
Korábban megjelent újságok: 

1. szám – 2014. február: Kik azok a 
proletárok? ▪ A politikusok engedjenek a 
tömegeknek: egy interjú a kijevi tüntetésekkel 
kapcsolatban ▪ Röplap: Szervezkedj! 
Szabotálj! Harcolj!

2. szám – 2014. szeptember: Vita a Barikád 
Kollektívával ▪ Interjú Agustín Guillamónnal 
▪ Harry Potterről ▪ Vita a Gondolkodj és 
Lázadj csoporttal ▪ Nekrológ: Charlie Haden 
(1937-2014)

3. szám – 2015 október: Kiáltvány ▪ 
Migráció?! A kapitalizmus menekültjei ▪ 
Dosztojevszkijről ▪ Vita a neoliberalizmusról

4. szám – 2016 tavasz: A tőke háborúi a 
tőkéért – forradalmi defetizmus a 
kommunizmusért ▪ Az erőszak archeológiája ▪ 
Saul fiához

5. szám – 2016 ősz: Agustín Guillamón: 
Tézisek a spanyol polgárháborúról ▪ Gilles 
Dauvé recenziója Ken Loach spanyol 
polgárháborúról szóló filmjéhez ▪ Vörös 
enzim

6. szám – 2017 tavasz: Beszámoló - 
Kurdisztán ▪ Mexikó ▪ Momentum

7. szám – 2017  nyár: Bevezető - 
Kapitalizmus, Castro, Katasztrófa ▪  Marcelo 
"Liberato" Salinas: Egy doboz hamu, az állam 
és a következő forradalom ▪ Sam Dolgoff: A 
kubai forradalom jellege ▪ Guillermo 
Almeyra: A kubai forradalom válaszúton ▪ 
Héctor Reyes: Az államkapitalizmus krízise ▪ 
Venezuela: Kapitalizmus és osztályharc
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általában beszél modernizációról, az szükségképp vagy 
az osztálytársadalom restauráció bolsevik üdvéig, vagy 
a kapitalizmus ellentmondásainak és perspektíváinak 
eltüntetéséig jut. S így ezt a munkát mi a polgári 
racionalitás alaposságával, nem pedig a kommunista 
(nem bolsevik!) perspektíva teljességével megírtnak 
tartjuk.)

Az 1937-38-as sztálini terrorhoz lásd például: A 
sztálinizmus hétköznapjai – tanulmányok és 
dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből. 
Szerkesztette Krausz Tamás. Nemzeti Tankönyvkiadó 
2003. Ezen belül J. Arch Getty : „A túlkapásoktól 

tartózkodni kell” – Tömegterror és sztálini 
hatalomgyakorlás az 1930-as évek végén. 
Kambodzsához pl.: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Demokratikus_Kambodzsa; 
vagy egy komolyabb kritikai potenciállal bíró írás: “If we 
have rice, we can have everything”: a critique of Khmer 
Rouge ideology and practice; Junge Linke on the Khmer 
Rouge's reign of terror in Cambodia, and its origins.
https://libcom.org/files/If%20we%20have%20rice,%20w
e%20can%20have%20everything%E2%80%9D%20a%2
0critique%20of%20Khmer%20Rouge%20ideology% 
20and%20practice.pdf

B,

Vannak, akik a kommunista társadalommal 
kapcsolatban a tervezést elutasítják, mondván: a 
Szovjetunió is tervgazdaság volt. Mások elvontan, 
minden meghatározottság nélkül, azaz önkényesen 
kiszakítva a  társadalmi viszonyok 
meghatározottságaiból, s e viszonyok mozzanata 
helyett önálló, bárhova kapcsolható, „semleges” 
egészként nézik a „tervet” és a „piacot”. Majd ízlés, 
kedv, szükség szerint szembeállítják egymással, vagy 
épp egymás kiegészítéseként tekintenek rájuk (lásd pl. 
a piacszocializmus elméleteit). 

Mindezzel szemben mi azt állítjuk, hogy a kommunista 
termelés nem lehet tervezés nélküli. Hiszen az 
áruérték, az egyenlőtlenséget termelő egyenlőség 
viszonyai helyett, a piac, a tőkés társadalom eme 
restaurátorai helyett, a társadalmat és társadalmiságot 
szétszakító, tulajdoni elválasztásokkal atomizáló 
társadalmi összekapcsolások helyett más, a 
kommunista társadalmiságnak megfelelő, a 
különbözőségeket egyenlőtlenséggé és alávetéssé nem 
tevő egyenlőség tudatos kapcsolatrendszereit kell 
kialakítani. Ahol nem elvont-általánosan kezelt 
(értékké általánosított) közvetlen erőkifejtéseket, 
közvetlen termelőket, célokat stb. kell egymással 
összeszervezni, fejlődésüket dinamikus egyensúllyal 
megvalósítani. Vagy a piac vak erőinek van 
kiszolgáltatva az egész termelési szervezet, 
túltermelésnek és hiánynak, a piac s konkurencia 
görcseinek, emberi erőforrások elpazarlásának a 
tulajdon s tőke, az alávetés és kizsákmányolás 
uniformizáló világát restaurálva végül – vagy a szabad 
személyiségfejlődés szükségleteiért terveznek a 
termelési stb. láncolatban az egymással 
összeszerveződő üzemek, tanácsok, bizottságok stb. 
Azaz a társadalommá levő/lett kommunista párt 
mozzanatai horizontális hálózatot alkotva, s így 
átfogva végül az egész világot. 

Nem lehet egyetlen csúcsszerv alá rendelni a Föld 
nevű bolygót, ami terv szerint beleparancsol mindent s 
mindenkit a szolgaság és parancs nélküli társadalomba. 
Az ilyen tervezés állandóan kudarcot kell, hogy valljon 
az alárendeltek ellenérdekeltsége miatt. Ugyanis a 

paranccsal szemben egyéni felhalmozással kell, hogy 
védekezzenek (például azért, hogy végre tudják hajtani a 
számukra kiszámíthatatlanul és megkérdőjelezhetetlenül 
érkez/het/ő parancsot, mondjuk a termelés bővítését). 
Vagyis a valós helyzet, a raktárkészletek, erőforrások stb. 
adatainak meghamisításában érdekeltek; s ahogy 
szükségképp így kell tenniük a parancsok és 
alávetettségek világában, állandóvá téve a túl és 
alultervezés káoszát, vagyis a tervezhetetlenséget, úgy 
szükségképp a tulajdon s tőke világát restaurálják végül a 
maga teljességében. S pont ez történt a Szovjetunió 
„terv”gazdaságában. Ami nem egyszerűen a kibernetika 
és számítástechnika fejletlensége okán lett hol túl, hol 
alultervezett, illetve a hiány s pazarlás különös egységeit 
termelő. Nem egyszerűen a beérkezett adatok 
feldolgozásával volt tehát a baj, hanem a termelési 
viszonyokból, a hierarchiából, a parancsuralomból 
szükségképp következő egyéni önvédelmek, érdekek 
megnyilvánulásaival, az adatok meghamisításával. A 
„fejlett nyugat” a számítástechnika fejlődése láttán 
komolyan megrettent attól a lehetőségtől, hogy így a 
„szovjet terv”gazdaság mégis roppant produktívvá lesz. 
De hát e nézetek azon alapulnak, hogy csak eszközök 
kérdése egy társadalom működése, nem pedig a 
társadalmi viszonyok s eszközök dialektikus egységéé és 
ellentmondásaié; s mint társadalom nélküli társadalmat 
képzelő nem csak a másik, hanem saját társadalmi 
működésével sem lehet(ett) tisztában. 

A monopoltőkés vállalat tervezése pedig nem más, mint a 
tőke világának a tervezése. A rész totális meg és 
agyontervezésének az igénye, hol minden s mindenki 
nem több egy gépalkatrésznél; s a tulajdoni elválasztások, 
a konkurencia és osztályharcok kiszámíthatatlan 
változóiból következőleg az egész káoszának a valósága. 
A tulajdoni elválasztottságok széthulló társadalmában és 
elidegenedettségében, az atomizáció, a haszon és hatalom 
világában az átfogó és megvalósítható tervezés annyira 
lehetséges, mint a szabad személyiségfejlődés teljessége 
egy koncentrációs táborban. S ne felejtsük el azt sem, 
hogy a tőke tervezése eleve nem lehet több, mint az 
önmagán túlfejlődés tervezése, a növekvő 
működésképtelenség, a tőke és népességfelesleg, a 
pauperizáció, a világháború és a pusztulás tervezése. 
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150 éve jelent meg a Tőke első kötete. Erre az 
évfordulóra Engels két recenziójával emlé-
kezünk;  s  egyben  megragadjuk  az  alkalmat

arra, hogy rámutassunk néhány, a dialektikus 
és történelmi materializmus módszertana, az 
így feltárt valóság törvényszerűségei, 
szükségszerűségei, perspektívái – s 
mindennek korszakalkotó és nélkülözhetetlen 
összessége Marx eme munkája –, és a 
helytelen taktikai-stratégiai elgondolások, 
alkalmazások, adott célt végső soron tagadó 
eszközök közötti ellentmondásra.1 Itt Engels 

1 Persze jó atomkapolgárkáink a múlttal való efféle 
foglalatosságok, vagy épp Marx Tőke c. munkájával 
kapcsolatban azt szokták mondani, hogy kit érdekelnek 
a 19. század elméletei és avítt (kommunista) harcai. 
Ezek az emberek, mint a kapitalizmus legautentikusabb 
tudatformájával önmagukba zártak és így öntelt 
nagyszerűbbé/ kisebbrendűséggel szorongóvá, az 
elmeháborodottságig egyetlenné idegenítettek nem 
értik, hogy az egyedi, a különös nem lehet önmagába 
zárt, nem lehet csak egyedi és csak különös. Mint 
egyedi különös-általános egyedijeként, mint különös-
általános csak egyediekben, egyediekként létezhet. E 
dialektikus kettőség azt (is) jelenti, hogy a kapitalizmus 
általános törvényszerűségei ma is hatnak, mivel ma is 
kapitalizmus van, s egyre különösebb, minőségileg-
mennyiségileg fejlettebb formákban nyilvánulnak meg 
a kapitalizmus (túl)fejlődésével.  Ugyanez vonatkozik 
az ellene való harcra is, mind a teóriát, az elméletté 

és Marx polgári tendenciáival, illetve ennek 
különös formáival, a kapitalista fejlődéssel, a 
polgári forradalommal kapcsolatos taktikával, 
a sajátos, de nacionalizmussal, illetve néhány 
váddal – rasszizmus, antiszemitizmus – 
kapcsolatban kell néhány szót ejtenünk.

 Engels azon megjegyzését, hogy Marx 
elmélete „német”, tetszik vagy sem, 
nacionalistának kell minősítenünk. Persze 
gondolható az is, hogy a „német” efféle 
magasztalása azt a célt (is) szolgálta, hogy a 
németországi, nacionalizmustól egyáltalán 
nem idegenkedő olvasó érdeklődését (is) 
felkeltsék, illetve a „külföldi elmélet” 
esetleges vádját ez esetben elhárítsák. 
Továbbá mondható az is, hogy Engels 
megjegyzésének van annyi alapja, hogy a 
németországi társadalmi-gazdasági-történelmi 
folyamatok, illetve a kapitalista viszonyok 
elmaradottságának következtében a 
tudományos és mozgalmi fejlődés főként a 
filozófia fejlődéseként történt a 19. század 
első felében; s ez hajózott végül át a 
száműzött Marx (és Engels) képében a kor 
legfejlettebb kapitalista társadalmába, Marx 
szavával élve: a tőke metropoliszába. Amely 
így lehetővé tette ama filozófia s módszertan 
kiteljesedését a kapitalista viszonyok 
elemzéseként, s egyben e viszonyok lettek 
teljesek a „német” filozófiával való feltárásuk, 
törvényszerűségeik megértése révén. S 

levő gyakorlatot, mind a tettet, a gyakorlattá levő 
elméletet tekintve. De hát a Föld nevű bolygó se került 
mondjuk más fizikai törvényszerűségek hatálya alá 
attól, hogy atomkapolgárkáink szerint a világ 
keletkezése egybeesik saját keletkezésükkel, mert ők a 
világ. S nem lettek érvénytelenek a 100-200 éve feltárt 
törvényszerűségek attól, hogy ennyi évig nem 
tarthattak és nem tarthatnak atomkapolgárkáink  ’ki a 
legnagyszerűbb’ permanens marakodásai és 
konkurenciaharcai, a szinte isteni, egyben felszínes 
önkényeskedéseik a mindenséggel szemben a tett s a 
gondolat terén. Polgárkák, a kapitalizmus kapitalista 
termékei: se nem istenek, se nem mindenségek. És a 
valóság ezt egyre kegyetlenebbül bizonyítani is fogja.   

3

3 
/ 3

2



mindehhez még hozzáfűzhetjük egyrészt azt, 
hogy Engelsék számtalanszor gúnyolták a 
kapitalizálódó-feudális német (porosz) 
állapotokat, a korlátoltságot, szolgalelkűséget, 
kufárszellemet (lásd például Engels: 
Németország állapota MEM 2.)2; másrészt 
azt, hogy a német „nacionalizmus” nem 
egyszerűen a német felsőbbrendűséget, az 
ennek okán kialakítandó osztálybékét, vagy 
épp az osztályok tagadását jelentette Engels 
számára. Hanem a modern kapitalizmus 
megteremtését: a feudalizmus felszámolását 
az egységes és demokratikus nemzetállamok 
létrehozásával, azaz a modern burzsoázia 
osztályuralmának megteremtődésével a 
modern osztályharc létrejöttét, illetve 
kiteljesedését; a kapitalista termelőerők s 
termelési viszonyok ellentmondásának 
uralkodóvá válásával a kommunizmus 
előfeltételeinek létrehozását, sőt a 
proletárforradalommá válását, s mindennek 
internacionalizmusát. Ráadásul, a jó 
reformistákkal szemben magát a 
továbbfejlesztendő-továbbfejlődő polgári 
forradalmat  sem feltétlenül bízta volna csak a 
burzsoáziára; például a Központi Vezetőség 
1850 márciusi üzenetében (MEM 7.) 
Marxszal közösen a polgári forradalom 
proletárforradalommá változtatásának 
szükségességét hangsúlyozzák, s e permanens 
forradalomA3 sajátos taktikájáról írnak. Ám 
kommunista szempontból mi ezt elégtelennek 
tartjuk; véleményünk szerint ott van a gond, 
hogy a kapitalizmus hiába szükséges 
előfeltétele a kommunizmusnak, sőt, magának 
a kapitalizmus kibékíthetetlen, belső, növekvő 
ellentmondásainak a megoldása a 
kommunizmus, a kommunizmus nem lehet a 
leghaladóbb kapitalizmus, nem alkothat 
vegyületet a kapitalizmussal, pláne nem úgy, 
hogy a kommunizmus „még csak” 
mozgalomként fejlődik, a kapitalizmus 
viszont társadalomként dominál. Azon 

2 MEM; "Marx-Engels Művei"-nek magyarul 
megjelent összes kötetét (pdf formátumban) 
folyamatosan töltjük honlapunkra. 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/marx---
engels/mem.html 

3  A hosszabb, „cikk a cikkben” jellegű megjegyzéseket 
NAGYBETŰVEL jelölve végjegyzetként közöljük

egyszerű oknál fogva nem, mert nem 
egylényegűek, illetve nincsenek semleges, itt 
is, ott is szabadon, minden negatív 
(vissza)hatás nélkül használható eszközök 
(parlamentarizmus, az államhatalom 
megragadására törekvés, a ’jobban tudja’ 
vezetők és vezetendő barmokká parancsolt 
meg korlátolt-atomizált tömegek stb.). A 
kapitalista eszköz kapitalista módon 
használva – már amennyiben lehet egyáltalán 
másként használni – kapitalista környezetben 
csak kapitalizmust tud létrehozni. S ennek 
tulajdonosi/hatalmi/alávettettségi szemé-
lyiségszocializációit, az egyéni felhalmozás 
létbiztonságának bizonytalanságát, s ennek e 
körön belül maradva tulajdonnal, hatalommal, 
alávetettséggel való „megoldását” – lásd 
szociáldemokrácia –, az atomizálódás stb. 
restaurációs hatásait nem írhatja felül tartósan 
az elmélet megszállottsága. Nem véletlenül 
mondjuk azt, hogy a kommunizmus a 
kapitalizmus meghaladva tagadása, a 
viszonyokat, eszközöket, mentalitásokat (is) 
tekintve.
  

