolva az áruk világa feletti minél 
nagyobb uralom – e viszonyok közt ez 
adva olyan, amilyen, de létbiztonságot –, 
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azaz: eme értéktöbblet maximalizálása, a 
tőkefelhalmozást maximalizálásért. Ez 
pedig nem egyszerűen a „nyers” 
kizsákmányolás logikája. Itt nem 
egyszerűen az elidegenedett emberi 
tevékenység megnyilvánulásáról van szó. 
Hanem annak különös formájáról. Hiába 
jelentkezik valaki kizsákmányoltnak, 
mondjuk a nehéziparba, önmagát 
fenntartandó ekképp, akkor, ha a 
létrehozandó / létrehozott áru a benne lévő 
többletmunkával, értéktöbblettel nem 
realizálható, nem tehető az áruérték dologi 
formájává, pénzzé, és nem válhat 
tőkealkatrésszé, sőt, ha nem válhat a tőkék 
egymás közötti konkurenciaharcában a 
győztes pozíciójához szükséges nagyságú 
tőkefelhalmoz
ás, profitráta 
és profittömeg 
alkatrészévé. 
Nem fogják 
felvenni, nem 
tudja önmagát 
eladni. Ki-
zsákmányolás 
nélkül nincs 
tőkefelhalmo-
zás; de ha nem 
lehet győze-
delmes tőke-
felhalmozássá, 
csak és legfel-
jebb gazdasá-
gilag nem életrevaló áru-potenciállá és 
maradékká, a kizsákmányolás és 
kizsákmányolt sem kell. Ám a tőkének 
gondoskodnia kell arról, hogy másként ne 
is létezzen: az neki piacot szűkítő, tőke-
lehetőt rontó konkurencia (lenne) ugyanis. 
Nincs békés egymás mellett élés.  
 
Az, hogy elméletileg minden konkrétum 
áruértékké oldható, a tőkefelhalmozás 
gyakorlatában azt jelenti, hogy az egész 
világ elnyelendő és neki alárendelendő az 
áruérték univerzalitásának korlátolt 
végteleneként és végtelenéért.  A  
természettel való kapcsolat, a természet 
„visszaszorítása” így nem egyszerűen 

emberi tevékenység műve; és ha a 
természet visszaszorítása, „társadalmasí-
tása” baj, akkor ennek a megoldása sem 
egyszerűen az emberi tevékenység 
visszaszorítása. Hanem az emberi 
tevékenység milyensége, az áru és 
tőkefelhalmozás alkatrészként műveléséből 
következőleg ennek megváltoztatása más 
társadalmisággá.     
 

V. 
 
A természet tőkés társadalmasítása azt 
jelenti, hogy a tőkefelhalmozás, ennek 
uralmi-hierarchikus viszonyai, 
személyiségszocializációi eredményeképp 
a természeti folyamatokba állandóan tőkés-

korlátolt mó-
don avatkozik 
be e társadalom 
újratermelése. 
Nem pusztán 
arról van szó, 
hogy általában, 
társadalmi vi-
szonyoktól füg-
getlenített el-
vontsággal néz-
ve a természet-
tel az emberi-
ség szükség-
képp anyagcse-
rét kell, hogy 
folytasson, és 

ennek aztán mindkettőre nézvést 
következményei vannak. Hanem arról, 
hogy konkrétan ezt miért és miként teszik. 
Felmérve az összes lehetőt történik ez – 
már amennyire egyáltalán a 
következmények felmérhetőek adott 
tudásszintet stb. figyelembe véve –, hogy a 
lehető legkevesebb negatív 
következménnyel járjon az emberi életekre 
és/vagy a társadalom újratermelésére, és 
ezért a természetre nézvést; vagy adott 
társadalom újratermelési logikája, azaz 
adott társadalmi-termelési viszonyok, e 
viszonyokat fenntartó 
személyiségszocializációi felülírják az 
általuk is létrehozott tudást, a 
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19. Az abolíció [itt a rendőrség 

felszámolását jelenti - RH] maga után 

vonja a rasszista kapitalizmus korszakában 

kiépített rendészeti infrastuktúrák sokasá-

gának materiális megsemmisítését. Május 

26. és június 1. között abolícióra került sor. 

A kiterjedt zavargásoknak köszönhetően 

egy hét alatt több történt a rendőri hatalom 

diszkreditálása és korlátozása érdekében, 

mint sok évtized aktivizmusa alatt. Itt 

látjuk az abolíció potenciálját legteljesebb 

mivoltában, ami egy rövid időre szolidari-

tást váltott ki a proletariátus különböző, 

rasszként megkülönböztetett frakciói 

között, ezzel országos válságot okozva, és 

egy rövid pillanatra recsegve-ropogva 

feltárva az ajtót egy új világra. 6 

                                                 
6 Folytatva a 4. lábjegyzet gondolatvilágát. Nemrég 

jelent meg Kustán Magyar Attila és John Holloway 

beszélgetése (https://ujegyenloseg.hu/nemet-monda 

ni-a-kapitalizmusra-interju-john-holloway-szociolo 

gussal/?fbclid=IwAR0pPMBTPjjkXoqTcI5ybc4wk

jKRHU6SxtAMmTjZ9iYazaAnLNhBD4C-3QA-; 

Letöltés. 2020.08.12.), ahol Kustán a következőt 

mondja: „Seattle városában jött létre a tüntetések 

alatt a Chaz nevű önszerveződő közösség, a Capitol 

Hill Autonomus Zone (Capitol Hill Önszerveződő 

Zóna), ami számomra az eszembe juttatja a párizsi 

kommünt, ’68-at és más, hasonló kezdeményezé-

seket.” Efféle önszerveződés jött  létre Philadelphi-

ában (erről többet: https://merce.hu/2020/06/19/phil 

adelphiaban-az-otthontalanok-kialtottak-ki-ujabb-

rendormentes-zonat/; letöltés 2020. 08.12.) is. Azaz 

a proletariátus bizonyos csoportjaiban, adott hely-

színeken felmerült egy másik világ igézete. De a 

nagy kérdés az számunkra – és véleményünk sze-

rint ez lényeges kérdés a kapitalizmust felszámolni 

kívánó mozgalmak számára is –, hogy a tőkés, ál-

lami stb. vezetők, vagy helyi rendvédelmi erők le-

váltásának, kiszorításának igényén túl felmerült-e a 

                                                                       
helyi militánsokban, hogy minden forradalom sar-

kalatos kérdése az, hogy kié a föld és kié a gyár, ki 

uralja a társadalmi újratermelés folyamatait, annak 

meghatározó részeit, illetve egészét, és ezt úgy 

teszik-e, olyan termelési viszonyokat alkotva, hogy 

azok meghaladva tagadják a tőke, az állam, a tulaj-

don, az áru viszonyait? És ha ez nem merült fel, 

akkor miért nem? Az látható, hogy a gyakorlatban 

erre nemigen történt kísérlet. De bízunk benne, 

hogy gondolatban legalább felvetődött e probléma-

kör, hogy az lényegi tőkeellenes gyakorlattá lesz, s 

az események progresszivitása nem jut az 

„Occupy” sorsára.  

Persze tűnhet úgy, hogy eme kérdések nem többek 

trollkodásnál, pláne, hogy mi itt vagyunk, a harc 

meg esetünkben egy kontinenssel odébb, az USA-

ban zajlik. Ám az efféle „kritikára” az a válaszunk, 

hogy nem lehet feladatunk csak az (állítólagos) jót 

látni és minden mást neurózissá kenni; az sem, 

hogy állandóan úgy lelkesedni, mosolyogni, mindig 

(alázatosan-fensőbségesen-lazán-ésatöbbimódon) 

pozitívat mutatni kifelé, mintha a vásárlókat, üzleti 

partnereket, főnököket, ésatöbbiket szeretnénk bo-

londítani, mint ahogy ezt a tőke világa követeli a 

saját kedvére a teljes kiégésig és idegösszeomlásig, 

a köz és/vagy az önveszélyességig. Ez itt nem 

munkahely, és nem is a párja, a munkaerő 

re(de)generáló szabadidőközpont. Nem kapitalista 

ön- és csapatépítő program a pszichiátriáig. Ez itt 

nemzetközi kommunista mozgalom, ami nem lé-

tezhet másként, mint kritika és önkritika útján; har-

cot: a kritikát és kritikát: a harcot kell felmutatnia, 

nem pedig útlevelet, és nem a tőkének tetsző 

sikeresség szélhámosságát. E mozgalom nem léphet 

tovább másképp, csak ha feltárja és megérti korábbi 

lépéseinek elégtelen voltát. Kritikánk és kérdéseink 

erre vonatkoznak, ezért történnek, nem pedig azért, 

hogy cenzorrá sértettekkel szemben és helyett ma-

gunk alá trollkodjuk a világot. De azt sem tűrhetjük 

el se mi, se más e mozgalomban, hogy velünk és a 

mozgalommal trollkodjanak a kritika, vagy valami 

más nevében, hogy elvéve a kritikának és önkri-

tikának a lehetőjét is likvidálják a mozgalmat így, 

az öntelt vigyorgás tudatlanságává hamvasztva azt. 

Aki akarja, értheti és használhatja kritikánkat; aki 

nem érti, tán megérti egyszer; aki kritikát fogalmaz 

meg velünk szemben, azt a kritikát megfontoljuk és 

változtatunk az álláspontunkon, ha az bizonyítottan 

helyes. 

 

81 8 / 44



 

őket. Annak ellenére, hogy a rendőrség 

hosszú sztrájktörői múltra tekint vissza, 

sok még a teendő a munkásság frontján, ha 

a rendőrség és a börtönök felszámolásáról 

van szó. A közlekedési, szállító, logisz-

tikai, köztisztasági, egészségügyi és más 

munkások nélkül a rendőrség felszá-

molására irányuló harc bukásra van ítélve. 

16. Tekintettel a szakszervezeti tagság 

csekély arányára, sok munkahelyi küzde-

lem kaotikus, robbanásveszélyes lesz, és 

szakszervezetek vagy más hivatalos 

szervezet közvetítése nélkül zajlik majd. A 

szakszervezetek beszállnak majd és 

megpróbálják ellenőrzésük alá vonni és 

kooptálni azokat. Nyújthatnak-e pozitív 

visszacsatolást a munkahelyi küzdelmek az 

utcai küzdelmeknek? Ha igen, akkor a harc 

új szakaszába lépünk. 

17. A burzsoázia, hatalmának újbóli 

megszilárdítása és a forradalom megakadá-

lyozása érdekében sietősen reformokat 

vezet be és engedményeket tesz. Néhány 

rendőrt kirúgnak és vád alá helyeznek; 

egyes rendőri szervek költségvetését csök-

kentik; egyes iskolák és egyetemek fel-

mondták a rendőrséggel kötött szerző-

déseiket; néhány rasszista emlékművet 

eltávolítanak; Trump rendeletet ír alá, 

amely több forrást biztosít a rendőrség 

elszámoltathatóságához; Minneapolis vá-

rosi tanácsa a rendőrség feloszlatásáról 

szavaz. Ez az intézkedéssor egy  közös 

mintázatot  követ a kapitalista történelem-

ben – az uralkodó osztály a forradalmi 

válságokra úgy reagál, hogy újraszervezi 

és átszervezi magát oly módon, hogy 

lehetővé tegye a hatalmon maradását. 

18. Amit a proletariátusnak öntevé-

kenysége révén kell létrehoznia, azt a 

társadalom más elemei petíciók, szavazás, 

a jogszabályok és  a politika megváltoz-

tatása révén próbálják megtenni. A 

reformok dicséretes célok egy rasszista 

kapitalista rendszerben, amely 

egyértelműen előnyben részesíti az élet 

feletti rendőri kontrollt. Mindazonáltal nem 

szabad  megfeledkeznünk  arról, hogy a 

burzsoá társadalom annyira szűkre akarja 

szabni ezt a lázadást, amennyire 

lehetséges, hogy az csak George Floydról,  

a  rendőrségi  költségvetések radikális 

csökkentéséről és  a költségvetés más  

társadalmi területekre való áthelyezéséről 

szóljon. De ez a lázadás sokkal többről 

szól. Az emberek által érzett mély 

igazságtalanságról, amelyet semennyi 

reform nem fojthat el.5 

 

 

                                                 
5 Meg kell jegyeznünk azt, hogy a reform 

önmagában nem, hanem csak akkor bírhat (némi) 

pozitívummal a kommunista forradalom 

szempontjából, ha az a hamis tudatok további 

forradalmi fejlődését, azaz önmaga 

meghaladásának lehetőjét és valóját hordozza – 

például olyan harcot folytat(hat)nak adott reformért, 

ahol a harc kiváltotta szolidaritás a harc 

radikálisabb célokért, radikálisabb formákban való 

továbbvitelét teszi lehetővé. A reform minden más 

esetben csak a tőkés társadalom továbbéléséhez: 

önmaga bukásához járul hozzá. Ennyiben viszont 

hasonlatos a kommunizmus felé tett tudatos 

lépésekhez is: míg a tőke, annak viszonyai, 

mentalitása bárhol fennmaradhat, addig újra is tudja 

építeni magát a kommunizmus és annak 

tudatossága ellenében.  

80 

következmények felmérését, 
megakadályozva az ennek megfelelő 
lehető legfelelősségteljesebb döntéseket.  
 
A tőke, tulajdon, állam világa és 
társadalma az utóbbi. Úgy avatkozik be a 
természeti folyamatokba, akár a 
szükségesnek gondolt, ám az is mássá-
másként szükségessé tett: 
tőkefelhalmozásként történő anyagcserét 
nézve (élelmiszertermelés pl.), akár a 
tőkefelhalmozás generálta és kihasználta 
túl és alulfogyasztást / termelést, akár 
mindennek tőkésíthető, tehát növelendő 
melléktermékeit (környezetszennyezés) 
tekintve, hogy az minden mással szemben 
önmagát tartsa fenn, tőkefelhalmozást, 
tulajdoni viszonyokat, államot azaz. Sőt. 
Az áruviszony adta és követelte 
„létbiztonság”, az, hogy önmagukba 
idegenítettek társadalmában, az árutulajdon 
embereiként arra vannak kényszerítve, 
hogy egymás konkurenciaharcosaként 
egymás tárgyai legyenek a „többivel 
szemben a többiből” felhalmozásuknak; 
hogy tevékenységük értelmét és 
hasznosságát munkaként dolgok 
mennyiségével mérik, dolgok uralmát 
hozva létre és e dolgok tulajdonlásával 
uralkod(ná)nak saját és egymás életén; 
hogy árufetisisztaként4 alkotva társadalmat 
és e társadalom bomlását, atomizációját, 
szükségképp azt eredményezi, hogy túl 
kell nőni a másikon, a másik 
kihasználásával, ameddig csak lehet, és 
azon is túl; hogy mindez tőkés 
felhalmozási kényszerré lesz, osztályképző 
hierarchiákká, tőkeként uralkodóvá. S így e 
társadalom fő kényszere és kényszerítése – 
konkurencia-, illetve osztályharc más 
tőkékkel, kizsákmányoltakkal, (még) nem 
tőkés árutermelőkkel, tulajdonosokkal, a(z 
így) kiszámíthatatlanná tett jövővel – azt 
eredményezi, hogy amit csak lehet áruvá 
kell változtatni és tőkésíteni a 
                                                            

4 Az árufetisizmusról lásd: Karl Marx: A tőke I.; I. 
Áru és pénz; 4. Az áru fétis jellege és ennek titka. 
MEM 23.  

végtelenségig. Ezért kell e társadalomnak 
elnyelnie a természetet is, tulajdonná, 
áruvá, tőke-potenciállá, tőkévé változtatva-
nyomorítva azt. 
 
Nincs kilépés e társadalomból az 
alapviszonyainak, azok tulajdon, hierarchia 
stb. képző személyiségszocializációinak 
fenntartásával; ahhoz legalább tudatilag el 
kell jutni egy másik, mindezt meghaladva 
tagadó társadalom igenléséig, annak 
mentalitásáig, vagy legalább is ezek 
tendenciájáig. Különben az áru, tulajdon, 
tőkeviszony adta, mindent bizonytalanná 
tevő létbiztonsága, csillapíthatatlan éhsége 
dominál, és kényszerűen követni kell a 
kapitalizmus logikáját ott és akkor is, az 
áru-, tulajdon-, tőkeviszony adta 
korlátoltsággal, ha abból közvetlenül profit 
nem realizálható, ha közvetlenül nem 
tőkefelhalmozásról van szó. Például a 
„tudatos vásárlás” eredményeképp 
csökken, vagy átstrukturálódik a kereslet, 
ami, mondjuk az ún. harmadik világban a 
tőke okozta szegénységet tovább növeli és 
a természet további kiuzsorázását okozza. 
Mondjuk úgy, hogy szemét-újrahasznosítás 
kolóniáivá, azaz a gazdagabb, hatalmasabb 
tőkék és államaik fertőző szemét-
sivatagaivá válnak a korábbi „háborítatlan” 
természeti vagy épp mezőgazdasági 
területek, más megélhetés híján. Vagy a 
szegénység következményeként a modern 
tőkés élelmiszeriparhoz szükséges 
fizetőképes kereslet és ennek aljasságai 
hiányában a vadon élő állatvilág 
közvetlenül fogyasztási cikké változik, 
amivel az ekképp társadalmasított vírusok 
továbbterjednek a társadalom többi 
részébe. Ahogy a profitorientált, ezért 
tömegek számára megfizethetetlen modern 
egészségügy-ipari termékeket, orvoslást 
megfizethetőbb, közvetlenül a természettől 
rabolt termékekkel kiváltó kuruzslásipar 
esetében is. Vagy lásd a kisárutermelők 
konkurenciaharcát a piac többi 
résztvevőjével a termőterület növelésének, 
a szegényes technológiák okán kimerített 
földek esőerdők felégetésével pótlásának 
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révén; valamint a tőkés mezőgazdaságot és 
állattartást egyáltalán, amivel úgyszintén a 
biovírusbányászathoz járulnak hozzá. 5  
                                                            

5 „Wang Song kutató szerint (Institute of Zoology, 
Kínai Akadémia) a fő probléma a vadon élő állatok 
fogyasztása, valószínűleg az embert nem 
közvetlenül a denevérek fertőzik meg, hanem olyan 
állatok, amelyek denevéreket fogyasztanak. A kínai 
emberek többsége pedig a húsokat és ételeik 
alapanyagát olyan "nedves" piacokon vásárolják, 
ahol élő állatokkal együtt ellenőrizetlenül árusítják 
a friss élelmiszereket is és ahol ráadásul az árak is 
nagyon elfogadhatóak.” 
(https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2) 
 
Az új „centrum”kapitalista országgá fejlődő „népi” 
Kína tőkés viszonyai, élelmiszer és egészségügy-
ipara ezeket a ránézésre csak az „elmaradott” 
országokra jellemző állapotokat fenntartja, illetve 
újratermeli. Mint ahogy minden kapitalista 
működés közvetve vagy közvetlenül a természet 
tőkés társadalmasításának ezen konkrét formáit 
előidézi, fel- vagy kihasználja, illetve „szociális 
pótintézményként” az általa termelt szegénységet 
efféle kedvezményekben és szabadosságokban 
részesíti a rendszer és a szegénység 
újratermeléséért. 
 
Kína egészségügyi rendszeréhez néhány szocdem-
bolsevik, „balos”, nem RH kommunista, de Kína-
kritikus írás:  BALMIX - Mi a kapcsolat a korona-
vírus és az egészségügy privatizációja között?  
https://balmix.hu/hu/kulfoldi-elemzesek/39840-mi-
a-kapcsolat-a-korona-virus-es-az-egeszsegugy-
privatizacioja-kozott ; Philippe Alcoy: Coronavirus  
Takes Toll on China’s Poor. 
https://www.leftvoice.org/coronavirus-takes-toll-
on-chinas-poor ; Andreea Brinza: Chinese Health 
Care Needs More Communism. 
https://foreignpolicy.com/2020/01/28/wuhan-virus-
epidemic-china-chinese-health-care-needs-more-
communism/   
 
Egy általános összefoglaló a kapitalista 
közösségiség semlegességét, azaz a polgári 
politikusságát és manipuláló manipuláltságát bíró 
Wikipédiáról:  Healthcare in China. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_China   
 
És ha már itt tartunk, néhány szösszenet a 
Wikipédiáról, azaz a különböző polgári-kapitalista 
frakciók szembenállásának termékéről, ahol jó 
esetben egymást kényszeríthetik a másikról szóló 
(rész)igazság kimondására, ekképp alapanyagot 
szolgáltathatva mindegyikőjük, rendszerük 
megértéséhez és felszámolásához:  

VI. 
 

A tudás e társadalomban szükségképp 
korlátolt lesz, mert a cél nem több, mint a 
tőkefelhalmozás, profit, az alávetettség és 
kizsákmányolás, a tulajdoni elválasztás 
révén egyénivé tett érdekek és elsajátítások 
legtársadalmibb fokának és formájának, a 
kapitalizmusnak a fenntartása, nem pedig a 
tényleges és teljes társadalmiság, az összes 
lehető és következmény tényleges és teljes 
súllyal való számbavétele. A tőke, az 
állam, a piac, mint rész uralkodik az egész 
felett, a kizsákmányolt, kisemmizett, 
alávetett tömegek felett, azok létfeltételei, 
azokat termelő eszközök felett; őbelőlük 
él, ezért teljesnek tetszik, holott csak 
uralkodó rész. Ezért e társadalmat 
fenntartó felelősségteljes döntés 
szükségképp korlátolt célért, korlátolt 
tudás alapján kell, hogy történjen, azaz 
szükségképp felelőtlen lesz. A tőke, a 
tulajdon, az állam társadalma, ahogy nem 
tud önmagán, úgy nem tud a természeten 
sem uralkodni, csak kiuzsorázni és 
                                                                                      

https://qubit.hu/2019/05/31/titokban-rahekkelte-
termekeit-a-wikipediara-a-north-face ; 
https://www.hwsw.hu/hirek/30742/poltikai-
manipulacio-a-wikipedian.html ; 
https://en.ejo.ch/public-relations/manipulation-
wikipedia ; 
Hihetünk a Wikipédiának? (Should We Believe 
Wikipedia?): 
https://www.digilife.hu/movie:hihetunk-a-
wikipedianak  
 
 
Visszatérve az eredeti témához, néhány, polgári 
naivitással és reformizmussal terhelt írás a 
természet tőkés társadalmasításához: 
https://444.hu/2020/04/02/a-termeszet-
pusztitasaban-kodolva-volt-egy-veszedelmes-
vilagjarvany ; 
https://index.hu/gazdasag/2020/04/02/kina_vadallat
_piac_koronavirus_mezogazdasag_vuhan_denever_
tobzoska_medve_epe_kornyezetvedelem_termeszet
_kizsakmanyolas/ ; 
https://index.hu/techtud/2020/03/16/zoonozis_covid
19_koronavirus_jarvany_pandemia_azsia_afrika/  
https://merce.hu/2020/04/08/alapjaiban-veve-kene-
megvaltoznia-a-ruhaiparnak-a-kornyezeti-
katasztrofa-elkerulesehez/  
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13. Az éjszakai zavargások korlátozottak 

abban az értelemben, hogy nem vonták be 

a társadalom nagyobb rétegeit 

tevékenységeikbe. A zavargások, a 

fosztogatás és a rendőrség megtámadása a 

fiatalok és a szegények tevékenysége. Sok 

dolgozó ember szimpatizált vele, de otthon 

maradt. Ez azt mutatja, hogy a zavargások 

önmagukban nem elegendőek. 

 

14. Számos fontos küzdelem egyesült ezzel 

a mozgalommal, beleértve a közlekedési 

dolgozókat, akik megtagadták a 

rendőrséggel való együttműködést. 

Ugyanakkor nem világos, ez a lázadás 

hogyan kapcsolódik a fokozódó 

munkahelyi küzdelmekhez, börtön-

harcokhoz és lakhatási küzdelmekhez, 

amelyek a világjárvánnyal összefüggésben 

bontakoznak ki. Úgy tűnik, hogy 

történelmi és jövőbeni kapcsolatokat kell 

kialakítani. Milyen mértékben vettek részt 

a zavargásokban a korábbi munkahelyi 

küzdelmek résztvevői? Milyen mértékben 

térnek vissza a zavargás résztvevői a 

munkába és folytatják a küzdelmet a 

munkahelyeken?  

4 

                                                 
4 E tézisek nagyon jól mutatnak rá arra, hogy a 

zavargások, fosztogatások önmagukban nem 

 

15. A szakszervezetek gyakran a rendőrö-

ket és a börtönőröket védelemre szoruló 

munkásoknak tekintik ahelyett, hogy a 

burzsoázia fegyveres pribékjeinek látnák 

                                                                       
elegendőek a tőke világának felszámolásához. Nem 

azt akarjuk ezzel mondani, hogy elfogadhatatlan, 

vagy nélkülözhető lenne a proletárdüh (már 

amennyiben erről van szó, mert zavargást szítani 

nem csak a proletárok tudnak, sőt, zavargás 

közvetlenül tőkés-kapitalista célokért is kitörhet, 

lásd a nemzetiségi vagy vallási csoportok közti 

utcai harcokat, államilag rendezett pogromokat). 

Nem kívánunk olyan vitákba se belemenni, hogy 

egyáltalán helyes-e szobrok ledöntése vagy sem. 

Ezt a vitát meghagyjuk a baloldali iden-

titáspolitikusok (ál)vitájának. Az a proletárakció, 

amely a tőkét, államot felszámolásukért, vagy 

legalább is ennek tendenciájával, akár erőszakosan 

támadja, számunkra mindenkor üdvös. Ugyanakkor 

látnunk kell, hogy továbblépni a szöveg által „új 

világnak” nevezett (valami) felé – mi maradiak 

maradnánk a kommunizmusnál – csak akkor 

lehetséges, ha az effajta lázadások során már a 

lázadók „közgondolkozásában”, illetve a 

gyakorlatukban is felmerül a termelési viszonyok, a 

termelési mód gyökeres, lényegi megváltoztatásá-

nak igénye, s nem ragadnak meg az állam 

erőszakszerveivel való összecsapásoknál, a boltok, 

az elosztás stb. tulajdont tagadó újraelosztásánál. 

Azaz ha nem csak romboló, hanem építő 

tevékenységről is szó van, ha nem csak tagadás, 

hanem annak teljessége: meghaladva tagadás lehet 

és lesz a dologból.  
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 meghatározott – kimenetele lehet. Végre 

bekövetkezett az amerikai proletariátus 

történelmi színre lépésre.3 

 

10. Ez  a  lázadás  a  dárdahegy  a  világjár- 

vány elleni küzdelemben. A lázadás 

megmutatja  a  világnak,  hogy   forradalmi 

                                                 
3 Az állítás, miszerint az amerikai proletariátus a 

GF lázadással lépett színre, kissé zavarba ejtett 

minket. Zavarunk okával kapcsolatban elég csak 

arra gondolni, hogy május elseje az 1886-os 

Chicago, Haymarket munkáslázadás 

vérbefojtásának okán lett a nemzetközi 

munkásszolidaritás és mozgalmak napja. Tisztázó 

kérdésünkre a szerzők válasza a következő volt: 

„The point of this sentence is not that the American 

proletariat has not existed before, but that we are 

witnessing the first truly inter-racial cycle of mass 

rebellion in US history, and in that sense, we think 

that this is the first time the American proletariat 

has entered history--(as a revolutionary class) we 

should have added.” Azaz: „Nem az lényege ennek 

a mondatnak, hogy az amerikai proletariátus nem 

létezett korábban, hanem az, hogy az USA 

történetében az első valódi "rasszközi" tömeges 

lázadáshullámnak vagyunk a tanúi, és ebben az 

értelemben gondoljuk azt, hogy ez az első alkalom, 

amikor az amerikai proletariátus belépett a 

történelembe - (mint forradalmi osztály) ezt hozzá 

kellett volna tennünk.”  

 

harcra sor kerülhet még világjárvány idején 

is. A világjárvány csak rontja az emberek 

életkörülményeit az egész világon, és 

ennek eredményeként további lázadásokra 

számíthatunk a bolygó egész területén. 

11. A George Floyd lázadást egyelőre le-

verték. Számos civil szervezet és közép-

osztálybeli ember fog hasznot húzni a lá-

zadók bátor erőfeszítéseiből. A lázadások 

azonban vissza fognak térni. Ezek a fo-

lyamatban lévő osztályharcok részét ké-

pezik, amelyek az Egyesült Államokban és 

globális szinten is zajlanak a legutóbbi 

globális recesszió (2008-2013) óta. Most a 

világgazdaság ismét recesszióban van. 

12. A jelenleg zajló nappali tüntetések a 

lázadás ellentmondásos termékei, amelyek 

nagy tömegeket vonzanak, több közép-

osztálybelit és több fehér embert. Ez az 

összetétel minden bizonnyal elősegíti az 

erőszakmentes és “jó tüntető” típusú légkör 

megteremtését, de ez nem választható el a 

fekete vezetőktől sem, akik ezt a politikát 

támogatják. Ugyanakkor az is fontos, hogy 

a  nappali  tüntetések  kiterjedése  lehe-

tővé teszi a nagyobb részvételt. 
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roncsolni azt; az összes következmény fel 
nem mérhetősége a rendszer belső, lényegi 
működéséből fakad, el nem választható 
tőle. 
 
Vagyis a lényeg az, hogy tulajdonképp 
mindegy, „mesterségesen”-e vagy 
„természetes” módon jött létre a vírus. 
Mivel így is, úgy is a kapitalizmus 
társadalmi termékével állunk szemben. A 
tőke, mint a tulajdoni formák 
végkifejletének, az áru(érték) tulajdonának 
a szükségképpeni végkifejlete, uralkodóvá 
válása, az elidegenedett emberi 
tevékenység legfejlettebb és 
leguniverzálisabb formáinak megteremtője 
és kihasználva-fenntartója ahhoz maga is 
eléggé univerzális – minden különöst 
általánossá, dolgok mennyiségében 
kifejezett társadalmilag szükséges 
munkaidőkké, áruértékké oldó, és mint 
áruérték önmagát kizsákmányolással, 
értéktöbblettel növelő –, így pedig eléggé 
társadalmi, hogy mindent beintegráljon 
önmagába, hogy önmagává változtasson 
mindent, mit lehet, s önmagát szaporítsa 
így. Vírusa ő e világnak. De ez visszafelé 
is működik: újra és újra vírusokat szabadít 
fel és terjeszti szét őket társadalmában 
akarva-akaratlanul. Amiket szuper-
vírusként megpróbál szintén kihasználni, 
saját képmására formálni, velük önmagát 
szaporítani, a vírusok vírusává válni, 
például a tőkés-korlátolt kutatás- és 
gyógyszeripara révén.6 Csak hát az ember 
ennél kevesebb és több: saját társadalmi 
viszonyai uralkodnak rajta, vírusok és 
szupervírusok társadalmi keltetőjévé 
nyomorítva és kipusztulva végül. Vagy 
fellázad ellenük és önmaga, efféle 
társadalmi viszonyok alkotása és 
fenntartása ellen, hogy tényleg ura 
lehessen életének és társadalmának.   
 
 
                                                            

6  
https://merce.hu/2020/06/20/a-gyogyszergyartok-
profitja-a-koronavirus-vakcinaert-folytatott-
kuzdelemben-is-fontosabb-a-kozerdeknel/  

  
VII. 

A vírus kapitalista társadalmi termék; tehát 
forgalomba is kerül e társadalomban, bár-
hogy is próbálják hű és / vagy hősies álla-
mi-magán közegek és szervek megállítani 
azt, X tőkés érdekkel szemben Y tőkés, 
vagy épp össztőkés / állami társadalmi ér-
dekre hivatkozva. Pontosan azért, mert X, 
Y, vagy épp össztőkés / állami érdekek 
megszemélyesítőjeként tudnák azt csak 
megállítani. 
Ahhoz, hogy a szükségképp megjelenőket, 
azaz a COVID-19 súlyosságú vagy épp 
súlyosabb betegségeket és járványokat 
okozó vírusokat7 megfékezzék, néhány 
                                                            

7 Itt megjegyeznénk, hogy efféle járványokat más 
mikroorganizmusok is okozhatnak, amiknek a 
kitermelődésére, társadalmiságára ugyanaz áll, mint 
a vírusokra. Ezzel a tőke vírus jellege nem 
másítódik meg, csak kiegészítendő azzal, hogy 
baktériumként és gombaként is hajlamos viselkedni 
– osztódással szaporodni a saját toxinjától való 
pusztulásig, meg a hullán és korhadékon éléstől a 
kedélyes szimbiotikusságon át a gazdaszervezetet 
elpusztító parazitizmusig. Hogy a (földi) élethez 
szükségesek a vírusok, a baktériumok, a gombák 
is? Igaz. De egyrészt a tőke jellegéről volt szó, nem 
pedig arról, hogy a tőke maga lenne az élet. 
Másrészt a tőke társadalmában az életben 
maradáshoz így vagy úgy, de tőke kell. Ha a 
tőketermelés e társadalomban leáll, akkor az anyagi 
javak termelésének megszűntével maga az élet is 
megszűnik. Pont azért kell olyan társadalom, ahol 
az anyagi javak termelése nem tőkeként és nem 
tőkeképzőként történik – már ha meg akarunk 
szabadulni e társadalom összes eszelősségétől, amit 
a tőkétől való függés idéz elő.  
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egyszerű dolog kell. Időben felismerés; a 
terjedés időben megakadályozása; 
gyógymód időben alkalmazása. 
 
Ám az egyszerűt megvalósítani e 
társadalomban nem olyan egyszerű. Ami 
fentebb írva volt a világösszeesküvésekkel 
és a természeten való uralommal és 
tudásfelhalmozással kapcsolatban, az itt is 
áll. Az egyszerű dolgokhoz tudás, annak 
felhalmozottsága és felhalmozása, 
valamint alkalmazása kell. De a kevesek 
hatalmának világában tömegek 
alávetettsége, kiszolgáltatottsága, ennek 
tudása és tudatlansága kell; ezen belül a 
tőke társadalmában a tudásfelhalmozás és 
annak alkalmazása sem a valóság 
megértéséért, hanem szükségkép más 
célból, tőkefelhalmozásért történik, 
manipulált és korlátolt tudományokként, 
amik, saját uralmi pozícióikat fenntartandó 
az egyetlen igaz tudás egyházává válnak. 
Így eleve korlátolt lesz, annak ellenére, 
hogy még így is összemérhetetlenül több, 
mondjuk egy középkori, a „bibliában már 
minden meg van írva, másra szükség 
nincs” tudásalapúságnál; illetve annak 
ellenére, hogy ama korlátoltság efféle 
visszahanyatlással (is) terhelt. Tehát az 
időben felismeréshez a kapitalizmus által 
biztosított tudás elégtelen lesz, bármennyi 
anyagi eszköz állna rendelkezésre. Ám az 
anyagi eszközök úgyszintén korlátolt 
nagyságban fognak rendelkezésre állni. 
Nem azért, mert a bolygó lehetői végesek. 
Hanem mert egy járvány negatív hatásai 
szükségképp a „talán” rovatba íródnak, 
akkor, amikor a profit rovatát is ki kell 
tölteni, méghozzá minél előbb, minél 
nagyobb pozitív számsorral. A profit 
időben biztosítása felülírja az új vírus / 
járvány időben felismerését, ennek 
feltételeinek biztosítását. 
 

VIII. 
 