 
 Engels és Marx viszont ennél csöppet 
„rugalmasabban”, azaz polgáribban 
viszonyultak vagy viszonyulhattak adott 
történelmi tapasztalatok, illetve 
tapasztalatlanság (hol volt akkor még a 
Szovjetunió…) okán az általuk feltárt 
kapitalista ellentmondásokhoz, s annak 
pozitív megoldásához, a kommunizmus 
folyamatához. Ha a fentebb említett 
„Üzenetet” nézzük: a termelőeszközök s 
létfeltételek államként való 
társadalmasításában gondolkodnak – s ezt mi 
képtelenségnek tartjuk –, illetve a polgári 
viszonyok, tulajdon, áru, stb. részleges vagy 
teljes fenntartásában, vagyis akarva-
akaratlanul a kapitalista rész fenntartásában, 
így a kapitalista egész restaurálásában. Ha 
pedig a ’fejlett/fejlődő kapitalizmus védelme 
a kommunizmus s mozgalmának 

4

káderek kiábrándulásához: Mao parancsaival és annak 
lelkes ön (és mást) feláldozó teljesítésével szemben a 
parancs megkérdőjelezéséhez, az önmentő 
cinizmushoz, a közvetlenül az egyéni érdekek szerinti 
cselekvések attitűdjéhez vezettek. S ebből következő új 
tisztogatási hullá-
mot eredményezett 
a 60-as évek 
derekán, ami „népi” 
segítségével – 
vörös gárdák – lett 
végrehajtva a nem 
eléggé lelkes, 
„egyénieskedő” 
káderek, apparátus 
ellen (majd a túl 
messzire ment 
„népet”, azaz Mao 
tényleges hatalmát: 
pártállamát veszé-
lyeztető diákok, 
munkásság stb. 
sorait – lásd 
Sanghaj munkás-
tanácsait – tiszto-
gatták meg, számol-
ták fel az új, immár Maóhoz hű apparatcsikok). Azaz a 
Nagy Proletár Kulturális Forradalom időszakát.

Ama „túlhajtottság”, „túlpörgés” azonban nem kínai 
sajátosság volt, hanem a „szovjet” típusú társadalmaké, 
azok extrém körülmények között szocializálódó-
alakuló hierarchiáié, azaz különös történelmi-
társadalmi viszonyoké s ezekből fakadó 
(hamis)tudatoké: ugyanez játszódott le a sztálini 
Szovjetunióban az 1937-38-as tisztogatásokkor. Vagy 
például Kambodzsában. Ahol, egyrészt az 1960-70-es 
évek háborúi következtében (is) elnéptelenedő vidék s 
túlnépesedett város, vagyis a mezőgazdaság munkaerő 
nélkül maradása, az éhínség veszélyének okán, 
másrészt a paraszti bázisuk megerősítéséért – egyben 
annak életmódját, „idegenekkel” szembeni, szinte 
nácizmussá lehető nacionalizmusát, város és 
modernizációellenességét követve-felmagasztalva – a 
Vörös Khmerek a főváros, a hatszázezerről 
kétmilliósra duzzadt Phnom Penh kitelepítését napok 
alatt hajtották végre. Az, hogy e tömeget a falvakban 
könnyebb ellenőrizni, a „sztálinista 
agrárkommunizmus” hatványozott eszelősségének 
alárendelve megszervezni őket a mindennek alapjául 
szolgáló rizstermeléshez („ha van rizsünk, mindent 
elérhetünk” – Pol Pot); hogy a város korrumpálja, 
szétbomlasztja a Vörös Khmer szervezetét stb. odaáig 
vadult, hogy a kitelepítés ellenőrizhetetlen 
menekülthullámmá, a rizstermelést (is) bomlasztó 
zavarrá, ennek megfelelő ellenőrzési kényszerré: 
tömeggyilkossággá lett. Maga a kitelepítés kb. 20000, 
aztán a falvakba került túlélők közti tisztogatások, 
illetve a munka s életkörülmények kb. 850000 ember 
életét követelte (a Vörös Khmer – az „Angkar” – 

összes áldozata a 8 milliós lakosságból 1.7-2 millióra 
tehető). De nem csak a kizsákmányoltak és 
kisemmizettek terrorral való alávetése az uralkodó 
osztálynak, a korporatív-szervezeti tulajdonos 
„Angkarnak” válhatott általános pusztulássá annak 

következtében, hogy 
aki jobban teljesíti a 
parancsot – ez 
esetben a tömeggyil-
kosságot, azaz a ’fel-
tételezhetően nem 
lojálisak’ közül 
többet gyilkol meg –
, az túlélheti, illetve 
feljebb, biztosabb 
pozícióba kerülhet. 
Ha az egész 
társadalmat ez a 
logika működtette, 
illetve pusztította, 
akkor annak vezérlő 
részében, a pártban, 
illetve az uralkodó 
osztályon belül folyó 
tisztogatások 
elszabadulását sem 

lehetett megfékezni. Az „Angkar” uralmáért való 
elzárkózás, a gazdasági csőd, valamint a Vietnammal a 
háborús konfliktusig kiéleződő ellentétek fokozódó 
paranoiát, a pártba befurakodott „szabotőrök”, „árulók”, 
„kémek” felkutatását, a párt tisztogatását, a ’ki jelenti fel 
gyorsabban a másikat a felsőbb körök bizalmáért, a 
túlélésért’ elvaduló konkurenciaharcát eredményezte. 
Ami aztán a katonai-védelmi apparátusok kiirtásához, az 
uralkodó osztály dezorganizációjához, s végül 
rekordsebességű összeomláshoz, azaz önpusztításhoz és 
pusztuláshoz vezetett. A vietnami támadás 1978 
karácsonyától kezdődött; és 1979 január 9-re Pol Pot 
állam”alkotó” és társadalomalapító (rozsda)vörös 
khmerjei csupán a nyugati országrészalkotó és a 
fennmaradásért kompromisszumkész erdei gerillákká – a 
piacot s pénzt, valamint a vallások szabadságát 
fokozatosan elismerő, a monarchistákkal nacionalista 
alapon a vietnami megszállók ellen szövetséget kötő, sőt, 
mint a szovjetbarát Vietnammal szembenálló kormány 
az USA, az Egyesült Királyság, illetve az ENSZ 
elismerését élvező, már 1981-től a „kommunizmus” 
elméletét (is) feladó, kapitalizálódó –, (barnás)rózsaszín 
khmerekké silányultak.

*

Kínához lásd: Jordán Gyula – Tálas Barna: Kína a 
modernizáció útján a XIX – XX. században. Napvilág 
kiadó 2005. (Megjegyzendő, hogy bár komoly 
összefoglaló munka, pláne a magyarországi 
provinciális-korlátolt társadalmi-történelmi 
közgondolkodást figyelembe véve, de fogyatékossága a 
műnek, hogy végső soron a „jó” gazdasági /tőkés/ 
működés, és annak modernizációja szempontjából 
vizsgálja a történelmi-társadalmi jelenségeket. Ha valaki
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különbözőképp jelentkeztek különböző 
területeken. Konkrétan: Spanyolország 
akkoriban nem a kapitalizmus túlfejlődésének 
középszerű romhalmaza volt (mint 
manapság), hanem a fejlődő kapitalizmus 
alulfejlesztett vidéke, a kapitalista 
társadalmasulás lehetőivel. A kommunista 
pártnak, ha lett volna, a 
kapitalista/osztálytársadalom- restaurációs 
„progresszióval” és ennek táptalajával, az 
önmagukba záródó és záródható 
termelőegységek milliónyi világaival kellett 
volna megküzdenie. Azaz a kapitalizmust 
meghaladva tagadó társadalmasítás mintegy 
előlegből élhetett volna, főleg gazdaságon 
kívüli kényszerrel „pótolva” a társadalmasítás 
hiányzó feltételeit. Ezzel viszont óhatatlanul 
az atomizálódás/bolsevizálódás tendenciáinak 
erősödését okozva a kommunista pártban. És 
hát eme alultársadalmasulás (is) 
táplálta/konzerválta a tulajdon által 
elválasztott munkástanácsokat, munkás 
önigazgató elképzeléseket. Ám, amikor 

kijelentjük, hogy ezen tanácsok, kommunák 
végső soron a kapitalista restaurációnak adnak 
lehetőséget, és ennyiben ellenforradalmi 
tendenciájúak, azt is ki kell jelentenünk, hogy 
minden bizonnyal az elkövetkezendő 
proletárfelkelések és forradalmak is fognak 
hasonló formákat létrehozni, mint a 
forradalmi lendület első spontán eredményei. 
A fontos az, hogy a korábbiakkal ellentétben 
az első perctől kezdve a totális 
társadalmasításra kell törekedni, azaz nem 
szabad hagyni, hogy az önigazgatás legyen a 
cél (a rendszerkritikus baloldal számára ez az 
isten országa). A kommunista párt feladata, 
hogy a dolog ne álljon itt meg, és 
internacionalista, totális társadalmi jellegénél 
fogva hajtja tovább az eseményeket. Ha ez 
nem történik meg, akkor a forradalom 
lényegében újra elbukott…” (Vita a Barikád 
Kollektívával 8-as jegyzet; Részeg Hajó 2. 
szám)

Kommunista üdvözlettel: Részeg Hajó

*
Végjegyzetek

A,

A pártállam hierarchiájának szükségszerűségei, 
mechanizmusai ez ügyben is megtették a magukét. A 
nomenklatúra, a korporatív tulajdonosi uralkodó 
osztály alsó(bb) szintjein lévő vezetők, megfelelve a 
felülről jövő parancsnak és a többi káderrel szembeni 
konkurenciaharcuknak, pozíciójuk s karrierjük 
védelmében a teljesíthetetlen elvárásokat teljesítették 
túl. Vagy az adatok meghamisításával (pl. a gabona- és 
élelmiszertermelés adatainak „felfelé” 
kozmetikázásával, azaz végül nem létező rizs 
elosztásával, amit a vetésre szánttal pótoltak: az 
éhínség aratásával), vagy az erőforrások helytelen, 
adott esetben az acéltermeléshez való koncentrálásával. 
Azaz a többi terület elhanyagolásával az egymáshoz 
kapcsolódó egységek, a társadalmi termelés 
szétzüllesztésével, bénításával. De látni kell azt is, hogy 
a csúcsvezetés s Mao Ce-tung nem merő hóbortból 
kötelezte el magát pl. az acéltermelés felfuttatása 
mellett; a korabeli, 1950-es évekbeli Kína 
acéltermelésének nagysága Belgiuméval „vetekedett”, 
holott a lakossága a Belgiuminak úgy 60-szorosa volt. 
Ráadásul nem csak Kína nagysága, hanem 
elmaradottsága is az ipari-mezőgazdasági termelés 
felfuttatását követelte. Például az, hogy a 
mezőgazdaságban alig használtak, illetve nem voltak 
acél és vasszerszámok, ezért a mezőgazdasági termelés 

hatásfoka, volumene is csak arra volt elegendő, hogy az 
éhínséget (s nem az alultápláltságot, vagy a 
szegénységet) elkerüljék, mint a Mao-éra kb. első tíz 
évében. S ehhez járult még a Szovjetunióval és az USA-
val való egyre vészjóslóbb viszony, illetve az, hogy az 
alávettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek tömegeit 
nem lehet(ett) örökké csak ideológiával, valamint a 
’múlt terhes öröksége’ című magyarázattal jóllakatni és 
fékentartani. A gazdag (szolgává) fejlődés boldog(ító) 
perspektívája is kellett. Így tehát a Kínai 
Népköztársaság uralkodó osztálya rákényszerült arra, 
hogy feltételek nélküli fejlődést erőszakoljon ki. S az 
apparátus tagjai a maguk megfelelési kényszereivel, a 
’túlteljesíteni, mert az a biztos a pozícióharcban, mind a 
parancsadóval, mind a többi káderrel szemben’-
mentalitásával, vagyis az uralkodó osztály léte adta, 
meghatározta tudattal (meg Mao nyugtatásával, hogy az 
egyensúlytalanságtól nem kell félni), egymásra licitálva 
végül túlhajtották a Nagy Ugrás elvárt fejlődését a Nagy 
Zuhanás szükségszerű visszafejlődésévé. Ez a 60-as 
évek legelején fűtő- és alapanyagok, szállítóeszközök 
stb. nélküli, ki nem használható, vagy eleve 
használhatatlan ipari kapacitásokat (sárból tapasztott 
kisüzemi acélkohók), valamint s legfőképp kb. 30 millió 
halottat követelő éhínséget eredményezett. Amik  
egyben Mao Ce-tung hatalmának megingásához, a 
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felépítéséért’ esetét nézzük, akkor meg kell 
emlékeznünk Engels 1849-es, erősen 
problematikus „Demokratikus 
pánszlávizmus”4 című írásáról (MEM 6.). Az, 
hogy Engels (és Marx) a nemzetek 
önrendelkezési jogát, etnikumok stb. 
nemzetként „életre valóságát” stb. a 
forradalmisághoz, illetve a forradalmiságot 
kiváltó társadalmi fejlettséghez kapcsolja, 
azaz történelmileg viszonyul a kérdéshez 
(szemben Bakunyinnal, aki a /nemzeti/ 
elnyomatást tagadandó a ki tudja miért, de 
eleve forradalmi szlávság felszabadítását 
követeli, végeredményben akár a 
forradalommal szemben is, azaz a reakció 
üdvére) még helyesnek lehetne gondolni a 
társadalmi-történelmiség okán. De ez csak 
polgári-forradalmi szempontból lehet helyes. 
Mivel kommunista szempontból az a 
probléma, hogy a nemzetek 
önrendelkezésének joga vagy épp 
jogtalansága a polgári univerzum kérdése 
magát e univerzumot fenntartandó; a polgári 
mozzanat egy sajátos formája, méghozzá ez 
esetben úgy, hogy abból még rosszabb polgári 
mozzanatok is kikövetkeztethetőek vagy épp 
hazudhatóak. Azaz a helytelenül, korlátoltan 
alkalmazott módszertanból következőleg a 
forradalmi (kommunista) célért használni 
kívánt, de a célt többszörösen tagadó eszköz 
esete áll fenn. Ha egy-egy etnikum egy-egy 
sajátossága a társadalmi-történelmi 
fejlettséggel, illetve fejletlenséggel, a 
társadalmi-történelmi viszonyok konkrét 
alakulásával s ezek meghatározottságával 
magyarázott, vagyis nem eleve elrendeltként 
és nem örökre állandósultként tételezett, 
akkor nem lehet mintegy lezárni a történelmet 
sem úgy, hogy melyik etnikum életképes mint 
önálló nemzet, vagy a történelmisége okán 
önálló nemzetté válható s melyiknek kell 
szükségképp asszimilálódnia. És úgy sem, 
hogy az ellenforradalmi nemzetiséget, 
amennyiben a forradalomra támad, akár ki is 
lehet irtani a forradalomért, illetve, hogy a 
forradalmi nemzet/etnikum a társadalmi 
haladás nevében előbbre való minden másnál. 
Ám Engels nem válhatott a fajelmélet 

4 De meg kell említenünk azt is eme írással 
kapcsolatban, hogy a német felsőbbrendűséget (is) 
elutasítja.

előfutárává azzal, hogy adott történelmi 
szituációban a maga forradalmi hevületével 
fenyegette a reakciót, mivel a tőke 
totalitásának ama eldologiasodott és 
fetisisztikus elméletét pont azzal tagadja, 
hogy társadalmilag-történelmileg kialakult – 
és így alakul(hat)ó – etnikumokról, azok 
sajátosságairól beszél.5 Pont arról van szó, 
hogy az önrendelkezési joghoz való „engelsi 
jog” már ezen az alapon is kritizálható: a 
történelem ugyanis nem állt meg 1849-ben, s 
ez 1849-ben is sejthető volt. Ezen az 
ellentmondáson túl a gondunk az, hogy ahogy 
a polgárit általában tagadni kívánjuk a polgári 
módon megoldhatatlan polgári 
ellentmondásokból kifolyólag, úgy annak 
konkrét formájával se teszünk másképp; ez 
esetben a nemzetek önrendelkezési jogával 
vagy épp jogtalanságával. E két, polgári 
ugyanazzal szemben mi a kommunista harcot, 
s annak megfelelő egyenlőséget, a szabad 
személyiségfejlődés szükségleteinek 
kielégítését és kielégíthetőségét s ennek 
társadalmának perspektíváját állítjuk a 
kapitalizmus ellentmondásainak pozitív 
megoldása okán. Ezért írtuk a „Tőke háborúi 
a tőkéért – forradalmi defetizmus a 
kommunizmusért” c. cikkünkben (Részeg 
Hajó 4. szám)6 azt, hogy: „…nem szabad a 
burzsoázia emelkedettségeire hallgatni. X 
vagy Y burzsoá csoport az alávetettektől, 
kizsákmányoltaktól, kisemmizettektől  
egységfrontot követel az adott államban élés 
alapján, az adott nemzetiséghez tartozás 
alapján, az adott valláshoz, kultúrához, 
"civilizációhoz", életmódhoz, államrendhez 
ésatöbbihez tartozás alapján. Hazáról és 
nemzetről szónokolnak azon naivak számára, 
akik nem értik, hogy ez tőkés társadalom, 

5 A fajelmélettel kapcsolatban lásd Saul fiához 2. rész 
14-es jegyzet; Részeg Hajó 4. szám
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/saul-fiahoz--2.-resz-
.html#_ftnref14

6http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/a-toke-haborui-a-tokeert-
forradalmi-defetizmus-a-kommunizmusert.html 
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nemzetközi lényegű és szervezettségű 
különös világ, amiben csak addig élhetnek, 
ameddig e világ urai, kapitalistái őket 
kizsákmányolhatják, kizsigerelhetik, 
alávethetik; s végül az életüket követelhetik 
ama nagyszerű kérdés eldöntéséhez, hogy 
melyik kapitalista frakció legyen a győztes, a 
legfőbb emberevő, akinek uralma újra és 
újból efféle kérdéseket tesz fel hű 
alattvalóinak. Ha valaki azt hiszi, hogy pl. a 
kapitalizmus által is formált nemzeti 
mítoszait, nyelvét pusztán egy másik ország 
vagy nemzetiség veszélyezteti, úgy azt kell 
mondanunk, hogy azt a "saját" burzsoáziája, a 
legnagyobb oligarchától a 2 főt foglalkoztató 
kistőkésig is teljesen pusztulásra ítéli, mivel a 
fenntarthatatlan fenntartását, a kapitalizmust 
éltetik. Az meg önmagán való túlfejlődésével 
a működésképtelenségig rohad, s pusztu-
lásával az egész emberi fajt fenyegeti. Így 
ahhoz, hogy ama kultúrából bármi is 
fennmaradjon, a kapitalizmus meghaladva 
tagadása kell; de az nem integrálhat be bármit 
a kapitalizmus világából. Viszont kapitalista 
integrációt, az erősebbnek való teljes 
megfelelést és hozzáidomulást sem követel, 
mivel a társadalmasítás lehetetlen a neki 
megfelelő szabad személyiségfejlődés és 
annak szükségleteinek kielégítése nélkül; 
például adott nyelvhasználat nélkül. Úgyhogy 
ha a burzsoázia a haza és ország, meg 
nemzetiség s vallás  védelméről, azaz saját 
hasznának, hatalmának védelméről beszél, 
úgy a kommunisták feladata nem a különböző 
burzsoá csoportokkal való szövetség, a 
különböző államformák támogatása kisebbik 
rosszként. Nem az a dolguk, hogy az 
alávettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek 
közt nemzeti és vallási gyűlölködésekhez 
asszisztáljanak a modernség és felvilá-
gosodottság, a demokrácia vagy pl. az USA, 
Izrael, orosz, muszlim stb. ellenesség 
nevében. Nem tűrhetik, hogy az alávetettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek közti szoli-
daritást szexizmussal, nemi sovinizmussal, 
homofóbiával, nemzeti-vallási elkülönítéssel 
és fasizálással, rasszizmussal, antisze-
mitizmussal, iszlamofóbiával, elitizmussal, 
előítéletekkel és azok kapitalista 
"megoldásaival" (a tőkének tetsző "rabszol-
gálj magadnak" integrációtól a kapitalizmus 
növekvő működésképtelenségének nyomo-

rúságára, a pauperizációra, a kit zárjunk ki 
kapitalista kérdésére adott kapitalista válaszig, 
a szegregációig, a gettósításig, a népirtásig) 
pusztítsák a kapitalizmus korlátoltjai, 
haszonlesői, uralkodói. A kommunistáknak az 
a dolguk, hogy a kommunizmus 
perspektíváját és a kapitalizmus 
perspektívátlanságát megértessék a 
tömegekkel; hogy forradalmi proletár 
offenzíva induljon a tőke ellen a felfelé 
egyenlősített bérek követelésétől, a 
kapitalizmus kárára és ellenében erősödő harc 
szolidaritás teremtésétől  a rendszer 
megdöntéséig, a lehetetlent követelve a 
lehetségesig: a kommunista forradalomig; 
hogy forradalmi defetistaként járjanak el: 
bomlasszák a burzsoázia hadseregeit, 
előmozdítsák a  dezertálásokat, a 
parancsmegtagadásokat, a  burzsoáközi 
háborúk frontbarátkozásait, segítsék a 
katonaszökevényeket bekapcsolandó  e 
tömegeket a kommunista harcba.”
 
Tehát elutasítjuk, hogy a „civilizációs 
küldetés”, illetve a „kapitalizmus kialakítása a 
kommunizmusért” okán nemzeti jellegű 
harcokba bocsátkozzunk, etnikailag-
nemzetileg ítélkezzünk; se állam, se tőke, se 
nemzet, se haza nem léphet a kommunista 
mozgalommá és kommunista párttá levő 
osztályharc, ennek forradalma, 
internacionalizmusa és társadalma helyébe. 
Ha polgári pragmatikusan-realistán, illetve 
polgári racionalitással7 viszonyulunk  a 
történelmi folyamatokhoz, akkor taktikánk és 
stratégiánk óhatatlanul a tőke üdvére fog 
szolgálni.

7 A polgári és a kommunista racionalitás 
különbözőségeihez lásd pl. Részeg Hajó 3. szám: 
Dosztojevszkijről (http://www.reszeghajo.eoldal.hu/
cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-3.-szam-2015-oktober---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/
dosztojevszkijrol.html); Részeg Hajó 4. szám: Saul 
fiához 1-2. (http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/
reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/saul-fiahoz--1.-resz-.html 
,illetve http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-
hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/saul-fiahoz--2.-resz-.html)
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nélkülözheti a gazdaságon kívüli kényszerek 
alkalmazását, a proletárdiktatúrát. És itt 
megjegyeznénk a fanyalgók kedvéért: már a 
gyár elfoglalása is az; s nevetséges dolog azt 
képzelni, hogy amíg az új viszonyok, 
mentalitások a régi világ eszközeivel termelik 
újjá önmagukat pl. a gyáriparral, annak 
termelési hierarchiáival, addig ők maguk, 
pusztán az új világ reményével telve örökkön 
örökké maradéktalanul s háborítatlanul 
fejlődhetnek és fennmaradhatnak. S a 
proletariátus diktatúrája, ami értelem szerint 
nem lehet állami, elitisztikus, önmagában is a 
restauráció forrása lehet: a párt társadalommá 
levésének e fázisa minden önkritikusság 
ellenére (anélkül meg pláne) elitizmussá, 
bolsevizmussá, egyéni felhalmozássá, régi 
világ szemetjévé nyomorodhat. De ahogy 
nem várható el a kapitalizmustól, hogy a 
kommunizmus világát előállítsa, úgy a 
probléma elkerülése sem vezet megoldáshoz. 
A különböző kommunák, progresszív 
mozgások, a proletariátus a paupertől a 
mérnökig vagy kommunista mozgalomként 
foglalják el a tőkétől az egész társadalmát, 
termelőeszközeit, vállalják fel a továbblépés 
ellentmondásosságát, nehézségeit, a világgal s 
önmagukkal való harcot- vagy a kapitalizmus 
gondoskodik arról, hogy romhalmazának 
primitivizmusában fejlődjenek.

Vissza, ugyanide.” (Az erőszak archeológiája 
- Pierre Clastres könyvéről; Részeg Hajó 4. 
szám13)
 
S egy harmadik, ha már három bajt kell a 
nyakunkba vennünk:
 

„Itt megjegyeznénk,42 hogy arról szoktunk 
beszélni, írni, hogy a kapitalizmus 
társadalmiságban, nemzetköziségben, 

31 http://www.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
42 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo-
--ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/vita-a-barikad-
kollektivaval.html#_ftnref8

termelékenységben stb. önmagán túlfejlődő 
rendszer (munkamegosztás, 
monopolisztikusság, tőkék és államok 
nemzetközi hierarchiái, tudásfelhalmozás, 
termelői kapacitások valói és lehetői stb.) 
anélkül, hogy felszámolhatná mindennek 
kereteit, alapjait, hajtóerőit, s így torzítóit, 
korlátait, a tulajdont, az áruértéket, a 
kizsákmányolást, tőkefelhalmozást, s 
mindennek uralmát. Ezt a rendet az eleven 
munkaerő kizsákmányolása élteti, de a 
kizsákmányolás fokozása, amit a tulajdoni 
elválasztás, a tőkék konkurenciaharca követel, 
az eleven munkaerő, az értékesülés, a 
fizetőképes kereslet stb. megtakarítását, 
vagyis a rendszer növekvő 
működésképtelenségét okozza. Ám a 
kapitalizmus termelőerői s termelési 
viszonyai közt feszülő, általános 
kibékíthetetlen ellentmondások kapitalista 
(vagy végeredményben kapitalista) 
megoldhatatlansága egyrészt sajátos formákat 
ölt különböző területeken. Például a reálszféra 
tőkésíthetőségének beszűkülésével nem csak 
a spekuláció kerül előtérbe és lesz akár 
húzóágazat a beszűkülést fékezve a teljes 
összeomlásig, hanem ez termelőkapacitások 
lepusztítását piacszerzésként, illetve ki nem 
fejlesztésüket, a krónikus alulfejlettség 
perifériáit, harctereit és szeméttelepeit 
követeli és valósítja meg. Nem csak 
gyárvárosokat pauperizál és semmisít meg, 
hanem egész régiókat, országokat tart ilyen 
helyzetben a (kapitalista) kitörés lehetősége 
nélkül. Másrészt e dinamikus végkifejletet, 
amit egy világháború és teljes pusztulás is 
zárhat (vagyis nem a helyi elitek és az általuk 
felhasználtak marakodásáról van szó a 
maradék csökkenő maradékán akár a 
legerősebb tőkék/államok ügynökeiként, 
hanem ama legerősebbek közti, közvetlen, 
nyílt fegyveres konfliktusról) a kapitalista 
korszakokat, s azokon belüli, illetve azok 
váltásait követelő válságok, „pillanatnyi” 
túlfejlődések kapitalista megoldásai hozták 
létre. Ám ahogy a kapitalizmus önmagán való 
túlfejlődése illetve annak következményei 
egyenlőtlenül oszlanak meg, úgy a szabad 
versenyes tendenciák monopolisztikussá, 
majd állammonopolisztikussá és 
transznacionális monopolkapitalizmussá (az 
ördögi globalizáció) fejlődése is 
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stabilizálásáért. Viszont addig, amíg az új 
viszonyoknak megfelelő új termelőerő bázis 
nem alakul ki, tetszik vagy sem, a rendszert 
szükségképp gazdaságon kívüli kényszerrel, a 
külső-belső ellenforradalmi tendenciák 
elfojtásával, proletárdiktatúraként lehet csak 
működtetni. S ez utóbbi sem lehet elkülönült 
közhatalom, állam; ám, mint diktatórikus 
működés szükségképp veszélyeztetnie kell a 
szabad személyiségfejlődés társadalmának 
kialakítását. De hát a kommunistáknak nem 
csak a fennállóval és az ellenforradalommal 
kell harcolniuk, hanem önmagukkal is: nincs 
végső biztosíték arra, hogy a konspiráció, 
önvédelem, proletárdiktatúra ne váljon 
önmaga gyilkos karikatúrájává. Így a negatív 
tendenciákat csak fékezhetik – s ez a legtöbb, 
mi elérhető és ennyiben jobbak a 
bolsevikoknál, akik adott esetben 
öntudatlanul, ezért (ön)kritikátlanul, de 
maguk e tendenciák – tudatosan, kritika és 
önkritika útján kialakított kommunista 
irányelvek megértésével, megértetésével, 
következetes alkalmazásával, ekképp 
végrehajtva a kommunizmus létrehozásának 
történelmi feladatát.” (Részeg Hajó: Előszó 
Paul Avrich Kronstadt 1921 c. könyvéhez 23-
as jegyzet21)
 
S még egy, hogy kettő legyen:
 
„ …Tehát azt kell mondanunk (méghozzá 
Marx alapján), hogy a mintha- 
társadalmasításnak (a hierarchiát 
hierarchiával, az államot állammal, a tulajdont 
tulajdonnal felszámolás képtelenségének) 
illetve a társadalom apró tulajdonokká való 
feldarabolásának párosával szemben az egyre 
társadalmibbat s nemzetközibbet bénító 
tulajdoni elválasztást társadalmasítással kell 
felszámolni.
 
Azt mondjuk, hogy a társadalmasítás 
végrehajtásához és fenntartásához a 
proletariátus szolgasággal és parancsnoklással 
szembeni öntudatra ébredése , a szabad 
személyiségfejlődés egyénjeinek társulása, 

21 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo-
--ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez.html#_ftnref23

társadalmi szervezetté válása 
elengedhetetlenül szükséges; de a 
társadalmasítottság, a szabad személyiség-
fejlődés új viszonyai nekik megfelelő új, 
társadalmibb, nem hierarchián meg 
elkülönülésen alapuló és a szabad 
személyiségfejlődésnek megfelelően terme-
lékenyebb termelőeszközöket, pl. a gyáripar 
meghaladva tagadását – és nem egyszerű 
lerombolását – követelik meg. Azt mondjuk, 
hogy a gyárat és a földet el kell foglalnia a 
proletariátusnak, de nem zárkózhatnak el 
árucsereberélő munkástanácsokként 
egymástól, árut, értéket, tőkét, azaz 
kapitalizmust termelve; de nem is 
rendeződhetnek kvázi állami hierarchiává, 
ahol a csúcsvezetés parancsaival s hatalom 
felhalmozásával szemben egyéni 
felhalmozással, majd árucsereberével, 
kapitalizmussal, a múlt elölről kezdésével 
védekeznek. Arra kell tehát törekedni, hogy 
pl. a gyárak és a föld tanácsai első 
("minimum") lépésként a termelési 
láncolatban, a közvetlenül egymásra 
utaltságban egymással tárgyalva és tervezve, 
tanácsaikban egymásnak helyet adva 
konszenzussal döntsenek, kizárandó a 
tulajdoni elválasztás, az érték s árucsere 
szerves egészét.
 