Mind a tudás, mind az anyagi eszközök 
kérdése a kapitalista társadalmiság kérdése 
egyben; ez meg a konkurencia és 
osztályharcok kérdése ismét. A járvánnyá 

lehető mikroorganizmusok, vírusok az 
egész világon felbukkanhatnak és az egész 
világot fenyegethetik. Ám a tőke világa 
tőkék és államok nemzetközi 
hierarchiáiból, tömbjeiből áll, amik minden 
kérdést saját profitjuknak, hatalmuknak 
rendelnek alá, más tőkékkel, államokkal, 
illetve az őket önmaga ellen termelő 
bérmunkásosztállyal stb. szemben. Tehát a 
tőke tényleges nemzetközisége, mint az 
áruérték különös elvontságának, 
nemzetköziségének megvalósulása, 
kiteljesedése szükségképp egymással 
harcoló részeket jelent, azok 
társadalmiságát. Ezért olyan nemzetközi 
intézmények lehetetlenségét, amik 
ténylegesen meg tudnák előzni, időben fel 
tudnák ismerni és megfelelően kezelni egy-
egy járványügyi veszélyhelyzetet. A 
különböző tőkék, államaik egymással 
szemben használnák-használják ki eme 
intézmények lehetőit, túl vagy épp 
alulértékelve egy-egy veszélyhelyzetet, 
tőke és hatalomszivattyúként használva 
adott intézményt. Ahogy az 
ultraimperializmus, illetve a világkormány 
harmóniája, vagy épp összeesküvése 
lehetetlen, úgy például a WHO sem válhat 
a hatékony vírusvédelem eszközévé. Csak 
a tőkék és államaik konkurenciaharcának 
egyik színterévé és szeméttelepévé.8 
 
A tőkés nemzetközi kontroll 
lehetetlenségének az oka azonban helyi 
szinten is érvényesül; így a 
„nemzetközinek nem önállóként alárendelt 
helyi” működésképtelensége fordított úton 
is előáll, azaz az „önálló helyiekből levő 
                                                            

8 https://azonnali.hu/cikk/20200407_miert-
tamogatta-a-who-kinat-a-koronavirus-
agyonhallgatasaban ; 
https://444.hu/2020/04/03/ket-honappal-a-jarvany-
kirobbanasa-elott-fuggesztettek-fel-a-programot-
amivel-ilyen-vilagjarvanyokat-jeleznenek-elore ; 
https://qubit.hu/2020/04/24/2019-ben-tobbszor-
figyelmeztettek-a-vilagot-egy-uj-jarvanyra-csak-
senki-nem-vette-komolyan ; 
https://merce.hu/2020/05/26/az-eu-mar-3-eve-
tamogatta-volna-koronavirus-elleni-oltoanyagok-
fejleszteset-de-a-gyogyszeripar-kihatralt/  
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4. A lázadás kiterjedése és intenzitása nem 

csak a rendőrállamot érte váratlanul, 

hanem a civil társadalom is habozott és 

ingadozott ezzel a népi2 lázadással 

szemben, amely gyorsan elterjedt az ország 

minden sarkába, félelmet és zavart keltve a 

rendőrség soraiban. 

 

 
 

5. A rendőrség számos gyengeséget 

mutatott a lázadás során. Néhány száz 

tüntető könnyedén túlterhelte a 

rendőrállomásokat, és arra kényszerítette, 

hogy az erőit elsősorban a forró pontokra 

összpontosítsa. Miután a rendőrség 

megérkezett a konfliktus egyik területére, 

az emberek visszavonultak és 

továbbmentek egy másik helyre, hogy még 

több kárt okozzanak. A konvencionális 

hadviselés, amely a hangsúlyt a fejlettebb 

fegyverzetre és technológiára helyezi, nem  

                                                 
2 Megjegyzendő, hogy a „nép” fogalmának 

használatát mi az osztályelméletet és így a tőke 

osztálytársadalmiságát tagadó demokratikus-

populista tendenciának gondoljuk, illetve annak 

kifejező-désének, hogy a kapitalizmus és 

kommunizmus, kettejük viszonya, meghatározott-

ságaik nincsenek teljesen megértve. Ugyanezt erő-

síti az ún. középosztály fogalmának a használata is. 

Ám a szöveg egészét, irányultságát figyelembe 

véve mindez inkább kijavítható fogyatékosságnak, 

mozgalmi divatos szó-használat okozta formai 

hibának, nem pedig olyan nem-kommunista 

program manifesztálódásának tűnik, ami úgy 

támadná a tőke rendszerét, hogy akarva-akaratlanul, 

de fenntartja azt. E problematikáról bővebben lásd a 

függeléket.  

volt képes ellensúlyozni a tulajdon 

pusztítására koncentráló rugalmas, 

decentralizált, gyors manővereket. 

 

6. A lázadás militáns szakasza május 26-tól 

június 1-ig tartott. Június 1. után a lázadást 

nem csak katonai erővel, hanem 

politikailag is elfojtották. A rendőrség, a 

katonaság és a polgárőrök erélyes fellépése 

mellett a felkelést elfojtották a baloldal 

olyan elemei, amelyek a zavargásokra úgy 

reagáltak, hogy külső agitátorokat okoltak 

érte. Néhány helyen a “jó tüntetők” olyan 

messzire mentek, hogy a “rossz tüntetőket” 

feltartóztatták, és átadták őket a 

rendőrségnek. 

 

7. A fekete civil szervezeteknek, köztük a 

Black Lives Matter Alapítványnak, nem 

volt köze a lázadás militáns szakaszához. 

Az ilyen szervezetek valójában inkább 

reakciós szerepet játszottak, gyakran 

akadályozva a zavargások, fosztogatások 

és a rendőrség elleni támadások 

szétterjedését. A fekete civil szervezetek a 

mozgalom jó és rossz tüntetőkre való 

megosztásának az élharcosai voltak. A 

fekete civil szervezetek társadalmi bázisa 

nem a fekete proletariátus, hanem a fekete 

középosztály, és ami a legfontosabb: a 

radikalizálódó fehér középosztály egy 

szegmense. 

 

8. Ez a lázadás a rasszista rendőri 

erőszakról és a faji egyenlőtlenségről szólt, 

de az osztály egyenlőtlenségekről, a 

kapitalizmusról, a COVID-19 

koronavírusról, Trumpról és még többről 

is. 

9. Ez a lázadás új fázist nyit Észak-

Amerika történetében. Emberek új ge-

nerációja tapasztalt meg egy erős 

mozgalmat, és nem valószínű, hogy a 

fennálló egyenlőtlenségekkel és 

válságokkal szembekerülő emberek 

hátradőlnek és elfogadják azokat. A 

lázadás új politikai egyéniséget hozott létre 

– a George Floyd lázadót –, számos 

folyamatot indítva el, melyeknek többféle– 

a jelenlegi osztályharcok által 
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TÉZISEK A GEORGE FLOYD LÁZADÁSRÓL1 

 

Shemon és Arturo - 2020. Június 24. 

 

A következő cikket New York-i barátaink küldték el nekünk. Az áttekintő képet adó szöveg arra 

ösztönöz, hogy tisztázzuk a folyamatban lévő rendőrségellenes lázadás történelmi és politikai 

sajátosságait.   

 

“A munkásosztály minden országban saját életet él, saját tapasztalatokat szerez, mindig arra 

törekedve, hogy olyan formákat hozzon létre és olyan értékeket valósítson meg, amelyek 

közvetlenül a hivatalos társadalommal szembeni szerves ellenállásból származnak.” 

-CLR James, Grace Lee Boggs és Cornelius Castoriadis: Szemben a valósággal 

 

 
 

1. A1 George Floyd lázadás egy fekete 

vezetésű, különféle rasszokat felölelő 

lázadás volt. Ezt a lázadást szociológiai 

szempontból nem lehet kizárólag fekete 

lázadásnak minősíteni. Minden rassz-

csoportból érkeztek lázadók, beleértve 

őslakosokat, latinokat, ázsiaikat, fehéreket, 

akik harcoltak a rendőrséggel, 

fosztogatták, felégették a tulajdont.   

                                                 
1 Eredeti megjelenés: https://illwilleditions.com/ 

theses-on-the-george-floyd-rebellion/ .Az ’Ill Will 

Editions’ egy 2013 óta önkéntes alapon működő, 

észak-amerikai független (inkább ultrabaloldali, 

kommunista, anarchista szövegeket kiadó) netes 

újság. A honlap szerint a tézisek még olaszul és 

portugálul is megjelentek (mint az összes többi: 

Részeg Hajó (RH) jegyzete). 

2. Ezt a felkelést nem külső agitátorok 

idézték elő. A kezdeti letartóztatási adatok 

azt mutatják, hogy a legtöbb ember a 

lázadások helyszínének közvetlen 

környékéről származott. Ha voltak is 

olyanok, akik az "elővárosokból" érkeztek, 

ez csak az amerikai metropolisz földrajzi 

terjeszkedését mutatja. 

3. Noha sok aktivista és szervező vett részt 

benne, ezt a lázadást valójában nem a 

maroknyi forradalmi baloldal vagy az 

úgynevezett progresszív civil szervezetek 

szervezték. A lázadás informális és 

organikus volt, közvetlenül hívta azt életre 

a munkásosztálybeli fekete emberek 

kiábrándultsága a polgári társadalomból és 

főképp a rendőrségből.  

76 

nemzetköziség” esetén. Azzal a 
különbséggel, hogy a naiv reményekből 
több keletkezhet ezen a szinten. Mivel itt a 
bérmunkásosztálynak, annak tőkét tagadó 
társadalmiságának, (akarva-akaratlanul) 
kommunista tendenciájú tudatának, 
felelősségének nagyobb lehet a szerepe. 
Amit aztán a tőke és az állam barátai jó 
esetben úgy integrálnak vissza a tőke 
rendszerébe, hogy „tisztesség”, meg 
„hősiesség”, bizonyítva ezzel, hogy a már 
csak a nagyság és befolyás okán is a 
„felülről” szervezendő és szervezett 
kapitalista nemzetközi hivatalokkal a helyi 
kapitalista intézmények egylényegűek, és 
merőben tőkés konkurenciaharcoknak 
megfelelővé nyomorítják az alulról 
származ(hat)ó  kontrollt, a tőkének és 
államhatalomnak való meg nem felelést. 

És ez utóbbi sem lehet több egy kapitalista 
intézményen belül mássá, mint hogy a tőke 
és állam érdekében okosabbnak lenni a 
tőke és állam helyett; vagyis az általános-
hosszútávú tőkés érdekek bölcsévé és 
zombijává válásnál. 
 
A vuhani orvos, Li Ven-liang esete 
pontosan ez. A Vuhani Központi 
Kórházban karanténba zárt, hagyományos 
kezelésekre nem reagáló vírusos 
tüdőgyulladástól megbetegedettekről 
készült belső diagnosztikai jelentést 2019. 
december 30-án ismertette volt 
orvosegyetemi osztálytársaival, 
figyelmeztetve őket ezzel arra, hogy új 
járvány alakulhat ki, illetve, hogy 
védőfelszerelést használjanak. A belső 
jelentés a korporatív-tőkés uralkodó
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osztály9 által birtokolt és manipulálható 
információ volt, a hatalom eszköze a 
hatalom fenntartásáért; ennek ára pedig, az 
egészségügyi dolgozók életének 
veszélyeztetésén túl a járvány 
elszabadításának lehetője (majd valósága), 
aminek terheit főleg a  kizsákmányoltak, 
kisemmizettek, alávettek tömegeinek kell 
viselniük. A „helyi szervek” persze nem 
ostobaságból vagy a mindentudó központ 
mindenható parancsára cselekedtek és 
cselekszenek így. Az ő dolguk, csakúgy, 
mint a feljebbvalóiké, „a központé” az, 
hogy hatalmukat és hasznukat fenntartsák; 
adott körülmények közt a nyugalom és 
rend fenntartásával. Ha ez sikerül nekik, 
akkor státuszuk fennmarad, sőt, feljebb is 
léphetnek; ha nem, például úgy, hogy az 
igazat meg a valódit is kimondják, akkor 
                                                            

9 Az antikommunizmus sztálini típusú párt-
államának uralkodó osztálya korporatív 
szervezettségű (volt); az uralkodó osztályhoz 
tartozás nem az egyes személy tőketulajdonán 
alapul(t). Hanem a pártállam nomenklatúrájához 
tartozáson. Nem a tőkés tulajdonnal bíró egyének 
lettek-lesznek a tulajdonuk okán az uralkodó 
osztály szervezetévé. Hanem a szervezet tette-teszi 
az egyéneket egyéni tulajdonlás nélkül/helyett/ 
ellenére az uralkodó osztály tagjaivá. A sztálini 
típusú rendszerben az állam a létfeltételek és azokat 
termelő eszközök legfőbb tulajdonosa, az állam ura 
pedig a párt (ki)választott vezető része 
(nomenklatúra), magával a párt „mezei” tagságával 
szemben is; vagyis szervezet a tulajdonos, és annak 
hierarchikusan szervezett tagsága e szervezet 
kezelője-fenntartója. S mint e hatalommal bíró 
szervezet hatalommal bíró tagjai képzik minden 
bér-jellegű(nek tűnő) javadalmazásuk ellenére az 
uralkodó osztályt, a kapcsolati hálózatukat, a 
korrupciót stb., a pártállammal szemben, a 
pártállamnak (amíg lehet) alárendelten saját egyéni 
hasznukra fordítva egyben. Amennyiben ez a 
rendszer a (magán)tőkés felhalmozásnak is teret 
enged, azaz a pártállam nem a „nyers” 
hatalomfelhalmozás, illetve ennek alárendelt tőke 
uralkodó osztályának lesz a szervezete, hanem a 
tőkéé és annak hatalmáé, akkor az uralkodó osztály 
előbb-utóbb két mozzanatból és azok 
összefonódásaiból áll: a pártállam 
nomenklatúrájának és a tőke magántulajdonosainak 
nagyszerűiből, és ezek harcaiból és 
megegyezéseiből a bérmunkásosztály, parasztság 
stb. kizsákmányolásából újratermelve önmagát 
továbbra is. Mint a „népi” Kínában. 

buknak, és személyben más, lényegében 
ugyanolyan döglesők lépnek a helyükre. A 
„vírusból talán baj lesz” kockázatával 
szemben – amit a korábbi SARS járvány 
megfékezésének emléke tovább 
csökkentett – „a zűrzavar- és pánikkeltésért 
lefokozás” bizonyossága állt. A 
legracionálisabb döntés az uralkodó 
osztály részéről tehát a felelőtlen 
elhallgatás és elhallgattatás volt és lesz, 
méghozzá léthelyzetéből következőleg. 
Ezzel szemben az orvos léthelyzete a 
bérmunkásé, akinek a hatalmi „státusz” 
legfeljebb csak egy mozzanat lehet a 
léthelyzetében, és az is olyan, amilyen – 
más bérmunkásokkal konkurencia,  illetve 
a bérmunkásokat irányító bérmunkás 
karrier-lehetői, az uralkodó osztály 
pozíciójára csak rímelve, azzal 
(hamistudatilag) „harmonizálva”. Így ő a 
léthelyzetének megfelelően, nem pedig 
ellenében hozhatott és hozott felelős 
döntést  a járványveszély elhárításáról, 
csökkentéséről; ezzel pedig akarva-
akaratlanul, mint az uralkodó osztállyal 
szembenálló, annak érdekeit felülbíráló a 
kizsákmányolt, kisemmizett, alávetett 
tömegek nyomorát és kiszolgáltatottságát 
csökkentendő, kommunista álláspontot 
képviselt, vagy legalább is annak 
tendenciáját. Azokkal szemben, akik a tőke 
és az állam uraiként hívják magukat 
kommunistának; azaz a legrosszabb 
antikommunistákkal szemben. 
 
Ám ez nem lett kommunista mozgalommá, 
se forradalommá; a kapitalizmus 
intézményei, működése maradtak. Így 
tehát az állam és tőkevírus elnyomatásával 
az új koronavírus terjedése konkurálhatott, 
és utóbbi győzelmével a rendőrség 
kényszerűen bocsánatot kért azoktól, 
akiket „pletykálkodásért” meghurcoltak. A 
tőke és az állam pedig, látván, hogy az új 
koronavírus és járványa kiszökött az 
eltussolhatóság karanténjából, és a tőke-, 
valamint a hatalomfelhalmozást 
veszélyezteti, a Li Ven-liang által javasolt 
óvintézkedéseket vezette be nagy 
kegyesen, jobb és más híján a tömeges 
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De ez nem jelenti azt, hogy a 
monopoltőkés konkurenciaharc megszűnt 
volna, hogy lehetséges lenne az egyetlen 
tőkés vállalat egyetlen állama, leánykori 
nevén az ultraimperializmus. A 
konkurenciaharc  változott  annyiban,  
hogy nem a piacon életben maradásért, 
hanem a piac feletti uralomért 
konkurálnak; e konkurenciaharc „fő 
feladata” nem a termelés piaci 
szabályozásának minél jobban való 
megfelelés, ekképp a piac 
katasztrófavezérlésének haszonnal vagy 
kárral való fenntartása. Hanem az, hogy 
melyik tőkés csoport tarthatja kikapcsolva 
a piaci szabályozást monopolisztikus 
uralma révén; nem az állam kegyeiért 
konkurálnak, hanem az állam feletti 
uralomért (mármint a rendszer 
meghatározó tőkés szereplői, nem pedig a 
„röghöz kötött”, számban nagy, de 
gazdasági befolyásukat tekintve kicsi, 
alárendelt résztvevői, a „kkv”-k stb.); és 
úgy kell konkurálniuk, hogy a „nemzeti” 
piac uralmának előfeltétele a világpiaci 
uralom, vagy legalább is utóbbi 
uralkodóinak a kegyeibe férkőzés.  Az egy 
gyár – egy tőkés milliárdnyi 
„individuumának” nyüzsgése és egymással 
való marakodásuk eredményeként és 
helyett a főszereplők monopolisztikus 
tőkeként és azok ingóság-államaiként, 
nemzetközi hierarchikus tömbökért és 
tömbökként harcolnak, bomlanak, 
pusztulnak és állnak össze; és minden 
szintjük a profit, a magán-egyéni érdek és 
felhalmozás, a kizsákmányolás, és ennek 
elősegítése/fékezése, osztályharcok stb. 
követelményeinek – méghozzá maga a 
rendszer adta követelményeinek – 
megfelelő mozzanatokból áll. Így a 
konkurencia és osztályharcok pusztító 
kiszámíthatatlansága sem szűnt meg, 
hanem átalakult csak: transznacionális 
monopolisztikusság és ennek 
nemzetköziségének szintjére emelődött. A 
mindenható összeesküvés lehetője így 
könnyebben  elképzelhető  – monopoltőkét  

uralni, monopoltőkeként uralkodni –, 
hatósugara a nagyobb egységekből 
kifolyólag nagyobb egységet foghat át, 
extenzívebb és intenzívebb lehet; és mint 
tőkerendszer a maga kibékíthetetlenül 
ellenséges részeivel, immár 
monopolisztikus szövetségeivel és 
érdekellentéteivel, ennek megfelelő 
elhallgatásaival, de leleplezéseivel is – lásd 
pl. az USA és a „népi” Kína közti harcot a 
WHO feletti uralomért, és utóbbi 
részlegességét, már e harcok miatt is – 
lehetetlenné teszi az egész feletti uralmat. 
Ahogy az egyetlen tőke és állam 
világbékéje megvalósíthatatlan, mivel 
tőkés egyesülésről lévén szó, az 
szükségképp bomlással és széthullással 
terhelt, sőt, a tőketúltermelés és 
monopolista konkurenciaharc a tőkék és 
államok nemzetközi hierarchiái közt nagy 
valószínűséggel világháborúhoz fog 
vezetni, úgy a mindenható összeesküvések 
valósága is, finoman szólva, a naiv 
ábrándok idegnyugtató birodalmába való.  
 

 

75 

14 / 44



válságaihoz,27 a transznacionális tőkék 
monopolkapitalizmusának a jelenéhez 
                                                 
27  E válságokat szokás „csomópontválságként” 
jellemezni. A „csomópontválság” fogalmát 
megalkotója, Rozsnyai Ervin – aki naivan 
következetes, egyben karakán és 
megvesztegethetetlen  bolsevikként a kapitalista 
restauráció ellen a lenini-trockiji naivitásból 
kifejlődő „erős” sztálini csúcsvezetés permanens 
fenntartásában gondolkodott, vagyis akarata és 
szándéka ellenére a bolsevikként elháríthatatlan 
kapitalista restauráció továbbvitelében és 
befejezésének megalapozásában – így határozta 
meg: „Csomópontválságon a válságnak azt a típusát 
értjük, amelynek megoldásához vagy 
formációváltás (egy új társadalmi rendszer 
megteremtése), vagy legalábbis a fennálló formáció 
mélyreható, minőségi átalakítása szükséges. Ezt az 
átalakítást viszonylagos vagy belső „ugrásnak” 
nevezhetjük: „ugrásnak”, mert gyökeres szerkezeti 
módosulásokat hoz, viszonylagosnak és belsőnek, 
mert a formáción belül marad. Ilyen szerkezeti 
módosulásokat élt át az ókori Róma, amikor a 
köztársasági berendezkedést monarchiára cserélte, 
hogy kilábaljon a rabszolgatartó latifundiumok 
térhódítása nyomán támadt súlyos polgárháborús 
válságból; ilyen változás volt a feudalizmusban a 
nemzeti piacok és a központosított monarchiák 
megjelenése, vagy a kapitalizmusban a 
szabadversenyes formákból kinőtt monopolista 
uralom amaga felépítménybeli következményeivel” 
(http://ezredveg.vasaros.com/z/html/zk_Rozsnyai_
Ervin_A_tortenelem_kelepcei.html).  
 
Mármost a gond az, hogy adott társadalmi formáció 
(kapitalizmus pl.) minőségén belüli minőségi 
változást – a kapitalizmus szabadversenyes 
tendenciáinak uralma tagadásukhoz, 
monopolisztikus tendenciák uralmához vezet, a 
szabadversenyes kapitalizmus monopolisztikussá 
válik – és a kapitalizmus társadalmának minőségi 
tovább nem fejlődhetőségének válságai – a 
transznacionális monopolkapitalizmus túltermelési-
spekulációs válságai – azonos minőségűvé lettek 
téve azzal, hogy mindkettő csomópontválságként 
lettek jellemezve. Ez pedig az örökké fenntartható 
kapitalizmus ideológiáinak támpontjaivá lehet: a 
transznacionális monopolkapitalizmus válságai 
(csak) egy fejlettebb kapitalizmus minőségét 
követelhetik. Holott a kapitalizmus válságai 
minőségileg különböző dolgok, egyrészt a 
kapitalizmus fejlődésével, másrészt, mert maga a 
kapitalizmus nem fejlődhet-változhat örökké egyre 
fejlettebbé. A szabadversenyes kapitalizmus 
„közönséges” túltermelési válságai új minőségű 
válsággá, a szabadversenyes kapitalizmus 
válságává: csomópontivá fejlődtek, a 
monopolkapitalizmus kialakulásához vezetve. 
Ugyanígy a monopolisztikus válságok a csomó-

vezetett a tőke univerzalitása, annak 
fejlődése.  
                                                                       
pontválság tendenciájával terhelten fejlődtek a 
monopolisztikusságon belüli minőségi változásokat 
követelő csomópontválságokig, kikényszerítve a 
„szabadversenyes” jellegű monopolisztikusságtól 
az állammonopolisztikusig, illetve a 
transznacionális monopolkapitalizmussá váló 
kapitalista fejlődést. Mivel a transznacionális 
monopolkapitalizmus sem társadalmiságban, sem 
nemzetköziségben, monopolisztikusságban stb. 
fejlettebb-új más kapitalista minőséget nem 
generálhat, és a Föld nevű bolygó zártságában és 
végességében próbálja a maga torz, korlátolt 
végtelenét megvalósítani végtelen nyomort és 
önmaga növekvő működésképtelenségét idézve elő, 
ezért „közönséges” túltermelési-spekulációs 
válságai magának a kapitalizmus válságaiként új-
más minőségűek, a kapitalizmus meghaladva 
tagadásának, a kommunizmusnak a kikövetelői. 
Nem korábbi csomópontválságok tehát: magának a 
társadalmi formáció válságai immár, s e 
tartalomnak a formája „csak” a spekulációvá levő 
túltermelés, és annak összeroppanásai. Persze, pl. 
az 1800-as évek első felének túltermelési válságai is 
magukban hordozták tendenciálisan a kapitalizmus 
rendszerének kapitalista fejlődéssel megoldhatatlan 
válságát. De e tendencia a kapitalizmus fejlődésével 
lehetett csak uralkodó, a kapitalizmus fejlődésének 
végállomásán lehet csak „közvetlenül” 
kommunizmusra „mutató”, kommunizmust 
követelő.  
 
Így tehát a kapitalizmus nem egyszerűen átlép a 
hanyatlás fázisába: a hanyatlás tendenciáját 
hordozza mindvégig. Ez a tendencia erősödik 
ugrásszerűen egy-egy csomópont-válság 
bekövetkeztével; s transznacionális monopol-
kapitalizmusként a „még társadalmibbá és 
nemzetközibbé” válás lesz puszta mennyiséggé, 
anélkül, hogy a termelőerők más aspektusai 
megszűnnének továbbfejlődni, akár további 
minőségi ugrásokon át (technika-technológiai 
mozzanat, illetve annak részterületei – bár ezek 
lehetői sem végtelenek, sőt, csökkenőek a tőke, és 
annak társadalmiságának, monopolizáltságának 
korlátozó okán). De mindezek önmagukban a 
kapitalizmust nem tudják megszüntetni 
meghaladva-tagadóan. S ezért a „kapitalizmus 
hanyatlása” megtévesztő, egyoldalú, a tőke 
ellentmondásait nem kifejező jellemzés; a tőke 
meglepő életrevalósággal követel egyre szörnyűbb 
árat önmaga fennmaradásáért, növekvő 
működésképtelenségének fenntartásáért. S nem 
hanyatlása, rothadása, hanem kibékíthetetlen, belső, 
lényegi ellentmondásai határozzák meg 
„hanyatlását” is, és az őt „pozitíve” követő 
társadalom milyenségét, szükségességét is. (RH 
megj.)  
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karanténnal együtt. A tőke és az állam 
pillanatnyi és helyi érdekeivel szemben a 
tőke és az állam általános érdekei győztek; 
Li Ven-liangot pedig, aki maga is a járvány 
áldozata lett, az állam posztumusz 
kitüntetések és a családnak adott 
kártérítések mellett mártírrá nyilvánította. 

 
IX. 

 
Az tehát, hogy új, veszélyes járvánnyá 
lehető vírussal állnak szemben, a 
megbetegedéseket követően, helyi szinten 
aránylag gyorsan felismerődött. Ám 
megelőzni a bajt nem lehetett és nem lehet 
a tőke rendszerében a természet tőkés 
társadalmasítása és a tudásfelhalmozás 
tőkésítettsége okán egyrészt. Profit és 
hatalom ma kell, a járvány talán holnap 
robban ki (megint) – tehát minden marad a 
régiben. 
 
Másrészt hiába ismerik fel a bajt, ha e 
rendszer azt szükségképp „késő”-vé teszi. 
Mivel a „baj” csak akkor értelmezhető 
számára, ha a tőke és hatalomfelhalmozást 
veszélyezteti. Vagyis, ha kellő társadalmi 
méretekben jelentkezik. Ez a vírus 
esetében azt jelenti, hogy járvánnyá és 
világjárvánnyá kell dagadnia ahhoz, hogy a 
termelőeszközök és létfeltételek tőkés urai 
„érdemben” foglakozzanak a kérdéssel. 
Ekképp a „megelőzés” sem lehet más, mint 
az események követése, a megszaladt 
folyamatok adott esetben kétségbeesett és 
brutális fékezése – többszörös árát fizetve 
a szükségképp elszalasztott tényleges 
megelőzésnek. De hát az is igaz, hogy 
mindennek költségeit az alávettettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek fizetik 
meg végül és elsősorban, nem pedig azok, 
akik mindennek haszon és hatalomélvezői. 
 
Ám a bérmunkásság, és/vagy az 
alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmizet-
tek tömegei nem az abszolút jók a tőke 
abszolút gonoszaival szemben. Előbbiek 
léthelyzete sajátos kettősséggel bír: 
alávetettként, kizsákmányoltként, kisem-

mizettként, a tőke ellentmondásainak 
elszenvedőiként és kényszerűen 
újratermelőiként a tőke ellenében 
cselekvésre hivatottak, a kommunista harc 
szükségességének felismeréséig és 
műveléséig, a kommunista társadalom 
létrehozásáig: a tőke rendszerének 
eltörléséig. De élni ma (is) kell; és minél 
kevésbé látható más perspektíva a fennálló 
rendet tagadandó, annál inkább a 
fennállóhoz hasonulva, játékszabályait 
elfogadva fognak élni, vagy létezni csupán. 
Ezért a megélhetés kényszerű 
konkurenciaharcosaiként a tőke 
osztályharcának ágyútöltelékévé válva 
annak korlátoltságát és felelőtlenségét is 
bírhatják, a tőkének való alávetettségükből, 
tényleges eszköztelenségükből, a tőke által 
létfeltételeiktől, azokat termelő 
eszközöktől, tudástól, túlélési lehetőktől, 
hatalommal bíró kapcsolatrendszerektől 
való elzártságukból, megfosztottságukból 
következőleg a teljes atomizáltságig. A 
természet tőkés társadalmasításának 
kényszerű, de alkatrészeiként például; de a 
járványok kitermelésén túl a járványok 
terjesztésének, elszabadításának legfőbb 
eszközei is ők lesznek, mivel ők a 
társadalom nagy részét kitevő, a 
társadalmat (jelenleg) fenntartó tömeg. 
Azonban ez sem pusztán mennyiségi 
kérdés – mivel mennyiség eleve nem állhat 
önmagában –, hanem különös minőség 
mennyiségéé. A tőkés termelés tömegeket 
koncentrál, mozgat nap mint nap 
elháríthatatlanul, milliárdnyi érintkezést 
produkálva; a munkaerő újratermelésének 
tőkésítése, a turizmus-ipar stb. még ezt 
tetézi; így a vírus terjedésének első látásra 
a társadalom társadalmisága, nagysága az 
oka. De ez továbbra is csak látszat.  Mivel 
ez tőkés társadalom, ahol a „normális” és 
„törvényes” működés a tőke osztályharca a 
bérmunka ellen a teljes bomlásig és 
pánikig; azaz kommunista perspektíva 
nélkül a tőkés viszonyok 
személyiségszocializációja a tömegeket a 
tőkének tetszően egyéni túlélési stratégiák 
nyomorultjaivá, az antitársadalmiság 
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megvalósítójává teszi.10 A tőke nem tud, a 
neki  alávetetteket,  általa  kizsákmányolta- 
                                                            

10 Megjegyzendő, hogy a „bomlás és pánik” alatt 
nem (csak) az értendő, hogy tömegek összevissza 
rohangálnak az utcán, Brad Pitt pedig családostul 
túlél, sőt, világot ment, lásd Z világháború. Hanem 
például a tartalékképzési okból WC-papír, tartós és 
kevésbé tartós, felhalmozóra rohadó élelmiszer 
(liszt) felvásárlásának eszelősségbe csapó rohama is 
ide sorolandó. Amit nem csak a tőketulajdonos jó 
emberek végeztek, hanem a kizsákmányoltjaik, a 
bérmunkásság stb. (még) nem teljesen 
elnyomorodott része is. Persze a tébolyult 
felhalmozás, a boltokban az utolsóvá tett WC-papír 
gurigáért gladiátorkodás nem abszolút esztelenség. 
Az áru, tulajdon, tőke világának szempontjából 
teljesen racionális döntés, mivel az áru-tulajdon 
viszonya, mint a legtársadalmibb antitársadalmiság 
képzője egymással szembeni konkurenciaharcot (is) 
teremt és gerjeszt, a többivel szemben a többiből 
különös végtelenének, vagyis az egymással 
szembeni végtelen igényét, mint a túlélés zálogát e 
viszonyok közt. Hogy így túlélni valójában nem 
lehet, már az erőforrások véges voltából 
következőleg sem, ami az esztelen pazarlásként 
végül mindent pusztító hiányokat teremt, az 
világos; de az áruviszony adta örök és 
csillapíthatatlan,    kannibalizmussá    levő   éhséget  
 

kat és kisemmizetteket pedig nem 
enged(het)i felelősségteljesen dönteni. A 
vírus kitermelését, vészes terjedését nem 
egyszerűen a tömegek, hanem a tőkének 
alávetett, általa kizsákmányolt és 
kisemmizett, és a tőke által fertőzött tudatú 
tömegek teszik lehetővé és valósítják meg; 
és mindennek költségei is őket terheli 
legfőképp, azzal együtt, hogy a betegek és 
halálos áldozatok legnagyobb részét is ők 
adják. Ez a kérdés nem egyszerűen 
„nyuggerkérdés”, ahogy a tőke hű, meg 
hasznos idiótái zagyválják e rendet 
fenntartandó. Hanem kapitalizmuskérdés. 
Mindenkit veszélyeztethet és veszélyeztet 
e járvány, mivel a kapitalizmus ronccsá 
levő tömegeire szabadítja rá a maga 
szükségképp tudatlan, felelőtlen és 
korlátolt módján, míg maga a vírus is 
tovább mutálódhat és lehet még pusztítóbb, 
                                                                                      

felszámolni – azaz nem csupán elnyomni –, csak 
más társadalmisággal, a kommunizmus 
viszonyaival, szolidaritásával, tervezhetőségével 
lehet. 
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Ezzel viszont a tőkék monopolisztikus 
konkurenciaharca, a tőkekoncentráció és 
centralizáció nem szűnt meg. Hanem még 
társadalmibbá és nemzetközibbé váló 
monopoltőkéket eredményezett. Amik így 
nem csak a piacnál, hanem a piaci 
szervezést pótló gyámnál is társadalmibbá, 
nemzetközibbé lettek. S 
tőketúltermelésüket egyrészt szétteríthették 
a világba, „megszökve” adott állam, illetve 
munkásság elől gyengébb állam és 
szervezetlenebb munkássághoz – 
exportálva ezzel a tőke válságait és 
megteremtve-modernizálva a nemzetközi 
osztályharcot, illetve annak 
szükségességét, lehetőit is. Másrészt 
társadalmibbá, nemzetközibbé válva a piac 
után az államnál is, az 1929 előtti 
monopoltőkés időszakot ismétlik, de 
magasabb szinten – amit a 
„neoliberalizmus” ideológiájával fejeznek 
ki manapság, amivel egy még régebbi 
korszak, a szabadversenyes kapitalizmus 
időszakának újrajátszásának állítják be az 
új helyzetet, azt állítva ezzel, hogy a tőke 
fejlődése kört formáz, mindent előröl lehet 
kezdeni örökké, így a tőke rendszere 
önmaga jogán örökkévaló. Ám ez itt nem a 

kezdet, hanem a vég. Méghozzá a tőke 
társadalmiságának, nemzetköziségének, 
ekképp a tulajdon legtársadalmibb 
formájaként a tulajdon társadalmának 
végpontja ez: a kapitalizmust nincs hova 
tovább struktúrálni, kővázában növő 
gyerekké lett és elfogyott a tér, már csak 
idő van, a többszörösen megnyomorító 
ezért. Most már az államnak nincs 
tényleges választása, annál fejlettebb a 
monopolkapitalizmus. A piac, majd az 
állam alárendelésével hitelek terhére 
folytatott tőketúltermeléshez – lásd pl. a 
katonai-ipari-hitelkomplexumok műkö-
dését, „háborút a háborúért” vég-
telenített(nek gondolt) hitelfedezetét – az 
állam  s  minden   lehető  felprédálásával   
e tőketúltermelés enyhítéséhez és a préda 
fogyásával elmélyítéséhez, a reálszférából 
spekulációvá  és  a  spekuláció  ingósá-
gává váló reálszférához, ezzel pár-
huzamosan az eleven munkaerő tőkés 
megtakarításához,  bérmunkásnak  se  
kellő, tőkés módon (re)integrálhatatlan, 
csak (tömeg)gyilkossággal fékezhető, 
tőkés viszonyok adta népességfelesleg 
kitermeléséhez, a pauperizációhoz, és 
mindennek 1929 a négyzeten
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népirtással fenntartott permanensen újrain-
dított tőkefelhalmozás, és annak beleütkö-
zése a világ többi tőkéjének és államának 
birtokaiba és érdekeibe. A végeredmény 
pedig: a koraszülött sáskahadat többé-
kevésbé kiirtották a leendő sáskák hadai. 
 