E társadalmivá egyesüléshez, 
társadalmasításhoz valóban szükséges a 
forradalmi proletariátus szervezete, mely 
lényegénél fogva univerzálisabb egy 
munkástanácsnál. A forradalom- folyamat; s 
egyrészt nem minden proletár fog azonnal 
kommunista álláspontra helyezkedni, 
másrészt nem lehet az erőket szétforgácsolni, 
pláne a szükségképp szervezettel, a tőkével, 
állammal szemben. De a forradalmi szervezet 
csak akkor hívható kommunista pártnak, ha 
elkülönülése nem hierarchikus, hanem az 
öntudatra ébresztéssel- ébredéssel megszűnő; 
ha nem elitté, állammá szerveződik és 
parancsol a folyamatok felett, hanem 
konszenzussal döntőként, kritikusan s 
önkritikusan cselekvőként, többség- 
kisebbség hierarchiáit, döntési 
mechanizmusait, mentalitásait tagadva maga 
lesz a folyamat; ha a tanácsok kommunista 
tagságuk révén párttá lehetnek, s az világ 
társadalommá lesz. Persze, mindez nem 
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Sem Marx, sem Engels nem szakított soha 
teljesen a kritikus, szándék szerint a 
kommunizmusért folytatott, de polgári 
politikai taktikázással. Ezért szükségszerűnek, 
következetesnek kell gondolnunk Engels azon 
állásfoglalását az 1890-es évek elején, hogy a 
modern, nemzetállami-kapitalista 
termelőerők, a modern, immár fejlett 
osztályharc, s ezen belül a munkásmozgalom 
fejlettségének-továbbfejlődésének 
védelmében a proletariátus s pártja a 
burzsoáziával és annak államával háborús 
egységfrontra is léphet, sőt, kell lépnie – ez 
esetben a háborúra készülő cári 
Oroszországgal szemben (lásd „A 
szocializmus Németországban” MEM 22.). És 
itt is az a baj, hogy miként a korabeli 
nacionalizmus esetleges progresszivitásának, 
úgy magának a kapitalizmusnak olyan 
felfogása, amely a proletár mozgalmat 
látensen vagy ténylegesen taktikailag-
stratégiailag hozzákapcsolja a burzsoáziához, 
szükségképp azt kell(ett) eredményeznie, 
hogy a párt, az elmélet, a gyakorlat a 
kapitalizmussal lesz/lett kompatibilis. Azaz a 
kollaborációra, legalitásra, burzsoá 
törvényességre, átláthatóságra, 
elfogadottságra törekedni annyit tesz: a tőke 
totalitásába totálisan integrálódni ahelyett, 
hogy a burzsoáziától, polgári politikáktól, 
mentalitásoktól ésatöbbitől, amennyire csak 
lehet elkülönülni, s így támadni őket az egész 
rendszert meghaladva tagadandó. A 
kapitalista, polgári totalitásba integrálódni a 
népszerűség, elfogadottság, a felszínes sikerek 
utáni vágy okán azt jelenti, hogy nem a 
kommunizmusért, hanem különböző polgári 
frakciókért, így csak a kapitalizmus 
javításáért/fenntartásáért harcoló proletár 
szervezetek jöttek-jönnek létre.  A 
németországi szociáldemokrácia szükségképp 
ilyen képződmény lett; s ezért 1914-ben nem 
egyszerűen árulást követett el, hanem 
megfelelt a polgári társadalomba való 
beintegráltság, a növekvő mértékben állami 
pozíciókkal, befolyással, támogatással 
fenntartott szociáldemokrata apparátusok 
követelményeinek. Azaz a polgári államba 
beépültként, ennek hasznát s hatalmi előnyeit 
fenntartandó kiszolgálta az állam s a tőke 
igényeit, például megszavazta a hadihiteleket, 
burzsoáközi, azaz antikommunista háborúba 

vitte a proletariátust stb. S ehhez Engels 
(illetve Marx) is hozzájárult a 
szociáldemokrácia kritikus, de lényegi 
támogatásával, elfogadásával. Azzal az 
elképzelésükkel, hogy a hierarchia, tulajdon, 
áruérték viszonyaival megkezdhető a 
kommunizmus felépítése (az államként 
proletárdiktatúra és a szocializmus kérdése a 
Gothai program kritikájában), hogy a 
kapitalizmust fejlesztésének vagy épp 
legyőzésének okán a proletár szervezeteknek 
be kell kapcsolódniuk a polgári politikába, 
nemzetként/reformerként például nemzeti 
ügyekbe. S mivel a cél nem szentesíti, hanem 
meghatározza az eszközt (és viszont), a 
fentebb említett eszközök a lényegében helyes 
cél, a kapitalizmus ellentmondásainak pozitív 
megoldása, a kommunizmus és annak 
internacionalizmusának - adott esetben nem 
akarva de - tényleges tagadását hozták létre. 
De pontosan ezért nevezzük magunkat marxi 
alapú és nem marxista kommunistának. 
Marxnak és Engelsnek a kapitalizmus 
történelmi feladatára adott, nem kommunista, 
sőt, azt tagadó tendenciával bíró válaszait – 
amely tendenciák legradikálisabb formáit a 
bolsevik osztálytársadalom-restauráció 
elméleteként és kánonjaként nyerték el –, 
magával a Marx által a Tőkében (is) feltárt 
történelmi feladat, a kapitalizmus meghaladva 
tagadásának totalitásával, a marxi módszertan 
ennek megfelelő alkalmazásával  kritizáljuk 
és tagadjuk.  

*

 Amikor Engels vagy épp Marx rasszizmus-
áról beszélnek, s felemlegetik rasszista 
fogalomhasználatukat, akkor nagyvonalúan el 
szoktak feledkezni arról, hogy a 19. század 
tudományos-technikai-társadalmi fejlődése 
nem az igazságosság, az egyenlőség, a 
tolerancia, a szeretet jegyében folydogált (s az 
egy külön probléma, hogy közvetlenül, pl. a 
szeretet jegyében hogy lehet mondjuk 
antropológiát művelni). Hanem a középkorból 
a(z) (eredeti) tőkefelhalmozás rémségei által 
többé-kevésbé kikapaszkodott és 
felvilágosodó, ám az egyenlőtlenséget, a 
tulajdoni elválasztást, kizsákmányolást, 
barbarizmust magasabb (s lényegét, tartalmát 
tekintve tovább nem fejleszthető: a társadalmi 
működés továbbviteléhez, fenntartásához 
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társadalmiságot, egyenlőséget, szolidaritást 
stb. azaz kommunizmust követelő) fokon 
újratermelő polgári, kapitalista társadalom 
meghatározottságaiban. A vad babonákat 
nem egyszerűen a valóság értése és így 
tudatos alakítása váltotta fel – s korábbi (7-es) 
megjegyzésünkre utalva itt nem a polgári 
racionalitásról van szó, ami a tulajdon, a 
hierarchia általi daraboltság, a részbe részként 
elzártság egésze miatt szükségképp 
részlegesnek s korlátoltnak kell lennie –, 
hanem gyakran a tudománnyá lett előítélet, 
illetve az előítéletes tudomány a tőke 
univerzumának megfelelve. Rasszista kor a 
maga tudományával – ez az a közeg, ahol a 
társadalom tudományos elemzését Marx 
tulajdonképp „feltalálta”, a kapitalizmus és 
közege ellen. S mint a tudomány embere 
azokon a területeken (pl. antropológia) amit 
nem művelt, csak alkalmazhatott legfeljebb – 
s ezek fejlettsége is olyan volt, amilyen – nem 
találhatott olyan egyértelmű bizonyítékot, ami 
kötelező erővel tagadhatta volna a rasszista 
állítások képtelenségét. Innen a rasszista fer-
tőzések Marx és Engels személyeskedéseiben: 
pl.  Marx jellemzése Lassalle-ról az 1862 
július 30-án Engelshez írott levelében (MEM 
30.); vagy lásd Engels Laura Lafarge-hoz, 
Marx lányához 1887 április 26-án kelt 
levelében Paul Lafarge (Marx veje) választási 
jelöltségéről meglehetősen vaskos tréfával írt 
sorait (MEM 36.).

Ám ezekkel szemben a társadalmi működés 
ellentmondásai, s azok pozitív megoldása, 
vagyis Marx „tudománya”, a kommunista 
tendenciózusság nem tűrte el azt, amit a 
tudomány többi ága megengedett. A biológia 
stb. fejlődése adott szinten a kapitalizmus 
egyenlőtlenségeinek fenntartásához, megideo-
lógizálásához járulhatott hozzá (szociáldar-
winizmus pl.); a kapitalizmus dialektikus és 
történelmi materialista feltárása viszont 
ahhoz, hogy az emberiség fenn-maradásához 
a kommunista társadalmiságot lehetővé tevő 
szabad személyiségfejlődés egyenlősége, a 
szabad személyiségfejlődés fenntartásához 
viszont a kommunista társadalmiság, s annak 
viszonyai közt a termelőerők stb. fejlesztése 
kell. Amit a tudomány más ága nem tett 
lehetővé, sőt, kötelezővé, azt a kapitalizmus 
dialektikus ellentmondásai s azok pozitív 

megoldása, illetve ennek tudata kikövetelte.B 
S a „rasszista” Marx így írt a Tőke 1. 
kötetében: „Az Észak-Amerikai Egyesült 
Államokban minden önálló munkásmozgalom 
béna maradt addig, amíg a köztársaság egy 
részét a rabszolgaság éktelenítette. A munka 
fehér bőrben nem szabadíthatja fel magát ott, 
ahol fekete bőrben bélyeget visel.” (MEM 23. 
Tőke 1. kötet 3. szakasz 8. fejezet 7.: A 
normálmunkanapért vívott harc). Engels 
pedig Marxhoz, 1865. július 15-én írott 
levelében (MEM 31.), az USA 
polgárháborújának végén, amikor a 
rabszolgatartók politikai úton próbálták 
hatalmukat fenntartani, úgy vélekedett, hogy a 
„színesek” szavazati joga nélkül (without 
colored suffrage) Dél oligarcháit nem lehet 
megfékezni. Persze e levélben Engels 
szóhasználatát a feketékre, a „nigger” illetve 
„negros” kifejezést rasszista tendenciái miatt 
mindenképp kritizálandónak, elvetendőnek 
tartjuk. Ám ez már a különböző társadalmi 
harcokban kialakult/tudatosult jelen 
álláspontja, illetve a kommunista harc 
szempontjából kialakított álláspont; s 
mindehhez annyit még hozzá kell fűznünk, 
hogy míg Engels e szóhasználattal nem múlta 
alul korát, addig a szavazati jog felvetésével – 
ami a rabszolgaság-ellenes körökben sem volt 
egyértelműen támogatott – felülmúlta azt.8 És 
bár számunkra a korábbiakból következően 
még ezt is kevésnek kell minősítenünk (lásd 
polgári politika kontra kommunista politika), 

8 A szavazati jogot egyébként 1870-ben kapta meg 
minden olyan férfi, aki az Egyesült Államokban 
született. Az már egy másik kérdés, hogy ténylegesen 
mennyire lehetett élni e joggal, azaz e korlátolt 
jogegyenlőségen belül a polgári jogegyenlőség 
mennyiben létezett. Az pedig egy harmadik, hogy a 
teljes polgári jogegyenlőség végső soron nem más, 
mint a kapitalizmus joga önmaga túlfejlődéséhez – 
mint ahogy a polgári jogegyenlőtlenség is az, mert nem 
több, mint ugyanannak a tartalomnak az ellentétes 
formája. Vagyis a tőke joga ahhoz, hogy mint a 
tulajdoni elválasztáson, alávetésen, kizsákmányoláson 
alapuló rendszer a működéséből következő bérletörést, 
kizárást, konkurenciaharcot, háborút, azaz 
szegregációt, rasszizmust, népirtást ésatöbbi 
kedélyességét túlfejlessze a tőkefelhalmozás növekvő 
működésképtelenségévé és az abból fakadó 
bérletöréssé, konkurenciaharccá, háborúvá, a tőke és 
népességfelesleg tőkés csökkentéseként szegregációvá, 
rasszizmussá, népirtássá.
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a pénzt a rendszerébe. Csak harcolhat velük. 
Ha a társadalmi harcok adott helyzete, szintje 
a piac újjáalakulását, fennmaradását 
eredményezte, akkor ott a kommunista 
szervezetnek ez ellen lényegi harcot kell 
folytatnia. Lehet, hogy a lényegi harc helyett, 
az okok felszámolása helyett a 
proletárdiktatúra önmaga gyilkos 
karikatúrájává válik, és csekista módszerek 
alkalmazójává, batyuzók kifosztójává, 
rekviráló osztagokká züllik. Lehet, hogy a 
kapitalista restauráció legyőzi, mielőtt új 
termelőerőket fejlesztene ki az új viszonyokat, 
a szabad személyiségfejlődést fenntartandó. S 
mindennek lehet aztán „forradalmi” szervezet 
is a megvalósítója; nem csak a burzsoázia 
nyílt ellenforradalmárai követelhetnek olyan 
viszonyokat, amelyek a társadalmasítás 
tagadásai. Csak hát a történelmi feladat attól 
még feladat marad. A kapitalizmus egyik 
legnagyobb történelmi teljesítménye az, hogy 
a tulajdoni elválasztás legtársadalmabbikát 
hozta létre azzal, hogy mindent s mindenkit 
társadalmilag szükséges munkaidőkké oldott, 
hogy nem személyi függések tulajdonlása az 
uralkodó immár, hanem a személyi függés 
előfeltételévé is az áruértékké oldódás lett. A 
termelőerők további tőkés fejlesztése a tőkés 
tulajdoni elválasztás továbbfejlesztését: 
meghaladva tagadásukat, azaz a 
társadalmasítást, annak megfelelő tudati-
mentális fejlődést, a szabad 
személyiségfejlődés társadalmát követeli, s 
annak megfelelő további termelőerő 
fejlesztést. Különben rombolóerőkké lesznek 
a Föld nevű bolygón, tetszik vagy sem.
 
 Hogy a társadalmasítás mikéntjéről is 
szóljunk néhány szót, íme egy idézet: „Jó 
néhány (szélső)baloldali számára a 
munkásellenőrzés már a kapitalizmus 
felszámolásával egyenlő. Holott az csak a 
meglévő viszonyokon belül maradás; nem 
több annál, mint hogy a termelőeszköz 
tulajdonosát ellenőrizzék, a tőkeviszony 
szükségszerűségeit és kényszereit továbbra is 
fenntartsák; nem több tehát egy új(abb) 
könyvelő megjelenésénél a régi kuplerájban. 
De az is elégtelen a kapitalizmus termelőerői 
és termelési viszonyai közötti - a rendszer 
növekvő működésképtelenségét, káoszát 
okozó - ellentmondások pozitív 

megoldásához, meghaladva tagadásához, ha a 
munkásság önmagát igazgatja az üzemen 
belül; ez még mindig fenntartja az üzemek 
közötti tulajdoni elválasztást. Egymással kell 
összeszerveződni, egymásnak kell helyet 
biztosítani a tanácsokban; konszenzussal kell 
meghozni a döntéseket; amennyire lehet 
előnyben kell részesíteni az egyenlőt és a 
közvetlent a hierarchiával és a megbízottakkal 
szemben. A tulajdoni elválasztást e 
hálózatosodással kell felszámolni; s a 
tulajdoni elválasztást szükségképp 
újratermelő áruérték-összekötést pedig úgy, 
hogy a termelés, elosztás stb. arányait nem az 
áruérték elvontságában, egyenlőtlenséget 
teremtő egyenlőségében kell meghatározni és 
tervezni e hálózatban, hanem konkrétan, in 
natura kell nézni az erőforrásokat, a termelés 
lehetőit, azok szükségleteit, kielégítésük 
módját, feltételeit, a szabad 
személyiségfejlődés dinamikáját, 
szükségleteit kielégítendő (pl. 1 tonna acélt 
ennyi és ennyi ember termeli meg ennyi és 
ennyi idő alatt adott technológiával; a 
szükségletük annyi és annyi mennyiségű 
élelem, ruha, villamosenergia, ház, orvos stb.; 
s azok szükségleteihez adott termelési láncban 
kell amannyi emberi erőforrás, eszköz és így 
tovább; az 1 tonna acélhoz kell ennyi és ennyi 
szén, vas, tonnakilométer stb. stb.). A gyárak 
stb. tanácsai nem lehetnek elkülönült darabok, 
hanem eme hálózatban hálózati csomóponttá 
kell válniuk. A kommunista pártnak, mint 
nem-hierarchikusnak: nemzetivé, elkülönült 
közhatalommá, állammá nem lehetőnek pont 
az a feladata, hogy e hálózatot létrehozza, 
hogy eme hálózattá legyen; az a feladata, 
hogy társadalmibb (és tudatosabb) lévén a 
munkásellenőrzés-önigazgatás szerveinél, a 
gyárak, a forradalmi alakulatok, a 
földfoglalók, a munkanélküliek, a lakók stb. 
bizottságait, tanácsait a párt mozzanataivá 
egyesítse, s ezzel a párt minden konspiratív-
önvédő, nem-hierarchikus elkülönülése 
megszűnjön: a párt társadalommá (és nem 
állammá) legyen. S e hálózatban, új 
társadalommá levésben kell az új 
viszonyoknak, a szabad személyiségfejlődés 
szükségleteinek megfelelő termelőerő (tudás, 
technika, eszköz, mentalitás stb.) fejlesztést 
végrehajtani a restauráció lehetőségnek 
megszüntetéséért, az új viszonyok 
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különös szaporodásba kezd, hogy egyre 
különösebb elektronikus formákat ölt, hogy 
fedezet nélküli fedezetté lesz. Csakhogy pont 
az a gond, hogy a társadalmilag szükséges 
munkaidőkké, áruértékké oldás viszonyában 
keresendő a probléma, nem pedig annak 
dologi formájában, illetve e forma különböző 
formáiban. S ahogy a kommunizmust nem 
lehet létrehozni pusztán a pénz eltörlésével – 
vagyis a hiperinflációt nem hívhatjuk 
kommunista forradalomnak, mert a tulajdoni 
elválasztás és áruérték összekötés szerves 
egészének fennmaradása miatt a társadalmilag 
szükséges munkaidők alapján történő 
közvetlen termékcsere lép a pénzzel csere 
helyére – úgy az áruértéktől teljesen 
elszakított pénz is képtelenség, főleg, mint az 
össztársadalmi termelés nem-áruérték mérője 
és szervezője. Ha az a baj, hogy minden 
különöst egy közös általánossá oldanak, amit 
minden különös a maga módján meghatároz, s 
egyben ama általánossal önmagát is, akkor az 
a kérdés, hogy adott dolgok újratermeléséhez 
szükséges munkán túl milyen általános-elvont 
közös lehet még e dolgokban. Olybá tűnik, 
hogy a munkán kívül más nincs. Akkor pedig, 
ha valami általánossal akarnak mérni 
egymástól minőségileg különböző dolgokat, s 
ennek az általánosnak dologi formát adnak, 
akkor társadalmilag szükséges munkaidőkkel 
kell kalkulálniuk, áruértékkel azaz, s a dologi 
formának pénzként kell funkcionálnia. Itt még 
az sem számít, hogy piaci folyamatok 
eredőjeként, szinte a természet vak erőinek 
játékaként alakul ki 1-1 termék 
értéknagysága, vagy tervezetten, akár piac s 
tulajdoni elválasztás nélkül. Mindenképp 
egyenlőtlenséget termelő egyenlőségről van 
szó; az áruértékként kalkulálás és a termelés 
feltételeinek efféle megállapítása azt jelenti, 
hogy a jobb földön, modernebb géppel 
könnyebben termelő többet kap a társadalmi 
termelésből, mint az, aki – önhibáján kívül – 
ugyanannyi erőkifejtéssel a rosszabb föld, 
elavultabb gép, hosszabb szállítási táv stb. 
miatt kevesebbet tud termelni. Hiába lenne a 
kalkuláció nem piaci folyamatok eredménye, 
hanem tudatos felmérésé és tervezésé, sőt, 
ehhez/ezért még a tulajdoni elválasztást is 
eltörölhetnék. Az eredmény, mint 
értékviszonyban termelésé, ez esetben is 
gazdagodó-szegényedő termelési egységek s 

termelők lennének. Vagyis a tulajdoni 
elválasztás felé mozogna az egész, a 
jövedelmi viszonyokkal, 
személyiségszocializációkkal stb. együtt. 
Tehát ahogy a piac fennmaradása a tőke 
világának fejlettsége mellett szükségképp a 
tőke viszonyait termeli újjá, úgy az 
értékviszony dologi formája szükségképp 
újratermeli annak tartalmát, az értékviszonyt, 
s így a tőkét annak összes szemetjével együtt.

A spanyolországi kommunákkal kapcsolatban 
pedig csak annyit kell megjegyezni, hogy a 
pénz visszaállítása, vagy a központi bank 
„követelése” nem más, mint annak a jele, 
hogy képtelenek voltak vagy a termelőerők 
alacsony fejlettsége miatt, vagy tudati-
elméleti-ideológiai okból tényleges 
társadalmasítást végrehajtani. De ők nem a 
parancsuralmi gazdaság ún. tervhivatalaB felé 
mozdultak el, hanem a kapitalizmus nemzeti 
bankja felé. Önerőből képtelenek a 
társadalmiságra, hát egy „külső” szervezőhöz 
folyamodtak. Nyájjá lettek, mi szétszalad, ha 
nincsen pásztor, kutya, bot. Ez pedig arra 
rímel, hogy elkülönült közhatalom. S mindezt 
még a hitelezés problematikája sem 
indokolhatja. A bank nem tud olyat hitelezni, 
amit nem termeltek meg. Csak ama dologi 
formát, pénzt. De egy gyár bővítéséhez, vagy 
a mezőgazdaság fejlesztéséhez nem pénzre 
van szükség, hanem konkrét eszközökre: 
gépekre, szerszámokra, emberekre. Mindezt 
bank és pénz nélkül is el lehet osztani. Már ha 
a társadalmasítás tényleg megtörtént, nem 
pedig csak progresszívebb vagy épp 
ellenforradalmibb formában rímeltek rá.
 
 A kommunista forradalom, annak 
társadalmivá levő pártja, illetve a 
proletárdiktatúra tehát nem integrálhatja a 
piacot, a tulajdoni elválasztást, az áruértéket, 
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de ki kell mondanunk: Engelst a jelen 
rasszistáival összevetni lehetetlen.
 
Az antiszemitizmus vádjával kapcsolatban 
nem tudunk többet mondani annál, mint  amit 
a rasszizmus illetve a nacionalizmus vádjával 
kapcsolatban elmondottunk. Adott történelmi 
fejlődésben a társadalmi munkamegosztás 
adott helyének és az azt betöltő személynek, a 
léthelyzet követelte mentalitás különös pl. 
vallási formában való rögzülhetősége-
rögzülése, s mindennek történelmileg alakult 
összefolyása és szétszakadása-
szétszakadhatósága a lényeg. S ehhez 
viszonyulhatott Marx, illetve Engels néhány 
levelében helytelenül, önmagukkal 
ellentmondásban, korukat ennyiben nem 
teljesen tagadva: úgy, hogy „elfeledett” 
jövőjű jelen, hogy a jelenség elfedi a lényeget. 
Úgy viszonyultak e kérdéshez, mint ama 
nemzetté „nem lehető” etnikumokhoz; csak 
itt, mint pl. a kereskedelem 
személyiségszocializációja kapott 
történelmileg vallási címkét. Azaz nem az 
állandó, „vér” által misztikusan örökre 
elrendelt s önmagát meg nem tagadható zsidó 
figurája teremtődött meg a valósággal 
szemben. Hanem történelmileg alakult s 
alakulható szerepről és szereplőről van szó, és 
ezért a fajelmélet tagadásáról: történelmi-
társadalmi alakulás, adott személy mássá 
válhatósága stb.C S így e kérdéshez még csak 
annyit fűznénk hozzá, hogy Marxot 
antiszemitizmussal, méghozzá rendszerszintű, 
náci antiszemitizmussal vádolni az 1843-as 
„A zsidókérdéshez” (MEM 2.)9 c. írásának 

9 Néhány korrekt polgárral szemben, legyenek nácik, 
vagy a kapitalizmust, így a nácizmust is fenntartó 
antinácik, meg kell jegyeznünk azt, hogy a mű eredeti 
címe: „Zur Judenfrage”, nem pedig az, hogy „World 
without jews” (Világ zsidók nélkül). A kapitalizmus 
adta szabadságban hívők könnyen tesznek 
egyenlőségjelet azok közé, akik a kapitalizmust 
kívánják meghaladni, és azok közé, akik az ún. 
szabadságukat kívánják másféle kapitalista 
szabadsággal (pl. népirtás és a tőke nyílt diktatúrája) 
helyettesíteni. A baj csak az, hogy a kapitalizmus 
érdekében hazudozni (kommunisták=nácik) végső 
soron azt jelenti, hogy a tőke totalitásának önmagán 
való (túl)fejlődésével egzisztenciájuk, tulajdonlásra, 
rangra, hierarchiára, lenézésre stb. alapozott 
életmódjuk stb. a  rejtett vagy nyílt, ilyen vagy olyan 

okán számunkra vagy azt jelenti, hogy az így 
vélekedő funkcionális analfabétizmussal 
küzd, vagy azt, hogy maga a náci fajelmélet 
szempontjából tekint e munkára. S innentől 
kezdve mindegy, hogy helyeslőleg vagy 
elutasítólag teszi-e azt, amit tesz. 
Mocskolódik csak. S a kevésbé elvakultak 
számára azt tudjuk javasolni, hogy olvassák 
Hal Draper írását10 ezzel kapcsolatban.
 
 Engelsszel kapcsolatban pedig csak annyit, 
hogy ama szerep/szereplőváltozásról ír a 
„Munkásosztály helyzete Angliában amerikai 
kiadásához” c. munkája elején (MEM 21.), 
illetve külön cikkben is megjelent az 
antiszemitizmussal kapcsolatos elutasító 
álláspontja (Az antiszemitizmusról. MEM 
22.).

ellenségképpel fellépő, de lényegében náci jellegű 
autokrácia, a nácizmus elfogadását és attitűdjét követeli 
meg tőlük. Például a rendszer növekvő 
működésképtelenségéből következő tőke és 
népességfelesleg, a káosszal fenyegető pauperizáció 
megszüntetésének tőkés (végső) megoldásai, a maradék 
maradékának (világ)háborús elosztása miatt. Amiket 
csak náci módra lehet menedzselni, tetszik vagy sem. 
Vagy – salto mortale! – mégis igent kell mondaniuk a 
kommunista forradalomra és annak nem-tulajdonosi 
szabadságára.

10 Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában, Fejlődés – 
Tanulmányok (Regionális sorozat 3.) 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/tortenelem/
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Friedrich Engels: Recenzió a „Tőke" első kötetéről a „Demokratisches 
                                         Wochenblatt11

                                            Marx „Tők 
I.
 
Mióta tőkések és munkások vannak a világon, 
nem jelent meg könyv, amely annyira fontos 
volna a munkásokra nézve, mint ez. A tőke és 
a munka viszonya, az a tengely, mely körül 
egész mai társadalmi rendszerünk forog, itt 
először van tudományosan kifejtve, mégpedig 
oly alapossággal és élességgel, amilyen csak 
némettől telik. Bármennyire értékesek és 
értékesek is maradnak Owen, Saint-Simon, 
Fourier írásai — csak németnek sikerült arra a 
magaslatra emelkednie, ahonnan a modern 
társadalmi viszonyok egész területe világosan 

11 Ez a recenzió 1871-ben ismét megjelent a 
„Volksstaat" ápr. 5-i, 28. és ápr. 8-i, 29. 
számában.„Demokratisches Wochenblatt" — német 
munkáslap, amely Wilhelm Liebknecht szerkesz-
tésében 1868 januárjától 1869 szeptemberéig jelent 
meg Lipcsében. 1868 decemberétől a német munkás-
egyletek szövetségének lapja. Kezdetben bizonyos mér-
tékben a Néppárt kispolgári befolyása alatt állt, de 
Marx és Engels fáradozásainak eredményeképpen ha-
marosan harcot indított a lassalleánizmus ellen, terjesz-
tette az Internacionálé eszméit és közölte legfontosabb 
dokumentumait. A „Wochenblatt" jelentős szerepet 
játszott a Szociáldemokrata Munkáspárt megalapításá-
ban. Az 1869-es eisenachi kongresszuson „Der 
Volksstaat" néven a Szociáldemokrata Munkáspárt 
központi lapja nyilvánították. „Der Volksstaat" — a 
Szociáldemokrata Munkáspárt (az eisenachi párt) lapja, 
1869 okt. 2-től 1876 szept. 29-ig jeleni meg Lipcsében 
(eleinte kétszer, 1873 júliusától háromszor hetenként). 
A lap a német munkásmozgalom forradalmi irányza-
tának nézeteit tükrözte. A rendőrség és a kormány 
folytonosan üldözte a lapot; a szerkesztőség összetétele 
a szerkesztők letartóztatása folytán gyakran változott; 
az általános vezetést azonban Wilhelm Liebknecht 
tartotta kézben. A lap általános jellegére August Bebel-
nek is nagy befolyása volt, aki a „Volksstaat" 
kiadóvállalatát vezette. Marx és Engels a lapnak 
megalapítása óta munkatársai voltak; segítették a 
szerkesztőség munkáját és bírálatukkal előmozdították 
a forradalmi vonalvezetés fenntartását. A „Volksstaat”, 
bizonyos gyengéitől és hibáitól eltekintve, a hetvenes 
évek egyik legjobb munkáslapja volt. – MEM 16. 
kötetének 205. jegyzete.
A szöveget Karl Marx és Friedrich Engels Művei 
(MEM) 16. kötetéből vettük át. – Részeg Hajó (RH) 
megjegyzése

 számára

é”-je12

és áttekinthetően kibontakozik, mint a 
legmagasabb csúcson álló előtt az 
alacsonyabban fekvő hegyvidék. 
 