A másik modell a hangsúlyt – a jóléti 
állam kezdeti lépéseiként –, a kereslet egy 
részének az élénkítésére, a tömegfogyasz-
tás növelésére helyezte. Béreket, szociális 
juttatásokat növelt, illetve ehhez nyújtott 
állami segítséget (a törvényi feltételek 
megteremtésétől pl. az autógyári sztrájkok 
állami fegyveres „védelméig” a sztrájkokat 
szétverő tőkés magánhadseregek ellen, 
illetve közmunkák, állami építkezések 
révén). Hogy ez a keresletnövekmény ne 
legyen azonnal tőzsdei szédelgések 
martalékává, vagy erre alapozva ne 
keletkezzék ipari, mezőgazdasági túl- 
illetve alultermelés – azaz utóbbi esetben 
ne egyszerű áremeléssel reagáljanak 
csökkentett termelés mellett 
monopolisztikus lehetőiket kihasznáva a 
tőkések –, ezért a pénzforgalmat, ipari és 
mezőgazdasági termelést, monopolizációt  
ez a modell is többé-kevésbé szabályozta 
törvényi hátterek megalkotásával, illetve 
kvóták, állami felvásárlások révén. De a fő 
motívum az, hogy a tömegfogyasztással, 
annak serkentésével próbálta helyettesíteni 
a kereslet többi részét. Azaz a tőkés 
viszonyok közti túliparosodottság 
következtében előálló, új gyárakba stb. 
beruházás, azok tőkés termelőeszköz-
keresletének hiányát. Aminek finan-
szírozását viszont adott körülmények közt 
a náci típusú szervezettség és extremitás 
lehetetlenségéből, meg az államcsőd 
elkerüléséből kifolyólag nem vállalta oly 
mértékben, mint a náci párja. Ez volt a 
Roosevelt-i New Deal, ami a „teljes” 
kereslet hiányából következőleg az 1937-
es válsággá lett. És amit végül a másik, a 
náci modell mentett meg azzal, hogy a 
világháború termelőeszköz stb. igényeit 
futtatta fel, illetve azzal, hogy 
romhalmazzá változtatta a világot. Aminek 
újjáépítésével, ennek profittá válható 

kereslet-lehetőivel és keresletével az 
államilag szervezett monopoltőkés korszak 
„aranykorát”, jóléti államainak lehetőjét, 
majd a bérmunkásság osztályharca révén a 
valóságát hozta létre; immár nem csak a 
bér és a magasabb bér jelentkezett 
fizetőképes keresletként a tőkefelhalmozást 
növelendő.26  
                                                 
26  Harmadik modellként megemlíthetjük Mussolini 
Olaszországát, pláne, hogy Olaszország az 
állammonopolista, államilag szervezett 
monopolkapitalizmus „feltalálója”: még jóval az 
1929-es válság előtt már államilag irányított 
tőkefelhalmozást hoztak létre, többek közt 
Mahatma Gandhit is elbűvölve ezzel. Ám az állami 
szervezettségű tőkefelhalmozást, mint látszat 
szerint a kártékony individualitást, azaz tőkés 
egyéni érdek „meghaladását” Németországgal, 
illetve az USA-val szemben más okból hozták létre: 
Olaszországban az aluliparosodottság, fejletlenség 
zártsága lett szorosabb a gyarmatok hiányából 
következőleg. Így a tőkés modernizáció és 
iparosítás lehetői követelték s keresletté válva tették 
(részben) lehetővé a tőke állami irányítását, 
finanszírozását a munkásság és parasztság 
életszínvonalának kárára, azaz – már csak ezért is – 
a munkás és parasztmozgalmak terrorral való 
letörésével karöltve. Illetve engedték hatalomra és 
tartották ott a „modern” tőke érdekei az ennek 
megfelelő szervezetet, Mussolini fasisztáit. Nem 
pedig a túliparosodottság telítettségének zártsága, 
német esetben a gyarmatok hiányával tetézett 
zártsága hozott létre, követelt ki lehetőn túli 
lehetőket. Ám, mint tőkés működésnek mindenképp 
el kellett jutnia a gyarmatszerzéssel finanszírozás 
kényszeréig, pláne az 1929-es válság hatására 
(1935, Abesszíniai háború például, majd a II. 
világháború).  
 
A Szovjetunió pedig – ha valaki az állami 
szervezettség (felszínes) okán be akarná sorolni e 
három közé – másik rendszerként működött: 
egyrészt nem kapitalista rendszerként, az első 
ötéves tervvel kezdődően, tehát a NEP 
államkapitalista tendenciáinak felszámolásával; 
másrészt, ekképp nem a tőkefelhalmozás 
ellentmondásait számolták fel, hanem újabbal 
tetézték azokat, a tőke legszélsőségesebb 
reformátoraiként a pártállam hatalomfel-
halmozásának alárendelve a tőkefelhalmozást. Így a 
kapitalizmust reformáló-restauráló nem-kapitalista 
működésként, a pártállam hatalom-
felhalmozásaként történt a 100-150 év elmaradását 
felszámolni kívánó modernizáció, annak összes, 
kapitalizmustól elütő, és egyben „evolúciós” úton 
csak kapitalizmussá lehető következményével 
együtt. (RH megj.) 
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a „minden körülmények közt" erőst, fiatalt, 
nagyszerűt is ölve már; és a kapitalizmus 
válság-elhárítási kísérletei csak újabb 
roncs-tömegeket, járványok könnyű 
prédáit eredményezheti. A tőke ugyanazt 
műveli társadalmával, mint a természettel; 
a tőke nélkül nincs vírus.11   
 

X. 
 
Ha a tőkés társadalmi termelés követelte 
koncentráció, mobilizáció és érintkezés 
révén a vírus járvánnyá, méghozzá a tőke 
általános érdekei számára is 
problematikussá vált, akkor a tőkés 
tudásfelhalmozás korlátoltságának, a tőkés 
kutatás-, és gyógyszeripar 
eszköztelenségének, vagyis a tőkés 
modernitás eredményeképp a tőke és állam 
„felelősségteljesei” tőkés-primitív 
módszerekkel kénytelenek a járványt 
megfékezni, ellenőrizhetővé tenni, 
tőkésíteni, vírusává válni. És ezt a 
primitivizmust is kihasználni, tőkésíteni, 
ennek megfelelően gazdaságossá tenni, 
eleven munkaerőt kikapcsolni, bérmunka 
elleni osztályharcként modernizálni. Az 
általa megteremtett és hasznosított 
felelőtlenség, pánik, bomlás ellen karantént 
vezet be, a legprimitívebb formájától, 
husángokkal felszerelt rendőri-katonai 
osztagokkal fenntartottól a tőkés 
biztonsági-ellenőrzési, illetve kommuniká-
ciós ipar csúcstermékéig, a kisbutákat 
okostelefonos applikációkkal és 
nyomkövetéssel, drónokkal és robotokkal 
irányító-fegyelmező digitalizált változatig. 
Ez a tőke ellenőrzése, a tőke osztályharca 
tehát továbbra is a tömegek felett; és amit 
„vészhelyzetben” alkalmazni lehet, azaz 
„új szükségletként” tőkésíthető és 
tőkésített, azt, ha jövedelmező, „igazán 
hasznos” a tőkének és államnak, „békés 
célokra”, azaz vészhelyzeten kívül is 
                                                            

11https://index.hu/kulfold/2020/04/08/ausztria_ischg
l_gocpont_koronavirus_jarvany_tirol_sieles_turizm
us_kitzloch_bar/ ; 
https://nepszava.hu/3072507_vilagmeretuve-
dagadt-a-botrany-ischglben  

alkalmazni fogják, permanens 
vészhelyzetet állítva elő a bérmunka és 
annak tőke elleni osztályharca számára.12 
 
Ám a tőke elleni, kommunista harccá levő 
osztályharc számára ilyen körülmények 
között nem lehet egyszerűen az a 
megoldás, hogy felszámolják a karantént, 
hogy semmit sem tesznek a járvány 
megfékezéséért. Persze ez a taktikai lépés 
is felvethető, akkor, ha a társadalmi káosz 
progresszív továbbfejlesztéssel bírhat. De 
ezzel az extrém szituáció extrém 
taktikájával az a baj, hogy a járvány és 
káosza nem pusztán elviselhetetlenné teszi 
a régi módon élést, hanem magát az életet 
szüntetheti meg, méghozzá akkor, amikor a 
tőkés rendszer felszámolásának forradalma 
még nincs napirenden, ez irányú 
tömegharc még nem bontakozott ki, 
legfeljebb csak annak előfeltételei. És 
emellett a járvány tovább terjedése, 
berobbanása főként az alávettettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek tömegeit 
sújtja, mivel az ő egészségi állapotuk, 
orvosi kezeléshez való hozzáférhetőségük, 
így túlélési esélyük jóval rosszabb, 
korlátozottabb, mint az uralkodó osztályé. 
Nem a világvége-járvány 
demokratizmusáról van (még) szó, hogy 
mindenki pusztul. De a kommunista harc 
nem kényszerítheti rá az alávetetteket, 
kizsákmányoltakat, kisemmizetteket akara- 
                                                            

12 https://www.portfolio.hu/bank/20190314/mar-
tobb-ezer-ember-ultetett-chipet-a-bore-ala-eljott-a-
rettegett-uj-vilagrend-317391 ; 
https://hvg.hu/tudomany/20200317_koronavirus_ja
rvany_megfigyeles_izrael_iran_kina ; 
https://jelenbolajovobe.blog.hu/2020/07/02/michiga
n_megnehezitene_hogy_vallalatok_chipeket_ultess
enek_alkalmazottaikba#comments  
 
E formák tartalma természetesen az, hogy a 
kapitalizmus, mint jövőtlen rendszer diktatúrájának 
egyre nyíltabbá és aljasabbá tételével küzd önnön 
fennmaradásáért. E dinamikát a tőke által torz-
végessé tett lehetők és a tőke torz-végtelen igényei 
közötti ellentmondás hajtja, mind az uralkodó 
osztályon belüli konkurenciaharcokon, mind a 
kommunistává lehető osztályharcokon keresztül, 
ezeket uralandó.  
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tuk ellenére, hogy kommunistává legyenek 
annak összes kockázatával; a 
kommunizmus nem épülhet parancsszóra, 
és legfőképp nem épülhet az ő 
csontjaikból. A kommunizmus tagadása az, 
hogy harcában még részt venni nem akaró, 
legfeljebb szimpatizáló bérmunkásokat 
„magasabb célokért” megöli, vagy 
legalább is életüket kockáztatja ilyen vagy 
olyan taktikai lépéssel. Ezek a módszerek a 
burzsoázia különböző terrorszervezeteire 
jellemzőek. A tőke felelőssége, azaz 
felelőtlensége így a kommunistákra 
szállna. A kommunista harc nem 
használhat fel bármit a céljaira, a cél nem 
szentesíti az eszközt, hanem meghatározza;  

a kommunizmus, mint szabad 
személyiségfejlődés társadalma és 
mozgalma nem képviselheti a „minden 
megengedett”, a „bárkivel szemben bármi 
áron” álláspontját, mert magát pusztítja 
„hatalmat a hatalomért” bolsevik 
osztálytársadalom-restaurátorrá. Ám ha 
forradalmi szituáció áll elő, ha 
forradalmivá váló-válható tömegharcok 
vannak napirenden, ha a tőke tömeggyilkos 
rendszerének felszámolására lehetőség 
nyílik, ha maguk a tömegek akarják és 
vállalják a kockázatot, a felszabadulás 
folytatott harcot, ha nem külsőleg 
kényszerítik őket a szabadságra, ekképp a 
legfonákabb rabságra, akkor 

18 

nem közvetlen, hanem „kerülőutas” 
túltermelést hoztak létre, ipart, mi ipart 
termel csak, illetve a militarizmus lehetőit 
kihasználva. De „valódi” kereslet híján a 
tőkefelhalmozást így az államilag 
finanszírozott permanens újraindítottság 
állapotában tartották. Mivel a 
tömegfogyasztást feláldozták a tőkés 
viszonyok közti túliparosodottság további 

iparosításáért, vagyis alacsony bérekkel 
termeltek; válság sújtotta világgazdasági 
szituációban az export nem finan-
szírozhatta mindezt s nem pótolhatta a 
tömegfogyasztást; és a gyarmatok 
kirablása sem, mivel Németországnak nem 
voltak gyarmatai. Tehát maradt az 
államcsőd. Vagy az államcsődöt 
elkerülendő maradt a rablóháborúval és
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  a  kockázatot,   a   felszabadulásért



társadalmat robbanásveszélyes állapotban 
tartva.25 
                                                 
25   Egyébként az 1970-es évek stagflációja is erre a 
mozzanatra épült, ti. a „külső” ellenőrzés-szervezés 
szükségességére és annak hiányára. Csakhogy az 
1970-es években az állam már nem tudott tovább 
(fel)nőni a feladathoz: a tőke társadalmibb, 
nemzetközibb lett nála. A munkásosztály az USA-
ban stb. még elég erős volt ahhoz, hogy bért 
emeltessen a tőkével; ám a tőke, mint a 
transznacionális monopolisztikusság lehetőit egyre 
inkább kiaknázó, azaz mint államot maga alá 
rendelő és mind az állam, mind adott terület 
szervezett munkássága alól felszabaduló erre úgy 
válaszolt, hogy eme „többletköltségeit” (először) az 
állammal fizettette meg, méghozzá pénznyomás 
segítségével, vagyis az infláció terhére. A 
fizetőképes kereslet növekedését pedig nem a 
termelés növelésével elégítette ki, további keresletet 
növelve ezzel (a termelőkapacitások növeléséhez 
szükséges álló- és állandótőke beruházások stb.). 
Hanem monopolisztikusságát, kartell-alkotás 
képességét kihasználva felemelte az árakat. Így a 
termelés növelése nélkül, az infláció elszabadulása 
mellett növelte profitját. És közben, egyre 
hatalmasabbá válva, vagy elvitte a termelését 
„lojálisabb” állammal és fegyelmezhetőbb 
munkássággal bíró területekre, vagy az 
automatizáció, komputerizáció stb. révén a 
munkásság jelentős részét tette feleslegessé, ekképp 
fegyelmezhetővé – és ezzel a tőkésíthető munkát és 
fizetőképes keresletet is a nemlétbe szabadította, 
ami aztán a ’spekulációval és hitellel pótolni a 
pótolhatatlant’ válságáthárító szédelgéssé lett. 
Vagyis az államot a csőd közelébe juttatva, minden 
szociális ellátás ellenére a termelést bénítva és a 
szegénységet növelve, rákényszeríthette és 
rákényszeríttette arra a „nemzeti” keretek közt 
eleve és elháríthatatlanul – legfeljebb csak a 
reformizmusban fejlett – fejletleneket, államot, 
munkásmozgalmat stb., hogy teljesen neki 
feleljenek meg, hogy amit csak lehet, az a bérre és 
ne a tőkére és profitra legyen terhelve. Ezt a 
változást a polgári ideológia a jóléti állam és a 
neoliberalizmus szembeállításával, illetve a 
globalizáció fogalmával tárgyalja. Holott a 
monopolisztikusság állami szervezetségén is 
társadalmibbá váló tőkék transznacionális 
monopolkapitalizmussá válásáról van szó, 
rámutatva: nem egyszerűen globálissá vált a 
rendszer, nem pusztán mennyiségi, harmonikus(sá 
lehető) változásról van szó. Hanem, mint egyre 
társadalmibb: nemzetközibb működés, alapja és 
oka, a tulajdoni elválasztás ellenében fejlődött a 
végkifejletig, a transznacionális monopol-
kapitalizmusig, és jut ekképp a tőke által 
megoldhatatlan, csak elodázható válságokba. 
Mindennek a megoldása nem más, mint a tulajdoni 
elválasztás felszámolása társadalmasítás révén, a 

A piac manipulációját, kikapcsolását, 
annak szabályozását tehát a piacnál és 
monopoltőkéknél (még) társadalmibb 
szerveződésnek kellett átvennie, a 
helyzetet a tőke üdvére és a tőkék ellenében 
„normalizálandó”: az államnak. Ez 
kétféleképp történt. A náci modell, mint a 
kispolgárságból verbuválódott, majd a 
nagytőkéhez fazonírozott, a „régi”, állami 
irányítású kapitalizmushoz alkalmatlan 
polgári-demokratikus stb. intézményeket, 
apparátusokat szétverni képes és szétverő, 
a „führer-elvvel” az állami irányítást 
lehetővé tevő és megvalósító 
legszélsőségesebb tőke-frakció a 
tőke(túl)termelést a bérmunkásság és a 
tömegfogyasztás kárára az „ipari”, a 
termelőeszköz-kereslet stb. mesterséges 
fenntartását finanszírozó állami hitelekkel 
indította újra. A korábbi gyakorlattól 
annyiban eltérve – és ez másik minőség 
már, az állam, mint tőkét szervező tőkés 
uralkodó minősége –, hogy a hitelek 
elköltésének módját, felhasználását 
megszabva, akár a kisebb tőkéket a 
nagyobbakba kényszerrel beolvasztva, 
vagy tőkés, profitorientált (azaz nem 
szovjet típusú) államosításokat végrehajtva 

                                                                       
társadalmi termelőerőknek megfelelő új, 
kommunista viszonyok létrehozása, és utóbbiaknak 
megfelelő termelőerő-továbbfejlesztés. A 
globalizáció ennél általánosabb, kapitalizmuson 
belül tartó, „demokratikusabb”, (mintha) lehetőket, 
(ál)szabad választásokat  felkínáló fogalom. 
Elködösíti a tőkefelhalmozás belső kényszereitől 
létrejövő társadalmi, nemzetközi termelés, azok 
termelőerői, tőkés fejlesztésük-fejlődésük, és a 
magántermelés illetve elsajátítás, azaz a tulajdoni 
viszonyok meghatározottságainak rombolóerőkké 
levő ellentmondását; így a nemzetköziség foka, a 
nemzetállami szerep, súly stb. szabadon 
választhatónak tűnik. Azaz a rendszer reformálható, 
akár az örökkévalóig, csak akarni kell. 
Hasonlóképp a neoliberalizmus fogalmához, ami 
azt sugallja, hogy a rendszer fejlődése „csak” előröl 
kezdések és ismétlések sorozata, ami a 
végtelenségig folytatható. Mindkét fogalom hamis, 
mert a rendszer lényegét és meghatározottságait, 
objektíve létező lehetőit és meghaladva tagadásának 
perspektíváit rész-jelenségek „praktikus” 
felnagyításával, helytelen értelmezésével elfedik. 
Analóg módon az álló és állandó tőke fogalmaihoz, 
azok viszonyához. (RH megj).    
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járványveszélyre hivatkozni a 
tőkeellenes(sé lehető) tömeggyűlések stb. 
ellen már ellenforradalmi tetté válik.13 
 

XI. 
 
Tehát, ha az a történelmi szituáció, hogy a 
tőkének köszönhetően nincs más eszköz a 
járvány feltartóztatására, mint a karantén, 
és ha a tőkeellenes harc adott állása nem 
írja felül alkalmazását, akkor a tőkeellenes 
osztályharc feladata az, hogy maga 
szervezze meg azt a tőke ellenében, 
tőkeellenes társadalmiságot hozva létre a 
tőke társadalmisága helyett, annak 
ellenőrzését fellazítva-megszüntetve, 
amennyire lehet. Ez azonban, tőkeellenes 
társadalmiságról lévén szó, nem jelenthet 
pusztán annyit, hogy a kordonra vörös és 
fekete szalagok kerülnek, és a karantén 
területéről a tőke és az állam 
erőszakszerveit gerilla stb. csoportok 
kiszorítják, illetve, mint a partizánháború 
vidékein, a „hivatalos” őrjáratok mellett és 
helyett valójában ők ellenőrzik az adott 
területet. Azt is jelentenie kell, hogy a 
tartalékok ellenőrzését és adott esetben 
képzését is a tőkeellenes osztályharc erői 
szervezik meg. Azaz: a karantén, mint 
társadalmi termék sem egy önmagába álló 
dolog, hanem mozzanat; ezért az 
előfeltételeinek birtoklása is kérdés, nem 
csak magának az elszigetelődésnek a 
kialakítása és fenntartása. Tetszik vagy 
sem, de a karantén nem csak kerítés, 
hanem kolbászkérdés is; nem beszélve 
arról, hogy mindennek későbbi 
következményeit, azok lehetőit is uralni 
kell a kapitalizmussal szemben. Azaz a 
tőkeellenes osztályharcnak ez is csak egy 
állomása lehet, a továbblépés kényszerével 
 terhelve a kapitalizmus fennmaradásáig.14  
                                                            

13 Ne felejtsük, hogy az 1910-es és 1920-as évek 
fordulójának proletár forradalmi hulláma – az egyik 
legnagyobb, ha nem „a” legnagyobb a kapitalizmus 
történelmében – a kb. 27-50 millió áldozatot 
követelő spanyolnátha járvány időszakában zajlott 
le. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyoln%C3%A1th
a    

Ám ez ügyben is áll az, amit korábban, a 
tőke információs monopóliumának 
fellazításáról íródott, ti. hogy ez esetben is 
inkább „a tőke és állam érdekében 
okosabbnak lenni a tőke és állam helyett” 
tendenciája dominál a kommunistává levő 
tőkeellenes harc tendenciájánál, ha nem a 
másként szerveződés, termelés, hanem az 
önkéntes börtön és nem-termelés 
megszervezése a fő feladat, ha a karantént 
csak mint karantént kezelik, önmagába 
szakított dologként. Az egyenként / 
kiscsoportban kivonulni a társadalomból 
anélkül, hogy kivonulnának belőle – saját 
tartalékaikat átváltani a tőke társadalmának 
tartalékaira – esete nem a kommunista 
tudati fejlődést, szolidaritást, 
szervezettséget biztosító konfrontáció a 
tőke újratermelésének központjaiban, 
központjaival, a gyárakban, a földeken. 
Hanem (legfeljebb) csak 
külsődlegességeivel, erőszakszerveivel 
való konfrontáció az önkéntességgel 
gazdaságossá tett kapitalista börtön 
ellenőrzéséért. Ez a tőke lépéselőnyét 
jelenthette és jelenti; így a kommunista 
tudatosság amúgy is szűk lehetőit ez 
tovább csökkentheti és csökkenti. S ezért 
jellemzően nem a kommunista tendenciájú 
önszerveződések, hanem kapitalista 
intézmények, „helyi hatóságok”, netán 
állam az államban, valamint államot pótló 
bűnszervezetek lehettek s voltak 
okosabbak, hatékonyabbak a 
„központiakkal” szemben Kínától 
Olaszországon át Brazíliáig egy-egy 
városban, azok negyedeiben – már ha 
„okosabbnak” kellett / lehetett lenni 
egyáltalán. De hát a lényeg továbbra is a 
lényeg: minden progresszív, nem-
kapitalista, nem törvényes mozgalom, 
amennyiben a tőkeviszonyt lényegileg nem  
                                                                                      

14 https://merce.hu/2020/04/13/ahol-nem-segit-a-
kormany-ott-osszefog-a-nep-szolidaritasi-
mozgalmak-latin-amerikaban-a-jarvany-idejen/  ; 
https://libcom.org/blog/against-quarantine-martial-
law-characteristics-03042020 ; 
https://444.hu/2020/08/17/brazil-oslakosok-
torlaszoltak-el-egy-amazoniai-autopalyat-mert-az-
allam-nem-vedi-meg-oket-a-koronavirustol  
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támadja meg, nem haladja meg önmagát, 
legfeljebb tőkés-államivá lehet és lesz 
végül.15  

 
XII. 

Maga a karantén lényegénél fogva nem az 
össztársadalmi szolidaritás kialakítója. 
Hanem a tömeges atomizációé. Nem 
tömeges együtt cselekvés azonossága és 
legfeljebb tömegekként elszeparáltsága. 
Hanem egyenkénti elszeparáltságban és 
                                                            

15  
https://index.hu/kulfold/2020/05/03/maffia_korona
virus_kartell_jarvany_olaszorszag_mexiko_ 
brazilia_bunozes/  

nem-cselekvésben azonosak tömege, 
együttese. De, mint írtuk a karantén sem 
egy önmagában álló dolog. Pontosan ezért 
lényeges kérdés az, hogy a karantén 
kialakítása a tulajdoni elválasztás 
fenntartásával és elidegenítésével, ezek 
fokozásaként a kiszolgáltatottság 
növelésével jön-e létre, azaz a tőke és az 
állam fennhatósága alatt, azok (erőszak) 
szervezetei uralmaként; vagy ezeket 
meghaladva tagadó társadalmi szolidaritás 
mozzanataként. S utóbbi esetben sem 
mindegy, hogy ennek megfelelő, vagy 
ezzel ellentétes társadalmi viszonyok 
között: hogy az „egyéni-magán 
felhalmozással kell(ene) enyhíteni az 
egyéni-magánfelhalmozókból álló társa-
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uralják azt, a piac szabályozó szerepét 
kikapcsolva.  Tőkeműködés  révén  így  
két, ellentétes,  végtelen  tendencia  
jelentkezhet és jelentkezik: az egyik a 
megfékezhetetlen túltermelésé, amikor pl. 
állami hitelek, bankóprés, infláció terhére 
termelnek egyre inkább raktártölteléket a 
teljes összeomlásig. Vagyis az államot 
minimum maga mellé, vagy épp maguk alá 
rendelik, például személyi összefonódások 
révén, vagy arra való hivatkozással, hogy 
adott nagyvállalat csődje társadalmi 
instabilitáshoz vezetne. Ez az I. 
világháború hadigazdálkodásának némi 
kilengését leszámítva az 1929-ig tartó 
gyakorlat, amikor a szabadversenyes 
kapitalizmus állama kiszolgálta, és nem 
irányította a szabadversenyes rendszerből 
kinőtt monopolisztikus tőkék termelését.  
 
A másik véglet a válságot kényszerűen 
elodázó (a tőke korlátja maga a tőke) 

intézkedésekből következő még nagyobb 
válság terméke, a termelés nagyfokú 
bénulásával, szerkezeti munka-
nélküliséggel, ennek következtében az 
osztályharc elvadulásával – a káosztól és a 
tőke egyre nyíltabb diktatúrájától a 
kommunizmusig –, azaz a tőketúltermelés 
„nyilvánvalóvá” válásával és 
összeomlásával létrejövő állapot, ahol a 
profit rátáját és tömegét a termelés 
maradékából próbálják fedezni a tőke 
monopolisztikus túlélői. Vagyis 
monopolhelyzetben lévő tőkék, mint a 
piacot uralók, az árak felhajtásával és 
magas szinten tartásával jutnak a 
profitjukhoz, a termelés hiányával 
hiánycikk-gazdaságot, azzal pedig 
permanens tőke és munkaerő-túltermelést 
(a termelés  hiányából  következőleg a 
megtermelt profit visszafor-
gathatatlanságát, a munkaerő fe-
leslegességét) létrehozva-konzerválva, a 
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Függelék II.  
 

(Ismét) a monopolkapitalizmusról 
 
Értelem szerint a kapitalista 
világösszeesküvés lehetetlenségén nem 
változtat a tőkék egymáshoz való 
viszonyában végbement fejlődés a 
szabadversenyes tendenciájú kapi-
talizmustól a monopolisztikusig, illetve 
utóbbin belül a „magára hagyott”, 
szabadversenyes jellegű monopolizációtól 
és annak 1929-es csődjétől a piac 
katasztrófavezérlését pótló állami 
szervezettségűn, az állammonopolista 
kapitalizmuson át az államnál is nagyob-
bá, társadalmibbá: nemzetközibbé, ha-
talmasabbá, a már nem csak a piacot, 
hanem az államot is maga alá rendelő 
tőkenagyságok világáig, azaz a 
kapitalizmus fejlődési végkifejletéig, a 
transznacionális monopolkapitalizmusig. 
Ami mindennek eszközeinek, 
technikájának, tudásának, termelé-
kenységének tőkés fejlesztését tételezi. 
Vagyis az élet alárendelését és 
másodlagossá tételével együtt tőkéhez és 
azok konkrét viszonyaihoz 
manipulálásukat, torzításukat és 
nyomorításukat, ezzel a termelőerők 
fejlődésének visszafogását, sőt, a „túl 
direkten tőkeellenes” – a tulajdoni 
elválasztást/áruérték összekötést nyíltan és 
tőke által is beláthatóan sértő, túl nagy 
munka-, illetve tőkemennyiséget 
feleslegessé, munkaerő kizsákmányolását, 
függést stb. lehetetlenné tevő – 
technológiák társadalmi méretekben való 
nem alkalmazását jelenti.24 Ám az 

                                                 
24  Önmagában a tudomány ezért nem szabadíthatja 
fel az emberiséget, mivel nem áll önmagában: 
egyrészt, mert a tőkés viszonyok függvényeként 
tőkés érdekek rabjai, másrészt, mert a tőkés 
viszonyok személyiségszocializációival terhelt 
emberek művelik. Így nem az lesz a kérdés, hogy 
kritika és önkritika útján feltárhatják-e az objektíve 
létező valóságot és lehetőit. Hanem az, hogy adott 
tudás és annak általuk uralható (ezáltal torzzá levő) 
felhalmozása, fejlődése stb. révén biztosíthatják-e 

áruérték-univerzalitásából, illetve a 
tulajdoni elválasztásból következő magán-
egyéni felhalmozásra, az ebből fakadó torz, 
részleges fejlődésre, tőkés növekedésre 
kényszerítettség nem szüntetheti meg 
teljesen a tőkés termelőerők fejlődését. 
Ami viszont a tőkefelhalmozásért, profitért 
az eleven munka egyre nagyobb mértékű 
kikapcsolásával az áruviszony, termeléshez 
szükséges munkaidő, tulajdoni elválasztás, 
így a tőke tagadását, tőkés viszonyok közt 
maradva e termelőerők rombolóerőkké 
fejlesztését jelenti, minden szervezettség és 
uralom ellenére. Azaz a 
monopolisztikusságot létrehozó, majd 
tőkés fejlesztésével magával a tőkével 
szemben másféle társadalmiságot: 
tulajdon, áru, munka, hierarchiát 
meghaladva tagadó társadalmiságot, 
kommunizmust követelő – és nem 
automatikusan, mintegy evolúciós úton 
kommunizmust létrehozó – termelőerő-
fejlődést eredményez.  
 
A monopolisztikus kapitalizmus, mint a 
tulajdoni elválasztottság legtársadalmibb 
formájának a végjátéka azt jelenti, hogy a 
társadalmi újratermelés meghatározó 
szereplői nagyságuk révén nem a piacnak 
vannak alárendelve, amit a többivel együtt 
csak alárendeltként reagálva alakíthatnak, 
hanem magát a piacot nyelik el, és ők 

                                                                       
saját, illetve gazdáik pozicíóját. És bármilyen 
ellenvélemény, új elmélet, meglátás, tény ezt a 
pozíciót veszélyezteti. Nem egyszerűen a 
korlátoltságból, az „ember eleve rossz / jó” 
eredendő bűnéből, vagy épp áldásából kifolyólag; 
hanem a korlátolttá tevő tulajdon/áru/hierarchia stb. 
társadalmi-termelési viszonyaiból, annak 
személyiségszocializációiból következőleg. És, 
mint korábban mondottuk: e hatások ellen csak egy 
másik, kommunista társadalom perspektívája, 
reménye, tudatossága, napi gyakorlata, mentalitása, 
mindennek tendenciái képezhetnek csak ellenerőt. 
(RH megj.)  
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dalomnak való kiszolgáltatottságot” 
viszonyairól van szó, vagy maga a 
társadalmi viszonyok olyanok, hogy nem-
tulajdoni, szolidaritáson alapulókként 
adnak létbiztonságot. Ha a karantén 
lényege az elidegenítés és elidegenülés, 
azaz a tulajdoni elválasztás tendenciájának 
az uralma, dominanciája, akkor ezzel 
szemben egyrészt a kommunista 
tudatosság adhat(na) védelmet, illetve, 
másrészt az, hogy maguk a társadalmi 
viszonyok ellentétesek a karantén 
lényegével. A tőke karantén-viszonyai közt 
nincs és nem is lehet se védelem, se 
biztonság; az állam és tőke, mint 
szükségképp szervezett, ki akarja használni 
és akarva-akaratlanul kihasználja a 
karanténnal létrejövő atomizációt, 
védtelenséget a különböző progresszív, 
vagy kommunista társadalmi 
szerveződések ellen, azok tudati 
progressziói, illetve tudatossága ellen, saját 
rendszerét fenntartandó. Úgy is, mint a 
szerveződések megakadályozása, lásd 
például a tőkének és államának nem tetsző 
tüntetések „felelőtlenné” minősítése, 
járványveszélyre való hivatkozással 
feloszlatása, korlátozása. És úgy is, mint a 
tőke rendszerének ideológiai 
osztályharcával, offenzívájával, jövőtlen 
rendszerén belül tartó jövőtlen híreivel és 
információfolyamaival, azok túlhajtásával 
és áradatával való demoralizálás; utóbbit a 
tőkének és államnak tetszően csak 
depresszióvá hamvadó pánikká, nem pedig 
rendszerellenes dühvé és lázadássá lehető 
félelemmel és reménytelenséggel 
atomizálás és lebénítás révén létrehozva. 
Mindezt csak a tőke viszonyainak 
ellentmondásaiból levő kommunista 
tudatosság cselekvése fékezheti jelenleg, a 
tőke viszonyai közt, nem pedig a 
kommunista viszonyokból fakadó 
tudatosság. És ebből a szempontból tehető 
fel az a lényeges kérdés, hogy milyen 
pszichés következményei lehetnek a 
karanténnak, hogy kapitalista, vagy azt 
(meghaladva) tagadó viszonyok és 
szerveződések hozzák-e létre. Előbbiek 
ugyanis fokozzák és kihasználják, utóbbiak 

enyhíthetik a karantén trauma-termelését, 
az elszeparáltsággal, bezártsággal ijesztővé 
és ellenségessé vál(hat)ó világ 
tapasztalatát, gyakorlatát. Olyan viszonyok 
karanténja, amivel nem egy reménytelen és 
jövőtlen társadalomba való bezártságot 
növelik és súlyosbítják, ahol a bajt nem 
fokozzák a megélhetés, kihasználtság, 
alávetettség és a társadalomnak való 
kiszolgáltatottság érzésével és 
gyakorlatával, ami nem a mások hasznáért 
és hatalmáért kikényszerített, az a maga 
elidegenítő és ellentétes módján, de a 
társadalmi szolidaritás kifejeződése és 
iskolája lehet, egymással szolidárisan egy 
jobb világért folytatott harc reményével és 
annak trauma oldásával egyben. A 
kapitalizmussal folytatott harcban, 
kommunista tudatossággal létrehozott 
karantén ezt, mint tendenciát hordozhatja.  
 