Az eddigi politikai gazdaságtan arra tanít 
bennünket, hogy minden gazdagság forrása és 
minden érték mértéke a munka, úgyhogy két 
tárgynak, melynek létrehozása ugyanannyi 
munkaidőbe került, ugyanaz is az értéke és 
mivel átlagban csak egyenlő értékek 
cserélhetők ki egymásra, a két tárgynak 
egymással ki is kell cserélődnie. Ugyanakkor 
azt tanítja azonban, hogy létezik egyfajta 
felraktározott munka, melyet tőkének nevez; 
hogy ez a tőke a benne rejlő segélyforrások 
révén az eleven munka termelékenységét 
százszorosára és ezerszeresére fokozza, s 
ezért bizonyos térítésre tart igényt, melyet 
profitnak vagy nyereségnek neveznek. Mint 
mindnyájan tudjuk, a valóságban ez úgy fest, 
hogy a felraktározott, holt munka profitjai 
egyre tömegesebbek, a tőkések tőkéi egyre 
hatalmasabbak lesznek, míg az eleven munka 
bére egyre csekélyebb, a csupán 
munkabérükből élő munkások tömege egyre 
számosabb és szegényebb lesz. Hogyan 
oldható meg ez az ellentmondás? Hogyan 
maradhat profit a tőkés számára, ha a munkás 
megkapja teljes értékét annak a munkának, 
melyet termékéhez hozzátesz? S minthogy 
csak egyenlő értékeket cserélnek, ennek így is 
kellene lennie. Másrészt hogyan cserélhetők 
egyenlő értékek, hogyan kaphatja meg a 
munkás a terméke teljes értékét, ha, mint azt 
sok közgazdász elismeri, ez a termék 
megoszlik közte és a tőkés között? Az eddigi 

12 Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Von 
Karl Marx. Erster Band: Der Produktionsprozess des 
Kapitals. Hamburg, O. Meissner 1867. — Engels 
jegyzete.
 
Magyarul: A Tőke I. kötete MEM 23., 
mek.oszk.hu/04700/04724/04724.pdf.  A Tőke további 
kötetei MEM 24., 25. kötetében találhatók. — RH 
megjegyzés
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dialektikus fejlődést kell, hogy bejárjon, 
aminek révén csak a kapitalizmust és a 
megsemmisülést állíthatja elő; ezzel szemben 
a kommunista tudatosság és szerveződés csak 
annyit tehet, hogy gazdaságon kívüli 
kényszerrel fékezi az ellenforradalmi 
tendenciákat addig, amíg az új viszonyok 
között az új termelőerőket nem hozzák létre. 
Vagyis a proletárdiktatúra problematikáját 
lesz kénytelen szembeállítani a termelőerők s 
termelési viszonyok ellentmondásával. A két 
bajt tehát úgy kell kezelnie, hogy a nyakába 
vesz egy harmadikat. Ám a proletárdiktatúra 
nem lehet sem kapitalista, sem 
osztálytársadalom-restaurációs diktatúra; sem 
úgy, hogy a fennállót konzerválja a 
fennállóból következő fejlődéssel szemben 
(pont fordítva: a fennálló, azaz a kommunista 
termelési viszonyok által követelt, azoknak 
megfelelő termelőerő fejlődést kell 
biztosítania); sem úgy, hogy olyan 
viszonyokat valósít meg, amelyek által olyan 
mentalitások jönnek létre, amelyek a 
kommunista viszonyoknak a tagadásai.

Vagyis a kommunista mozgalom válasza az 
átmenet problematikájára a következő: harc. 
Harc az új viszonyokért; harc azon 
területekkel, amelyek a tőke uralma alatt 
vannak, akár gazdaságilag-politikailag, akár 
tudatilag; harc az új viszonyoknak megfelelő 
új termelőerőkért; harc a régiek által 
(újra)termelt ellenforradalmi mentalitások 
ellen; harc a proletárdiktatúráért és harc a 
diktatórikusságból következő ellenforradalmi-
bolsevik tendenciák ellen. Vagyis harc a 
kommunista mozgalom elméletéért, 
irányvonaláért, szervezetéért, társadalommá 
és nem állammá levő pártjáért; harc a kritika 
és önkritika útján a valóság megértéséért és a 
kommunizmusnak megfelelő cselekvésért; a 
helyzetnek megfelelően, de harc azon 
irányzatok és szervezetek ellen, amelyek 
végső soron vagy bolsevik, vagy polgári 
módon restaurálnák a tőke fenntarthatatlan 
rendszerét. Ne felejtsük: ahogy nevetséges 
dolog feltételezni azt, hogy a kommunizmus 
tulajdonképp kész van, csak ki kell bontani a 
fa alatt a kapitalista dobozból és kész, úgy 
nevetséges azt képzelni, hogy a forradalom 
egy ellentmondások nélküli folyamat 
lesz/lehet/lehetett volna, ha és amennyiben a 

jóravaló forradalmi tömegek jóravaló 
szervezetet hoznak létre, illetve, ha az efféle 
szervezetet nem fogják be, nyomják el a 
kevésbé jóravaló szervezetek. A valóság ennél 
szörnyűbb és szörnyűbb lesz. A 
kommunizmus létrehozásának történelmi 
feladata nem más, mint realistaként a 
lehetetlent követelni. Méghozzá minden 
szempontból. De hát olyasvalamit kell 
létrehozni, ami még soha nem volt az 
emberiség történelmében; és, ráadásként úgy, 
hogy mindennek másképp kell lennie.  

A pénz kérdéséhez. Ez a kérdés már érintve 
volt annyiban, hogy a piac a kapitalista (alul 
illetve túl)fejlettség szintjén szükségképp a 
tőkés viszonyok restaurátora illetve 
fenntartója. De – legalább is elméletben – a 
pénz elválasztható az áruértéktől, a 
társadalmilag szükséges munkaidőktől, így a 
piactól. Ki lehet mondani azt, hogy a pénz 
nem dologi formája az (áru)értékviszonynak, 
mivel papírrongyként, elektronikus jelként 
nem hordoz annyi alvadt munkát, 
társadalmilag szükséges munkaidőt, értéket, 
mint amennyit képvisel; nem arany, ezüst stb. 
Sőt, elnézve a tőke önmagán való 
túlfejlődésének a spekuláció formájában való 
elmélyülését, ahol a reálszféra 
értékmennyiségének a többszöröse kering, 
mindez még inkább elhihető. Pusztán csak az 
kell ehhez az elmélethez, hogy ne akarjuk 
érteni a valóságot; ahhoz meg nem árt nem 
ismerni Marxot. Azt a gazdasági 
deterministát, nemdebár. Jó anarchistáink 
fantasztasága, mint a szociáldemokrata 
merevségek és hamisságok tükörképe ismét 
csak a forradalom tendenciáját ha bírja, s nem 
a forradalmiságot. Mert azt nem is kell 
sejteni, hogy a ténylegesen létrejött és a csak 
valósnak hitt munkamennyiségek közötti 
különbség az eleven munkaerőt áruértékként, 
áruértékért, azaz társadalmilag szükséges 
munkamennyiségekért kizsákmányoló 
társadalomban időről-időre szükségképp 
világossá kell, hogy váljon: ezt hívják 
válságnak. A reálszféra válsága spekulációvá 
lesz például, s ez elmélyíti a reálszféra 
válságát; a tőke önmagán való túlfejlődése 
krónikus tőketúltermelést, az pedig a 
spekuláció permanens elszabadulását jelenti, s 
ez fejeződik ki például abban, hogy a pénz 
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működésképtelenségének eme kifejeződései, 
formái nem függetlenítheti magát a 
kapitalizmustól; a nyomortelep a 
felhőkarcolók hulladékaiból él. A 
prekapitalista viszonyok egyre inkább vagy 
kapitalizmussal telítődnek, vagy épp a 
kapitalizmus túlfejlődésének sajátos 
torzszülötteiként léteznek: az őslakos törzs a 
turizmus bohóca és az állam koldusa lett, míg 
ki nem irtják a szójatermelők vagy a 
bányavállalatok; Kelet-Közép-Európa a 
tőketúltermelés alulfejlesztettjeként feudálissá 
torzuló oligarchakapitalisták és cseléddé lett 
atomkapolgárkák meddőhányójává vált. A 
XXI. században vagyunk; s ezért abból, hogy 
a termelőerők adott fejlettségén, prekapitalista 
viszonyok közt a piac a maga 
részlegességében hogyan működik, nem lehet 
levonni azt a következtetést, hogy a 
kapitalizmus totalitásában a piac ugyanolyan 
mozzanatként létezhetne, mint a prekapitalista 
viszonyok részlegességében, hogy a piac csak 
egy semleges eszköz, afféle jolly joker 
töltelék. Pont az a gond, hogy a kapitalizmus 
szerves egészében, az általa s önmaga ellen 
létrehozott munkamegosztás kifejlettségében, 
a szükségletek differenciáltságában a piac 
fennmaradása azt jelenti, hogy központivá, 
uralkodóvá kell, hogy váljon. Azaz mindent s 
mindenkit társadalmilag szükséges 
munkaidőkké kell, hogy oldjon, annak összes 
tudati-mentális következményével. Ez pedig a 
többletterméket értéktöbbletté, a termelést 
tőkefelhalmozássá, a rendszert kapitalistává 
kell, hogy változtassa. Azaz a piac 
megjelenése/megmaradása a kapitalizmus 
termelőerőinek a szintjén azt jelenti, hogy a 
piac szükségképp úgy válik uralkodóvá, hogy 
egyben alávetetté lesz: a tőkefelhalmozás 
mozzanatává.

Ám van még egy gond, ami el szokott 
felejtődni: az, hogy a kommunizmus nem 
pusztán a termelési viszonyokban, meg a 
társadalmi tudatokban s mentalitásban 
különbözik a kapitalizmustól. Nevetséges 
dolog feltételezni azt, hogy a kapitalizmus 
létrehozza a kommunizmust a maga 
teljességében, a kommunista termelési 
viszonyoknak megfelelő, azokat fenntartó 
technológiáktól s tudástól kezdve a 
termelőeszközökön át a kommunista 

mentalitásokig s tudatosságig. A kapitalizmus 
a maga belső, kibékíthetetlen 
ellentmondásaival új rendszert követel, de ő 
csak a kezdetet ad(hat)ja: megindít(hat)ja azt 
a dinamizmust, ami a kapitalizmusban 
osztályharcként s osztálytudatokként 
kezdődik, proletár s kommunista harccá, 
annak tudatosságává, majd ennek 
kiteljesedéseként új, kommunista termelési 
viszonyokká, s ennek megfelelő termelőerők 
fejlődésévé lesz, fenntartva a kommunista 
társadalmi viszonyokat, s kifejlesztve egyben 
a kommunista tudatosság és mentalitás 
teljességét. Már ha minden jó megy. S ezért 
azt kell mondanunk, hogy az új termelési 
viszonyok kialakításakor, vagyis a 
proletárforradalom időszakával kezdve a 
kapitalizmustól öröklött termelőerők 
krónikusan alulfejlesztettek lesznek a 
kommunizmus termelési viszonyaihoz képest. 
Így tehát a kommunista forradalom rögtön két 
bajt kell, hogy a nyakába vegyen: az egyik baj 
az lesz, hogy még a legfejlettebb kapitalista 
régió is ellenforradalmat fog termelni a 
kommunista termelési viszonyokhoz képest 
elaggott, munkaalapú, hierarchikus, 
tőkefelhalmozásért tőkefelhalmozásként 
fejlesztett termelőeszközeivel, az ebből 
fakadó tudati-mentális tendenciákkal. A 
másik baj pedig az lesz, hogy miként tudja a 
kommunista társadalom felépítését 
megkezdeni a romhalmazok és 
bombatölcsérek pauper-világában.

Ám megjegyzendő, hogy a forradalmak nem a 
minden rendben kedélyességének szülöttei, 
hanem a régi módon fenn nem tartható hiány, 
az emésztő nincs, a katasztrófa és a káosz 
termékei- a megfelelő, esetünkben 
kommunista tendenciájú tudati dinamizmusok 
mellett. Hogy a nincs vagy a nagyon kevés a 
tőke „békés” társadalmi 
működésképtelenségének útján állott-e elő, 
vagy ennek tőkés megoldásaként, 
(világ)háborúként, mindegy; az a lényeg, 
hogy az új viszonyoknak az elmaradottság és 
a pusztulás körülményei között kell 
létrejönniük s fennmaradniuk. Ez pedig olyan 
ellentmondás, amit nem lehet el vagy épp 
megkerülni; ezt az ellentmondást nem is lehet 
a dialektika automatikájára „bízni”. Ez az 
ellentmondás „magára” hagyva olyan 
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gazdaságtan tanácstalanul áll ez előtt az 
ellentmondás előtt, csak zavart, semmitmondó 
szólamokat ír le vagy dadog el. Még a 
gazdaságtan eddigi szocialista bírálói sem 
voltak többre képesek, mint arra, hogy az 
ellentmondást kiemeljék; megoldani egyik 
sem tudta, míg most végre Marx ennek a 
profitnak keletkezési folyamatát egészen 
szülőhelyéig nyomon követte és ezzel 
mindent tisztázott. 
 
A tőke kifejtésénél Marx abból az egyszerű, 
közismert tényből indul ki, hogy a tőkések 
tőkéjüket csere útján értékesítik: pénzükön 
árut vásárolnak, amelyet azután több pénzért 
adnak el, mint amennyibe nekik került. 
Például egy tőkés 1000 tallérért gyapotot 
vásárol és azt újra eladja 1100 tallérért, tehát 
100 tallért „keres". Ezt az eredeti tőkén felüli 
száz tallérnyi többletet Marx értéktöbbletnek 
nevezi. Miből keletkezik ez az értéktöbblet? 
A közgazdászok feltevése szerint csak 
egyenlő értékeket cserélnek ki, és az elvont 
elmélet területén ez helyes is. A gyapot 
megvétele és újraeladása éppoly kevéssé 
szolgáltathat értéktöbbletet, mint egy 
ezüsttallér kicserélése harminc ezüstgarasra és 
a váltópénznek újólagos elcserélése az 
ezüsttallérra, aminél az ember se szegényebb, 
se gazdagabb nem lesz. De az értéktöbblet 
abból sem keletkezhet, hogy az eladók az 
árukat azok értékén felül adják el, vagy pedig 
a vevők értékükön alul vásárolják, mert 
mindenki sorjában hol vevő, hol eladó és így 
ez megint kiegyenlítődnék. Éppoly kevéssé 
eredhet onnan, hogy a vevők és az eladók 
kölcsönösen rászedik egymást, mert ez nem 
teremtene új értéket vagy értéktöbbletet, 
hanem csak a meglevő tőkét osztaná el 
másképp a tőkések között. Annak ellenére, 
hogy a tőkés az árukat értékükön vásárolja és 
értékükön adja el, több értéket von ki, mint 
amennyit bedobott. Hogyan történik ez? 
 
A jelenlegi társadalmi viszonyok közt a tőkés 
az árupiacon olyan árut talál, melynek az a 
sajátságos tulajdonsága, hogy elhasználása új 
érték forrása, új érték teremtése, s ez az áru 
— a munkaerő. 
Mi a munkaerő értéke? Minden áru értékét az 
előállításához szükséges munka méri. A 
munkaerő az élő munkás alakjában létezik, 

akinek meghatározott összegű létfenntartási 
eszközre van szüksége létezéséhez, valamint 
családja fenntartásához, ami biztosítja a 
munkaerő fennmaradását a munkás halála 
után is. A munkaerő értéke tehát az a 
munkaidő13, amely ezeknek a létfenntartási 
eszközöknek az előállításához szükséges. A 
tőkés hetenként fizeti ezt és megveszi vele a 
munkás egyheti munkájának a használatát. 
Eddig a pontig a közgazdász urak bizonyára 
nagyjából egyetértenek velünk a munkaerő 
értéke tekintetében.
 
A tőkés mármost munkába állítja munkását. 
Meghatározott idő alatt a munkás annyi 
munkát szolgáltat majd, amennyit hetibére 
képviselt. Ha feltesszük, hogy egy munkás 
hetibére három munkanapot képvisel, akkor a 

13 Pontosabban: „Egy használati értéknek vagy 
jószágnak tehát csak azért van értéke, mert elvont 
emberi munka tárgyiasul, azaz materializálódik benne. 
Hogyan mérhető mármost értékének nagysága? A 
benne foglalt „értékképző szubsztancia”, a munka 
mennyiségével. Magát a munkamennyiséget a munka 
időtartamával mérjük, a munkaidő mércéje viszont az 
idő meghatározott része, például az óra, a nap stb. Azt 
gondolná az ember, hogy ha egy áru értékét a 
termelésére fordított munkamennyiség határozza meg, 
akkor mennél lustább vagy ügyetlenebb valaki, annál 
értékesebb az áruja, mert annál több idő kell neki az 
elkészítésére. Az a munka azonban, amely az értékek 
szubsztanciáját alkotja, egyenlő emberi munka, 
ugyanannak az emberi munkaerőnek a kifejtése. A 
társadalom egész munkaereje, amely az áruvilág 
értékeiben testesül meg, itt egy és ugyanaz az emberi 
munkaerő, bár számtalan egyéni munkaerőből áll. 
Minden ilyen egyéni munkaerő ugyanolyan emberi 
munkaerő, mint a másik, amennyiben társadalmi 
átlagmunkaerő jellege van, és mint ilyen társadalmi 
átlagmunkaerő hat, tehát egy áru termeléséhez is csak 
az átlagosan szükséges, vagyis társadalmilag szükséges 
munkaidőt használja fel. Társadalmilag szükséges 
munkaidő az a munkaidő, amelyre szükség van ahhoz, 
hogy valamely használati értéket a meglevő 
társadalmilag normális termelési feltételek között és a 
munka társadalmilag átlagos ügyességi és intenzitási 
foka mellett előállítsunk. Így például Angliában a 
gőzszövőszék bevezetése után elegendő volt talán 
feleannyi munka, mint azelőtt, hogy adott mennyiségű 
fonalat szövetté alakítsanak. Az angol kéziszövőnek 
valójában ugyanannyi munkaidő kellett ehhez az 
átalakításhoz, mint azelőtt, de egyéni munkaórájának 
terméke most már csak fél társadalmi munkaórát 
jelenített meg, és ezért korábbi értéke felére csökkent.” 
(Marx: A Tőke I. 44-45. oldal, MEM 23. kötet) – RH 
jegyzete
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munkás, aki hétfőn kezd dolgozni, szerda 
estig pótolja a tőkésnek a fizetett bér teljes 
értékét. De abbahagyja-e akkor a munkát? 
Korántsem. A tőkés az ő heti munkáját 
vásárolta meg és a munkásnak a hét hátralevő 
három napján is dolgoznia kell még. A 
munkásnak ez a többletmunkája, melyet a 
bére pótlására szükséges időn túl dolgozik, 
forrása az értéktöbbletnek, a profitnak, a tőke 
egyre növekvő gyarapodásának. 
 
Ne mondják önkényes feltevésnek azt, hogy a 
munkás három nap alatt ledolgozza a bért, 
melyet kapott, és a többi három napon a tőkés 
számára dolgozik. Hogy éppen három napra 
van-e szüksége ahhoz, hogy bérét pótolja, 
vagy kettőre vagy négyre, az persze itt 
teljesen közömbös és a körülmények szerint 
változik is; a fő azonban az, hogy a tőkés 
azon a munkán kívül, amelyet megfizet, olyan 
munkát is kisajtol még, amelyet nem fizet 
meg, ez pedig nem önkényes feltevés, hiszen 
a tőkés azon a napon, amelyen tartósan már 
csak annyi munkát kapna a munkástól, 
amennyit neki a bérben megfizet, bezárná 
műhelyét, mivel egész profitja füstbe menne. 
 
Itt a megoldása valamennyi fent említett 
ellentmondásnak. Az értéktöbblet keletkezése 
(a tőkés profitja jelentős része az 
értéktöbbletnek) most már egészen világos és 
természetes. A munkaerő értékét megfizetik, 
de ez az érték sokkal kisebb annál az értéknél, 
melyet a tőkés a munkaerőből ki tud sajtolni, 
és a különbség, a meg nem fizetett munka, 
alkotja éppen a tőkés, vagy, pontosabban 
szólva, a tőkésosztály részét. Mert még annak 
a profitnak is, melyet a fenti példában a 
gyapotkereskedő a gyapotjából szerzett, meg 
nem fizetett munkából kell állnia, hacsak a 
gyapot ára nem emelkedett. A kereskedő csak 
pamutgyárosnak adhatta el gyapotját, aki 
gyártmányából az említett 100 talléron kívül 
még a maga számára nyereséget is ki tud 
sajtolni, aki tehát a bezsebelt meg nem fizetett 
munkát megosztja vele. Egyáltalában ez a 
meg nem fizetett munka az, ami a társadalom 
valamennyi nem-dolgozó tagját eltartja. 
Belőle fizetik az állami és községi adókat, 
amennyiben azok a tőkésosztályt sújtják, a 
földbirtokosok földjáradékát stb. Ezen alapul 
az egész fennálló társadalmi rend. 

Másrészt ízetlen feltevés volna, hogy a meg 
nem fizetett munka csak a jelenlegi viszonyok 
közt keletkezett, amikor a termelést egyfelől 
tőkések, másfelől bérmunkások folytatják. 
Ellenkezőleg. Az elnyomott osztálynak 
minden korban kellett meg nem fizetett 
munkát végeznie. Az egész hosszú idő alatt, 
mikor a rabszolgaság volt a munkaszervezet 
uralkodó formája, a rabszolgáknak sokkal 
többet kellett dolgozniok, mint amennyit 
létfenntartási eszközök formájában 
megtérítettek nekik. A jobbágyrendszer 
uralma alatt és a paraszti robotmunka 
eltörléséig ugyanez volt az eset; sőt itt 
kézzelfoghatóan megmutatkozik a különbség 
a között az idő között, amelyet a paraszt a 
saját létfenntartásáért dolgozik és a 
többletmunka között, melyet a földesúr 
számára teljesít, mert az utóbbi az előbbitől 
elkülönítve folyik le. A forma most 
megváltozott, de a dolog megmaradt, és 
ameddig „a társadalom egy része a termelési 
eszközök monopóliumával rendelkezik, a 
munkásnak, akár szabad ember, akár nem, az 
önmaga fenntartásához szükséges 
munkaidőhöz többletmunkaidőt kell 
hozzátennie, hogy a létfenntartási eszközöket 
megtermelje a termelési eszközök 
tulajdonosai számára". (Marx, 202. old.)14 

 II. 
 
Az előző cikkben láttuk, hogy minden 
munkás, akit a tőkés foglalkoztat, kettős 
munkát végez. Munkaideje egy részében 
pótolja a bért, amelyet a tőkés előlegezett 
neki, és a munkának ezt a részét Marx 
szükséges munkának nevezi. De ezután még 
tovább kell dolgoznia és ez alatt az idő alatt 
termeli a tőkés számára az értéktöbbletet, 
melynek jelentékeny részét a profit alkotja. A 
munkának ezt a részét többletmunkának 
nevezik. 
 
Tegyük fel, hogy a munkás hetenként három 
napot dolgozik, hogy bérét pótolja és három 
napot, hogy értéktöbbletet termeljen a tőkés 
számára. Másképp kifejezve ez annyit jelent, 
hogy napi tizenkét óra munka esetén napi hat 

14 MEM 23. kötet 220. oldal – RH jegyzet
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széntermelés elegendő-e az előirányzott 
vastermeléshez stb.A1)
Mármost annak a kérdése, hogy a pénz, illetve 
a piac beépíthető-e a kommunizmus, mint 
társadalom szerves egészébe, dinamikájába, 
valójában annak a kérdése, hogy e 
dinamizmusban a 
termelő fogyasz-
tás/fogyasztó ter-
melés összekap-
csolható-e egy-
mással társa-
dalmilag szüksé-
ges munkaidők-
ként, s ez mennyi-
ben termeli újra a 
tulajdonként elvá-
lasztottságot. 
Mindez pedig 
annak a kérdése, 
hogy a társadalmi 
termelőerők 
mennyire fejlettek 
társadalmiságban, 
termelékenység-
ben.

Ám a fejlettséget s 
fejlődést sem lehet 
egyenes vonalként 
jellemezni. A 
kapitalizmus mint 
(áru)értékviszo-
nyon, egyenlőt-
lenséget teremtő egyenlőség viszonyán 
alapuló rendszer nem csak osztályminőségű 
különbözőséget tételez. Hanem eleve, az 
értékviszonyból következően különböző 
fejlettségű területeket, régiókat, országokat 
stb., különböző nagyságú, felhal-
mozóképességű tőkéket kell, hogy 
kitermeljen. Ráadásul a tőkefelhalmozás 
uralkodóvá, a termelést meghódítóvá, uralóvá, 
azaz kapitalizmussá nem az egyszerre, 
mindenütt, a mindenhol ugyanolyan-ugyanaz 
jegyében fejlődött ki. A világ fejlődése nem 
egy homogén, egyenszürke folyamat; s így a 
kapitalizálódás már csak a történelmi fejlődés 

1 A hosszabb, „cikk a cikkben” jellegű megjegyzéseket 
NAGYBETŰVEL jelölve végjegyzetként közöljük

egyenlőtlenségei által is egyenlőtlenül, más-
más eredményekkel stb. történt. Más 
feltételek egyenlőtlensége egy 
egyenlőtlenségen alapuló s azt újratermelő 
rendszer számára: a tulajdoni elválasztás 
legtársadalmabbikának, azaz végkifejletének 

sajátos fejlődési 
pályáit kell, hogy 
okozza. Például a 
krónikusan alulfej-
lesztett régiók 
világát. S a tőkés 
termelőerők társadal-
miságban (nemzet-
köziségben), terme-
lékenységben való 
túlfejlődése saját 
tőkés viszonyain 
egyre inkább a 
fejlődés reményével 
boldogított alulfej-
lettség konzerválása 
mellett az alulfej-
lesztés tendenciáit 
kell, hogy felerősítse. 
Azaz a tőke fejlődése 
egyre inkább a 
visszafejlesztés, a 
pauperizáció, az ipar 
s mezőgazdaság szét-
verésének felesleg-
országait kell, hogy 
kifejlessze. A tőke 
fejlődése nem csak a 

„mindenkinek juthatna” kapacitások 
létrehozását jelenti tehát. Egy-egy terület 
tőkés fejlődése más területek alulfejlesztését 
követeli. Nem egyszerűen a kapitalizmus 
viszonyainak megváltoztatása a feladat. 
Hanem a romhalmaz és bombatölcsérek 
vidékein a termelő fogyasztás/fogyasztó 
termelés feltételeinek a biztosítása- immár 
mindennek oka, a kapitalizmussal szemben, 
azaz annak meghaladva tagadásával.

Így a kérdés nem egyszerűen a prekapitalista 
viszonyok kapitalizációjára, illetve 
kommunistaként meghaladva tagadására 
vonatkozik. Hanem a tőkés túlfejlődés okozta 
alulfejlesztés problematikájára. De a tőkés 
módon alulfejlesztés a kapitalizmus részeként 
való alulfejlesztés. A kapitalizmus növekvő 
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fizetőeszköz helyébe), de leggyakrabban ezek 
sajátos egymásra hatása folytán tűntek fel (pl. 
a feketepiacon azok a parasztok, akik 
terményeit az állam felvásárolta volna, de 
piaci áron többet remélhettek ezekért) újra és 
újra szembeszegülve akár a legelnyomóbb 
felsőbb rendeletekkel és intézkedésekkel is.
 
4. Ha az iménti kérdéseket úgy válaszoltuk 
meg, hogy a kapitalizmus pozitív irányú 
megszüntetése érdekében elengedhetetlenül 
szükséges a kapitalizmus működését jellemző 
összes gazdasági intézmény, struktúra, 
jelenség stb. azonnali/igen rövid időn belül 
történő felszámolása - annak érdekében, hogy 
egyfelől a kapitalizmust ne lehessen 
rehabilitálni, másfelől hogy ne negatív irányú 
változásokra, történelmi visszalépésre 
kerüljön sor – akkor ez miképpen valósítható 
meg ténylegesen? Amennyiben 
kommunizmusról mint világméretű emberi 
közösségről beszélünk, s ez feltételezi a világ 
összes – legalábbis az összgazdasági 
folyamatok szempontjából nézve releváns – 
szegmensének egyidejű forradalmasodását és 
e helyi forradalmak összekapcsolódását és 
győzelmét/győzelmét és összekapcsolódását, 
ez az „egyidejűség” optimista becslések 
szerint is könnyen lehet, hogy éveket vagy 
akár évtizedeket jelent (főleg, hogyha 

polgárháborúkkal, ellenforradalmi 
kísérletekkel stb. stb. számolunk), azaz egy 
előre nem bejósolható átmeneti időszakkal 
mindenképpen számolni szükséges, amely 
lényegéből adódóan (területi korlátoltság, 
háborús időszak, destabilizáció) nem 
nevezhető kommunizmusnak. Ebből két 
megközelítés következik: a) Mi a sajátossága 
a fentiek viszonylatában ennek az átmeneti 
időszaknak és – kedvező nemzetközi 
feltételek mellett – hogyan vezet ez egyenesen 
és következetesen a kommunizmus irányába? 
b) Ez az átmeneti időszak nem feleltethető-e 
meg tulajdonképpen a 3. pontban felvetett 
„két lépcsős” struktúrának. 
 
5. Hogyha ezt a fajta átmeneti vagy „két 
lépcsős” struktúrát mint olyat 
szükségszerűnek tételezzük, nem jutunk-e 
szükségszerűen vissza – az elfogadott és 
alkalmazott autoritás fokától és jellegétől 
függően – az orosz bolsevik vagy a spanyol 
kollektivisztikus gyakorlathoz, amelyeknek 
történetileg ismert a kifutásuk? Magyarán 
gazdaságirányítási szempontból ezen esetben 
létezhet-e harmadik – forradalminak vélt – út 
is, amely nem a kapitalizmus korábbi 
formájának restaurációját vagy annak 
forradalminak hitt/hazudott csökevényét 
teremti meg? 

*

PÉNZ, PIAC, TÁRSADALMASÍTÁS – RÉSZEG HAJÓ

Az alapvető kérdés a következő: a termelő 
fogyasztás és a fogyasztó termelés 
történelmileg alakult és alakuló szerves 
egésze adott (termelőerő) fejlettségen milyen 
viszonyokkal valósul és valósulhat meg s ez 
utóbbiak milyen termelőerő fejlődést 
határoznak/határozhatnak meg; illetve e 
termelőerők s viszonyok az újratermelés 
milyen céljait határozzák és határozhatják 
meg egyáltalán? 