Ezzel szemben a létező kapitalizmus, a 
tulajdon, tőke, állam világának karanténja 
szükségképp kiegészítőket és 
bővítményeket, méghozzá az alapvető 
okot, a tőke világát fenntartó 
traumatermelő traumaenyhítőket követel. 
Amik a közönséges gyógy- és 
kábítószeripari termékektől, a szorongást 
későbbi pánikrohamokká lassító-áttoló-
fokozó, így ismétlést követelő 
zombiszerektől az olcsó-álságos 
traumaoldás gyógyszereiig, az ideológiai-
személyiségjavító öngyógyítás-
jótanácsokig és eligazításokig terjednek. S 
ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a 
karantén esetében is álságos az a 
„közösségi”, divatosan tömör, illetve rövid 
ideológia, hogy „#maradjotthon” mert 
„#együttsikerül”, azaz „#egyedülisegyütt”. 
Mivel ezek a tőkés-állami fennhatóság alatt 
álló területekre kiadott tőkés-állami 
jelszavak; és mint polgári, enyhén 
nacionalizmusra hajazó kedélyességek 
elfelejtik, hogy mind a lakhatás, mind a 
megélhetés, mind a tartalékok, mind a 
mentális-fizikai egészség a tőkés 
termelésben betöltött és betölthető  
helyhez, egyszerűen fogalmazva 
osztályléthelyzetekhez kötöttek. Egy 
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kertes-többszobás, a szeparációban és 
bezártságban a többi szeparáltól is 
elszeparálódást, meg a „zöldben” való 
traumaoldó időzést biztosítható, kellemes 
(hegyvidéki) környezetben álló, minden 
telekommunikációs eszközzel ellátott 
házban tartalékokból és befektetésekből 
múlatni az időt más, mint egy agyonhajtott, 
pénzt és így életet a távolba maradt 
családjának hazautaló, ezért máról 
holnapra élő alkalmi munkásnak 
megrohadni a világ legszörnyűbb 
börtönévé, meg „a tehetetlenség és éhezés 
szabaddá tesz” koncentrációs izolátorává 
váló nyomortelepi odúban, vagy épp egy 
lakótelepi betonkapszulában. Se az 
„egyedül”, se az „együtt” nem stimmel, se 
így, se úgy. Az meg, hogy „maradj” meg 
„sikerül” – hogyne, áldozatokat kell hozni 
a tőke rendszeréért újra meg újra, hiszen 
olyan szituációt állított elő megint, hogy ez 
mindannyiunk érdekének tűnjön. 
Honvédőnek mondott és tett háború 
szentsége, a hozzá tartozó tébolyokkal 
retro; és ki könnyebben, ki nehezebben, ki 
haszonnal, ki kárral adja oda az idejét és 
életét ismét, akár a karantén előtt a tőke és 
az állam számára. Most például azért, hogy 
az utóbbiak által, minden szédületes 
fejlődés, idióta reklám és politikai hablaty 
ellenére eszköztelenné és alkalmatlanná 
tett gyógyszer és egészségipar utólag és 
úgy-ahogy megbirkózzon mind a 
kórházakra zúdul(hat)ó és ellátatlan 
betegekkel, az ebből keletkez(het)ő 
hullahegyekkel és legitimációs válsággal, 
lázadásokkal és káosszal; mind a 
védőoltás, illetve ellenanyagok 
kifejlesztésének most már tőkésíthető 
munkájával a tőke rendszerének 
legitimációját (is) fenntartandó.   

 
XIII. 

Áldozatokat azonban nem csak a tőkés-
primitív izolációval kell hozni a tőke 
kizsákmányoltjainak, kisemmizettjeinek, 
alávetettjeinek. Hanem a tőkefelhalmozás 
folytatásával is a gyárakban, 
építkezéseken,    földeken;    illetve,   ha   a  

munka olyan, hogy távmunkaként lehet 
folytatni, akkor a „Balcony stories”16 
kevésbé megható, ám lélekölően ötletes, 
idegőrlően vicces és meglehetősen hosszú, 
(ön)ismétlő fejezeteként folytatva is lesz, a 
tőke üdvére természetesen. A költségek 
csökkentését mindkét esetben érvényesítik 
az „egy fityingből kettőt” emberei:  az 
üzemekben  továbbra  is a  tőke  termelése 
az  első,    nem   pedig   a  védőtávolság  és  

 
                                                            

16 Ha már börtönné lett a világ, és ennek traumáját 
rendszer-, azaz traumafenntartó módon lehet (kell) 
enyhíteni, akkor naná, hogy tőkésítve is lesz, annak 
összes bárgyúságával: 
https://www.balconystories.tv  
 
 
Persze a kábítószer és gyógyszeripar (lassítók és 
nyugtatók), a pszichiáter és antipszichiáter ipar 
(szcientológiai egyház pl.) úgyszintén ide 
sorolandóak, csak a bárgyúságuk csöppet metszőbb 
és adott esetben jóval több brutalitással terhelt, mint 
a polgárkák által készített reklámszerűen könnyed, 
állítólagosan idegnyugtató polgárkamesék 
tőkésítése.  
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az hasonlóképp rá vissza. Az egyre 
szörnyűbb válsággal terhelt „prosperitás” 
és prosperitássá egyre szörnyűbb áron 
lehető válság közepette alakuló 
(osztály)erőviszonyok, monopolisztikus 
konkurenciaharcok dinamikáiban, 
társadalmi katasztrófák el vagy 
áthárításával erősödhet, vagy válhat 
semmivé az örök-hitel hite, ekképp hatva 
és beteljesedve az értéktörvény 
szükségszerűségei. A spekuláció a 
reálszféra válságának permanensé levő 
elhárításaként lesz úrrá a világon. És mint 
az értéktörvényt fenntartó tagadás kerül 
válságba, és a reálszférát, mint ingóságát 
magával rántva hatványozott és komplex 
válságként béníthatja-pusztíthatja a 
tőkefelhalmozás lehetőit immár. Még 
nagyobb összeomlásokhoz, világ-
háborúkhoz, vagy, szerencsés esetben e 
társadalmi katasztrófák eredményeképp 
létrejövő, a létbiztonság egyéni túlélési 
stratégiáinak nyilvánvaló csődjével, az 
ekképp fellazult és fellazított hamistudatok 
kommunista irányba való dinamizálásával 
forradalmakhoz vezetve.23 De a tőke 
                                                 
23  A „spektákulum” permanens fenntartásának az 
lenne az előfeltétele, hogy a tőke rendszerének 
történelme kört formázzon, hogy a ciklikus 
válságok botlásai után/révén a tőke továbbra is 
biztosítani tudja a létbiztonság lehetőit és illúzióit a 
kapitalizmuson belüli egyéni (túl)élési stratégiák és 
önbolondítások fenntartásához. Ám a tőke 
társadalmának alapjai olyan ellentmondáson, a 
tőkés termelőerők és termelési viszonyok 
ellentmondásának dialektikáján s dinamikáján 
nyugszik,  amik  a  kört  lefelé-spirállá  változtatják. 
A tőkéknek növekedniük kell egymással, a jövő 
kihívásaival stb. szemben, de ezt úgy teszik, hogy 
saját újratermelésüket lehetetlenítik el az eleven 
munkaerő kikapcsolásával, az egyre társadalmibbá, 
nemzetközibbé válással, a termelékenység 
növelésével, a kizsákmányolható értéktöbblet és 
fizetőképes kereslet abszolút és relatív 
csökkentésével. A válságok elmélyülését egyre 
lehetetlenebb módon lehet és kell fékezni e 
társadalomban, például az örök hitel hitével; de 
saját alapjait nem számolhatja fel, és  
„gyógymódjai” a még pusztítóbb válságok 
létrehozóivá lesznek. Így tehát, kommunista 
szempontból a legrosszabb esetben is az a helyzet, 
hogy a tőke agymosásából és a másik társadalom 
perspektívájának hiányából következőleg, vagyis az 
alávettetek, kizsákmányoltak, kisemmizettek 

uralmának önmagából következő, minden 
tőkés gyógymód bevetésével is egyre 
megfizethetetlenebb áron való fenntartása, 
a kapitalizáció előrehaladtával ellent-
mondásainak kiéleződése, ennek a 
transznacionális monopolkapitalizmus 
végállomásán egyre „nyilvánvalóbbá” 
válása, eme tendenciák a burzsoá tudatban 
valóban feloldhatatlan ellentmondásként 
jelentkeznek, a feloldani a feloldhatatlant 
eszelősségeivel együtt. Az örök hitel hite 
nem más, mint a tőke-vallás mozzanata. 
 

 
 

                                                                       
tőkebarát hamistudatainak következtében nem 
utóbbiak lépnek ki a rendszerből. A rendszer lép ki 
őbelőlük. Minél kevésbé „önfenntartó” a tőkebarát 
hamistudat e tömegekben, annál inkább kellene 
„külsőleg” fenntartani azt. Ám az agymosás drága, 
és a (társadalmi) sivataglakók számára nem biztos, 
hogy biztosítják alanyi jogon a „gazdagabb” 
államok uralkodói / parlamentjei & bizottságai / 
jótékonykodói azt, mivel az agymosás is tőkésített, 
ekképp haszon és kár lehetőihez korlátolt és 
nyomorított. Akkor pedig felfeslik a mátrix szövete 
és a tőke legitimációjának megrokkanásával e 
hamistudatok a tőke ellenében (is) 
dinamizálódhatnak és dinamizálhatóak. (RH megj.)   
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mivolta, ebből kifolyólag pazarlás és hiány 
forrása, annak összes következményével. 
Vagyis: a hitel lehetőből és áru-tőkevilág 
eszközből központivá, „húzóágazattá”, 
ezzel abszolút hitté válásának az alapja 
továbbra is adott tőkés „reálszféra”, annak 
viszonyainak fenntartása, adott 
monopolisztikus konkurencia- és 
legfőképp: osztályharc állása. A reálszféra 
nem mentesül a válságoktól, hanem termeli 
azokat továbbra is, tőkefelesleget és a tőke 
rendszerének népességfeleslegét; nem az 
értéktörvény helyeződik hatályon kívül, 
vagy az eleven munkaerő szükségessége 
szűnik meg a tőkefelhalmozás 
fenntartásához. Önmaguk tagadásának 
tendenciáját termelik ki anélkül, hogy a 
tőkeviszony, áru, tulajdon viszonyainak a 
megszüntetése nélkül ők maguk 
megszűnhetnének. Azzal, hogy egyre 
lehetetlenebb megoldásokat tüntetnek fel 
lehetségesnek, azt mutatják: a tőke 
rendszere önmagán túlfejlődött és önmagát  

túlélt rendszer. Ha az értéktörvény 
megszűnne létezni az áruérték, tőke stb. 
világában, azt jelentené: a kapitalizmus 
örökké javítható, örökkévaló. De a betonfal 
fizikai törvényszerűségei sem szűnnek meg 
attól, hogy valaki fejjel nekirohan és 
meghal; pont ilyen kellemetlenségként 
érvényesülnek. Mint ahogy a saját súlyától 
összeroppanó betonfal sem helyezi saját 
törvényszerűségeit hatályon kívül. Hanem 
összeomlásként érvényesíti.  
 

V. 
 
Tehát a „reálszféra”, mint szerves egész 
„alap”-mozzanata hathat a megmentőjére, 
serkentőjére, ellentmondásai által egyre 
nagyobb, egyre feldolgozhatatlanabbá levő 
szemetjének dúsítással feldolgozójára, így 
egyre inkább urára: a financializációra, a 
pénzügyesítésre, és ekképp annak 
szükségképpeni túlfejlődésére, a 
spekuláció szférájának dominanciájára. És  
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felszerelés17; a „home office” pedig már 
eleve a költségcsökkentés gyöngyszeme, 
például az iroda és eszközfenntartás 
költségeinek „munkavállalóra” való 
áthárításával. Nem beszélve az 
önfegyelmezésben rejlő lehetőkről. Azaz a 
munkában is otthonra, önmagukba 
dekoncentráltakról és karantenizáltakról, 
akik az elidegenedéssel növekvő 
immunitást szerez(het)nek a bérmunkás 
osztályharccal szemben; vagyis azokról, 
akiknek a munkaszervezésből és 
megosztásból következőleg a bérmunkás 
léthelyzet tőkebarát mozzanatát erősítik fel 
az otthon és távmunka révén, e tömegeket 
a tőke melletti osztályharcra atomizálva 
ekképp18.  
 
Persze a probléma az, hogy az anyagi 
javak termelésének nagy részét nem lehet 
otthon végezni. Így a tőkefelhalmozás 
hosszútávú érdekeiért bevezetett karantén 
hosszabb távon a tőkefelhalmozás 
hosszútávú érdekei ellen (fog) hat(ni). Sőt. 
Ez már rövidtávon is érvényesül; tehát a 
tőke, saját csődjét elkerülendő, nem csak a 
megelőzésben mond csődöt, hanem a 
járvány tőkés-primitív megfékezésében is. 
És ahogy a tőkék egymásközti, háborúvá 
levő konkurenciaharcához a 
kizsákmányoltjaik, kisemmizettjeik, 
alávetettjeik támogatását is bírhatják a 
rendszeren belüli túl- és megélhetés 
nevében – aminek mindent pusztító 
ellentmondását a rendszer nem csak 
eltűrésével, hanem neki tetsző, őt éltető 
mentalitással, tudattal, cselekvéssel tartják 
fenn saját pusztulásukig –, úgy a karantén-
ellenes,  termelést  fenntartó politiká-
jukhoz    is    kaphatnak    tőlük     aktív 
                                                            

17 https://merce.hu/2020/04/04/vadsztrajkok-
tuntetesek-a-jarvany-a-dolgozoi-onszervezodes-es-
kiallas-megerosodeset-hozta/  
 
18https://index.hu/gazdasag/defacto/2020/04/26/kina
ban_mar_meg_is_mertek_hogyan_hat_a_tavmunka
_a_termelekenysegre/ ; 
https://g7.hu/elet/20200806/kozel-egy-oraval-
meghosszabbitotta-a-jarvany-a-munkanapot/  

támogatást.19 Akkor is, ha a vírus jelentette 
kockázat számukra fokozott: az ő mentális 
egészségüket teszik tönkre a 
létbizonytalansággal, ha van munka, akkor 
azzal, hogy meddig és milyen, ha nincs, 
akkor meg azzal, hogy a nincset hogyan 
éljék túl; az ő fizikai egészségük árán 
termel olcsóbban a tőke, nekik kell ember 
és mindent pusztító munkahelyeken 
biztosítaniuk a tőke-vírus szaporodását és 
uralmát egy jó esetben ugyanilyen 
holnapért; őtőlük tagadják meg az orvost 
és a kórházat, az ő környezetüket pusztítják 
elsősorban és az ő leromlott egészségükre 
szabadul  rá a tőke-vírus bioterméke, most 
épp COVID-19 néven, mi aztán tőke-
vírussá lesz; a gyárakban, bányákban, 
földeken végzett munka során őket 
koncentrálják nagy tömegekben és őket 
zsúfolják az „olcsóbb” parancsolatával a 
munkásgettók odúiba a fertőzésveszélyt 
növelve.20 De ha a tőke termelése leáll, 
akkor ők éhen halnak. Így a talán 
megbetegedés esélye áll szemben a biztos 
pusztulással; a tőke hajójához láncolt 
rabszolgák érdekeltté lettek téve abban, 
hogy a hajó a vízen maradjon. Sőt, ha 
süllyedni kezd, akkor azzal az „áldozattal” 
is egyet kell érteniük, hogy egy részüket a 
tengerbe dobják, a hajó süllyedését efféle 
könnyítéssel fékezendő. Esetünkben 
először azokat, akikből a tőkének már 
nincs haszna: a betegeket és öregeket 
például. És aztán, ha van olyan, hogy 
először, akkor majd lesz másodszor és 
harmadszor is; ráadásul vannak és lesznek 
más esetek is, és abban is lehet efféle 
kiszámolóst játszani. De hát a tőke 
társadalmában nem élet(ek) van(nak), 
hanem haszon és kár, sőt, úgy kikínlódott 
haszon, ami nagy kárral jár, amit haszonnal 
kezelnek még nagyobb kárt eredményezve. 
Ha a tőkének van haszna, az társadalmának 
a kára, ha nincs, akkor az meg még 
                                                            

19https://en.wikipedia.org/wiki/2020_United_States
_anti-lockdown_protests  
 
20 https://ajtk.hu/hu/kutatas/kutatoi-blog/a-
majdnem-sikeres-szingapuri-jarvanykezeles  
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nagyobb kára. Ezért, ha a tőke világának az 
alávetettek, kizsákmányoltak, kisem-
mizettek nem állnak ellen a 
felszámolásáig, önmaguk felszabadításáig, 
ha nem szolidárisak egymással, ha nem a 
bérmunka kommunistává levő 
osztályharcát vívják a tőke ellen – akkor a 
tőke osztályharcát vívják önmaguk ellen, 
akkor a nyelvük, az érzéseik, létezésük és 
pusztulásuk a tőkéé, az ő gondolatait 
ismétlik a másodszorért, a harmadszorért, 
meg az akárhányszori ismétlésért, 
menthetetlen és eltakarítandó roncsokká 
válva.  
 

 
 
Jó híveként a reálpolitikának pontosan ezt 
a karriert és túlélhetetlen túlélést valósítják 
meg olyan konkurenciaharcos csoportokba 
rendeződve-atomizálódva, mint öregek 
(„nyuggerek”) és fiatalok („taknyosok”, 
„kis fityfaszok / nyikhajok”, etc.). Vagy 
épp  betegek – kikkel kapcsolatban 
emlékezzünk: számos TB reform 
alapgondolata az, hogy a beteg maga tehet 
arról, hogy beteg, fizessen vagy pusztuljon, 
ne fertőzze az egészséges társadalmat, ne 
élősködjön; tehát meglészen hamarost a 
járvány „zsidója” és „cigánya”, méghozzá 
gazdaságosan összevonva. Szemben a 
(még) egészségessel – azaz a kiváltságra, a 
tőkefelhalmozásra így vagy úgy, de 
önmaga ellen jogosult „árjával”. Az efféle 
elrendeződés nem más, mint a 
különbözőségek kapitalizálásával létrejövő 
konkurenciaharc-csoportokká képződés, a 
tőke osztályharcának hasznos idiótájává 
válás; egylényegű tehát a nacionalista, 
rasszista, szexista, ilyen-olyanfób 
megkülönböztetésekkel, a tőkebarát 

álközösségek mintha-szolidaritásával és 
önmagukkal lényegileg egyező 
ellenségképekkel létrejövő, mindentől és 
mindenkitől elidegenülés eseteivel. A tőke 
józan reálpolitikusává válás tehát, minden 
politika-tagadás ellenére; és a társadalom 
minél inkább a tőke józanságának a rabja, 
annál inkább tud és kell megrészegednie a 
tőke által követelt vértől. És így előbb-
utóbb mindenki a kiirtandók és kiirtottak 
listájára kerül e társadalomban – a túlélés 
nevében.21   
 

XIV. 
 
Az, hogy a COVID-19 járvány tőkés-
primitív „gyógyítása”, azaz tömegek 
karanténba zárása, ekképp a termelés és 
fogyasztás felfüggesztése, korlátozása a 
tőkefelhalmozás bénulását eredményezte, 
az meg „gazdasági” válsággá lett, ahhoz 
vezetett, hogy a tőkés (gazdasági) válságot 
egyszerűen a járványra kenik. Holott, mint 
írva volt, maga a járvány sem egy „külső” 
ok, hanem tőketermék; és maga a válság 
sem egy alkalmi véletlen, hanem a 
tőkefelhalmozás létezési módja. 
 
A gond itt is abban van, hogy az anyagi 
javak termelése tőke termeléseként 
                                                            

21 https://444.hu/2020/05/14/mintha-bealdoztuk-
volna-az-idoseket-most-meg-nem-tudjuk-kit-
hibaztassunk ; 
https://feverstruggle.net/2020/06/03/lets-prevent-
the-corona-catastrophe-in-elderly-care-homes-the-
state-cannot-and-does-not-want-to-do-it  
 
A kórházi beteg helyére másik beteget, az elsőt meg 
a halálba (ágyfel)szabadító magyarországi 
gyakorlatról, ami egyben a „veszélyhelyzet”-tel 
indokolt / leplezett tőkés egészségügyi reform 
(egyik) autentikus példája:  
 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200423/kider
ult-a-koronavirus-miatti-korhazi-
agyszamcsokkentes-valodi-hattere-427870 ; 
https://nepszava.hu/3074388_agyfelszabaditas-
sulyos-aldozatokkal ; 
https://merce.hu/2020/04/23/index-
agyfelszabaditas-miatt-kuldtek-haza-a-beteg-ferfit-
aki-fel-nappal-kesobb-meghalt/ 
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éhségében, hogy vethessenek és 
arathassanak, létrehozva ezzel a jövő 
kenyerét.  
 
Ám az idő kapitalizálása, a jövő 
gyarmatosítása valójában ennél kevesebb. 
A tőke reménytelen fenntartását az 
„alapmechanizmusok”, illetve az 
osztályharc adott állása mellett a hitellel a 
jövő terhére folytatott tőkés termelés teszi 
lehetővé. De ez végső soron nem jelenthet 
mást, mint azt, hogy a megtermelt javakat, 
termelőeszközöket, termelést, ezek 
lehetőit, mint most, s nem holnap létezőket 
jelenleg osztják el tőkeként, tőkés árukként 
a tőkés hitel, a jövőbeli tőkés termelés 
terhére fizetőképessé tett nem fizetőképes 
keresletek – osztályviszonyokkal 
bonyolított és osztálykülönbözőségeket 
tovább színesítő és vadító tőkés 
nemzetközi hierarchiák egyenlőtlenségei – 
révén. Addig és úgy, hogy a konkrét tőkés 
viszonyok dinamikájában mindez 
profithoz, tőkefelhalmozáshoz, a rendszer 
fennmaradáshoz vagy legalább is annak 
hitéhez vezessen. Mint anyagi javak 
megtermeltek és megtermelhetőek, ekképp 
eloszthatóak; mint áru, tőkeviszony 
alkatrészek másféle minőségként másféle 
életet élők, elosztásuk, termelésük áru-
ellenértékhez, tőkefelhalmozáshoz, azok 
fantasztikumához kötött. Nem az anyagi 
javak, erőforrások stb., és termelésük 
konkrét lehetői, jövője, annak szervezése a 
kérdés; efféle közvetlenség a kommunista 
viszonyok sajátja lehet csak. A jövő – 
ahogy a jelen –, e társadalomban nem 
létezhet „in natura”; így az elképzelés, 
tervezés, elvárás, remény sem lehet mássá, 
mint tőkés hitellé és annak hitévé, tőkés 
módon megoldhatatlan ellent-
mondásossággá a jövő kapitalizálásával.  
 

IV. 
 
Az eset tehát: tőkés jövő tőkés jelenné 
változtatása; ez a lehető pedig emésztő 
kényszerré és szükségessé válik a tőkés 
reálszféra lehetőinek a tőkés termelők 
fejlődéséből következő beszűkülésével – 

lásd a csökkenő profitráta problematikáját, 
a GDP-k többszörösét kitevő 
hitelállományok (a világ összadósságának 
aránya 2019 közepén a világ összesített 
GDP-jének 320% volt), katonai-ipari-
hitelkomplexumok vezető szerepének 
általánossá válását, stb.22 Önmagában, a 
hitelezés szempontjából a jövő a 
végtelenségig változtatható jelenné; ám 
nincs önmagában. Mint a tőkés reálszféra 
válságának „megoldása” magának e 
reálszférának a meghatározottságaiban e 
reálszféra fenntartása: válságának 
elmélyítése egyben. Ezért, bár az idő 
kapitalizálásának a lehetőit kihasználva a 
tőkefelhalmozás „csak” növekvő 
működésképtelenséggel küzd, nem pedig a 
tőkefelhalmozás abszolúte lehetetlenné 
válásával, de alapja továbbra is a konkrét, 
(tőkésített áruként) anyagi javak 
termelésével elven, kizsákmányolt munka 
értékké, értéktöbbletté, értékesüléssé, 
tőkévé válhatósága, válása, ennek 
reménye, vagy épp megakadása, 
lehetetlensége. Azaz korántsem végtelen 

                                                 
22 https://novekedes.hu/hirek/tortenelmi-szintre-
emelkedett-a-vilag-adossaga . Megjegyzendő 
egyébként, hogy a termékek általános és tudatos 
minőségrontását, a „tervezett tönkremenés 
tudományát” pont a tőkés „reálszféra” lehetőinek a 
beszűkülése kényszerítette és kényszeríti ki – mint 
ahogy azt a parancsolatot is, hogy az adott 
termékhez, kacathoz csatolj minél több felesleges, 
ám tőkésített vacakot, lásd a csomagoló és 
reklámipart – a fizetőképes keresletet maximálisan 
kiaknázandó. Eme „elmélyítést” azonban nem csak 
úgy lehet megvalósítani, hogy adott eszköz stb. 
javítása, felújítása helyett a lehető legátfogóbb 
cserét kelljen végrehajtani, vagyis nem csak maga 
az eszköz kényszeríthet erre sajátos konstrukciója 
okán. Hanem úgy is, hogy – ha lehet – maga a 
„vásárló” akarja a „teljes” cserét. Azaz, mint divat, 
illetve trendifüggő egyed unja és utálja meg a régit, 
a trendikövető nagyszerűbbek kasztjához való 
tartozásként, az életrevalóságot eme 
élhetetlenséggel demonstrálva a tőke világának 
konkurenciaharcaiban. De mindez a jelen 
„intenzívebb” kihasználását jelenti – bár komoly 
jövőbeli következményekkel, akár a jövő 
elpusztításával is, egyben ennek tőkésíthetőségével, 
lásd a környezetvédelem-ipart –, nem pedig a jövőt 
a jelenben jelenné kapitalizálásának esetét. (RH 
megj.)  
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lesznek. Akik mástól sem várnak mást, és 
mindenben és mindenkiben önmagukat, 
értékkel bíró dolgokat látnak és keresnek; 
ezért lesznek kizsákmányolókká és 
mindezt jóváhagyó kizsákmányoltakká, e 
renden belül gondolkodva árutulajdon-
atomokká, pénzt bálvánnyá avatókká. 
Gondolva: pénzért bármit lehet; múlt, 
jelen, jövő ura egyaránt, mi mindennek 
urává tehet, itt és most.              
 

 

III. 
 
Persze lehet azt hinni, hogy a pénz, a hitel, 
mint különös természet-feletti 
társadalmiságok, mik látszat szerint önálló 
életre kelnek, és annál könnyebben, minél 
inkább távolabb: felette állnak ama 
természetesnek, lehetővé teszik azt, hogy – 
korábbi példával élve – a jövő kenyerét 
fogyasszák el a ma nincstelenségében és 
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történik. Ezért a termelés zavara nem 
pusztán „technikai-szervezési”, netán 
hibás/ostoba döntési kérdés. Hanem, akár 
csak a felsoroltak, a tőkefelhalmozásból 
tőkefelhalmozássá levés kérdése. Ha az 
élethez kellő anyagi javak termelése olyan 
társadalmi viszonyok közt történne, hogy 
ne legyenek többek, mint élethez kellő, 
egyszerű eszközök, akkor a termelés 
felfüggesztése, tartalékok elosztása, 
termelés újraindítása, netán a termelés más 
zavarai valóban nem lehetnének többek, 
mint technikai-szervezési kérdések, 
amikkel kapcsolatban közönséges hibákat 
is el lehet követni. De a tőke világa nem 
ez. Ezért a termelés felfüggesztésének és 
újraindításának kérdései itt a tőke 
válságának kérdéseivé lesznek 
szükségképp, ami a mélyebbnél is 
mélyebbre ránt, kapitalista részről a 
kapitalista társadalmi válság teljessé 
tételéhez hozzájárulva ekképp. 
 
Maga a „szokványos” válság, vagyis a 
termelőerők fejlettségéből következő 
krónikus tőke-túltermelési válság újabb 
felvonását már 2019-ben prognosztizálta 
számos befektető, (polgári) közgazdász, 
politikus.22 Az „új 2008” kitörését 2020-
2021-re tették; ám ellene nem tettek semmi 
olyat, amit „new new deal”-ként lehetne 
értékelni. Mondjuk az is igaz, hogy a 
burzsoázia és technikusai nem is tehettek 
semmi olyat, ami a kapitalizmus alapvető 
ellentmondásait felszámolta volna. Azt, 
hogy „munkaalapú” társadalomként az a 
kényszerű fejlődése, hogy a profitért magát 
az eleven munkát kapcsolja ki a 
termelésből, az állandó tőkerész abszolút 
és relatív növelésével a változó tőkerésszel 
szemben, a csökkenő profitráta tendenci-
                                                            

22 https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/matolcsy-
orban-kina-jegybank.673026.html ; 
https://tozsdeikereskedes.hu/valoban-kozeleg-az-
ujabb-gazdasagi-valsag/ ; 
https://index.hu/gazdasag/2019/02/07/nem_marad_
semmilyen_eszkozunk_ha_jon_a_gazdasagi_valsag
/  

áját23 erősítve, vagyis a tőkefelhalmozás 
lehetőit csökkentve ezzel. A „reálszféra” 
lehetőinek szűkítése új „területek” 
tőkésítését követeli; ez pedig, mivel a 
reálszférán „túli” területekről lehet szó, a 
financializációt, a spekulációt erősítette, és 
tette a tőkefelhalmozás elsődlegesnek 
tetsző fenntartójává. E szféra 
megrendszabályozása viszont azt jelentené, 
hogy a reálszféra lehetőinek beszűkülése, a 
tőke kicsapódása a spekuláció különböző 
formáivá a válságot elkerülendő egyre 
nehézkesebbé válik, hogy a spekuláció 
éltette reálszféra (lásd például a katonai-
ipari hitelkomplexumokat) a spekuláció 
lehetőinek beszűkülésével még 
lehetetlenebb helyzetbe kerül, hogy a 
válság-megelőző szabályozás maga a 
válság kiváltójává válik. Ám az is gond, 
hogy a tőke a saját lényegéből fakadó és 
fejlődő nemzetközisége, társadalmisága a 
szabályozás lehetőit szűkíti, mivel a 
„reálszféra” és a „spekuláció” tőkéi 
nagyobbak lettek a kontinensnyi 
államoknál is; azaz ők, a végtelen és 
lehetetlen igényűek szabályozzák immár 
azokat, akik úgy-ahogy fékeznék őket, nem 
pedig fordítva. Sőt. Pont az efféle 
szabályozás révén, állammonopolista 
kapitalizmusként fejlődtek ekkora 
hatalmakká, transznacionális monopol-
kapitalizmussá. Így nincs megállás: 
monopolista konkurenciaharcok révén 
folytatni a tőketúltermelést, minden 
lehetőn túl, majd összeomlani. A tőkés 
termelőerők és termelési viszonyok 
dialektikáját nem lehet se állami 
bürokráciával, se reformpolitikával, se 
tőkés „think-tank” igazgatótanácsokon 
hozott döntésekkel felszámolni. Fordítva: 
maga e dialektika követeli a kapitalizmus 
felszámolását, meghaladva tagadását. 
                                                            

23 https://ujegyenloseg.hu/valsagok-5-a-marxianus-
valsagelmeletek/ ; 
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/07/25/
a-world-rate-of-profit-a-new-approach/  
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XV. 
 
Ezt a robbanásveszélyes helyzetet a munka 
termelékenységének a növelése okozta a 
tőkefelhalmozásért, a profitért; vagyis a 
tőkés termelékenység, a tőkés technikai 
fejlődés társadalmisága.   
A vírus és járvány oka pedig az a 
társadalmiság, amit a tőkeviszony, annak 
technikai fejlődése, termelékenysége 
hozott létre.  
A mostani „gazdasági” válság kiváltója az, 
hogy a tőkés társadalmiság – egyéni-
magánfelhalmozás ellentmondása lett 
válsággá, hogy e társadalmiság, elnyelve a 
világot a vírusait is szétterjeszti magában, 
mert a tőkés viszonyok adta és e 
viszonyokat fenntartó egyéni-
magánfelhalmozás érdekei, személyiség-

szocializációi, kényszerei lehetetlenné 
teszik a járványok megelőzését. Így a tőkés 
termelőerők és termelési viszonyok 
ellentmondásának válsággá levő, 
járványként termelést bénító mozzanata, a 
„társadalmi termelés – egyéni-
magánfelhalmozás” ellentétének fejlődése 
mintegy „beelőzte” a másik mozzanatot, a 
„tőke eleven munkamennyiség-szükséglete 
a kizsákmányolásért – az eleven munkaerő 
termelékenység stb. emelésének révén való 
kikapcsolása a kizsákmányolásért” 
ellentmondását, annak fejlődését. Így a 
krónikus tőketúltermelést nem a tőke 
termelésként létrejövő profitcsökkenése 
okozta elsősorban, hanem magának a 
termelésnek és fogyasztásnak a 
megbénítása, a termelés és fogyasztásnak a 
hiányából fakadó profitcsökkenés. Ez (is) a  
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nem egy könnyen visszafejthető és 
megtagadható elvontsággá lett holt és 
eleven. Hanem dolgok különböző 
nagyságaivá, így dolgokká, amiket más 
dolgokban fejeznek ki. Konkrét 
minőségeik – búza, ember, szövet stb. – 
használati értékké, az újratermelésükhöz 
társadalmilag szükséges munkaidők pedig 
áruértékké, minden és mindenki pedig 
árukká lettek e viszonyban. Ezzel viszont 
magától a társadalmilag szükséges 
munkaidőtől való különös elszakadás is 
megtörtént, a természet-feletti felettijébe 
jutva: az árak ingadozásain keresztül – X 
mennyiségű búza hol több, hol kevesebb, 
mint Z mennyiségű szövettel lett egyenlő – 
tendenciálisan lett kifejezve az, hogy 
mindkettő újratermelése, adott helyen és 
időben Y nagyságú társadalmilag 
szükséges munkaidőbe került.   

 
II. 

 
Maga a pénz, a legfőbb bálvány se más, 
mint olyan áru, amire más áru bármikor 
kicserélhető: nem több, mint „általános 
egyenértékforma” aminek használati érték-
mennyiségeiben az összes áru értéke 
bármikor kicserélhetőkként fejezi ki magát. 
A pénz az érték dologi formája, ami aztán 
értékjelként magától az értéktől is 
elszakadhat, különös sokasodásba és 
szaporodásba kezdve; így a „természet-
felettiség” újabb szintjeire lép a társadalom 

újratermelése a pénzért-pénzként 
termeléssel.  
 
Mint írva volt, az árutermelés szükségképp 
tőkefelhalmozássá lesz a társadalmi 
fejlettség adott fokán, és 
tőkefelhalmozásként lesz uralkodóvá. A 
társadalmilag szükséges munkaidők 
egyenlőtlenséget teremtő egyenlőségének a 
maximuma teremtődik meg így, a tőkés 
termelés/fogyasztás lényegileg és 
ténylegesen nemzetközi láncolatai, a tőke-
áruérték univerzalitásával, társadalmának 
tőkés fejlődésével. És minél kiterjedtebb, 
bonyolultabb, áttekinthetetlenebb a 
termelési/fogyasztási láncolat, ami (tőkés) 
áruviszonyként áll föl, minél kevésbé 
mutatkozhat az emberek, a létfeltételek, az 
azokat termelő eszközök összefüggései a 
maguk természetességében, annál inkább  

 
lesznek e láncolatban létezők az 
árufetisizmus rabjaivá. Minél kevésbé 
látják a fennálló valóságát – azaz a 
természet-feletti, a fantasztikus lesz nekik 
természetes, a bálvány pedig úgy tetszik, 
hogy tényleges erővel bír, nem pedig a 
bálványimádók uralkodnak egymáson –, és 
minél kevésbé látható számukra a mindezt 
meghaladva tagadó társadalom 
perspektívája, a dolgok a maguk 
természetességében társadalmisága, annál 
inkább értékkel bíró dolgokként értékkel 
bíró dolgok egyéni-felhalmozó korlátoltjai 
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mivel, nincs kivel; a jövő meg nem termelt 
kenyerét nem lehet most megenni, 
bármilyen szerződést is kötnek, bármilyen 
papírt csereberélnek, bármit is hisznek.  
 
E természetességhez való viszonyulás 
természet-felettivé változásának az első 
lépése az, hogy egymástól tulajdonilag 
elválasztottan létrehozott termékeket kell 
cserélni, a különböző szükségleteket 
kielégítendő, ezzel társadalmivá téve adott 
magánterméket. Amennyiben nem 
egyszerű rablásról van szó, akkor a 
termékeket, mint minőségileg 
különbözőeket valami közös alapján 
mérnek össze és cserélnek. Ez a valami az, 
hogy tudatos emberi erőkifejtések 
termékei. Amiket viszont a tulajdoni 
viszonyok közt, mint e viszonyokat 
újratermelők, munkának hívunk, a 
termékeket munkatermékeknek, ama 
közöst pedig munkamennyiségnek – mint 
ahogy az éltető napfényt is halálos 
sugárzásként tartják számon a világűrben.  
 
Mármost a csere arányait a „közös” 
határozza meg, a bennük foglalt 
társadalmilag szükséges 
munkamennyiségek egyenlősége. De ezzel 
egyrészt a természetest természet feletti 
társadalmivá változtatják azaz hogy 
minden konkrétumot általános-elvonntá 
oldanak. Másrészt eme elvont egyenlőség 
konkrét egyenlőtlenséget szül, annak 
összes következményével. Nem az alapján 
osztják el termékeiket, azokat létrehozó 
eszközeiket, erőforrásaikat stb., hogy adott 
termék létrehozásához milyen konkrét 
szükségletek kielégítése kellett, mind az 
emberi, mind a tárgyi feltételeket illetően. 
Nem is az alapján történik a csere, hogy a 
konkrét emberi erőkifejtés a konkrét 
eszközzel, adott helyen, időben mennyi, 
idővel mért munkába került, azaz nem az 
„egyéni” munkaidők elvontsága alapján. 
Hanem az egyéni munkaidők által, a 
konkrét viszonyok közt érvényesülő, 
domináló stb. hatásokként képzett 
társadalmilag szükséges munka-
mennyiséghez való viszony egyen-

lőségével. Tehát egyenlőtlenségével: ha 
valamelyik termelő szerencsésebb 
viszonyok közt, jobb eszközökkel, 
nagyobb tehetséggel bír, illetve magát a 
társadalmilag szükséges munkaidő 
nagyságára termelése nagyobb hatást 
gyakorolhat, akkor termékéért több, 
számára szükséges terméket stb. kaphat a 
kevésbé szerencsés társánál. Ez már 
önmagában gazdagság és szegénység 
forrása, hatalomé, hierarchiáé; ám 
ugyanilyen lényeges, hogy sem a kenyér, 
sem az azt megtermelő, sem az azt 
elfogyasztó ember nem az, aminek látszik. 
Társadalmilag szükséges munkaidők 
puszta megtestesülései csupán. 
 
Ám ama első lépés nem ily’ egyszerűen 
történt. A társadalmi fejletlenség, a 
társadalmiság alacsony foka, a csere 
alkalmi volta stb. ezt nem is tehette volna 
lehetővé. A különböző magántermelők 
egymással való cseréjükben nem 
közvetlenül redukálták termékeiket és 
önmagukat társadalmilag szükséges 
munkaidők nagyságaivá. Hanem – nem 
tudva, de csinálva – egymás termékeikben 
fejezték azt ki, a két különböző minőséget, 
mint munkatermékeket, különböző 
mennyiségekkel egyenlővé téve a 
cserében. Nem X mennyiségű búzát 
redukáltak tudatosan, adott társadalmi-
termelési viszonyokat, láncolatokat, 
erőkifejtéseket, ezek egymásra hatását 
figyelembe véve Y nagyságú társadalmilag 
szükséges munkamennyiséggé, mit idővel 
mérnek, aztán így tettek Z mennyiségű 
szövettel is, és, mivel mindkettő 
egyenlőnek találtatott Y nagyságú 
társadalmilag szükséges munkaidővel, 
ezért kicserélték őket egymással. Hanem X 
mennyiségű búzát Z mennyiségű szövettel 
tettek egyenlővé, adott munkák többé-
kevésbé ismerete alapján; és ezzel 
fejeződött ki az összehasonlítás közös-
elvont alapja, az Y nagyságú társadalmilag 
szükséges munkaidő a Z mennyiségű 
szövetben és az X mennyiségű búzában – 
értelem szerint inkább akaratlanul és 
tudatlanul, mint akarva és tudva. Így tehát 
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financializáció felpörgését jelenti, mivel, 
bár a reálszféra nem lök ki magából annyi 
visszaforgathatatlan tőkét, mint „normál” 
üzletmenetnél, de nem is tudja fogadni a 
korábbi mennyiséget.24 És aztán a 
financializáció válságát is, a 
„reálszférával” együtt, mivel már a járvány 
előtt érlelődött az új, „tisztán” gazdasági, 
azaz a tőke önmagán való túlfejlődéséből 
fakadó (krónikus) tőketúltermelésnek, és 
ennek financializációként való 
megoldásának és túlhajtásának 
hatványozott válsága. Ne felejtsük: a tőke, 
minden spekulatív játszadozás és fiktív 
tőkeként végtelen lehetőkkel bírás illúziói 
ellenére eleven munkamennyiségeken, 
azok munkatermékein, e 
munkamennyiségek kizsákmányolásán 
alapul; ha maga az eleven munka és annak 
termelése megszűnik, akkor maga a tőke is 
vele pusztul. Mivé lesz annak hite, hogy a 
fiktív tőkék és digitalizált pénz-jelek valódi 
használati értékekké, hatalommá, 
meglehetősen profán emberi 
konkrétumokká cserélhetőek munka és 
munkatermékek termelése nélkül? 
Semmivé. Ám, mint korábban említve volt: 
a tőkefelhalmozás termelése bénult meg és 
omlott össze, nem pedig egyszerűen a 
termelés; tőkeként a tőkéért kell konkrét 
anyagi javakat termelni, ennek termelését 
kell újraindítani. Így az újraindítás a 
tőkefelhalmozás folytatását, annak összes 
eszelősségét és visszásságát, az emberi 
szükségletek tőkefelhalmozás-
alkatrészként másodlagosnak hagyását és 
növekvő mértékben ki nem elégítését, azaz 
a tőkés társadalom válságának kezelését 
jelenti. De az a tőke lényegi, 
kibékíthetetlen ellentétéből, a tőkés 
termelőerők – termelési viszonyok 
dialektikus ellentétéből következőleg csak 
úgy oldható meg a rendszer lényegének 
                                                            

24 https://www.portfolio.hu/uzlet/20200804/ilyen-
meg-nem-volt-2000-dollar-fole-emelkedett-az-
arany-arfolyama-443634 ; 
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/06/29/
deficits-debt-and-deflation-after-the-pandemic/ ; 
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/06/16/
the-deficit-myth/ 

fenntartása mellett, hogy még nagyobb 
tőkés társadalmi katasztrófákat hoznak 
létre. Amit aztán az osztályharc állásától 
függően vagy a kizsákmányoltak, 
kisemmizettek, alávetettek tömegeivel, 
elsősorban a bérmunkásosztállyal 
fizetettnek meg, azaz a tőke osztályharca 
dominál – vagy a bérmunkásság 
osztályharca teljesedik ki kommunista 
forradalommá, a kapitalizmus meghaladva 
tagadásává, és számolja fel a tőke saját 
viszonyain túlfejlődött és elaggott 
rendszerét. 
 
Egyszerűen tehát: a válság kirobbantásáért 
folytatott (nemes) versenyben a tőkés 
társadalmiság termelékenysége legyőzte a 
tőkés termelékenység társadalmiságát. És 
hogy valóban nemes versengésként 
értékelhessük a dolgot, a győztes a vesztest 
testvérien felkarolva, egymást tovább 
erősítve folytatják – azaz veszejtik el a 
világot. Ez ellen csak kommunista harccá 
lévő osztályharccal lehet tenni. S a tőke 
társadalmának válságát progresszíve pont a 
tőkeellenes lázadások mélyítik el igazán. 
 

XVI. 
 
E lázadások első és leggyengébb 
megnyilvánulási formája a polgári 
szolidaritás és annak jótékonykodása; 
például Magyarországon az egészségügyi 
munkásoknak tett felajánlások éttermek, 
taxisok stb. részéről, vagy a maszkok 
varrása önkéntes munkában stb.25 Ez az 
áru-egyenlőség felülírásaként tagadja a 
tőke rendszerét, ám esetünkben anélkül, 
hogy az alapvető viszonyokat, a tulajdont, 
az árut, a tőkét tagadni akarná. Így 
kétszeresen halálra ítélt: egyrészt más 
rendszer perspektívája nélkül tartva fenn a 
tőke rendszerét, e rendszer követelte 
mentalitással szemben nem tud elméleti-
mentális ellenállást kifejteni, és ezért 
tudatilag az antiszolidaritás álláspontjára 
                                                            

25 https://g7.hu/kozelet/20200401/peldatlan-
osszefogas-korvonalazodik-magyarorszagon-a-
jarvany-hatasara/  
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kell visszahanyatlania, hogy az áru-
tulajdoni viszony követelte, mindenkivel 
szemben folytatott konkurenciaharcban, 
azaz mások megsemmisítésében helyt 
tudjon állni. 
 

 
 
Illetve, amennyiben ehhez némi 
szolidaritás is szükségeltetik, például a 
leendő versenytársakkal való 
összefogáshoz a már most versenytársakat 
legyőzendő, akkor az antiszolidaritás 
fenntartásának alkatrészévé, azaz 
képmutatóvá lesz. Másrészt e szolidaritás a 
„gazdasági életképtelenséget” kísérti, mert 
a tulajdoni viszonyok által önmagába 
zártan ad. Mivel nem örökmozgó, ezért 
kapnia is kell, a munkamegosztás stb. 
okán; így vagy az adakozás lehetői 
merülnek ki, vagy a szolidaritás körét kell 
kibővíteni a tulajdoni elválasztás kárára. 
Ez utóbbi viszont azt jelentené, hogy 
egyszerű adakozóból és önkéntesből a 
társadalmi viszonyok megváltoztatójává, a 
tulajdon s áruviszonyok tagadójává válna; 
vagyis túllépne a polgári szolidaritáson és 

a tőke meghaladva tagadásának, ezt 
erősítő, ennek megfelelő szolidaritásnak, 
önkéntességnek: a kommunista tudatosság-
nak (erősödő) tendenciáját hordozná.  
 

XVII. 
 
A lázadások reformista, de a polgári 
szolidaritással szemben osztályharcosabb 
formája az, amikor a bérmunkásosztály a 
járvány és karantén következtében 
megakadó, vagy felfüggesztett termelés 
„ellenére” követeli a bérét, vagyis azt, 
hogy a tőke a bérmunka által a béren túl 
létrehozottból térítsen vissza egy keveset: 
az állásidőre teljes bért fizessen. E 
követelések maximuma az, amikor a 
bérmunkásosztály a bérek kifizetése 
mellett a járványveszély okán a termelés 
felfüggesztését is követeli, vagyis 
karantént és azt fenntartandó a megélhetés 
biztosítását a járvány megfékezéséért a 
tőke rövidtávú érdekeivel szemben. Eme 
Eme „extrém” okból kiváltott „klasszikus” 
bérharcok párja az, amikor a 
bémunkásosztály – például a karantén 
egyik haszonélvezőjénél, az Amazon nevű 
elektronikus kereskedelmi világelnyeldénél 
– a munkakörülmények járványügyi 
szempontból biztonságosabbá tételéért 
kezd sztrájkba26. A tőke számára a 
„munkakörülmény” nem több, mint 
profitkérdés; ezt pedig akkor is 
érvényesítenie kell, ha a járványügyi 
helyzet a munkakörülmények tőkés módon 
való biztosítását a munkásság 
megfertőzésével, a járvány további 
terjedésével, illetve a munkásság 
megtizedelésével honorálja. Így tehát a 
munkásság önvédelemre kényszerül a 
                                                            

26 https://forbes.hu/uzlet/sztrajkkal-akarjak-jobb-
belatasra-birni-a-vilag-legvagyonosabb-emberet-a-
dolgozoi/ ; https://libcom.org/blog/class-struggle-
time-coronavirus-incomplete-chronicle-events-16-
21-march-23032020 ; 
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_United_States_e
ssential_workers_general_strike ; 
https://merce.hu/2020/04/04/vadsztrajkok-
tuntetesek-a-jarvany-a-dolgozoi-onszervezodes-es-
kiallas-megerosodeset-hozta/ 
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reformizmusával folytatott harcaikkal 
járulhatnak hozzá. Hogy a kapitalizmus 
elleni harc a lehető legteljesebb, 
legerősebb legyen, hogy a tőkefelhalmozás 
rendszere kommunistává levő osztályharc 
miatt bénuljon meg, váljon harcképtelenné 
adott területen, és ha úgy alakul, akkor 
ezzel az egész világon. Nem pedig „csak 
önmaga okán”, saját ellentmondásaiból 
fakadó működésképtelenségével, és „nem 
tudva, csak csinálva” társadalmi harcok 
öntudatlan káoszával bomoljon és épüljön 
aztán újjá.  A reformizmus 
progresszivitásának – már ha van olyan 
adott helyen és időben – reformizmussal 
szembeni forradalmasítása a feladat tehát; 
úgy, mint az RH oldalain írva volt már jó 
néhányszor, hogy a kommunisták ne 
legyenek kihasz-
nálva önmaguk 
ellen, ne legye-
nek a reformiz-
mus egyszerű 
(ágyú)töltelékei, 
ne legyenek 
akaratlan tömeg-
háttérré a re-
formizmus ere-
jét propagáló 
felvételeken, ne 
legyenek aláren-
delve a reform-
izmus kínálta le-
hetőknek, hogy 
teoretikusan, 
mentálisan, 
szervezetileg el-
len tudjanak 
állni a látszatra 
könnyebb út 
csábításának. 
Mert mindez 
nem csak az ő 
pusztulásukat 
eredményezheti. 
Hanem a ki-
sebbik rossznak 
mondott, valójá-
ban másik rosszat: a demokratikus 
hierarchia- és tulajdonképzést, árutermelés 

tagadásaként végzett árutermelést 
jóváhagyó politika révén megvalósuló 
tőkerestaurációt, ezzel a védendő területet 
az opportunista pragmatizmussal a 
másvilágra segítve. A progressziónak itt is 
és ott is kommunistává radikalizálása a 
feladat. És, nyersen fogalmazva, itt is, ott 
is az a kérdés, hogy ki ehet/esz meg kit. 
 

Az idő kapitalizációjáról és 
gyarmatosításáról 

 
I. 

 
A kifejtett emberi tevékenységek, azok 
tárgyai és tárgyiasulásai, termelőeszközei, 
termékei, lehetői a maguk 
természetességében adott időben végesek; 

valamely részük 
bővítése, növelé-
se ama véges 
átrendezését je-
lentheti csak, a 
bennük rejlő 
lehetők jobb ki-
használásától a 
tényleges át-
csoportosításukig. 
Hogy ez felesle-
gek, tartalékok 
felhasználásával, 
vagy teljes 
pusztulást okozó 
hiányok kelté-
sével történne-e, 
az mindegy: ami 
nincs, illetve ami 
majd csak lesz, 
azt nem lehet 
most felhasznál-
ni. Ha például 
adott helyen és 
időben most 
nincs mit enni, 
nincsenek eszkö-
zök, nincs vető-
mag, akkor hiába 
lehetne később 

gabona és kenyér, és leendő bőség, ha most 
felszántanák a földet és vetnének. Nincs 
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számára csillapítószerként elnyelhető és 
elnyelendő, azaz rekapitalizálandó. 
Harmadrészt azért, mert „rossz példát” 
mutat más romhalmaz-területek 
kisemmizettjeinek.   

II. 
Így tehát nem csak a termelés előfeltétele, 
hanem a fenntartása is a fegyveres harchoz 
kötött21; s azért, hogy a tőke, tulajdon, 

                                                 
21  Az, hogy a kommunistává lehető progresszivitás 
honnan keletkezik, hogy a fegyvereket és 
termelőeszközöket honnét lehet előteremteni, 
persze a kérdés. Kabát és csodarecept sajnos ez 
ügyben sincs. Azaz: helyzete adja. Ez a 
történelmileg kialakult-alakuló konkrét szituációk 
függvénye, humanista, reformista stb. 
szerveződések létrejötte és radikalizálódása 
egyrészt; másrészt, az eszközöket tekintve, végső 
soron ez is a tőke kifosztását jelenti.  

Ami itt a gyár- és földfoglalástól különbözik, az, 
hogy az anyagi eszközök, főleg a létfeltételek 
termelésének eszközeinek kis hányada szerezhető 
csak meg közvetlenül, és ezekkel kell aztán a többi 
eszközt előteremteni. Egyszerű hasonlattal: a gerilla 
és csempészhálózatoknak nem csak a teherautót 
kell kifosztaniuk. Hanem el kell hozniuk a 
teherautót is. 

Persze a pauperizáció nem feltétlenül különül el 
„tiszta”, „önálló” területekként. A városok gettói, 
vagy országok felesleg-megyéi, régiói ebből a 
szempontból „könnyebb” helyzetben vannak, ami 
egyben nehezebbé is teszi a harcukat, mivel jóval 
inkább hozzá vannak kötve a tőke termeléséhez, így 
a tőke-bérmunka viszonyhoz; inkább a munkaerő-
tartaléksereg tendenciáját hordozzák, mint a 
pauperizációét, azaz a teljesen ki és leszakadóét. Itt 
nem csak önellátást kell létrehozniuk – már ha kell 
és lehet –, hanem a bérmunka kommunista harccá 
levését kell elősegíteniük, ehhez kell csatlakozniuk, 
tényleges szolidaritást vállalni vele (sztrájk-
alapokhoz hozzájárulás, de a reformista szakszerve-
zettel szemben például). Mindennek előfeltételét 
teremhetik meg a maguk kommunistává levő har-
caival, területükön a tőke uralmának vissza-
szorításával, „kettős hatalommal”; illetve a bérmun-
kának a saját reformista harcát kell meghaladni, 
kommunista harcként befogadóvá válnia, a 
termelőeszközök ezen tömegekkel akcióegységben 
elfoglalásával e tömegeket visszakapcsolandó a 
termelésbe. De ez a tőke és reformizmusának jóval 
nagyobb erejét és befolyását is jelenti, mint még-
működő területnek a tőkés lehetői és illúziói. Ez 
szintén dinamizmus, szintén harc; nyugvópont és 
statikus megoldás itt sem lehet. (RH megj.) 
  

áruviszony ezen szervezet révén se 
restaurálódjon, e szervezetnek is 
kommunisztikus: antihierarchikus 
szervezetként kell léteznie, vagy legalább 
is ilyen tendenciának kell uralkodnia 
benne. Ez pedig gerilla, illetve partizán-
szerű alakulatok kommunisztikus 
szervezettségét, nem pedig a „modern” 
tömeg, illetve zsoldoshadsereg tőkét és 
államot fenntartó tőke- és államtermékét 
tételezi. 
 
E folyamatban minél kevésbé van 
felismerve az, hogy az egyéni érdek 
dominanciája magán, illetve tőkés jellegű 
lesz, az áru és tulajdon világához, 
hierarchiához vezet (és fordítva), annál 
valószínűbb, hogy akkor a közösségiség 
csak a kapitalista gazdaságosság megte-
remtéséhez járulhat hozzá – lásd a keve-
sebb, mint napi egy dollár-perifériák 
mikrohitel-szövetkezeteit – azaz rekapi-
talizációhoz és önmaga felszámolásához. E 
harchoz – mert ez állandó kommunista 
harcot jelent a reformizmus, áruviszony-
restauráció, hierarchikusság ellen – pedig a 
„külvilág” kommunista harcainak is 
csatlakoznia kell: nem csak a tőke 
megfékezéséért, időnyerési célzatból. 
Hanem a még nem romhalmaz területek 
kommunistává változtatásával az 
elmaradottak rekapitalizációjának az 
ellehetetlenítéséért.  Úgy is, mint terület, 
ami nem cserekereskedelmet, hanem 
elosztást folytat, ezért kapcsolata a 
szegényebb, elmaradottabb területtel nem 
az áruérték egyenlőségének egyenlőt-
lenségével (vissza)nyomorító; és úgy is, 
mint ami hierarchiát nem  képzően,  ha-
nem azt meghaladva tagadóan segít 
fejlesztésben, termelés és azok eszközeinek 
létrehozásában.  
 

III. 
 
Értelem szerint e területeken kívüli 
kommunisták e területek kommunista 
tendenciáihoz, azok uralkodóvá válásához 
vagy közvetlen csatlakozással, vagy a 
„maguk” helyén és idején a „maguk” 
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tőkével szemben, saját osztályáért, 
bérmunkás osztályként kell fellépnie, ha 
egyáltalán élni akar. Mármost az a kérdés, 
hogy megmarad-e pusztán a bérharc és 
jobb élet és munkakörülmények 
harcosának, azaz lényegileg nem támadva 
meg a tőkét, a tulajdont, az államot, nem 
válik mássá, mint a járványveszély 
csökkentőjeként az általános-hosszútávú 
tőkés érdekek bölcsévé és zombijává, mint 
írva volt korábban – ami egyben a tőke és a 
tulajdoni viszonyokból fakadó 
konkurenciaharc fenntartását-újraélesztését 
jelenti, azaz a tőke osztályharcának 
ágyútöltelékeként és elnapolt hullájaként 
létezést; vagy a sztrájkok során szerzett 
harci tapasztalatok, az osztályharcban 
(ki)alakuló szolidaritás élménye, valamint 
annak ismerete, hogy e járvány a tőke 
rendszerének nem az első és nem is az 
utolsó tette az emberiség ellen, arra 
sarkallja, hogy a tőkével és az állammal 
szemben lényegileg, s ne csak tenden-
ciálisan lépjen fel. 27 És jegyezzük meg: 
                                                            

27 Természetesen sztrájkot nem csak a gyár-, 
mezőgazdaság-, egészségügy-ipar stb. munkássága 
folytatott és folytat. A kapitalizmus kapitalista 
módon kezelt ellentmondásainak egyik 
megnyilvánulási formájánál, a bűn és a büntetés 
végrehajtás-ipar termelési egységeinél, a 
börtönökben is kirobbantak (éhség)sztrájkok, 
lázadások. A tőke ellentmondásainak tőkés 
megoldásainál, ezen belül a börtön nevű 
intézményénél (is) jelentkezik az, hogy a tőke 
rendszerében nincs és nem is lehet jó megoldás; a 
tőke számára saját ellentmondásai 
megoldhatatlanok. Esetünkben ez úgy jelentkezik, 
hogy vagy maga a fogva tartás rontja a járványügyi 
helyzetet; vagy fordítva, a járványügyi helyzet 
kezelése teszi elviselhetetlenné a fogva tartás 
körülményeit. Mindkettő pedig sztrájkokat, 
lázadásokat kell, hogy kiváltson, mutatva: a tőke 
rendszere az eszelősség rendszere, el kell törölni.  
 
https://www.ydr.com/story/news/crime/2020/03/29/
immigrants-york-county-prison-hunger-strike-
amid-coronavirus/2935640001/ ; 
http://www.yeryuzupostasi.org/2020/03/17/brezilya
da-hapishanelerde-koronavirus-isyani-1350-
mahpus-firar-etti ; 
https://news.un.org/en/story/2020/05/1063292 ; 
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/l
atin-america-prisons-covid-19-riots . 

ettől az átváltozástól függ az emberiség 
sorsa, mivel a tőke rendszerét végső soron 
csak úgy számolhatjuk fel, ha maga az 
anyagi javak termelése meghaladva tagadja 
a tőkés viszonyokat; a tőkét termelő 
bérmunkásosztály tőkét felszámoló 
lázadása nélkül a kapitalizmus minden 
látványos összeomlás, polgárháborús 
állapot ellenére újjá tudja szervezni magát 
az emberiség teljes pusztulásáig. 
 

XVIII. 
 
Az „osztályharcos reformizmus” 
kommunista szempontból progresszívabb, 
                                                                                      

 
 Az oktatás-ipar sem mentes természetesen a tőkés 
társadalmi viszonyoktól és azok követ-
kezményeitől. Vagy a „hagyományos”, „analóg” 
módon tartják nyitva az iskolákat és ezzel a 
járványveszélyt növelik; vagy karantén-oktatást 
vezetnek be. Amelynek plusz terheit egyrészt a 
bérmunkásokra, tanárokra hárítják; másrészt a 
diákokra: az online-oktatás eszközeinek beszerzési-
fenntartási költségeit például. És azok a diákok, 
akik a kizsákmányoltak, kisemmizettek, alávettetek 
anyagi lehetőit bírják csak, azok számára az „e-
tandíj plusz”, vagyis az eszközök stb. beszerzése 
gyakran megfizethetetlen. Mindez, mint minden 
más esetben, szintén sztrájkokhoz, lázadásokhoz, 
egyetemfoglalásokhoz vezet; vagy a reménytelen 
szegénységbe pusztuláshoz, pauperizációhoz, 
rabszolgasághoz. Illetve a tőkés tudásfelhalmozás 
„klasszikus” oktatás-ipara elleni lázadásokat új 
formákba önti: 
 
https://merce.hu/2020/04/21/szamitogep-es-
internet-hianyaban-gyerekek-tizezrei-nem-fernek-
hozza-a-digitalis-oktatashoz/ ; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Strikes_during_the_C
OVID-19_pandemic#University_strikes ; 
https://feverstruggle.net/2020/06/06/new-types-of-
school-sabotage-in-distance-education 
 
E lázadásokkal, sztrájkokkal pedig ugyanaz a 
helyzet, mint a bérmunkásosztály üzemi stb. 
sztrájkjainál, lázadásainál: a tőke rendszerére adott 
kényszerű válaszként lényegileg ugyanolyan 
lehetőkkel, kényszerekkel és perspektívákkal bír, 
mint az utóbbiak. A feladat, bár más helyszínen, 
más formákban, de ugyanaz: a kapitalizmus 
meghaladva tagadásáért folytatott kommunista harc 
szintjére radikalizálódni, a különböző helyszínek 
szétforgácsolt harcait kommunista harccá 
egyesíteni. 

29 

29 / 44



előrébb mutató formája az, amikor az 
üzemekben a tőkét arra kényszeríti a 
bérmunkásosztály, hogy magát a termelést 
változtassa meg a járványügyi helyzet 
javításáért, nem pedig csak a 
munkakörülményeket javítsa; olyasmit 
termeljen, ami a járvány megfékezéséhez 
szükséges, nem pedig  azt, ami „csak” 
profitot hoz28. Ez a korlátolt 
munkásellenőrzés esete. A tőkés 
viszonyokat lényegében nem támadják 
meg, sőt, adott tőke tulajdonosát sem 
kényszerítik arra, hogy különböző 
döntéseit a munkássággal egyeztesse, hogy 
a munkásság nélkül döntést ne hozzon. Ám 
a tőkét (ideiglenes) profilváltásra 
kényszerítik. Nem csupán a termelés 
feltételein belül követelnek járványügyi 
szempontból biztosabb munkakörül-
ményeket, anélkül, hogy a tőke konkrét 
döntési mechanizmusába beavatkoznának: 
a biztosabb munkakörülmények konkrét 
megvalósítása a tőkére van bízva, az ő 
döntéseire. Itt viszont, az ideiglenes 
profilváltás eseténél már többről van szó. 
A munkásosztály döntéshozóként lép(ne) 
fel: azt kívánja meghatározni, hogy mit és 
mennyit termeljenek – bár tőkés módon. 
De a vállalat életének minden részletére 
kiterjedő kérdésekben, például HR - 
kérdésekben, alkalmazás és elbocsátás 
kérdéseiben, a tőkebarát (kis)főnökök és 
munkások kiszorításának, illetve a 
tőkeellenes mozgalmat erősítő radikális-
aktivista munkások megtartásának, 
felvételének kérdéseiben (még) nem 
lépnek fel döntéshozóként. Ám a 
kapitalizmus adta történelmi feladat, a 
kommunizmus szempontjából 
természetesen az a teendő, hogy a 
munkásellenőrzés részlegességén és 
teljességén, fentebb leírt korlátolt 
verzióján, és a „teljes jogú” változatán is 
                                                            

28 https://www.vice.com/en_ca/article/y3 
mjxg/general-electric-workers-walk-off-the-job-
demand-to-make-ventilators ; 
 https://www.leftvoice.org/the-world-needs-
ventilators-general-electric-workers-want-to-make-
them ; 

túllépjen a bérmunkásosztály, hogy a 
társadalmi újratermelés valódi urává 
váljon. Méghozzá úgy, hogy minden 
hierarchikus uralom, kizsákmányolás, 
tulajdoni elválasztás, áruérték-egyenlőség 
egyenlőtlenségei, ezért és eszerinti 
termelés, elosztás meghaladva-tagadva 
megszűnjön. Azaz a tőke, áru, tulajdoni 
viszonyok kiküszöbölésével a különböző 
gyárak, termelőegységek, felhasználók, a 
termelő fogyasztás és a fogyasztó termelés 
egységei, szereplői a különböző egységek 
tanácsainak stb. el nem különüléssel és 
nem-hierarchikus összeszerveződéseivel, 
adott termelési láncolatban egymás 
tanácsaiban egymásnak helyet adva hozzák 
meg döntéseiket. Nem pedig önmagukba 
zárt tanácsok egyezkedjenek egymással 
tulajdoni elválasztást és áru-, tőketermelést 
restaurálva így; vagy épp egymást 
konkurenciaharcossá nyomorítva, a 
termelést és elosztást egymás elleni harc 
káoszával bénítva központi-állami vezetést 
hozva létre akár teljes bukásuk és az 
ellenforradalom szervezettsége révén, akár 
a forradalmi(nak tűnő) pragmatizmus, az 
„elért eredmények védelme” nevében. 
Azaz vagy a kapitalizmust meghaladó 
társadalmiság jön létre, vagy, mint minden 
más esetben, a progresszió, sőt a 
forradalom hanyatlik vissza kapitalista 
társadalmisággá, annak összes, 
meglehetően véres és jövőtlen követ-
kezményével. És ugyanez áll példánk 
korlátolt munkásellenőrzésére is: amennyi-
ben a kommunista tendencia csak 
tendencia marad a korlátolt munkás-
ellenőrzés progresszivitásán belül, ha nem 
válik olyan konfliktussá a tőke-bérmunka 
között, ami a kommunista dinamikát 
erősíti, akkor vagy egyszerűen elhal az 
ügy, és minden marad a régiben; vagy 
tőkés ésszerűségként az állam, mint jó és 
belátó atya rendeli el a közjó érdekében 
adott gyár termelésének fenntartását 
és/vagy átalakítását a járványügyi 
helyzetnek megfelelően. Azaz a tőkés 
társadalom agóniájának és jövőtlen 
nyomorúságának meghosszabbítását 
minimum azzal, hogy az osztályharc 
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megértetni és megvalósítani a nincs okán: 
mert a tőke teszi lehetetlenné a létfeltételek 
adott területen való közvetett vagy 
közvetlen termelését az adott terület 
számára, vagy csak olyat tesz lehetővé, 
ami csupán a tőke világát tarthatja fenn 
(szintetikus-nagyüzemi kábítószertermelés 
például). Illetve, minél alacsonyabb a 
nincsből újrateremtett termelés 
hatékonysága, termelékenysége, minél 
kisebb az előállítható és más által (is) 
elsajátítható többlettermék nagysága, annál 
kevésbé lehet kizsákmányolni, nem-
termelő csak fogyasztó uralkodókat 
eltartani, áruként termelni és elosztani, 
tőkésíteni. A gond persze pont abban áll, 
hogy nem csak megkezdeni, hanem 
folytatni és fenntartani is kell a 
kommunista viszonyok közti termelést. 
Mert a kommunizmus nem egyszerűen a 
közösség-fetisizmus legfelsőbb foka, 
hanem a tőkénél társadalmibb, 
nemzetközibb, termelékenyebb működés, a 
tulajdont, hierarchiát, államot meghaladva-
tagadandó társadalmiság; így a termelés 

fentebb leírt kommunisztikus 
megteremtése és újraindítása a 
kommunizmus rombolója is, mivel ekképp 
csak a kapitalista életszínvonal, 
szükségletek, azok termelése, vagy 
reménye érhető el legfeljebb, ami az áru, 
tulajdon, tőke megteremtését jelenti 
egyben. Ráadásul a nincstől eljutni a 
nagyon kevésig azt jelenti, hogy 
alkalmassá válni a külvilággal való cserére. 
Ami minimum a kapitalizmus „békés” 
integrációját és restaurálását jelenti. 
 
Maximum pedig azt, hogy mivel a tőke a 
roncstelep és lőtér elvesztését sem tűri el, 
főleg, ha e „kiszorítás” eredményeképp 
egy többé-kevésbé működő, önmagát 
újratermelni képes terület jön létre, ezért ő 
maga szükségképp fegyveres harcot fog 
folytatni e terület ellen. Egyrészt, mert 
eleve efféle harccal lehet csak eltakarítani 
romhalmazát és narkó-, meg 
halálbrigádjait, ő pedig úgy folytatja a 
meséjét, hogy visszalő. Másrészt, mert az 
így „rendbe tett” terület a tőketúltermelés
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Az idő, illetve a jövő kapitalizálása, 
gyarmatosítása ugyanis azt jelenti, hogy a 
tőkés termelést lehet infláció, illetve egyre 
nagyobb, sőt, tulajdonképp soha vissza 
nem fizethető hitelek terhére is folytatni, 
vagyis mind az értéktöbblet realizálását, 
mind annak tőkésítését. Így anélkül, hogy a 
tőkefelhalmozás lehetetlenné válna, a tér 
kapitalizálása lehet befejezetlen is; és lehet 
a tőkés túlfejlődés meddőhányója, felesleg 
gyárváros pauperizáció-nyomortelepe, azaz 
ekképp befejezett. És lehet legfeljebb 
lumpentőke-felhalmozás alkatrésze (pl. 
kábítószertermelés); és/vagy lehet pusztán 
külsődleges, azaz valójában szükségtelen 
ürügy más, „tisztességes” tőkefelhalmozás 
értékesítéséhez (lásd a segélyként 
adójóváírással értékesített, lejárt 
szavatosságú élelmiszerek, gyógyszerek 
eleven hulladékmegsemmisítőinek 
övezeteit, menekülttáborait, meg a „háború 
a háborúért” hitelfedezetével folytatott 
tőkefelhalmozás lőtereit stb.).  
 
Mindez összességében nem a 
tőkefelhalmozás lehetetlenségét, hanem 
növekvő működésképtelenségét jelenti. 
Ebből következik az, hogy attól, hogy egy-
egy területen a tőkefelhalmozás lebénul, 
vagy épp egy-egy terület, népesség stb. 
„mellékessé”, „külsődlegessé” „ürüggyé”, 
„felesleggé” fejlődik túl, struktúrálódik át a 
tőke okán a tőke számára, nem jelenti azt, 
hogy a tőkék és államok nemzetközi 
hierarchiáiból, tömbjeiből, egyáltalán a 
kapitalizmusból „automatikusan” 

kiszakadnának e területek, régiók, 
negyedek. A tulajdon, áru, tőkeviszony 
marad. A hierarchia marad. És mindennek 
személyiségszocializációi sem tűnnek el 
maguktól. Csak a térkép fehér foltjából 
vakrozsdafolttá, arany- és vastartalékból 
szartartalékká lettek-lesznek a tőke által, a 
tőke számára, a tőkefelhalmozás más 
területeken való „normalizálásáért”, 
fenntartásáért.  
 

A pauperizációról és kommunista 
újjáépítésről 

 
I. 

 
Az, hogy egy-egy terület a tőke kopár 
lőterévé, szeméttelepévé, meddőhányójává 
válik, a kommunizmusért folytatott harcot 
is jelentősen befolyásolja: a termelés és 
újratermelés eszközeinek a hiánya egyrészt 
a tőke termelésének közvetlen, lényegi 
meg nem támadhatóságát jelenti, ami 
felszínes – ám, mint lényeget kerülő: 
győzelemmel sohasem befejezhető, és már 
csak ezért is annál véresebb – harcot 
jelenthet a tőke mintha-központjai, lumpen 
gócai ellen. Másrészt a másképp, 
kommunistaként termelést teszi adott 
helyen lehetetlenné, elképzelhetetlenné. Ha 
nincsenek termelőeszközök, akkor a 
másképp-működtetni perspektívája is 
inkább elméleti fikcióvá lehet és lesz, mint 
gyakorlati tetté.  
 
E szituáció a kegyelemkenyér és 
gazdaságon kívüli kényszerek tőkés világa; 
így a tőkétől a segélyezés joga vagy 
szükségessége vehető el, illetve a tőke 
hadseregei szoríthatóak ki legfeljebb.  
Ezért tetszik vagy sem, de ilyen esetben 
adott területen a forradalmivá lehető 
progresszivitás, mint a kommunista 
forradalmiság előjátéka társas 
önellátásként a termelés megteremtését 
jelenti. Kommunista szempontból 
természetesen úgy, hogy a tulajdoni és 
áruviszonyok a lehető legkisebb mértékben 
legyenek a termelés és elosztás 
viszonyaiban. Ez utóbbit aránylag könnyű 
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kommunista harccá változtatásának egyik 
lehetséges színterét szín- és tértelenné 
ésszerűsítik az állam és tőke „igazán 
hasznos”: esztelen-korlátolt urai. 29       

 
XIX. 

 
Az „osztályharcos reformizmus” 
végkifejlete önnön meghaladásának a 
megkísértése / megvalósítása: a termelő-
eszközök, földek, üzemek, gyárak 
elfoglalása a tőkétől, államtól. Ám itt két 
                                                            

29 Mi ehhez (RH) elengedhetetlennek tartjuk egy 
olyan szervezet, a Kommunista Párt kialakulását-
kialakítását, ami a kommunista társadalmiság 
elméleti meghatározottságának megfelelve annak 
gyakorlati hordozójaként áll ellent a tőkének, annak 
szervezettségének, nagy múlttal rendelkező 
hatalmának, társadalmának szokásainak, mindennek 
elméleti és gyakorlati eleven erejének.  A 
Kommunista Párt történelmi dinamizmusokban, 
amennyire csak lehet, kialakuló-alakulható 
„kommunista társadalmi prototípusként”, 
„kommunista előtársadalomként” – ami egyben a 
történelmi dinamizmusok alakításának feladatát is 
jelenti – tagadja a polgári, illetve bolsevik-szocdem 
szervezeti felépítést, a nemzeti, illetve hierarchikus 
szervezettséget és elkülönülést; nem uralhatja 
parancsnokként, majd államként a proletariátus 
harcait. Hanem a tőkét, az államot, a tulajdont, az 
áruértéket meghaladva tagadó társadalommá 
összeszerveződés alapjaként nyitott az elméleti / 
gyakorlati progresszió forradalmasítására, és zárt az 
ellenforradalmi tendenciák és működések felé. És 
mint a tanácsokban, harci egységekben stb. részt 
vevő e szerveződésbe, e szerveződéssé integrálja a 
proletariátus tömegeit, amivel társadalommá lesz 
végül, nem pedig pártállammá, vagy nyomorú 
polgári frakcióvá, az állam nevű rész korlátolt 
részegységévé.   Minderről   korábban   már   írtunk 
néhány helyen; például: 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/vita-a-gondolkodj-es-lazadj-
csoporttal.html ; vagy: 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/az-eroszak-archeologiaja---
pierre-clastres-konyverol.html ; vagy itt: 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez.html#_ftnref23 

kérdés adódik. Az egyik kérdés az, hogy a 
tőke, állam stb. által a saját hasznáért és 
hatalmáért üzemben tartott, aktív 
termelőeszköz elfoglalásáról van-e szó – 
vagy pedig a tőke által bezárni kívánt vagy 
már bezárt üzemről, parlagon hagyott 
földről. A második kérdés pedig az: mi 
lesz az elfoglalt üzemmel, földdel? 
 
Az első esetben, azaz aktív termelőeszköz 
elfoglalásának eseténél ugyanis a harc 
szükségképp kérlelhetetlenebb, mindent a 
régiben hagyni akaró reformizmusnak a 
lehető legkevésbé teret hagyó, mivel aktív, 
működő tőkét s hatalmat támadnak meg 
közvetlenül. Ez természetesen feltételezi a 
társadalom forradalommal telítettségét is, 
mivel ez esetben elengedhetetlen más 
termelési szektorok munkásainak 
szolidaritása, hasonlóképp cselekvése, 
illetve az állam és a tőke gazdaságon kívüli 
kényszereinek, nyers erejének, 
rendőrségének, hadseregének, halál-
brigádjainak a megtörése illetve 
megsemmisítése. „Eleven” tőkét támadnak 
meg; a tőke és állama ez esetben nem 
lehetnek se elnézőek, se kegyesen 
„progresszívak”. Hanem ki akarják irtani 
őket. Még akkor is, ha a gyár elfoglalása, 
minden radikalizmusra kényszerítő 
körülmény ellenére megreked vagy a 
munkásellenőrzésnél, vagy az önmagába 
zárt: a többi termelési-fogyasztói 
egységhez piaci-tulajdoni, áru stb. 
viszonyként kapcsolódó munkástanácsnál. 
A tőke és az állam emberei attól nem 
lesznek boldogabbak, hogy a tőkeviszony, 
illetve annak alapjai fennmaradnak: saját 
személyes hasznuk és hatalmuk is lénye-
ges kérdés számukra. És ebből a 
gyakorlatiasságból kifolyólag nem le-
hetnek oly babonásak, hogy abban 
higgyenek: (kvázi) tőkés munkástanáccsá 
reinkarnálódnak és e viszonyok rabjaiként 
bírnak majd hatalommal és haszonnal a 
világ fölött.    
 
A második esetben, a bezárt üzemek 
kirablásának megakadályozásáért, a 
termelés újraindításáért, a parlagon hagyott 
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föld megműveléséért folytatott harc a tőke 
felejtőjének és meddőhányójának 
újraosztását jelenti, amihez más tőkék, 
illetve az állam is segítséget nyújthat, a 
termelés olcsóbbá tételének, 
szociopolitikai megfontolásoknak, vagy a 
társadalmi feszültségek csökkentésének 
okán. Nem véletlen, hogy a tőkés 
társadalom a második verzióval szemben 
kevésbé ellenséges; a már elhagyott 
felhasználásáról van szó, azon az áron, 
hogy a tőke például a berendezéseket, 
gépeket stb. nem tudja ócskavasként 
értékesíteni. Persze a tőke és az állam 
problémája az is, hogy szent tulajdonukat 
akaratuk ellenére elvették tőlük, és ez már 
önmagában a „társadalmi fegyelem” 
lazulását, rájuk veszélyes (kommunista) 
tendenciák megerősödéséhez vezethet. De 
minél kevésbé erősödhet meg eme 
tendencia, minél kevésbé terjedhet szét a 
társadalomban a tőke és állam 
viszonyainak megváltoztatásának és 
megszüntetésének gondolata és gyakorlata 
a parlagon hagyott termelőeszközök 
elfoglalásával és újraindításával, azaz 
minél inkább izolálhatóak a termelés 
újraindításáért elfoglalt termelőeszközök és 
munkásaik, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy a tőke és az állam inkább 
integrátorként lép fel, megbízásokat, 
támogatásokat ad ez esetben. És minél 

inkább így tehetnek és tesznek, annál 
nagyobb eséllyel lesz a gyár és 
földfoglalásból „haladó” szövetkezesítés, a 
külvilág felé tulajdoni, áru, tőkeviszony 
fenntartás, belül pedig „progresszívabb”, 
„felelősségteljesebb”, „emberibb” csoport, 
illetve közösségi tulajdonlás. S innentől 
kezdve itt is az a kérdés, mint az önmagába 
záródó munkástanácsnál, vagy a 
munkásellenőrzéssé dermedt forradalmi 
dinamizmusnál, hogy eme viszonyok 
ellenére mennyire sikerül fenntartani a 
forradalom gondolatát, mennyire lehetnek 
segítői, netán hídfőállásai egy új 
forradalmi hullámnak; illetve mennyire 
integrálódnak vissza tudatilag, mentálisan 
is a tőke rendszerébe. Mivel, tetszik vagy 
sem, de a kapitalizmus felszámolása 
zárójelbe kerül a részleges szövetkezesítés, 
illetve a szövetkezesítés részlegessége 
eseténél; nem terjed ki az egész 
társadalomra, és nem támadja meg a 
tulajdoni elválasztást és áruérték 
összekötést lényegében. Így a tőkétől, 
annak tudati-mentális világától és 
válságaitól ezek a szövetkezetek sem 
mentesíthetik magukat. 
 

XX. 
 
Az eddigi hírek alapján nem mondható, 
hogy   akár   a    korlátolt    munkásellenőr- 
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Függelék I. 
 

Az idő kapitalizációja és gyarmatosítása; pauperizáció és kommunista 
újjáépítés – Rosa Luxemburg kritikájának ürügyén 

 
Mind hely, mind idő, mind tudáshiányból 
következőleg nem kívánunk komolyabban 
elmerülni Rosa Luxemburg 
tőkefelhalmozás-elméletében (A 
tőkefelhalmozás. Adalékok az 
imperializmus gazdasági magyarázatához; 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/balolda
l/bolsevizmus/rosa-luxemburg/), illetve 
annak kritikáiban. Annyit viszont 
hozzáfűznénk, némi túllépéssel, hogy ha a 
tőkefelhalmozás bővítése a nem-
kapitalizált, prekapitalista stb. országok, 
területek elnyelésével lehetséges csak, azaz 
a tőkefelhalmozás bénulása a világ 
kapitalistává válásával bekövetkezik 
(„Amint megközelíti azt a pontot, ahol az 
emberiség csak kapitalistákból és 
proletárokból áll, a további felhalmozás 
lehetetlenné válik.”- Rosa Luxemburg: 
Anti-Critique. https://www.marxists.org/ 
archive/luxemburg/1915/anti-critique/ch 
01.htm; homályosabb fordításban „A 
tőkefelhalmozás…” 1979-es magyarorszá-
gi kiadásában függelékeként megjelentet-
ve), akkor a transznacionális mono-
polkapitalizmus jelenéből kiindulva, e tétel 
többszörösen problematikusnak tűnik. 
Konkrétabban nézve a dolgot, a 
„Tőkefelhalmozás”-hoz a fenti kiadásban 
Göncöl György által írt kritikai utószóból 
néhány, véleményünk szerint helyes 
gondolatot számbavéve: a kapitalizmus 
attól, hogy „ellehetetlenül”, összeomlik, 
még nem szűnik meg; meg kell dönteni (de 
véleményünk szerint G. GY. a 
reformizmus, illetve az antiimperialista 
harc lehetőit eltúlozza, mind a 
kapitalizmus antiimperialista reformálható-
ságát, mind utóbbinak forradalmi potenci-
álját tekintve; eleve a bolsevizmushoz, 
annak megítéléshez való viszonya 
számunkra problematikus). A „marxi 
sémák”, amikkel a tőkefelhalmozás 

működésének miértje és mikéntje 
állapítható meg, a valóság értelmes 
elvonatkoztatásaként születtek. De nem 
lehet őket közvetlenül úgy 
„rekonkretizálni”, mint ahogy azt R. L. az 
elemzésében tette. Mint ahogy pl. a 
laboratóriumi kísérletek során 
megállapított fizikai törvényszerűségek 
hatása, működése a konkrét valóságban 
sem jelenti azt, hogy a világ maga 
laboratórium lenne: a megállapított törvény 
a konkrét szituációban érvényesül más 
hatások/ellenhatások közepette, azaz a 
laboratóriumnál szervesebb egész 
környezetében, annak mozzanataként. 
Innen az eredeti tőkefelhalmozás és 
folyamatos tőkefelhalmozás luxemburgi 
összekeverése, az értéktöbblet re-
alizálásának problémájának elsődlegessé 
tétele az értéktöbblet tőkésítésének 
rovására és ennek lehetőinek a fel nem 
mértsége, így az elmaradott kapitalistává 
lett nem-kapitalista területek folyamatos 
tőkefelhalmozásra való képtelenségének 
elsikkadása, ennek társadalmi harcokká 
válásának „elfeledése”. 
 
Hozzátennénk még ehhez azt a gondolatot, 
hogy R. L.  tétele abból a szempontból is 
problematikusnak tetsző, hogy a tőke, azon 
túl, hogy nem csak térben, hanem időben is 
létező, nem csak adott tér idejét, hanem 
időt, méghozzá jövőt is kapitalizálhat és 
gyarmatosíthat, a tőke terévé változtatva 
így. Ez pedig egyrészt több annál, hogy a 
hitel a gyarmatosítás eszköze; másrészt, bár 
valamelyest igazol(hat)ja is a tételt – 
elfogyott a tér, ezért kell gyarmatosítani az 
időt –, pont, hogy tagadja is. Mivel már ez 
bonyolultabb, komplexebb viszony-
rendszer annál, hogy „tőkefelhalmozás 
bővítése = prekapitalista területek léte és 
elfoglalása”. 
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hanem annak elvi lehetetlensége is, hogy a 
burzsoázia elméletileg és gyakorlatilag 
úrrá legyen a kapitalista termelés fejlődése 
során szükségszerűen felmerülő problémák 
felett. „A hitelrendszernek ez a 
monetárrendszerbe való hirtelen átcsapása 
a gyakorlati pánik mellé elméleti rémületet 
is kelt, és a forgalom szereplői megborzad-
nak saját viszonyaik áthatolhatatlan 
titokzatosságától”18 - mondja Marx. E 
félelem nem alaptalan, sokkal több az 
egyes tőkésnek egyéni sorsával kapcso-
latban érzett tanácstalanságánál. A félelmet 
előhívó tények és helyzetek olyasmit 
kényszerítenek a burzsoázia tudatába, amit, 
bár mint factum brutumot [puszta tényt] 
sohasem tud teljesen letagadni vagy 
elnyomni, önmagától sohasem tudatosíthat. 
Az ilyen tények és helyzetek mögött 
ugyanis az a megismerhető alap rejlik, 
hogy „a tőkés igazi korlátja maga a 
tőke”.19 E felismerés tudatossá válása a 
tőkésosztály önmegszüntetését jelentené. 
Így a kapitalista termelés objektív korlátai 
a burzsoázia osztálytudatának korlátaivá 
válnak.”20 
 
Mindez azt jelenti, hogy a világuralmi-
mindentudó-mindenható-ésatöbbi össze-
esküvés, mint szükségképp tőkés 
szervezet, társadalmát és annak szereplőit, 
perspektíváit nem tudván felismerni, vagy 
nem véve róluk tudomást, vagy a saját 
működését, logikáját látva mindenütt, 
félreértve őket – mint más „normális” 
burzsoá csoport – kiszámíthatatlanná 
kell(ene) tennie őket önmaga számára, s 
ezzel magát a világösszeesküvést 
teszi/tenné lehetetlenné. A tőke a „tőke 
végtelen lehetői” című mítosz valóságos 
alapjait teremti meg, úgy, hogy a mítoszt 
magát valósággá nem változtathatja. Mivel 
                                                 
18  A politikai gazdaságtan bírálatához. MEM. 13. 
köt. 131. (szerk. jegyz.) 
 
19  A tőke. 3. 1961. kiad.: 331. és uo. 257. (szerk. 
jegyz.) 
 
20 Lukács György: Osztálytudat. Történelem és 
Osztálytudat 293. o. – 295. o. (1971; szerk. Vajda 
Mihály)  

rendszeréből, lényegéből: a tulajdon, a 
társadalom-bomlasztás legtársadalmibb 
társadalmának ellentmondásából követke-
zik az egész. Azaz: a tőke szemszögéből, 
álláspontjáról, tudatával szemlélve a 
valóságot lehetséges, sőt, szükséges lenne 
világösszeesküvést létrehozni, mivel 
rendszerét ténylegesen nem uralhatja, és 
ezért ezt – korántsem tudatos, csak 
kényszeres tettként – a valóság felettiben 
próbálja megvalósítani, ennek megfelelő 
tudatiságot, kultúrát, önismeretet 
gerjesztve-bolondítva. Innen a tőke isteni 
mivolta, a tőke vallása. De pont a tőke 
álláspontján és rendszerében maradva 
lehetetlen is eme uralom, mint ahogy 
tudata, stb. terméketlen fantasztikummá és 
üres mesékké lesz, minden reklámszerű 
emelkedettség, kreatív sokszínűségnek 
tetszés, brutalitás és vér ellenére. Az 
átfogóan tudatos tett, azaz a világ tényleges 
megérthetősége egy másik társadalom 
perspektívájából lehetséges, a kapitalizmus 
meghaladva tagadásának, a kommuniz-
musnak a perspektívájából; ám így az is 
világossá lesz, hogy a világösszeesküvés 
nem csak lehetetlen, hanem értelmetlen is. 
A kapitalizmusban elérhetetlen; a kom-
munizmus pedig társadalmi tömegharcok 
műve lehet csak, mint ahogy a kapitaliz-
mus létrejötte és fenntartása is az volt.  
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zés – azaz a működő tőkés üzemek 
termelésének a munkásság kezdemé-
nyezésére és felügyelete mellett a 
járványhelyzetnek megfelelő átalakítása –, 
vagy akár a parlagon hagyott, akár az aktív 
termelőeszközök elfoglalása jellemző 
mozzanata lenne a COVID-19 járvány 
okozta társadalmi válságnak, e válság 
proletár harcainak. A korábban megtörtént 
gyárfoglalások, s ezen belül a tőke által 
veszni hagyott kisebb üzemek 
újraindításával létrejött szövetkezetek 
munkásai, például Argentínában állították 
át a termelésüket a járványveszély 
csökkentéséhez szükséges eszközök 
gyártására30, és gyakran ehhez állami 
támogatást igényeltek. Ezeken és néhány 
elszórt eseten kívül (a General Electric 
USA, Massachusetts, Lynn-i üzeme; A 
McDonald’s  Saint-Barthélemy-i 
egysége31; illetve a korábban említett 
Argentin üzemekhez csatlakozó műszaki, 
illetve felsőoktatási intézmények 
laboratóriumai, ahol fertőtlenítőszereket 
állítanak elő stb.) azonban a 
bérmunkásosztály harcainak a fő célja a 
biztonságos munkakörülmények, és a 
termelés során, illetve a karanténban töltött 
állásidő alatt megélhetést biztosító bérek 
kivívása. E „munkahelyi” harcok, 
sztrájkok azonban nem mindig a „hivatalos 
és törvényes módon” történtek egyrészt: a 
hivatalos szakszervezeteket és törvényes 
kereteket figyelmen kívül hagyva 
                                                            

30 https://feverstruggle.net/2020/04/05/workers-self-
managed-enterprises-join-in-in-the-combat-against-
covid-19/ ; https://www.pagina12.com.ar/256193-
empresas-recuperadas-contra-el-coronavirus ; 
https://www.baenegocios.com/negocios/Trabajador
es-de-empresas-recuperadas-producen-alcohol-en-
gel-y-barbijos-20200326-0012.html ; 
https://www.leftvoice.org/workers-control-against-
the-pandemic  
 
31 https://www.vice.com/en_ca/article/y3mjxg/ 
general-electric-workers-walk-off-the-job-demand-
to-make-ventilators ; https://www.leftvoice.org/the-
world-needs-ventilators-general-electric-workers-
want-to-make-them ; 
https://www.leftvoice.org/workers-in-france-take-
over-mcdonalds-to-distribute-food ; 

robbantak ki, vadsztrájkokként. Azaz a 
kommunista harccá lehető osztályharc 
tendenciáját erősítették e munkások 
(legalább) azzal, hogy nem „felülről” jövő 
engedélyekre és szervezésre, vagyis a 
hierarchikus-ágazati, kapitalizmust 
fenntartó elkülönülések „megoldásaira” 
vártak, hanem maguk kezdeményeztek a 
maguk szervezettségében.32 Ez 
természetesen a kommunizmus 
szempontjából csak egy kedvező lépés 
lehet; s mint kapitalista környezetben, 
kapitalizmust   korrodáló   módon,  egy-
ben kapitalizmust fenntartó-újratermelő 
célokért tett lépés, szükségképp 
ellentmondásokkal terhelt a kommunista 
perspektíva szempontjából. Ám e lépések 
nélkül, azok és a kialakult helyzet, ezek 
lehetőinek elemzése nélkül, mindennek 
megértése, a szükséges továbblépés nélkül, 
egyáltalán a kapitalista lehetőkkel szemben 
a kommunista perspektíva felismerése és 
megvalósítása, az öntudatra ébredés, a 
forradalmi szolidaritás kialakulása, a 
további radikalizálódás nélkül a 
kapitalizmus felszámolhatatlan, a 
kommunizmus felépíthetetlen.  
 

 
 
                                                            

32 https://libcom.org/blog/class-struggle-time-
coronavirus-incomplete-chronicle-events-16-21-
march-23032020 ; 
https://merce.hu/2020/04/04/vadsztrajkok-
tuntetesek-a-jarvany-a-dolgozoi-onszervezodes-es-
kiallas-megerosodeset-hozta/ 

33 

33 / 44



Másrészt e sztrájkok nem maradtak 
pusztán az üzemek falain belül; gyakran 
utcai demonstrációkká, zavargásokká, 
harcokká lettek.  
 

XXI. 
 
Az utca nagyobb, általánosabb helyszín 
egy gyárnál, vagy egy mezőgazdasági 
üzemnél, szállítási egységnél. Ám ez azt is 
jelenti, hogy az utca, mint harctér nem csak 
a bérmunkásosztály vs. tőkésosztály 
közvetlen összeütközéseinek lehet az egyik 
terepe. Más társadalmi rétegeknek, vagy 
épp az uralkodó osztályon belüli harcok 
számára is szolgálhat eszközül érdekeik 
„nem hivatalos / rendkívüli / nem legális ” 
kifejezéséhez, érvényesítéséhez. Az 
általános tér lehetői pedig utóbbi csoportok 
és frakciók által kihasználhatóak; például, 
mivel a tőke nem szükségképp van 
megtámadva közvetlenül az utcán, ezért a 
követelések és célok is könnyebben 
lehetnek mintha-tőkeellenesek, sőt, olyan 
általánosságokkal bíróak, hogy a 
kizsákmányoltakat, kisemmizetteket, 
alávetetteket csatlakozásra ösztönözze, 
majd az egyik tőkefrakció kihasználja őket 
a másik ellen. Lásd például a demokratikus 
követelésekké oldott bérmunka-érdekeket, 
a demokratikus kormányzástól várt 
munkásvédelmi, jóléti, hatalom-megosztási 
intézkedések naiv reményeit és aztán 
elsikkasztásukat. Amennyiben a tőke 
közvetlen megtámadásának hiányát nem 
„pótolja” a gyakorlattá lehető kommunista, 
vagy annak tendenciáját hordozó elmélet, 
mentalitás, gondolatvilág, akkor a helyszín 
gyakorlati lehetői és az elmélet polgári-
kapitalista fertőzésekkel szembeni 
védtelensége a kapitalista politikának való 
alárendelődést és annak gyakorlatát 
eredményezi.        
 
Az utcai harcokkal szemben az üzemen 
belüli harc koncentráltabb, szükségképp 
adott tőke ellen zajlik, szükségképp 
magában hordozza a tőke elleni fellépést, 
akkor is, ha például „üzemen kívüli” és 
tőkével nem ellenséges okból lépnek 

sztrájkba, mondjuk demokratikus 
követelésekért, kormányzati személy-
cserékért. Az utca ezt csak akkor 
„teljesíti”, ha nem pusztán tüntetésről, akár 
véres összecsapásokról van szó. Hanem a 
tulajdon úgy megvalósított tagadásáról, 
hogy az nem csak újra tulajdont hozzon 
létre. Azaz nem gengszterként, meg 
oligarchaként osztják újra a tulajdont, 
hanem a tőke tulajdonát teszik a lehető 
legtöbb alávetett, kizsákmányolt, 
kisemmizett számára elérhetővé („proletár 
bevásárlások”) az utcai harcok során. Ám 
az utca, bár radikálisabbnak tetszik az 
üzemi sztrájknál ez esetben, mégis 
kevesebb nála. Mert az utcai harc nem a 
tőke termelésének, hanem főként 
értékesítésének helyeit tudja ekképp 
megtámadni, a kapitalista termelés 
(vég)termékeinek egy részét, azok 
elosztását teszik kommunistává a 
kapitalizmus és tőke forrását, annak 
termelőeszközeit érintetlenül hagyva. 
Illetve e „bevásárlások” inkább alkalmiak, 
nem követel(het)nek oly rendszerességet és 
szerveződést, mint egy elfoglalt üzem 
újraindítása – amivé egy „reformista” 
sztrájk, kedvező körülmények közt 
kifejlődhet. Épp ezért kell az utcai harcnak 
„felzárkóznia”; ahogy az üzem elfoglalása 
e sztrájkok „minőségi maximuma”, úgy az 
utcai harcnak „maradó” utcai harcoké az 
összecsapások kiterjedésén és intenzitásán, 
mennyiségi növekedésén, valamint a 
proletár bevásárlások sajátos 
részlegességén túl a mennyiséget pótló-
erősítő minőségi ugrás, a szállítási 
útvonalak tudatos blokádja, a tőkés 
újratermelés megbénítása.  
 
Persze mondható, hogy az utcai harcok az 
állam és a tőke „törvényes” rendjét 
támadják meg, és ezzel már önmagában a 
rendszerellenesség tendenciáját hordozzák, 
már a legbékésebb tüntetések esetében is. 
De pont arról van szó, hogy amennyiben az 
utcai harcok csak annyiban használják ki a 
COVID-19 járványveszély csökkentésének 
érdekében hordandó maszk tőke-vírus 
elleni védelmét, azaz a rendőrség általi 
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ezért a burzsoáziának feltétlenül képesnek 
kellene lennie arra, hogy ebből a centrális 
pozícióból a termelési folyamat egészéről 
(hozzárendelt) tudattal rendelkezzen. 
Másfelől viszont a tőkés osztálynak a 
termelési folyamaton belül elfoglalt 
helyzete, a cselekvését meghatározó 
érdekek mégis lehetetlenné teszik számára, 
hogy akár csak elméletileg is uralja saját 
termelési formáját. Az okok nagyon 
szerteágazóak. A kapitalizmus számára a 
termelés csak látszólag az osztálytudat 
centrális faktora, és ezért csak látszólag a 
társadalom megragadásának elméleti 
fókusza. Marx már Ricardóval 
kapcsolatban említi, hogy ő, akinek 
„szemére vetették, hogy csak a termelést” 
tartja főleg „szem előtt”, „kizárólag az 
elosztást” határozta meg „a gazdaságtan 
tárgyaként”.13 A tőke konkrét realizációs 
folyamatának részletes elemzése minden 
egyes esetben azt mutatja, hogy a tőkések 
érdeke, mivel árukat és nem javakat 
állítanak elő, szükségképpen (a termelés 
szempontjából) másodlagos kérdésekhez 
kötődik; megragadva a számukra 
kizárólagos jelentőségű értékesülési 
folyamatnál, a gazdasági jelenségeket 
feltétlenül olyan szempontból tekintik át, 
amelyből a legfontosabb jelenségek észre 
sem vehetők.14 Ezt az inadekvát jelleget az 
is fokozza, hogy magában a 
tőkeviszonyban is feloldhatatlan 
dialektikus ellentmondásban él egymás 
mellett az individuális és a társadalmi elv, 
tehát a tőke, mint magántulajdon és 
objektív-gazdasági funkciója. „A tőke – 
mondja a Kommunista Kiáltvány – nem 
személyi, hanem társadalmi hatalom.”15 

                                                 
13  Bevezetés. A politikai gazdaságtan bírálatához. 
MEM. 13. köt. 162. o. (L.Gy.: Történelem és 
osztálytudat kötetének szerkesztői jegyzete; a 
továbbiakban: szerk. jegy.) 
 
14  A tőke. 3. 1961. kiad. : 104, 288., 315. o. stb. 
(szerk. jegyz.) Magától értetődik, hogy a tőkések 
különböző csoportjainak (az ipari és kereskedelmi 
tőkével rendelkezők) különböző a beállítottságuk; 
problémánk szempontjából azonban nem túl 
jelentősek a különbségek. (L. GY. jegyz.) 
 

Olyan társadalmi hatalom azonban, 
melynek mozgását a – tevékenységük 
társadalmi funkcióját átlátni nem képes és 
azzal nem törődő – tőketulajdonosok 
egyéni érdekei irányítják, s így a tőke 
társadalmi elve, társadalmi funkciója 
akaratuk által bár, de csak fejük felett, 
önmaguk számára nem tudatosulva 
érvényesülhet. A társadalmi és individuális 
elv e harca miatt joggal nevezte Marx már 
a részvénytársaságot is „a tőkés termelési 
mód megszüntetésének a tőkés termelési 
módon belül”.16 Bár tisztán gazdaságilag 
nagyon kevéssé különbözik ebből a 
szempontból a részvénytársaság 
gazdálkodási módja az egyes tőkésétől, és 
a termelés anarchiájának kartellek, trösztök 
stb. által történő állítólagos megszüntetése 
is csak más szintre tolja el, de nem szünteti 
meg az ellentmondást. Ez a tényállás az 
egyik legdöntőbb mozzanat a burzsoázia 
osztálytudatának meghatározásában: bár a 
burzsoázia osztályként cselekszik a 
társadalom objektív-gazdasági fejlődése 
folyamán, e folyamat fejlődését azonban 
(melyet ő maga hajt előre) csak számára 
külsődleges, objektív törvények által uralt, 
önmagában mozgó processzusnak 
tekintheti. A polgári gondolkodás 
szükségszerű lényegéből fakadóan mindig 
az egyes tőkés álláspontjáról tekinti a 
gazdasági életet, és innen automatikusan 
adódik az egyén és az egész társadalmat 
mozgató, túlerőben levő, egyénfeletti 
„természettörvény” közti éles 
szembenállás.17 Ebből nemcsak egyéni és 
osztályérdekek szembenállása következik a 
konfliktusos esetekben (amely távolról sem 
olyan éles általában az uralkodó 
osztályoknál, mint a burzsoázia esetében), 

                                                                       
15   MEM. 4. köt. 454. o. (szerk. jegyz.) 
 
16  A tőke. 3. 1961. kiad.: 434. o. (szerk. jegyz.).  
 
17  L. ehhez a „Rosa Luxemburg, a marxista” című 
tanulmányt. (L.Gy. jegyz.) – A tanulmány Lukács 
Gy.: Történelem és osztálytudat kötetének 246. 
oldalán található. A kötet pedig például itt: 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/magyarorszagi-
proletar-mozgalom/lukacs-gyorgy/ (RH megj.)  
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perspektívák ismeretének függvénye; 
különben az a történelmi feladat kerül 
előtérbe, ami jóval kevesebb elvárást 
támaszt emberei felé: a nem tudva, csak 
csinálva pusztulás feladatát.  
 

VIII. 
 
Mint írva volt, a tőkés mindent tudásnak 
azonban nem csak az a korlátja, hogy a 
szereplők, akikkel a mindent tudás 
mindenhatóként eljátszatná a maga 
drámáját, egylényegűek vele: a tulajdon, a 
hierarchia, egyéni / osztályérdek szerinti, 
valamint a mindebből születő és mindezt 
tagad(ni akar)ó konkrét cselekvés 
kiszámíthatatlanjai. Hanem az is, hogy az 
efféle összeesküvések, mint a tőke 
uralkodó osztályának sajátos 
szervezettségei létezhet(né)nek csak. Nem 
pedig önálló(vá lett) sátáni/isteni, és/vagy 
velőborzoló-lábremegtető ismeretlen-
idegen tünemények, a minden lehetséges 
mágiáját bírva. Ez ama második probléma, 
a tőkés hályoggal szemlélődés és vakság 
problémája, a nem csak egyszerűen a 
kiszámíthatatlanság, hanem a számba se 
vehetőség problematikája, hogy mint 
„közönséges” tőke-szervezet, magán 
kell(ene) hordoznia a tőke uralkodó 
osztályának tudati korlátoltságát: 
 
„Valójában Proudhon úr csak azt teszi, 
amit minden derék burzsoá. Valamennyien 
azt mondják, hogy a konkurencia, a 
monopólium stb. elvben, vagyis mint 
absztrakt gondolatok, az élet egyedüli 
alapjai, de a gyakorlatban sok kívánnivalót 
hagynak hátra. Valamennyien akarják a 
konkurenciát, annak gyászos 
következményei nélkül. Valamennyien a 
lehetetlent akarják, ti. a polgári 
életfeltételeket e feltételek szükségszerű 
következményei nélkül. Egyikük sem érti, 
hogy a termelés polgári formája éppoly 
történelmi és múlékony forma, mint 
amilyen a feudális forma volt. Ez a 
tévedésük onnan származik, hogy az ő 
szemszögükből a burzsoá ember minden 
társadalom egyetlen lehetséges alapja, 

onnan, hogy nem tudnak olyan társadalmi 
állapotot elképzelni, melyben az ember 
nem lenne többé burzsoá.”11 
 

 
„…Egyfelől ugyanis a kapitalizmus az első 
termelési forma, amely tendenciájában12 az 
egész társadalmat áthatja gazdaságilag, 

                                                 
11 MEM 27. Karl Marx: [levél] P. V. 
Annyenkovhoz (Brüsszel, 1846. december 28.) 436. 
old. (RH megj.) 
 
12  Persze csak tendenciájában. Rosa Luxemburg 
nagy érdeme, hogy bebizonyította: itt nem végül is 
megszűnő tényről van szó, hanem arról, hogy a 
kapitalizmus gazdaságilag csak addig állhat fenn, 
amíg folytatja az egész társadalom 
kapitalizálásának folyamatát, de ezt még nem 
fejezte be. Egészen biztos, hogy a tisztán kapitalista 
társadalomnak ez az önellentmondása egyik forrása 
a burzsoázia tudatában meglevő 
ellentmondásoknak. (Lukács György jegyzete; a 
továbbiakban L.Gy. jegyz.). Az ehhez fűzött 
megjegyzésünket lásd külön függelékként. 
 
Lukács György munkásságával, ideológiai-
teoretikus beállítottságaival, bolsevizmusával stb. 
most érintőlegesen sem kívánunk itt foglalkozni; az 
egy másik írás feladata lenne. Sajátos (koraszülött 
sztálinoid) pártállamot megalapozó, majd általa is 
bolsevikként, de megtagadott tudatosság-
kritériumai, mentalitás, erkölcsiség, etika-
elképzelései pedig az RH oldalain – Néhány 
(elő)szó Duczynska Ilona: Széljegyzetek a KMP 
bomlásához c. írásához [kritika a 
szociáldemokráciáról; Lukács, Lenin, erkölcs, 
probléma]; https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/resz 
eg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-10.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/nehany-
-elo-szo-duczynska-ilona--szeljegyzetek-a-kmp-
bomlasahoz-c.-irasahoz.html – már meg lettek 
kritizálva  (RH megj.).  
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beazonosíthatatlanságot, hogy csak a 
tüntetés és összecsapás keltette zűrzavarig 
jutnak, és ez néhány utcára, negyedre 
lokalizálható, akkor a tőke tagadása 
proletár bevásárlásokként („foszto-
gatásként”) nem történik meg, vagy 
pillanatnyi fellángolásként egyszerű 
rablásként csillapodik le, illetve, a 
fogyasztáson túl a tőke termelése se lesz 
annyiban    tagadva,    hogy   teljesen  vagy 
részben megbénítják azt („blokád”). A 
tőkefelhalmozás számára az utcai zűrzavar 
külsődleges, míg nem veszélyezteti a 
„befektetéseit”, az üzemeit; vagy épp  ki  is  

 
használhatja azokat, a katonai-rendőri 
megrendelésektől, a biztonság-ipar 
felfuttatásától kezdve a különböző, 
számára kedvező politikai 
átrendeződésekig. Szemben a sztrájkkal, 
ami már önmagában, a legnyomorúbb 
módján és célokért is támadja a 
tőkefelhalmozást, adott termelés 
leállításával a tőkefelhalmozás adott részét 
bénítva, egyben a helyzetet az üzem és a 

termelés átvételének perspektívájával 
„súlyosbítva”; illetve, amennyiben a 
termelési láncolat csomópontjában áll meg 
az élet, akkor akár az egészet megbénítva-
fenyegetve – lásd például a kulcsiparágak, 
például a szállítás megbénítását.  Vagy épp 
a tőkés rend s hierarchiák tőke számára 
aggasztó lehetőit, a világ új 
„műhelyeinek”, Indiának, Kínának 
proletár-kommunista üzemi harcait.33 
 
Az utcai harc a nagyobb és univerzálisabb 
tér miatt eleve komoly szervezettséget 
követel, az pedig politikai öntudatot – pél- 

 
dául az ellenfél kínálta / kiprovokálta 
összeütközés konkrét helye és ideje az 
ellenfél lépéselőnyét jelent(het)i, illetve a 
résztvevők esetleges heterogenitása, 
                                                            

33 Lásd pl.: Rob Lyon: Kína, Tibet és a 
világgazdaság. Eszmélet 78. szám. 
http://www.eszmelet.hu/rob_lyon-kina-tibet-es-a-
vilaggazdasag  
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osztály és/vagy politikai szempontból, a 
kapitalista politikának kedvezhet. Nem 
beszélve azokról a szervezésben például a 
tőke és az állam támogatásának, 
elfogadásának, a „régi, bevett, működő” 
azaz a fennálló tehetetlenségi erejének 
köszönhetően jóval előbbre tartó 
csoportokról, kapitalista politikai pártokról, 
akik az utca általánosságát, nyitottságát, a 
tömegek politikai iskolázatlanságát, 
tudatlanságát, szervezetlenségét kihasz-
nálva formát és tartalmat adhatnak az utcai 
harcoknak – a tőkés rendszernek 
megfeleltetve őket teljesen.   

 
XXII. 

 
Természetesen itt nem egyszerűen arról 
van szó, hogy az üzemi sztrájk – minden, 
az utcai harc – semmi. A kommunista 
tendenciájú proletár harc egyrészt nem 
nélkülözheti az utcai küzdelmeket, mint 
ahogy az utcai harc sem győzhet az 
üzemeken belüli harcok győzelme nélkül. 
Ahogy a gyár és a föld is, úgy az utca is a 
kapitalizmusé. Ahogy az ideológiai-
elméleti-mentális dominanciáját meg kell 
szüntetni, úgy a termelést el kell venni a 
tőkétől, úgy a gazdaságon kívüli 
kényszerek használatától is meg kell 
fosztani, le kell kötni, blokkolni kell a tőke 
erőit, az állam stb. helyett a kommunista 
erőknek kell ellenük és helyettük átvenni a 
terepet, hogy ne lehessen felhasználni a 
tőke erőit az üzemi harcok ellen. Mindent 
el kell venni tőle, mert bármi marad neki, 
azt felhasználja önmaga újratermeléséhez, 
restaurációjához, torz végtelenéhez az 
általa torz végessé nyomorított világban.  
 
Másrészt a proletár tendenciájú 
kommunista harc nem mindig tud 
megjelenni másként, csak utcai harcként – 
lásd például a munka-, vagy földnélküliek 
küzdelmeit, lázadásait. Amennyiben e 
társadalmi mozgások nem tudnak 
összekapcsolódni (egyelőre) az üzemek 
harcaival, akkor az utcai harcoknak kell 
kiteljesedniük, mind mennyiségben, azaz 
térben, mind minőségben, azaz a 

tüntetésektől a blokádig. Ahogy az üzemi 
harcok során kialakuló szolidaritásnak 
kommunista tudatossággá kell válnia, 
különben a tőke visszavesz és visszavet 
minden eredményt s progressziót, úgy ez 
az utcai harcokra is áll. Ezért a feladat 
végül: a két terület összekapcsolása; a két 
területen a lehető legnagyobb, és lehetőleg 
egymásra ható, egymást gerjesztő 
kiteljesedés: a gyárak és a föld elfoglalása, 
kommunista viszonyokként meg- és 
összeszervezésük, a fegyveres utcai 
harcokkal, azok erőivel való szerves 
egységben, egymást támogatva, védve a 
kapitalista rend mindennemű támadásaival, 
restaurációs kísérleteivel szemben. A tőke: 
a holt eleven ereje. És az erőn kívül nem 
ért más nyelvet. 
 

XXIII. 
 
Ahogy az üzemi harcok kapcsán a 
COVID-19 járvány és válsága inkább a 
reformizmusnak adott extrém formákat, és 
utcai kiteljesedést – sztrájkból tüntetés a 
(járvány)biztosabb munkakörülményekért, 
a megélhetésért –, úgy az utcai harcokra is 
a munkásvédelmi-jóléti reformizmus, 
demokratizmus megnyilvánulása a 
jellemző eddig a világ öt kontinensén – 
jobb esetben extrém és túlhevített 
formákban.  
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kommunizmushoz szükségképp alul-
fejlesztettek; az új viszonyok szabadsága 
kell ahhoz, hogy az új viszonyok, 
mentalitás, tudatosság, szervezhetőség 
termelőerő-fejlődés potenciálján túl a 
tudásfelhalmozás, a technika stb. is 
meghaladva tagadják a magán-egyéni 
felhalmozást gerjesztő és létbiztonságot ki 
nem elégíthető tulajdon, áru, munka, azt 
újratermelő hierarchia, mentalitás, tudat 
korlátolt világát. 
 
Vagy a tőkerendszer marad és saját 
fejlettségéből következőleg pusztítva 
pusztul. Ami vagy civilizációs 
katasztrófába torkoll és szerencsés esetben 
akár több évszázados disztópikus-roncs 
kapitalista kitérővé lesz; és további 
szerencsével, meg azért, mert az 
emberiségnek a létbiztonságát a 
nyomorúság extrém fokának az 
állandósítsa nem biztosíthatja – ami 
egyébként a különböző visszafejlesztő/nem 
növekedés, primitivizmus-elméletek 
megvalósulása és kritikája is (lenne) 

egyben –, eljut ugyanide, a tőkés, 
tulajdoni, hierarchikus stb., de 
társadalmiság fokára, ahol most tart. Vagy, 
kevésbé szerencsés esetben, teljesen 
kipusztítja a „saját”, „nem tudva, csak 
csinálva” rendszere.  Mindent előröl 
kezdeni vagy kipusztulni – ez a tőkének 
tetsző választás. 
 
Mindennek konkrétumait a 
konkrétumokból fakadó szükségszerűségek 
alakítják általuk meghatározott 
véletleneken, azok konkrétumain át. 
Vagyis: hogy hogyan lesz konkrétan, az 
most nem tudható. De ez így nem 
maradhat, mert az tudható általános-
irányelvi szinten: mi lehet és minek kell 
lennie, milyen tartalminak kell megfelelni 
tendenciálisan és ténylegesen. Emberek 
történelmi-társadalmi meghatározott-
ságokban történő cselekedetei történelmi-
társadalmi feladatokat állítanak az emberek 
elé; és e feladatok keresik és találják meg a 
maguk embereit. Ám a végrehajtás 
sikeressége a tudatosság, a valós 
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leegyszerűsítés: vulgárissá elvonatkoz-
tatással –, megérthetőek és megmond-
hatóak.  
 

VII. 
 
Mi történik? A tőke által a tőkéért úgy, 
ahogy, de fejlesztett termelőerők 
társadalmisága, nemzetközisége, 
termelékenysége és maga a tőkeviszony 
növekvő,   kibékíthetetlen   ellentmondása 
a rendszer növekvő műkö-
désképtelenségéhez, annak káoszához és 
nyomorúságaihoz vezet. Tőkés módra úgy 
oldják ama ellentmondásból fakadó 
válságokat, hogy  magát az okát nem 
tudják megszüntetni, sőt, az okot kénysze-
rűen   fenntartva   megoldásaik  elmélyítik 
a válságokat: végső soron, a 
tőkefelhalmozásban közvetlen rö-
vidzárlatot okozó megoldásokon túl, 
egyben utóbbiakat téve egyre inkább 
lehetővé és szükségessé – lásd a vissza 
nem fizethető hitelekből fogyasztás 
termelését – újabb termelőerő-fejlesztést 
hoznak létre a tőkés-tulajdoni 
viszonyokkal szemben. Még 
társadalmibbat és nemzetközibbet: a 
monopolisztikuság korát és uralmát, ahol a 
(tőkés) egyéni felhalmozás követelte 
(tőkés) egyéni döntés és irányítás maga 
tőkés   önállósággá,   a    kontrollálhatat-
lan kontrollálhatatlanjaiként önálló 
vállalatokká, intézményekké, igaz-
gatótanácsokká és azok személytelen 
apparátusaivá, gépezetekké lesz, annak 
összes következményével. Külső, 
társadalmi kontroll híján – nagyobbak a 
piacnál, az államnál – önmagukba zártan 
egymást hajtják, monopolisztikus 
konkurenciaharcuk révén a 
monopolisztikus uralom profitjáért a 
profitot pusztító túltermeléssé; illetve a 
termelés teljes lebénulása-lebénítása 
mellett a maradékok feletti korlátlan, de 
összességében ezért szintúgy profitot 
pusztító uralomhoz, munkaerő-túltermelés, 
szerkezeti munkanélküliség pauperizá-
ciója, a fizetőképes kereslet elégtelenné 
tétele mellett hiánycikk-kereskedelem 

fenntartásához, árfelhajtásból 
nyerészkedéshez, tőzsdei spekulációk 
szédelgéséhez jutva. Mindehhez pedig a 
harmadik parancsolat szintúgy kényszerű 
betartása járul, a  még termelékenyebb 
parancsolata. Azaz munkaalapú 
viszonyként a többivel szemben a többiből 
kizsákmányolás fokozása, ami, a profit 
követelményeiből és a fizetőképes kereslet 
végességéből következőleg magát a 
munkát és az eleven munkaerőt takarítja 
meg, kapcsolja ki a termelésből, a 
munkabér-letörés lehetőin túl az olcsóbb – 
ha olcsóbb – és kiszámíthatóbb géppel; így 
a kizsákmányolás fokozása annak 
tagadásának tendenciáját hordozza. 
Ekképp mind a tulajdoni elválasztást, mind 
az áruérték összekötést, ezért 
kizsákmányolás tagadásának tendenciáját 
erősítik: rendszerük fenntartása növekvő 
működésképtelenséggel jár. Így vagy a 
tőkeviszonyt kell a tőkével, annak 
haszonélvezőivel és hű idiótáival szemben 
meghaladva tagadni. Úgy, hogy a 
termelőerők ne legyenek és ne lehessenek 
rombolóerők. Mint a tőke, a tulajdon stb. 
viszonyai közt és értük fejlesztettek a 
tulajdoni elválasztást és áruviszonyt egyre 
inkább tagadóakat, társadalmasítani kell 
őket és ennek megfelelő tervezéssel 
elosztani/fejleszteni az erőforrásokat, 
termelést, termékeket – nem pedig helyi, 
de társadalmibb tulajdonná: pl. államivá 
tenni –, tényleges társadalmi egyenlőség és 
szervezettség osztálynélküli létbiztonságát, 
a világmindenségbe a lehető 
legsokoldalúbban továbblépő, a teljes 
végtelen szabad személyiségfejlődését 
megteremtendő. Ami ezt fenntartó 
termelőerő-továbbfejlesztést fog követelni, 
mivel a kapitalizmus termelőerő fejlesz-
tése a tőkét szolgálja, hierarchikus 
munkafolyamatokként, munkamegosz-
tásokként, ezért és ezt termelő 
eszközökként, ágazati elkülönülésekként, 
elidegenedettségekként  jött  létre,  ezeket 
teremti  és  tartja  fenn – de  egyre  inkább 
a kapitalizmus ellenében. A kapi-
talizmushoz  túl  fejlettek,   s  mint  a tőke 
meghatározottságában lévők, a 
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Például Dél-Amerikában a korábbi 
demokratikus-jóléti mederbe terelt-hagyott 
szociális lázadások folyamatait bénította 
meg a járvány és karantén, majd az 
egészségügy és társadalmi újratermelés 
bénulásával erősödtek-erősödnek fel újra. 
E harcok a komoly munkásmozgalmi-
forradalmi múlt miatt, valamint a 
demokratikus-szocialista, azaz tőkere-
former projektek csődje miatt nem csak a 
tőke nyílt(abb), katonai stb. dikatúráit 
eredményezhetik (újra), hanem e 
lázadásokat is radikalizálhatják.34 „Észak” 
pedig ezidáig – ha másért nem, a 
meglepetés okán – a leglátványosabb 
harcokat termelte ki: az USA-ban, a tőke 
érlelődő válságának, ennek COVID-19 
nevű gyorsítószerének, a világuralmi 
ambíciók csődjének, a kapitalista múltat 
elfojtó és jelenét elnyomó ideológiák 
elinflálódásának, a társadalom 
megvesztegetéséhez szükséges eszköztárak 
kimerülésének, a reménytelen helyzet 
reménytelenül   ostoba   és   aljas   veze-
tést kitermelő szükségszerűségének 
következtében. Ám a „George Floyd 
                                                            

34 Coronavirus: ¿qué pasó con los estallidos sociales 
que sacudían América del Sur antes de la pandemia 
de covid-19? - BBC News Mundo.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-53181485 ;  

Tilos Rádió - Forr a világ. Koronavírus és 
osztályharc 2.: https://archive.tilos.hu/cache/tilos-
20200416-130342-140110.mp3  

Illetve az egész vírus kérdéskörhöz az első rész: 
https://tilos.hu/episode/forr-a-vilag/2020/03/19 ; 

https://archive.tilos.hu/cache/tilos-20200319-
130456-135650.mp3 ; 

Valamint néhány írás:  
https://aszem.info/2020/03/panik-helyett-gondolat-
nehany-szempont-a-koronavirus-altal-eloidezett-
valsag-ertelmezesehez/ ; 

 https://aszem.info/2020/03/nem-szuszog-nem-
mozog-helyt-all-a-valsag-es-a-karanten-tokesitese/ ; 
merce.hu › author › losoncz-alpar 

   

lázadás” harcai elsősorban az utcára 
korlátozódtak, erőteljes demokratikus-
antirasszista súlyozással, a rendőrségi 
túlkapások megfékezésének államot 
fenntartó, így rendőrségét és túlkapásait is 
fenntartó óhajával, a jelen kapitalista 
fenntartása mellett a kapitalista múlt némi 
és részleges kiigazításával (szimbólumok 
elleni harc, anélkül, hogy a nem-
szimbolikus harcokat katalizálnák, sőt, 
inkább utóbbiakat pótolva-halasztva). 
Nagy blokádok, tudatos politikai tettként 
nem jöttek létre. Hanem az utcai 
összecsapások mennyiségi nagysága 
bénított csak meg egy-egy területet, a 
„proletár bevásárlások” tendenciáival és 
valóságával. Létrejött néhány ún. 
„anarchista” enklávé egy-egy kerületen 
belül. Amik viszont csak az állam 
rendőrségét szorították ki legfeljebb, nem 
az állam és tőkeviszonyok lényegét 
váltották fel azokat meghaladva-tagadó 
társadalmiság viszonyaival. Úgy tűnik, 
hogy a társadalmi erjedés folyamata 
mostanra inkább lappangóvá vált. De attól 
még a kapitalizmus reménytelensége, 
növekvő működésképtelensége maradt; és 
tömegek kezdenek a fennálló helyett 
másféle társadalmiság progresszivitásában 
gondolkodni. Az eddigi progresszivitás 
önmaga meghaladásává válhat. És a 
kapitalisták e rémálma se rossz: az USA, 
mint a kommunista forradalom harci 
terepe.35 
                                                            

35 Tilos Rádió - Forr a világ. USA – Kapitalizmus 
és rasszizmus. https://archive.tilos.hu/cache/tilos-
20200709-130453-140000.mp3 ; 

 
Ezen kívül számos cikk íródott e témával 
kapcsolatban a Mércén és másutt. Egyébként e 
témával kicsit bővebben a „Tézisek a George Floyd 
lázadásról” című fordítás foglalkozik: 

https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-12.-szam---ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/tezisek-
a-george-floyd-lazadasrol.html  
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A kapitalista válság forró pontjai közt még 
megemlítendő Belorusszia, ahol a COVID-
19 állami kezeletlensége, valamint a 
járvány kapitalista kezelése által gerjesztett  
világválság egyrészt az uralkodó osztályon 
belüli bomláshoz vezetett, másrészt az 
elnyomottak, kizsákmányoltak, ki-
semmizettek tömegeit sarkallta lázadásra. 
E gyúelegyben a szikra a fennálló rezsim – 
korábban már párszor bevált – azon 
kísérlete volt, hogy elcsalt választásokkal 
szerezzen legitimációt és jogot önmaga 
fennmaradásához. Mivel e rendszer 

elsősorban az állami tulajdonban folytatott 
tőkefelhalmozásra, nem pedig oligarchikus 
személyi összefonódással államilag 
finanszírozott magántőke felhalmozásra 
épül, ezért a válság finanszírozását az 
állami oligarchák az állami tulajdon (és 
önmaguk) magánosításának útján is 
megvalósíthatják; és ehhez a régivel 
szembeni faltörő kos szerepét a 
liberalizáció és demokratizálás ideológiái, 
általa ki- és felhasznált tömegek 
játsz(hat)ják el. Ehhez járul még a tőkék és 
államok nemzetközi hierachikus tömbjei 
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mivoltáról szóló mese, a tőke-vallás 
teljessé válása. 
 

 
Mindez azt is jelenti, hogy eleve nem 
lehetnek mindentudóak az összeesküvések; 
a tőkét, tulajdont, árut, mint alapfeltételt 
fenntartani akaróak meg pláne nem.  
Egyrészt az a gond, hogy eleve nem lehet 
teljesen kiszámítani azt, hogy egyik vagy 
másik rész hogy reagál adott eseményekre, 
hatásokra, hogy képez egészet. De itt nem 
az elvontból képzett elvonttal van dolgunk, 
hanem a tőkeviszony közt lévőkről, általuk 
meghatározottakról. E viszonyok közt 
levésből az következik, hogy nem 
reagálhatnak bárhogy a tőkeviszony, e 
viszonyok közt zajló történelmi 
folyamatok meghatározottságából 
következőleg. Pont az a gond, hogy mint 
tőkeviszony meghatározta, tőkeviszonyt 
tagadóan vagy igenlően, de képzően 
reagálnak. Azt tehát tudhatjuk, hogy mi 
mozgatja az adott részeket. Viszont az 
egymással való kölcsönhatásuk jellemzője 
pontosan a mozgatóerejükből, a magán-
egyéni felhalmozásból, 
konkurenciaharcból, osztályharcból, a 

rendszer fenntartásából és tagadásából stb. 
fakadóan az egymással való, 
kibékíthetetlen, könyörtelen harc és annak 
kiszámíthatatlansága. Ráadásul a reagálás 
maga is folyamat, ami más folyamatokra 
hat, amik ekképp módosulva visszahatnak 
rá; így hiába mérhető fel – ha felmérhető 
egyáltalán adott, önmagába szakított, így 
egésszé tett rész által – a „nulladik”, meg 
az első lépés, a következményei és 
visszahatások már annál kevésbé e 
rendszerben. Az első probléma tehát az, 
hogy túl sok a változó a képletben, amik 
maguk is változnak az események 
dinamizmusában. Ez pedig tudás, illetve 
annak hiánya. 
 
A konkrét folyamatoknak, mint a 
konkrétumok mozzanataiból állóknak a fel 
nem mérhetősége tehát a tulajdon, tőke, 
áru világának belső lényege. Ám itt sem 
felejtendő el az, hogy: tőkeviszony 
meghatározottsága. Azaz: a kérdés az, 
hogy a tőke rendszeréből van-e nézve a 
tőke rendszere. Mert ekkor, mint egésszé 
tett résszé korlátoltak, egésszé tett részeket 
látnak; másban, másként gondolkodás 
híján csak feloldhatatlan / elkent 
ellentmondásokat legfeljebb. Így nem csak 
az a gond, hogy túl sok a változó. Hanem 
az is, hogy eleve fel sem mérhetőekké 
lesznek az ilyen tudattal bíró számára. 
Tőke-hályoggal a szemen – és erről még 
később bővebben szót ejtünk – pont hogy 
alkalmatlanná válik az ember a 
mindentudó-mindenható világösszeesküvés 
létrehozására, uralmára.  
 
Vagy ama feloldhatatlan 
ellentmondásokhoz következetesen 
viszonyulva megoldásuk álláspontjáig jut; 
ily módon túl és felülemelkedve a tőke 
világán a kapitalizmus meghaladva 
tagadásának álláspontjáig, és onnan, azaz a 
kommunista perspektívából szemléli a 
fennállót. Utóbbi esetben a folyamatok s 
kifutásaiknak a lényegeit és lehetőit a 
valósnak megfelelő elvontság szintjén, az 
„értelmes elvonatkoztatás” (Marx) szintjén 
– azaz nem alternatív valóságot létrehozó 
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ismer. A tőke-vallás, mint önmagába zárt 
tébolyodott, vitaképtelen.10 
                                                 
10  Így tehát itt nem az ún. fakenews-gyártásáig 
jutható „rémhír”-terjesztésről van szó. Ez az ív – 
akár a tőke-vallás csúcs-dogmájának napi 
gyakorlása, azaz a különböző világösszeesküvések 
feltárása és sulykolása, ennek újabb löketeivel és 
delíriumával teremtve meg, szerezve vissza az élet 
feletti, valójában látszólagos uralmat, vagy legalább 
is annak tőkés reményét – szintén a tőke, tulajdon, 
piac hálózat-szerűségével analóg módon terjedhet, 
és ugyanebből következőleg monopolizálódhat 
kevesek által sokak számára. De maga a (rém)hír 
terjesztése általánosabb; azt a tőke-vallás tagadói is 
művelhetik. Sőt, kényszerűen művelniük kell, 
anélkül, hogy eljutnának a proletariátust bódító 
fakenews gyártásáig. Mivel a „hivatalos” álláspont 
szükségképp tőke- és állambarátként az igazságnak 
csak tendenciális hordozója lehet; és a hivataloson 
kívüli álláspont szükségképp a rémhír kategóriájává 
fog kriminalizálódni. A tőke-vallás hívei és hírei 
azonban másfélék: nem vevőek bármilyen 
(rém)hírre, bármennyire is „alternatív” forrásból és 
módon származzanak azok. 
 
Mármost a kizsákmányoltak, kisemmizettek, 
alávettettek tömegeinek e vallással való 
fertőzöttsége azt jelenti, hogy a valóság, a 
kommunizmus szükségessége, az egymással való és 
kommunizmussá lehető-levő szolidaritás 
követelményei nem érthetőek meg és nem 
fogadhatóak el pusztán azzal, hogy bebizonyítjuk 
elméletileg: ennek így kell lennie, mert 2X2=4. De 
ellenvallásként sem lehet, mivel az vagy 
lelepleződik (nem kommunisták maguk véletlenül?) 
vagy az ellenvallás képviselője is prédikátorrá lesz, 
szervezete egyházzá és a valós folyamatoktól, 
illetve a kommunizmus irányelveitől lényegileg, 
napi gyakorlatban elszakadva  a tőke „kisebbik 
rossz” politikájának lesz kiszolgáltatva. Vagyis a 
kommunista elmélet csak akkor szabadíthatja fel a 
tőke-vallás gondolatvilága, mentalitása alól e 
tömegeket, ha egyrészt maga a tőke rendszere válik 
egyre kevésbé fenntarthatóvá és élhetetlenné, 
reménytelenné, azaz a tőke legitimációja, minden 
abszurd és vallásos jelleg ellenére egyre 
negatívabbá, a „nincs más” okával, és/vagy 
fegyveres erővel és terrorral fenntartottá lesz. 
Vagyis maga a hamistudati fejlődés nyitott lesz 
arra, hogy több legyen tőkelegitimációnál, 
hamistudatnál; illetve a kommunista elmélet s 
mozgalom cselekvőként létezik már, tenni is képes 
valamit e tömegekért – méghozzá úgy, ami a 
további radikalizálódást segíti elő, tehát mondjuk 
nem önkormányzati képviselőként az államot és 
tőkét legitimálóan –, és mint a hülye számára is 
nyilvánvalóan cselekvő, ezen az alapon agitálhat.  
Ez óhatatlanul azt jelenti, hogy mint fejlődő 
mozgalom reformista működésekkel kerül 

VI. 
 
A kapitalizmus, mint totalitás tehát nem azt 
jelenti, hogy bárki mindenható lehetne, és 
ebből következőleg mindentudó. Azaz, 
mint uralkodó és uralkodásra „hivatott” 
felismerhetné nem csak a rendszer 
általános működését maradéktalanul – 
erről később –, hanem az összes tett összes 
következményét. Létre lehet hozni 
összeesküvéseket, bírhatnak ezek az 
„átlagember” számára mérhetetlen 
nagyságú hatalommal. Meg lehet lökni egy 
követ a lejtőn, amitől látszat szerint 
összeomlik a világgazdaság X százaléka. 
Ám mindez csak társadalmilag létrejött 
lehetők kiaknázása lehet; nem lehet 
minden követ meglökni a lejtőn és nem 
dőlhet össze bármikor ettől a 
világgazdaság – ha meg összedőlt, akkor 
jóval nagyobb és uralhatatlanabb 
hatalomnak alávetetten jutott idáig: 
önmagának például. Amellett ebben a 
társadalomban, mint írva volt, a tervezés, 
így mindenható / mindentudó össze-
esküvések is lehetetlenek; mint a tőke 
viszonyaiból következőleg egésszé tett 
részek, nem uralhatják ténylegesen a 
magán-, illetve osztályérdekekkel, 
konkurenciaharcokkal egyesülő és bomló 
egészet. A világösszeesküvés a tőke isteni 
                                                                       
kapcsolatba, illetve használja őket kapuként, 
kapocsként. Ez egyrészt azt követeli meg, hogy a 
kommunista szervezet ne oldódhasson fel 
különböző reformista szereveződésekben; azt tehát, 
hogy elmélete, céljai önmaga számára is világosak 
legyenek, és minimum ennyiben el tudjon különülni 
a reformizmustól. Másrészt azt, hogy úgy és 
annyiban vegyen részt reformista működésekben, 
hogy nem csak, hogy ne oldódjon fel azokban, 
hanem a reformista szerveződéseket radikalizálja, 
azok legyenek kommunistává. Azt, hogy kivel, 
mennyiben, hogyan lehet és kell együttműködni ez 
ügyben, azt a kommunista irányelveken túl a 
történelmi helyzet mondja meg. Ám, ha az 
eredmény nem lehet más adott szituációban, mint 
az, hogy a kommunista szervezet, vagy maguk a 
kommunisták kompromittálódnak, 
opportunizálódnak, lesznek csak néhány szó és 
mantra erejéig kommunisták, azaz a reformizmus 
hasznos idiótáivá válnak, akkor jobb kimaradniuk a 
dologból, elismerve: még nincs itt az idő.(RH. 
megj.) 
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közt dúló konkurenciaharc, ami a 
világválság hatására szükségképp fel kell, 
hogy lángoljon, a tőke torz végtelenének 
igényétől, meg annak egyre súlyosabb 
válságaitól hajtva a világháborút is 
megkockáztatva előbb-utóbb. Belorusszia, 
mint a szovjet belterületből afféle orosz 
„ütközőállammá” konkurálódó esetében ez 
a „kényszerű” magánosítással kapcsolódik-
kapcsolódhat össze: az „orosz” hierarchia 
helyett az „EU” vagy „USA” fémjelezte, 
vagy más hierarchiák téphetnek le egy-egy 
darabot a tőkés termelőeszközökből, 
piacból, stratégiai területekből egy-egy 
„magán” oligarcha vagy épp a belőlük 
alakítandó „új” állam révén, azt maguk alá 
rendelve, ekképp „védelmet” biztosítva. 
Ám ezt a régi módon élni nem akaró 
tömegeknek kell(ene) kivívniuk az 
uralkodó osztály a, frakciójának 
megfelelve b,-vel szemben. Az utcai 
harcok brutalitásának árát már fizettetik is 
velük; de a „demokráciáért” folytatott utcai 
harc itt üzemi sztrájkokkal is párosul. A 
kérdés az, hogy az üzemi sztrájkok révén a 
bérmunkásosztály, az utcai harcok komoly 
nyomatékaként képes-e felismerni önnön 
erejét, érdekeit, kialakul-e a tőkeellenes 
szolidaritás (kommunista) tendenciája az 
üzemi harcok során; illetve, mindebből 
következőleg megjelenhet-e így az utcai 
harcokban is, fékezve legalább a tömegek 
ágyútöltelékké változtatását a tőkés 
konkurenciaharcban. És kérdés az is, hogy 
a demokratikus harcok bukása vagy 
győzelme után fennmaradhat-e e 
szolidaritás élménye, gyakorlata, fejlődése; 
vagy a kapitalizmus válságkezelése 
féktelenül tombolhat nyílt diktatúraként, 
vagy épp állam és tőkefrakciók közti 
(polgár)háborúként – mint például 
Ukrajnában.36  
                                                            

36 https://merce.hu/2020/08/16/a-belarusz-
tortenelem-legnagyobb-tuntetese-kezdodott-el-
minszkben-lukasenka-hatalma-ellen-percrol-percre-
a-mercen/ ; 
 
https://www.civilhetes.net/krausz-tamas-az-allam-
es-a-toke-szoritasaban-a-belorusz-helyzetrol ;  

* 
 
Hogyan és mit tehetne jobban a tőke és 
rendszere? Akik még mindig nem tudnak 
jobbat elképzelni e rémálomnál, azok 
számára ez egy jó, megfontolandó kérdés 
lehet. Mi inkább bűnös naivitásnak 
gondoljuk azt, hogy amikor a tőke, az 
állam, a tulajdon, az áru viszonyai közt 
fejlesztett és a tőke torz-végtelen igényétől 
hajtva e viszonyok ellenére szükségképp 
túlfejlesztett termelékenység, társadalmi-
ság, nemzetköziség növekvő működés-
képtelenséget, rendszer által feloldhatatlan 
ellentmondásokat okoz, amit egyre 
abszurdabb és gyilkosabb módon 
kénytelen kezelni, akkor (még mindig) 
azon elmélkedjünk, hogy hogyan lehetne 
javítani a javíthatatlant, meg élhetőbbé 
tenni a koncentrációs táborok hálózataivá 
lett világot. Elég időt és életet rabolt már el 
ez a rendszer ahhoz, hogy ne várjunk arra, 
milyen új poklot szabadít ránk a „saját 
érdekünkben” a teljes kipusztításunkig. 
Tehát a kérdésre, hogy mégis mit tehetne 
jobban és másként a tőke és rendszere, az a 
válaszunk, hogy semmit. A kapitalizmus 
meghaladva-tagadása kell, a társadalmiság, 
nemzetköziség, termelékenység olyan 
viszonyai, ahol előbbiek nem válnak 
rombolóerőkké: kommunista társadalmiság 
szabad személyiségfejlődése, ennek 
forradalma. Nem feladatunk tehát a tőke 
rendszerének javítgatása, vagy épp jó 
tanácsokkal való segítése. Akármit tesz, azt 
a saját érdekében teszi; és akármit tesz, azt 
az emberiség jövője szempontjából rosszul 
                                                                                      

https://merce.hu/2020/08/19/a-dolgozok-hatalma-a-
belarusz-felkelesben/ ;  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8m1-
qLQ70Zo&feature=share&fbclid=IwAR1tYcz6Nj1
CuWfCH23q7eVETrIUVKMaj0qj13dXXlu7qKEV
9Bf1EFekboI ; 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t-xhHIkY 
WZw ;  
 
https://www.mixcloud.com/voroscsilla/forr-a-
vil%C3%A1g-14-belarusz/  
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fogja tenni. A tőke rendszere már kitermelt 
két világháborút, megszámlálhatatlan 
tömeggyilkosságot, belső és külső 
gyarmatosítások rémtetteit, hozzá a 
„békés” mindennapok pusztítását és 
pusztulását; egy vírus, ami teljesen 
elszabadítva „csak” 40 millió halálos 
áldozattal járna közvetlenül, e rendszer 
számára valójában nem tétel. Egyrészt, 
mert az egyévi halálesetek száma a világon 
kb. 60 millió ember; másrészt, mert a tőke 
rendszere tőkét becsül, nem pedig életet 
vagy halált. Ha a karanténnal létrejött csőd 
nagyobb kockázatot jelent a tőkerendszer 
fenntartásának szempontjából, mint a plusz 
hullahegyek keltette legitimációs válság – 
és ama plusz egyben a tőke számára azzal 
a haszonnal is járhat, hogy megszabadul a 
„gazdaságilag életképtelenek” tömegeitől, 
megmentve a nyugdíj és társa-
dalombiztosítási alapokat a „túlfize-
tésektől” és csődöktől –, és ehhez a 
kizsákmányoltak, kisemmizettek, alá-
vettettek tömegei is asszisztálnak a „más 
rendszer vagy nem lehetséges, vagy csak 
rosszabb lehet” korlátolt gondolat-
világával, a tőkebarát „kisebbik rossz” 
hamistudatot és kapitalizmust fenntartó 
politikájával, az „ingyenélőket ne tartsanak 
el az én munkámból” tisztes polgári 
kannibalizmusával, akkor a járvány 
elszabadítása fog előbb-utóbb polgárjogot 
nyerni.37   
                                                            

37 https://index.hu/techtud/2020/03/28/koronavirus_ 
terjedese_vedekezes_nelkul_40_millio_halott/ ; 
https://novekedes.hu/elemzesek/hany-ember-hal-
meg-a-vilagon-es-miben 
 
Egyébként úgy tűnik, hogy 2020 szeptemberének 
Magyarországán épp ez a helyzet, azzal a 
különbséggel, hogy a közbeszédben és 
gondolkodásban a tisztes polgári kannibalizmus 
igenlése a betegekkel, öregekkel kapcsolatban még 
inkább csak lehetőként lappang. Ám az 
atomkapolgárka személyiségszocializáció és 
mentalitás (lásd például: https://reszeghajo.eoldal. 
hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-
tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-9.-szam-
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmus 
ert/az-atomizaciorol.html; vagy https://reszeghajo. 
eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-
tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-8.-szam-

                                                                                      

-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmus 
ert/a-toke-150---friedrich-engels-recenzioi-karl-
marx-a-toke-c.-munkajahoz-a-reszeg-hajo-
eloszavaval .html#_ftnref1), mint a társadalmi 
önvédelmet és szerveződést el nem képzelhető, meg 
nem valósítható hamistudat, a járvány első 
hullámánál annyi védelmet adott, hogy öntudatlan 
pánikot kiváltva a többségnél, a társadalmi 
kapcsolatokat amennyire csak lehetett, 
minimalizálta. Ám az első hullám csillapodásával e 
mentalitás a „mindent túlélő győztes és 
elpusztíthatatlan egyetlen” öntudatlan önteltségével 
ajándékozta meg az őt hordozókat. Vagyis a 
tömegek, ahogy korábban sem, úgy most sem 
képesek öntudatos társadalmi ellenállóként 
megfékezni a járvány fellángolását. S ezt hogyan 
használják ki az uralkodó osztály nagyszerűbbjei? 
Ha már a „kórházi reformnál” (lásd 6. jegyzetet) 
megtették a magukét a maguk módján, 
gyakorlatilag zéró társadalmi ellenállás mellett, úgy 
miért ne gondolhatnák a gazdasági romlás és az 
oligarchák konkurenciaharcának csúcsvezetést s 
belső osztálybékét veszélyeztető kiéleződésekor 
(értsd: nincs mit osztani/visszaosztani), hogy a TB-
ra, nyugdíjalapra stb. nehezedő nyomást egy kicsit 
mérsékeljék – azaz a „hasznosabb”, értsd magukra 
elköltendő, saját köreiken belül békét teremtő, 
osztogatható pénzek nagyságát növeljék – a „svéd 
modell”-t a maguk módján „utánzó”, azaz a 
lezüllesztett intézmények linkségére, mutyizására 
bízott felemás, „tisztogató” bevezetésével? 
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másféle jövőt tagadva a múlt és a jövő 
tagadásával. „Ez van” mondják hű követői; 
és ha a „van” az „ez”-t támadná meg 
akaratuk ellenére, akkor még mindig 
menekülhetnek a tőke-vallás más formái-
hoz, nekik tetsző és őket fenntartó abszurd 
és idétlen társadalom-kívüliségekhez, 
felettiségekhez. Vagy önmagukhoz épp, ki- 
és beteljesítve a „self-made” kapitalista 
embertípus fejlődését a tőkerendszer 
túlfejlődésével a legabszurdabb és 
legöncélúbb irracionalitással bíró, a „faj” 
helyett az egyed-felsőbbrendűség 
felsőbbrendű egyedéig, akinek oka, indoka, 
érve mindössze ennyi: csak.   
 

V. 
 
Így, vagy úgy, de e vallás a tőkés 
lényegének ellenségeit vagy a nemlétbe 
száműzi, vagy, ha kiderül, hogy az általa 
„nemlét”-nek gondolt igencsak létezőt 
jelent, és ellenséges kísérteteket köp ki 
magából, akkor ezeket, mint jövőtlenül 
naivakat, de veszélyeseket, végső soron 
kiirtandó bolondoknak, bajkeverőknek 
mondja; ha pedig világos célokkal és 
tettekkel bíró társadalmi mozgalmakká 
válva többek lesznek kísérteteknél, 
bolondoknál és bajkeverőknél, akkor 
mindezeket ördöginek, mindentudó-
mindenható összeesküvéseknek látja-
láttatja. És megpróbálja beintegrálni, 
teljesen a saját képmására alakítani őket, 
hiszen az ellenfelei sem lehet mások; és ha 
az ellenfelei gyengék, vagy tényleg már 
eleve hasonlatosak őhozzá, a tőke 
rendszeréhez, akkor, mint kellőképp őtőle 
el nem szigetelteket beépülve-beépíti, 
kihasználja, korrumpálja, semlegesíti, 
„opportunizálja”. De ha ténylegesen még, 
vagy már nem tudja beintegrálni őket, 
akkor is a „mindent szabad” jogával bíró 
győzedelmesnek hiheti magát velük 
szemben: önmaga isteni mivoltával, fel 
nem számolhatóságának, örökkévaló-
ságának, mindenhatóságának hitével az ő 
szempontjából őt látszat szerint támadó, 
azaz őt akarva-akaratlanul elméletileg-
ideológiailag igazoló-fenntartó összees-

küvésekké változtatva ellenségeit, amik 
ezzel őt igazolják: lényegében azok is ő, 
mivel és ezért más és másképp nem lehet.9 
Mindezért a tőke-vallás, önmagára és 
valóságára ténylegesen reflektálni nem tud, 
eleve adottnak és (immár) statikusnak látva 
valóságának lényegét számba nem 
veendőnek gondolja, kihagyja a 
számításból, illetve vak vele szemben, és 
ezért valódi különbözőségeket és 
azonosságokat,  kritikát  és  önkritikát  nem 
 
 

                                                 
9 Lásd az I. Internacionáléhoz, illetve 
bérmunkásharcokhoz való korabeli polgári-burzsoá 
viszonyulást. Ami közönséges külföldi ármánynak, 
összeesküvésnek gondolta a „helyi” osztályharcok 
fellángolását és nemzetközivé válását, nem pedig a 
lényegében és ezért (előbb-utóbb) kiterjedtségében, 
szervezettségében nemzetközi társadalmi viszonyok 
szükségszerű és elháríthatatlan következményeként 
értékelte a dolgot. Azaz adminisztratív úton végleg 
felszámolhatónak gondolta a tőke-bérmunka, 
tőkeviszony - általa és ellenükre fejlesztett 
termelőerők történelmi-társadalmi ellentmondását, 
objektíve létező lehetőit, például kommunista 
mozgalommá fejlődését. Vö.: Karl Marx: A 
Főtanács beszámolója a Nemzetközi 
Munkásszövetség IV. kongresszusának. MEM 16. 
359.-371.o., illetve uő.: A genfi építőipari szakmák 
munkásainak kizárása. MEM 16. 419.-420. o.  (RH 
megj.) 
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(lásd 21. jegyzetet)



létrehozott természetnek való 
kiszolgáltatottság ellen a városkában a jó 
hívek kiragasztgatják a jó vezető 
hirdetményét: Sátánnak ott tartózkodnia 
tilos8; esetleg kevésbé felvilágosult 
esetekben és helyeken neo-
boszorkányégetések elkövetésével teszik 
biztosabbá a bizonytalant, vagyis: 
lényegében meg nem támadható 
abszolúttá. Legalább is a maguk számára.  
 
A másik forma a vallási elrendeltetéssel 
analóg módon természeti-genetikai lehetők 
parancsolattá dogmatizálásval és 
vulgarizálásával áll elő. Azzal például, 
hogy „tulajdonszerzési ösztönként” 
értékelődik az, hogy az embernek eleve a 
természettel társadalmi lényként 
anyagcserét kell folytatnia és ennek 
eszközeivel kell rendelkeznie. Vagy azzal, 
hogy merőben kapitalisztikusnak 
értékelődik az, hogy az ember 
teljesítményt számára pozitív 
eredményekért fejt ki önként. Vagyis 
ekképp önző lesz, tulajdonfüggő és ezt 
külső kényszerek hatására és 
fenntartásukkal lehet csak „egészségessé” 
és társadalmivá tenni a káoszt elkerülendő, 
tehát: a tulajdont, államot, tőkét örökkön-
örökké fenn kell tartani, a „rossz, de a 
rosszabbnál jobb” okán minimum. Holott a 
külső kényszer és tulajdonlás hierarchiái 
nem csak, hogy konkrétabbak, 
történelmiebbek az általános teljesítmény-
eredmény követelménynél. Hanem, mint 
társadalmi-történelmi képződmények, 
magával a követelménnyel kerülnek 
szembe. Pont az a gond, hogy a 
kapitalizmus önzősége valójában tömegek 
kikényszerített önzetlenségén alapul: 
többletmunkájukat értéktöbbletként át kell 
adniuk a tőke tulajdonosainak, egyre 
kevesebb pozitív eredményt érve el egyre 
nagyobb teljesítmény befektetése mellett. 
Ezzel szemben a kommunizmus 
társadalmisága nem egyszerűen naiv 
önzetlenségen alapul. Hanem azon, hogy 
adott eszközök használata, adott 
                                                 
8  Inglish; Florida, USA. (RH megj.) 
 

termelőerők fejlettsége a kommunizmus 
társadalmiságával, nem uniformizáló, 
egyenlőtlenséget nem teremtő 
egyenlőségével adhatja a legtöbbet, a 
kommunizmus viszonyai felelnek meg 
immár a leginkább a teljesítmény-
eredmény követelményeinek. A kapitalista 
társadalmi környezetben vizsgált embert 
nem lehet függetleníteni a kapitalista 
környezettől; ezt pedig nem lehet 
leszűkíteni a tőkének tetsző viselkedésre és 
azt mondani, mindez genetikailag kódolt. 
A kapitalizmus elleni társadalmi kísérletek 
így megérthetetlenekké és szükségtelenné 
lesznek, holott maga a kapitalizmus 
követeli önmagával szemben a 
kommunizmus társadalmát az emberiség 
fennmaradásáért. Ha így nézzük, azt kell 
mondanunk: pont, hogy a kapitalista 
rendszer hat az emberi ösztönök ellen 
immár. De a tőke-vallás tudományos 
formája, azaz a tudomány tőke-vallássá 
változtatása a tőke mindenkivel szembeni 
önzésének apologetikája; a feje tetejére 
álló valóságot feje tetejére állított 
nézőpontból ideologizálja „nyilvánvalóvá”, 
„normálissá”, ezzel a földön két lábon 
járóvá. A társadalmi viszonyokat, azok 
személyiségszocializációit, történelmiségét 
egyszerű formává, okozattá, másodlagossá 
és mellékessé változtatja; ezáltal 
öntudatlanul szintetikussá rontott, hamis, 
de „természetivé” konzerválja az 
emberiséget minden társadalmiság és azok 
eszközeinek ellenére, illetve azokkal 
együtt.  
 
Ezekkel szemben a második verzió, a tőke-
vallás másik véglete a pillanat végtelene és 
örökkévalója. Ekkor is maguk a viszonyok 
meghatározottságai, sőt, tulajdonképp 
maguk a viszonyok számolódnak fel eme 
szemléletben a történelmiség teljes 
eltüntetésével: a tőkefelhalmozás 
konkurenciaharcából fakadó „azonnal, 
mindent” követelményének (tudatlanul) 
megfelelve – amit az „élj a mának” 
felszólításával tálal és tesz örökzöld 
trendivé – a jelent teljessé és végtelenné 
tágítja, önmagán kívül másféle múltat és 
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I.1 

 
Kényelmes és megnyugtató lenne, de nem 
gondolhatunk arra, hogy titkos 
világkormányok, mindenható és 
mindentudó összeesküvések állnának a 
COVID-19 járvány és a koronavírus 
mögött, hogy a kapitalista társadalmi 
termék fogalma alatt a világösszeesküvés-
termék vulgaritását és korlátoltságát értsük. 
Sajnos ennél rohadtabb az ügy. Rohadtabb, 
mert a mindenható és mindentudó 
összeesküvés azt jelentené: a negatív, a 
kellemetlen, a tönkretevő, a tömeggyilkos, 
ésatöbbi folyamatokat le is lehetne állítani, 
vagy irányítani például úgy, hogy az 
összeesküvéseket le vagy épp megfizetik, 

                                                 
1  Mivel többen jelezték azt, hogy az RH cikkeihez 
túl hosszúak a jegyzetek, ezért a mostani cikk-
hálózathoz azt a megjegyzést fűzzük segítségül, 
hogy a „hosszú”, cikk a cikkben jegyzetek 
elolvasását a törzsszöveg elolvasása után is meg 
lehet tenni. Mivel ezek – legalább is szándék szerint 
– kiegészítések, adott, a törzsszöveg által érintett 
problémák kibontásai, feldolgozásai, le és 
elágazások, esetlegesen új törzsszöveg(kezdet)ek, 
nem pedig magának a törzsszövegnek az 
elengedhetetlen, ám más formájú részei, nem a 
törzsszöveghez szükséges, de azt zavaróan 
megszakító kitérők. S értelem szerint a rövid 
megjegyzésekre, illetve hivatkozásokra ugyanez áll.   

 
* 

 
Az írás összes url hivatkozásáról való letöltések 
ideje: 2020. 03.-09. (Részeg Hajó megjegyzés – a 
továbbiakban RH megj.)  

 
 
 
hogy eme mindenhatóak és mindentudóak 
más aljasságokra vagy épp 
nagyszerűségekre esküdjenek össze; hogy, 
mondjuk csak a szomszéd tehene dögöljön 
meg, vagy épp a szomszéd. És ha van 
olyan csoport, ami mindenható és 
mindentudó, akkor-ugyebár-esetleg e 
csoportba be is lehet valahogy kerülni; 
uralva minimum a szomszédokat / 
teheneket. 
 
A gond sajna az, hogy a káosz és pusztulás 
e társadalomban nem uralt és nem 
irányított. Nem is eredendő, egyszer 
elkövetett „bűn” máig tartó hatása és 
(világ)uralma. Hanem – eredő. 

 
II. 

 
Mármost a tőkés rend (világ)összeesküvés-
elméleteinek lényege, tartalma az Istenben 
való hit, az imával és áldozattal való 
manipulálhatóság kapitalista társadalmi 
továbbfejlesztése és/vagy új verzióként 
fenntartása; azaz a kiszolgáltatottság 
legfejlettebb társadalmának, illetve 
társadalmiságának szintetikus ópiumával 
állunk szemben. Aminek a „titkos” 
összetevője nem más, mint a tőke 
meghaladva tagadásának perspektívája – 
vagy ennek reményének – híján kényszerű, 
ám naiv óhaj, hogy úgy lehessen 
megszerezni a saját életünk feletti uralmat, 
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hogy az azt felkínáló, ám egyben 
lehetetlenné tevő kapitalista 
(osztály)társadalmiság fennmaradjon. 
Tőke-vallás, kapitalista vallási ópiát ez, 
maga a rendszer, mint vallás jelentkezik itt 
a rendszer fejlődésével és túlfejlődésével, 
azaz a világ tőkerendszerbe való 
beolvasztottságával. Nem pedig az 
archaikus – és „természetes” – „nép 

ópiuma”2 esetéről van szó, korábbi, 
természet adta daraboltságokból álló 
társadalmak, önmagukba-önmagukért zárt 
közösségek korlátoltságainak termékéről,  
ami aztán az egész világot elnyelő és 
hierarchikusan uniformizáló  tőkés rend-
                                                 
2 Vö.: Karl Marx: A hegeli jogfilozófia kritikájához. 
Bevezetés. MEM 1. 378-391 o. (RH megj.) 
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mondásait, léthelyzeteit személyiségszoci-
alizációként, tudatként, hamistudatként, 
ezek cselekedeteiként alakulónak; azaz 
nem gondolja magukat az embereket és 
azok viszonyait a természetiből 
társadalmivá, történelmivé, utóbbiaknak 
„dominánssá”, már természetit is 
meghatározóvá levőknek, azaz másból levő 
mássá alakulónak.  
 
A „teljesség végtelene” két végletként 
állhat elő ez esetben. Az egyik torz, 
részleges történelmiségként, ama 
teljességgé fejlődésként. A másik eleve 
dermedtséget tételez, az időét: csak most 
van, azon kívül semmi.  
 
Az első verzió is két formában valósulhat 
meg. Azzal, hogy a tőke rendszerét az 
emberi lényeg legtökéletesebb 
kifejeződésének, ösztönök stb. 
kiteljesedésének látja-láttatja, vagy 
„klasszikus”-vallási vagy a tudomány-
vallási formát ölt. Azaz vagy úgy, hogy 
más, „archaikus” vallások 
„plagizálásával”, integrálásával, a tőke-hit 

formájává változtatásukkal természet-
felettinek a megvalósulásaként, az emberi 
lényeg, tudat, akarat, tett eme 
természetfelettire való átruházásával 
isteninek, ördöginek ésatöbbinek gondolja 
a fennállót, illetve a benne lejátszódó 
folyamatokat. Vagyis a rendszert 
lényegében ember által meg nem 
másíthatónak hiszi, és ekképp adottnak 
véve a játékteret, játszik: pl. az USA-ban a 
helyi, istenfélő dolgos népet a túl sok 
adóval terhelő, azt istentelenségekre 
herdáló központi-szövetségi államot az 
Antikrisztus ügynökének látják7; a 
társadalmi, és az általa fenntartott, illetve 

                                                 
7 Vö.: Slavoj Zizek: A kettős zsarolás ellen. 
Menekültek, terror és egyéb gondok 
felebarátainkkal. Oriold és Társai kiadó. E 
könyvvel kapcsolatos írásunk: 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-9.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/tgm-es-
a-220.-tezis-talalkozasa-a-boncasztalon-avagy-
megjegyzesek-slavoj-zizek--a-kettos-zsarolas-ellen-
-c.-konyvehez.html (RH megj.)  
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lehető híján fantasztikus-képtelen 
formákban való megvalósítása: a 
megvalósíthatatlanság teljessé tétele. Mivel 
a saját életünk feletti uralom is társadalmat, 
de társadalmat egyenlőképpen és tudatosan 
alkotó egyéneket tételez, ezeknek, mint 
egymással lényegileg szemben nem 
állóknak osztályt, osztályuralmat, 
konkurenciaharcot, hierarchiát nem képző 
szervezhetőségét és szervezettségét, a 
társadalmi     szolidaritás    létbiztonságát  
a magán-egyéni felhalmozás 
létbizonytalanságával szemben.5 Nem 
                                                 
 
5 Pontosan ezért a kommunista harc nem 
egyszerűen osztályharc, nem egyszerűen a tőkévé 
levő bérmunka és bérmunkává levő tőke dialektikus 
egységben levő ellentétének harca a végtelenségig, 
vagy épp a „jó oldal” győzelméig a rossz felett. 
Utóbbiak az osztályharc polgári elismerései, 
felfogásai és fenntartásai csak. A polgárin túllépő 
kommunista nézet viszont az, hogy a tőke-
bérmunka osztályharca, mint dialektikus ellentét a 
meghaladva tagadásig kell fejlődnie, az a 
megoldása, azaz: kommunista harccá kell lennie. 
De nem egyszerűen önmagában állóan, önmaga 
okán; mert ez az ellentét mint a kapitalizmus 
ellentéteinek kifejeződéseként dialektikus ellentét, 
aminek a kapitalizmus meghaladva tagadásává kell 
válnia. Ez azt jelenti, hogy a bérmunka-tőke 
osztályellentétének, mint meghatározó, uralkodó 
viszonynak – e viszony nélkül a tőke uralma, így a 
kapitalizmus lehetetlen volna – a kapitalista 
társadalom elleni kommunista harccá kell változnia. 
Ahogy a tőkével szembeni különböző harcok úgy, 
ahogy, de a bérmunkásosztály harcához 
csatlakoznak, erőterébe kerülnek, harcává válnak 
akarva-akaratlanul a tőke-bérmunka viszony 
központiságából következőleg, úgy mindezek 
harcai csak tudatos kommunista harcként, tudatos 
kommunista harcot folytató proletariátusként 
nyerhetnek végső értelmet. Ebből következik, hogy 
a proletariátus „több” az osztálynál. De nem 
pusztán azért, mert nem-osztályviszonyt képző 
elnyomatás, kizsákmányolás, alávetés 
kisemmizettjeit is magába foglalja. Hanem – és épp 
ezért foglalhat magába többet a 
bérmunkásosztálynál, miközben eredete a 
bérmunkásosztály – mert a kommunista perspektíva 
megvalósítójaként sajátos ívet jelent: az osztálytól 
az osztályviszonyok meghaladva tagadójáig a tőke 
rendszerének meghaladva tagadásával. Utóbbi 
perspektíva és annak tudatossága, lehetősége, 
ténnyé levő tendenciája nélkül a bérmunkásosztály, 
illetve a kizsákmányoltak, kisemmizettek, alávettek 
„egyéb” rétegei  csak léthelyeztük azon mozzanatát 
tarthatják fenn, ami a tőke fenntartása egyben; 

pedig a társadalmiságnak, társadalmi 
együttműködésnek a tulajdonlás, tőke, 
piac, állam viszonyaiból következően 
kiszolgáltatottsággá válását, feldarabolt-
ként, egymással szembefordítottként 
korlátolt egésszé tett acsarkodó részeket. 
Amik önmagukban akár az eszelősségig 
tervezettek, túlhatalmat bíróak lehetnek; de 
csak azért, hogy úrrá próbáljanak lenni 
azon, ami belőlük áll, ám úgy, hogy általuk 
bomlik, lényegüknek megfelelően 
ellenségessé lesz, és így sohasem lehetnek 
teljesen azzá: az egészen.6 

 
IV. 

 
A tőke-vallás, termelési viszonyok adta 
(osztály)lét-meghatározottságoknak meg-
felelő hangszereléssel és kifutásokkal, de a 
tőke rendszerének korlátolt, részleges, torz 
végtelenét látja-láttatja a teljesség 
végtelenének. Rendszerét, annak lényegét 
nem gondolja adott természeti-genetikai 
lehetőkkel bíró faj történelmi-társadalmi 
termékének, társadalmának ellent-

                                                                       
ekkor harcuk konkurenciaharccá, ez pedig 
szükségképp a tőke osztályharcává lesz a bérmunka 
ellenében. S mindezért a kommunista mozgalmak 
szervezete, a kommunista társadalommá levő 
Kommunista Párt nem lehet polgári-
szociáldemokrata párt a maga részlegességeivel, 
tőke-kompatibilitásaival, hierarchiáival, állammá 
levésével. Mint ahogy a kommunizmus sem a 
proletárok által uralt elidegenedett és elidegenítő 
munka, azaz a tőke restaurációjának társadalma a la 
Szovjetunió; a kommunizmus társadalma pont hogy 
a munka meghaladva tagadásának kell lennie. Azaz 
olyan viszonyok közti emberi tevékenységeké, 
amelyek a társadalmasítás létrehozásához, 
fenntartásához, a fennmaradásához szükséges 
eszközök megteremtéséhez szükséges szabad 
személyiségfejlődés mozzanatai. Utóbbi pedig 
magát ama tevékenységet, termelőerő-fejlődést stb. 
teszi lehetővé, tartja fenn, s aminek erősödő 
tendenciáját a kapitalista viszonyok közti 
kommunista proletár harcoknak is hordozniuk kell 
(RH megj.).   
 
6 Persze a monopoltőkés viszonyok a 
világösszeesküvéseknek könnyebben biztosíthatnak 
legalább is elméleti alapot, mint a szabadversenyes 
szervezetlenség. Ezzel kapcsolatban lásd a 
függeléket. (RH megj.) 
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szerhez csatoltként szolgál(t) a fennálló 
rendszer elviselésére némi „ellenzéki” 
lehetőkkel (is), lásd például a 
katolicizmuson belül a felszabadulási 
teológiát. De hát a vallás is társadalmi 
termék, és a kapitalizmus nem csak átveszi 
régebbi korok és (korlátolt, „természet 
adta”) társadalmak vallásait némi 
fazonírozással. Hanem újabbakat is termel 
és teremt. Például önmagából. 
 
A kapitalista nemzetközi 
osztálytársadalmiság efféle fenntartása, az 
abban való gondolkodás látszatra 
kizsákmányolónál és kizsákmányoltnál, 
alárendelőnél és alávetettnél ugyanaz; a 
kapitalista ópiát bárkit rabul ejthet. Ám a 
különböző léthelyzetek eme „közössége” 
szintúgy az „egyek vagyunk” illúziója, 
maga az ópiát és delíriuma. Mivel 
különböző léthelyzetek különböző lehetői 
fedik többé-kevésbé egymást, ám 
különböző továbblépési lehetőkkel és 
kényszerekkel; mint ahogy 40 fokos 
testhőmérséklet végső stádiumú vérráktól, 
vagy háromnapos láztól, meg napszúrástól 
is lehet.  
 
A tőkésosztály a léthelyzetének teljesen 
megfelelve és ezáltal korlátolva saját 
uralmát kívánja fenntartani önmagának – 
például eme ópiát révén –, mint jobbat és 
biztosabbat a nyomorúságnál, általa 
teremtett / fenntartott aljanép-szolgaságnál, 
meg veszélyes, „hová vezetne ez?” 
társadalmi felfordulásoknál; és így van 
alárendelve a tőke meghatározottságainak. 
Ő az a (nagy)termelő és terjesztő, aki 
egyben a leg(el)veszettebb anyaghasználó.  
 
Az alávetettek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek pedig – például a 
bérmunkásosztály, aki a tőketermelés első 
számú gyanúsítottja és áldozata – 
léthelyzetük egyik mozzanatának felelnek 
„csak” meg eme kábítószer világában 
elmerülve, méghozzá annak, hogy ők is a 
tőkés rendszer termékei, ám a tőkének és 
annak urainak kizsákmányoltjaként, 
alávetettjeként fenntartói. Ez egyrészt 

bizonyos, rendszeren belüli „pozitív” 
tendenciákkal kecsegtethet, bizonyos 
társadalmi mobilitással, az élhető, 
emberarcú, szociális stb. kapitalizmus 
mítoszaival – már ha a tőke adott 
történelmi szituációban (még) ezt lehetővé 
teszi, illetve osztályharccal kiverték belőle. 
Másrészt, ha a rendszeren belül egyre 
kevésbé van remény a társadalmi 
mobilitásra, emberarcú, „megéri” 
kizsákmányoltságra, és rendszeren kívül és 
legfőképp túl nincs látható vagy remélt 
perspektíva, akkor marad az, hogy a 
fennállót kell elviselni. Elviselni pedig itt 
azt jelenti, hogy olyan lehetőket és valókat 
képzelnek el a rendszer vagy épp az azt 
(kényszerűen) újratermelő önmaguk 
sajátjának, amik nem is engednek meg 
mást, mint azt, hogy a rendszeren belül 
tartassék eleven és holt; és, mivel örökké 
kellene a rendszeren belül tartani őket, 
azaz maga a rendszer is örökkévalónak 
gondolt, ama lehetők és valók rímelhetnek 
legfeljebb a valóra, féligazságokból lett 
teljes hazugságokként. De minél élhetet-
enebb a rendszer önmaga okán is – nem 
csak azért, mert egy másik rendszert 
veszünk mértékül: most azt nézzük, hogy 
eszmeileg-elméletileg sem tudnak másik 
rendszerben gondolkodni ténylegesen, nem 
hogy cselekedni érte, önmagukért így –, 
annál inkább szükség van arra a naiv 
reményre, hogy a saját életük feletti uralom 
még így is visszaszerezhető; vagy arra a 
megnyugtató érzésre, hogy pusztulásuk 
nem egyszerű és oktalan baleset, illetve 
nem is szükségszerű következménye az 
általuk is minimum a tőkének tetsző 
életmóddal, gondolkodással, mentalitással, 
antiszolidaritással jóváhagyott rendszer-
nek. Hanem gonosz összeesküvés bűne, 
amin ők, mint áldozatok, erkölcsileg 
magasabbrendűvé jogosítottként elégtételt 
is vehetnének akár. És ebből kifolyólag 
úgy, tennénk hozzá, hogy minden marad a 
régiben, hogy konkurenciaharcossá 
bódulva és vadítva osztályharcot vívnak: a 
tőkéét, önmaguk ellenében. Mert hát e 
szövődménynek meglehetősen arisztok-
ratikus, hosszú neve van: erkölcsi 
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magasságokká emelt és végtelenített 
gazdaságon kívüli kényszer kényszeres 
óhaja – ha már a gazdaságon belüliek, mint 
szükségszerűségek és szükségességek, nem 
lettek felismerve: nem a kommunizmus 
perspektívájából szemlélik a jelen 
nyomorát.3 Nem akarják a tőke 
rendszerének történelmileg, gazdaságin 
alapuló társadalmi, gazdaságit generáló 
társadalmi ellentmondásait, válságait 
lényegében megoldani, meghaladva 
tagadni. Hanem újabbakkal tetézni csak, 
felszínnel uralni és konzerválni a lényegi 
ellentéteket a mindent széttépő robbanásig. 
De akár tetszik, akár nem, csak két út van: 
a kommunizmus társadalmi méretekben 
aktív és cselekvő, anyagi erővé levő 
teóriája – vagy a tőke vallásának köz- és 
önpusztító aktivitása.  
 

III. 
 
Mindennek az alapja a kapitalista 
nemzetközi osztálytársadalmiság. Vagyis 
az, ami sajátos univerzalitásként 
szabadította fel az önmagukba zárt 
közösségek, falvak korlátoltságok, konkrét 
személyi függőségek, a személyhez kötött 
                                                 
3  Lásd például azt a kedélyességet, amikor a tőke 
növekvő működésképtelenségét a „kapzsiság” 
következményének látják, amit lelki 
emelkedettséggel, erkölcsre való apellálással, 
imával és más effélékkel próbálják „gyógyítani”, 
kapitalista válságokat elhárítandó. Vagyis úgy 
gondolják, hogy a tőkés viszonyok, azok 
kibékíthetetlen ellentmondásait és következmé-
nyeiket, követelményeiket, mindennek igencsak 
valós személyiségszocializációit „külsőleg” haszná-
latos kenőccsel el lehet kenni; így a rendszerrel 
lényegében nincs, illetve nem is lehet baj. És, 
amikor rájuk dől a világ, akkor természetesen nem 
az lesz a megoldás, hogy a tőkés rendszert megértve 
az ok, a tőkés rendszer lényege ellen cselekedni. 
Hanem az, hogy – más lehető nem lévén számukra: 
az őrület definíciójának tébolyodottan megfelelve – 
további imák és még intenzívebb (és álszentebb) 
lelki emelkedettségek követelése és művelése a 
(privatizált) erkölcsrendészet ügyészi-inkvizíciós 
jogkörrel való ellátásáig. Ezzel pedig olyan, 
amilyen, de lelki emelkedettségük e világ megve-
tése helyett  eljut a tőke-vallás önépítő és önfenn-
tartó irracionalitásáig, és annak álszenteskedő 
formájává züllik és süllyed. (RH megj.)    
 

születési előjogok egyeddé, szolgává, 
jobbággyá nyomorító viszonyai alól a 
világot. De olyan univerzalitásként, ami 
nem csak elnyelte a világot. Hanem ami új 
függőségi, vagy a régi függőségek 
előfeltételévé és új tartalmává, okává és 
céljává változtatta és egységesítette a 
világot: mindent s mindenkit, elevent s 
holtat, minden különöst áruvá, áruértékké, 
dolgokban, tárgyakban kifejezett, 
újratermelésükhöz társadalmilag szükséges 
munkaidőkké, így dolgokká és tárgyakká, 
ezek viszonyaivá és gondolatvilágaivá 
oldva. Nyersen fogalmazva: nem maga a 
konkrét személy az érdekes immár. Hanem 
az, hogy mennyi áruérték felett 
rendelkezik, vagy ennek önálló dologi 
formájával, mérőjével, kifejeződésével, 
azaz pénzzel. Amit, legalább is elméletileg, 
bárki birtokolhat.  
 
Ám ez az egyenlőség sajátos 
egyenlőtlenség révén lehet és lett uralkodó 
a világon, és szükségképp minőségi 
egyenlőtlenségekhez vezet. Egyrészt 
egyenlő mércét alkalmazni különböző 
emberekre egyenlőtlenséget szül. A 
gyengébb, vagy ügyetlenebb, vagy 
elmaradottabb/rosszabb eszközzel termelő 
kevesebb munkaterméket tud létrehozni 
adott idő alatt, mint szerencsésebb, 
okosabb, brutálisabb, fejlettebb, 
termelékenyebb eszközökkel bíró stb. 
társa; így ő kevesebb áruértékkel fog 
rendelkezni, el fog szegényedni és a 
gazdagok áru-szolgájává fog válni. 
Másrészt az árutermelés dominanciája, 
ahol az áruviszony nyújtotta „létbiz-
tonság”, az áruviszony személyiség-
szocializációja a minél több áruérték 
felhalmozására, tulajdonlására kényszeríti 
az abban lévőket, azt jelenti, hogy minden 
tőkésíthető, tőkésített és tőkésítendő – ami 
nem, azt e rendszer, mint számára nem 
létezőt pusztulásra ítéli –, mivel maga a 
tőke  nem  más, mint   olyan   áruérték, 
amit úgy  használ  fel tulajdonosa,   hogy 
az   hozzá  képest  idegen,   áruértékké  
levő munkamennyiséggel szaporodjon. 
Szükségképp emberi munka kizsák-
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mányolása révén, mivel az emberi munka, 
mint e viszonyok közt és e viszonyokat 
fenntartó tudatos tett hozhat vagy hozathat 
létre egyáltalán célirányosan, célt 
elképzelve és azt megvalósítva újat – adott 
társadalmi viszonyok közt adott társadalmi 
viszonyoknak megfelelőt, azokat fenntartót 
és újratermelőt –, és ezért új (áru)értéket is 
csak emberi munka hozhat létre.4 Emiatt az 
áruérték univerzalitása a tőke 
univerzalitását tételezi, az árutermelés 
dominanciája és a tőketermelés 
dominanciája egymást gerjesztik és 
kapitalizmust, annak világtársadalmát, 
mindent elnyelő társadalmiságát termelnek 
ki, a tőke árudominanciáját, ami 
szükségképp az osztálytársadalmiság 
daraboltsága, elidegenítése és el-
idegenedettsége egyben. Míg e társadalom 
minden egyéni-egyedit általánosá, 
áruértékké old és „szabadít”, ezt úgy teszi, 
hogy a tőke tulajdonosait a 
kizsákmányoltak, kisemmizettek 
tömegeiből tartja fenn, ezzel az 
egyesüléssel elkülönítve, alárendelve és 
szembefordítva őket a tőke uraitól; és ezen 
belül, mint áruérték tulajdonosok, akik 
áruértékek termelésével és elsajátításával 
maradhatnak fenn, szükségképp 
konkurálniuk kell egymással. Eme különös 
univerzalitás az uniformizáció egy sajátos 
formája: mindenki tulajdonos, méghozzá 
áruértékként áruértékeknek – ha más 
egyébé nem is, akkor a munkaerejéé; azt 
adja, vagy veszik el a legrosszabb esetben 
örökbe (lásd a rabszolgaság modern 
formáit) –, s mindenki áruértéket 
cserélő/felhalmozó; így tőkealkatrész 
legfeljebb vagy tőketulajdonos, és e 
követelményeknek kell megfelelni ahhoz, 
hogy életben lehessen maradni e rendben. 
Szürkeség, mi színesnek hittet, de 
valójában csak mozgalmas ürességet 
teremt: puszták szürke porviharait. 

                                                 
 
4  Vö.: MEM 23. A tőke I. 3. 5. 1. Munkafolyamat 
168-169. o.; illetve MEM 42. Gazdasági-filozófiai 
kéziratok 1844-ből. [Az elidegenült munka]. 88-89. 
o. (RH megj.) 
 

Ám e hierarchikusságban, ahol és ahogy az 
egyenlőség csak jogként, részlegesen, és az 
is csak elméletileg létező, úgy a 
létbiztonság illúzió: mindenki áruként 
árukkal élhet és gazdagodhat, de a 
gazdagabbak egyenlőbbek az egyenlőknél, 
s őket gazdagítják tovább, és nekik 
lehetetlenné (kell) tenniük mások életét és 
gazdagodását ezért. Azon belül, hogy a 
kapitalizmus torz, „pénzből pénz a 
pénzért” végtelenével (tovább) korlátolt 
véges lehetők elosztását jelenti, ami meg 
azt, hogy az efféle gazdagodás mások 
elszegényítésével jár, pazarlással, ami 
másutt szükségképp hiányt szül. Olyan 
társadalomban, ahol a társadalommal 
szemben, a gazdagabbal, hatalmasabbal 
vagy épp a szegényebbel, nyomorultabbal 
szemben a magán-egyéni felhalmozással 
lehet csak védelmet szerezni, túlélni, vagy 
épp adott pozíciót, rangot fenntartani, ott 
arra kényszerít e társadalmi 
viszonyrendszer, hogy a többiből a 
többivel szemben halmozzanak fel. Ez az 
egymást korlátolt végtelenre kényszerítő 
versengés világa, az áruérték s dologi 
formája, a pénz végtelenéért való 
küzdelem világa, mivel ezen viszonyok 
közt, ez a társadalmiság így ad 
létbiztonságot; s létbizonytalanságot 
egyben, mert a korlátolt végtelen által 
tovább szűkített véges lehetők közt kell a 
végtelen nagyság tulajdonlását kísérteni. A 
végtelen kicsivé atomizáltak az általuk (is) 
végtelen naggyá tett világot nem uralhatják 
másképp, mint hit által; a valóságos 
uralomhoz nem-tulajdoni társadalmiság 
kell.  A tőke-vallás nem egyszerűen 
tudatlanság, hanem a tőkés viszonyok 
sajátos kifejeződése, e viszonyok közti 
emberi élet követelménye, mivel az 
állandó széteséssel, daraboltsággal, 
egésznek tetsző részek, partikularitások 
uralmával és alávetettségével, osztály és 
konkurenciaharcaival, mindennek pusztító 
kiszámíthatatlanságával fejlődés, 
pusztulás, újratermelés totalitása és 
társadalmisága ez. Ezért a saját életünk 
feletti uralom lehetetlensége, és ennek, 
teljesen e rendszeren belül maradva, más 
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