Az, hogy „meghatározza” nem jelenti azt, 
hogy ne állhatnának fenn ellentmondások a 
szerves egész mozzanatai között; s ez meg 
nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag 
dialektikus ellentmondások állhatnak fenn 

közöttük. Kontradiktórius ellentmondások is 
létrejöhetnek/létrehozhatóak, s ezek aztán a 
maguk dialektikájával alakíthatják-
pusztíthatják a szerves egészet. Adott esetben 
olyasvalamivé, ami egyáltalán nem volt célja 
a kontradiktórius ellentét létrehozójának (lásd 
Mao Ce-tung elképzelését a Nagy Ugrás 
időszakában arról, hogy az 
egyensúlytalanságtól nem kell félni, mert az 
egyensúly csak kivételes állapot - tehát a 
szén-, vas-, és gabonatermelés egymáshoz 
való viszonyában nem lényeges kérdés, hogy 
a mindent, vagyis a munkaerőt is pazarló 
népikohó-mozgalom felfuttatásával marad-e 
munkaerő a rizs betakarításához, és így végül 
marad-e ember a kohókhoz, vagy hogy a 
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órát dolgozik a béréért és hat órát értéktöbblet 
előállítására. Egy hétből csak hat napot, és 
még a vasárnap bevonásával is csak hét napot 
lehet kipréselni, de minden egyes napból ki 
lehet préselni hat, nyolc, tíz, tizenkét, tizenöt, 
sőt még több munkaórát. Napibéréért a 
munkás egy munkanapját adta el a tőkésnek. 
De mi egy munkanap? Nyolc óra vagy 
tizennyolc? 
A tőkésnek az az érdeke, hogy a munkanapot 
a lehető leghosszabbá tegyék. Minél 
hosszabb, annál több értéktöbblet jön létre. A 
munkásnak megvan az a helyes érzése, hogy 
minden órai munkát, melyet munkabére 
pótlásán felül dolgozik, jogtalanul vesznek el 
tőle: saját testén kell tapasztalnia, mit jelent 
az, túl hosszú ideig dolgozni. A tőkés a 
profitjáért, a munkás az egészségéért harcol, 
pár órai mindennapi nyugalomért, hogy 
munkán, alváson és evésen kívül még egyéb 
emberi tevékenységet is folytathasson.15 
Mellesleg megjegyezve, nem is függ az egyes 
tőkések jóakaratától, hogy belebocsátkoznak-
e ebbe a harcba vagy sem, mert a 
konkurrencia még a legemberbarátibb tőkést 

15 „A munkás annál szegényebb lesz, minél több 
gazdagságot termel, minél inkább növekszik termelése 
hatalomban és terjedelemben. A munkás annál olcsóbb 
áruvá lesz, minél több árut hoz létre. A dolgok 
világának értékesedésével egyenes arányban nő az 
emberek világának elértéktelenedése. A munka 
nemcsak árukat termel; önmagát és a munkást is mint 
árut termeli, mégpedig abban a viszonyban, amelyben 
egyáltalában árukat termel.
 
Ez a tény nem fejez ki egyebet, mint ezt: A tárgy, 
amelyet a munka termel, a munka terméke, mint idegen 
lényeg, mint a termelőtől független hatalom lép vele 
szembe. A munka terméke az a munka, amely egy 
tárgyban rögzítette, dologivá tette magát, a munka 
tárgyiasulása. A munka megvalósulása a munka 
tárgyiasulása. A munkának ez a megvalósulása a 
nemzetgazdasági állapotban mint a munkás 
megvalótlanulása, a tárgyiasulás mint a tárgy 
elvesztése és a tárgy igájában való szolgaság, az 
elsajátítás mint elidegenülés, mint külsővé-idegenné 
válás jelenik meg.” (Marx: Gazdaságfilozófiai 
kéziratok 1844-ből, MEM 42. kötet 84. oldal) – RH 
jegyzete

 „A munka szabad minden civilizált országban; nem 
arról van szó, hogy a munkát felszabadítsuk, hanem 
arról, hogy felemelve-megszüntessük.” (Marx-Engels: 
Német ideológia, MEM 3. kötet 188. oldal) – RH 
jegyzete

is arra kényszeríti, hogy kollégáihoz 
csatlakozzék és olyan hosszú munkaidőt 
szabjon meg, mint ezek.
 
A munkanap megállapítása körüli harc a 
szabad munkás16 első történelmi fellépésétől a 
mai napig tart. A különböző szakmákban 
különböző hagyományos munkanap 
uralkodik; de valójában ezt ritkán tartják be. 
Csak ott, ahol törvény állapítja meg a 
munkanapot, és ellenőrzi betartását, csak ott 
lehet valóban normálmunkanapról beszélni. 
És ez ideig ez jóformán csak az angol gyári 
kerületekben van így. Itt minden nő és minden 
13—18 éves fiú számára tízórás munkanap (öt 
napon át 10 és fél óra, szombaton 7 és fél) van 
megállapítva, s minthogy a férfiak a nők és 
gyermekek nélkül nem dolgozhatnak, rájuk is 
érvényes a tízórás munkanap. Az angol gyári 
munkások ezt a törvényt sok évi kitartással, a 
gyárosokkal vívott rendkívül szívós, makacs 
harccal, a sajtószabadság, az egyesülési és 
gyülekezési jog segítségével és a magában az 
uralkodó osztályban támadt szakadások ügyes 
kihasználásával küzdöttek ki. Ez a törvény 
védőpajzsa lett Anglia munkásainak, 
lassanként kiterjesztették valamennyi nagy 
iparágra és a múlt évben majdnem minden 
szakmára, legalábbis mindazokra, melyekben 
nőket és gyermekeket foglalkoztatnak. Marx 
műve fölöttébb részletes anyagot tartalmaz a 
munkanap angliai törvényes szabályozásának 
történetéről. A legközelebbi észak-német 
Reichstag szintén tanácskozni fog egy ipari 
rendtartásról és ezzel kapcsolatban a gyári 
munka szabályozásáról. Elvárjuk, hogy azon 
képviselők közül, akiket német munkások 
választottak meg, egy sem fog ennek a 
törvénynek a tárgyalásában anélkül részt 
venni, hogy előzőleg teljesen meg ne 
ismerkedjék Marx könyvével. Sokat kell itt 
keresztülvinni. Az uralkodó osztályokon 
belüli szakadások kedvezőbbek a munkások 

16 Erről a kérdésről, bérmunkásosztályról, 
proletariátusról lásd álláspontunkat ’Kik azok a 
proletárok’ c. cikkünkben:
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-1.-szam--2014-februar---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-1.-szam---2014.-
februar.html – RH jegyzete
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számára, mint Angliában valaha voltak, mert 
az általános választójog arra kényszeríti az 
uralkodó osztályokat, hogy a munkások 
kegyét keressék. A proletariátus négy vagy öt 
képviselője ilyen körülmények között 
hatalom, ha értenek hozzá, hogy kihasználják 
helyzetüket, s ha mindenekelőtt tudják, miről 
van itt szó, amit a polgárok nem tudnak. És 
ehhez Marx könyve minden anyagot készen a 
kezükbe ad.17 
Átsiklunk egész sor további igen szép, inkább 
elméleti jelentőségű fejtegetésen és még csak 
az utolsó fejezetre térünk ki, amely a tőke 
akkumulációjáról vagy felhalmozásáról szól. 
Itt Marx elsőként mutatja ki, hogy a tőkés 
termelési mód, vagyis az a termelési mód, 
melyben egyrészt tőkések, másrészt 
bérmunkások vesznek részt, nemcsak a 
tőkésnek termeli meg mindig újra a tőkéjét, 
hanem egyszersmind a munkások nyomorát is 
mindig újra megtermeli; úgyhogy 
gondoskodás történik arról, hogy újra meg 
újra meglegyenek az egyik oldalon a tőkések, 
akik tulajdonosai minden létfenntartási 
eszköznek, nyersanyagnak és 
munkaszerszámnak, a másik oldalon pedig a 
munkások nagy tömege, amely kénytelen 
munkaerejét ezeknek a tőkéseknek olyan 
mennyiségű létfenntartási eszközért eladni, 
melyek a legjobb esetben éppencsak 
elegendők, hogy a munkásokat munkaképes 
állapotban tartsák, és a munkaképes 
proletárok új nemzedékét felneveljék. De a 
tőke nem pusztán újratermeli magát: folyvást 
sokszorozódik és nagyobbodik — s ezzel nő a 
hatalma is a munkások tulajdonnélküli 
osztálya fölött. S ahogy ő maga egyre 
nagyobb méretekben újratermelődik, úgy 
termeli újra a modern tőkés termelési mód 

17 Mint írtuk, már Marx is nem egy politikai 
engedményt tett a szociáldemokrácia felé. Ám Engels 
Marx halála után azzal, hogy lényegében 
megteremtette a „marxizmust” (lásd erről Maximilien 
Rubel: The Legend of Marx, or “Engels the founder” 
http://marxmyths.org/maximilien-rubel/article.htm) 
nem „csak” politikai engedményeket tett, hanem 
lényegében lehetőséget adott arra, hogy polgári 
tudománnyá, szociáldemokrata (vagy bolsevik) 
pártideológiává züllessze a „marxi” teóriát. Így 
lehetséges, hogy akár olyan alapvető jelentőségű 
kommunista műveket, mint „A Tőke”  kretén 
polgárivá, a parlamentarizmus, parlamenti kretenizmus 
játékszerévé degradálja. – RH jegyzete

szintén egyre nagyobb méretekben, egyre 
növekvő számban a nincstelen munkások 
osztályát. „A tőke felhalmozása a bővített 
tőkeviszonyt termeli újra, több tőkést vagy 
nagyobb tőkéseket az egyik oldalon, több 
bérmunkást a másikon… A tőke felhalmozása 
tehát a proletariátus szaporítása." (600. 
old.)18 Mivel azonban a gépi berendezés 
haladása, a földművelés javítása stb. 
következtében egyre kevesebb munkás 
szükséges ahhoz, hogy egyenlő mennyiségű 
terméket állítsanak elő, mivel ez a 
tökéletesítés, azaz a munkások e 
létszámfelettivé tétele gyorsabban nő, mint 
maga a növekvő tőke, mi lesz a munkásoknak 
ebből a folyton szaporodó számából? Ipari 
tartaléksereget alkotnak, melyet rossz vagy 
középszerű üzletmenet idején munkája 
értékén alul fizetnek és rendszertelenül 
foglalkoztatnak, vagy a nyilvános 
szegénygondozást terhelik meg vele, amely 
azonban különösen élénk üzletmenet idején 
nélkülözhetetlen a tőkés osztálynak, amint ezt 
Anglia példája kézzelfoghatóan bizonyítja — 
mely azonban minden körülmények között arra 
szolgál, hogy a rendszeresen foglalkoztatott 
munkások ellenállóerejét megtörje és bérét 
alacsonyan tartsa. „Mennél nagyobb a 
társadalmi gazdagság… annál nagyobb a 
viszonylagos túlnépesség" (létszám-feletti 
népesség), „vagyis ipari tartaléksereg… 
Mennél nagyobb azonban ez a tartaléksereg 
az aktív" (rendszeresen foglalkoztatott) 
„munkássereghez képest, annál tömegesebb a 
konszolidált'' (állandó) „túlnépesség, vagyis 
az a munkásréteg, melynek nyomora fordított 
arányban áll munka-gyötrelmével. Végül 
mennél nagyobb a munkásosztály lázárjainak 
rétege és az ipari tartaléksereg, annál nagyobb 
a hivatalos pauperizmus. Ez a tőkés 
felhalmozás abszolút, általános törvénye." 
(631. old.)19 

Ez a modern, tőkés társadalmi rendszer 
szigorú tudományossággal bebizonyított 
néhány legfőbb törvénye, és a hivatalos 
közgazdászok óvakodnak attól, hogy akár 

18 MEM 23. kötet 574. oldal – RH jegyzete

19 MEM 23. kötet 602. oldal – RH jegyzete
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4. A pénz megtartása és legitimálása 
következő lépésként maga után vonta a 
pénzzel kapcsolatos műveletek és 
intézmények rehabilitálását. Szintén a 
Dolgoff-könyvből idézve:

"A hitel társadalmi funkcióval fog bírni és 
nem az uzsora magánspekulációja lesz... A 
hitel a társadalom gazdasági 
teljesítőképességén fog nyugodni és nem 
profitérdekeken... Szükséges lenne (...) 
létrehozni a csere egy szimbólumát (pénz) a 
termékek körforgásának és cseréjének 
érdekében (...) A Hitel és Csere Tanácsa olyan 
lesz, mint a termékek és az országos 
szükségletek hőmérője." (Diego Abád de 
Santillán [a katalán autonóm kormány 
anarchista gazdasági minisztere]: After the 
Revolution)

"[az] anarchisták elvetették egy nemzeti pénz 
helyettesítésének gondolatát. Az 
agrárkollektívák úgy döntöttek, eltörlik a 
pénzt, csak hogy bevezessék a csere más 
rendszereit... A helyi pénz és az egységes 
pénznem hiánya által létrejött nehézségek 
hamar nyilvánvalóvá váltak. Aragónia 
kollektívái nagyon hamar meglátták az 
előnyeit valamiféle nemzeti banknak." (Frank 
Mintz: La Collectivization en Espagne de 
1936 á 1939) 

"A széleskörű és komplex tranzakciók 
szükségessé tették a Föderáció számára egy 
saját bank létrehozását... A bank - föderalizált 
ágain keresztül - koordinálta a cserét és a 
termékek áruba bocsátását a Köztársasági 
Spanyolországban, és szabályozott minden 
ügyet, ami a külföldi kereskedelemmel volt 
kapcsolatos. A Föderáció bankját 
természetesen a Bankmunkás Szakszervezet 
irányította... Katalónia 1937 augusztusában 
létrehozott Központi Bankjában a 
pénztranzakciókat a minimumra redukálták. 
Hitelt nem adtak készpénzben (...). Úgy 
működött, mint egy koordináló ügynökség." 
(Augustin Souchy: Nacht über Spanien) 

Mindezen elméleti, gazdaságtörténeti leírások 
és konkrét forradalmi tapasztalatok a 
következő kérdéseket, dilemmákat vetik fel:

1. Megszüntethető-e a kapitalizmus az olyan,

eredendően prekapitalista, de a 
kapitalizmustól elválaszthatatlan gazdasági 
tényezők kiiktatása nélkül, mint a pénz, a 
pénzügyi tranzakciók, a piac, a kereskedelem, 
a csere stb.?

2. Ha meg is szüntethető a kapitalizmus a fent 
említett tényezők meghagyása mellett, nem 
eredményez-e ez szükségszerű visszalépést a 
lokális korlátoltság, a primitív önellátás, a 
gazdasági fragmentáltság stb. felé, ami 
egyfelől nem a bőség, de esetenként még csak 
nem is az alapvető szükségletek 
kielégítésének irányába mutat, hanem a 
regionális földrajzi, éghajlati, demográfiai és 
társadalmi munka- és elosztásszervezési 
determinizmusok és sajátosságok fogságába 
zárja az adott közösséget, másfelől a nagyobb 
hatékonyság és versenyképesség érdekében 
nem vezet-e hosszabb-rövidebb időn belül 
szinte szükségszerűen a kapitalizmus eredeti 
formájához?

3. Lehetséges-e a kapitalizmus „két lépcsős” 
formában történő pozitív (értsd anarchista-
kommunista tendenciájú) meghaladása, azaz 
első körben a kapitalizmus legfejlettebb, 
legkizsákmányolóbb stb. intézményeinek, 
jelenségeinek a megszüntetése (pl. tőzsdék 
felszámolása, nagyvállalatok társadalmasítása 
stb.), viszont a prekapitalista gyökerű egyéb 
gazdasági formák, jelenségek ideiglenes 
meghagyása (bizonyos fajta pénzgazdálkodás, 
bizonyos fajta piacok stb.), ameddig a 
forradalmi processzió el nem ér egy bizonyos 
pontra, amely már kedvezőbb feltételeteket 
teremt e „második lépcső” megugrása 
számára (nyílt ellenforradalmi kísérletek 
leverése, a nagyobb termelőlétesítmények 
biztos kontrollja, az infrastruktúra 
helyreállítása és viszonylag stabil ellenőrzése 
stb.)? Mint azt a történelmi tapasztalatok 
megmutatták ezek a prekapitalista gyökerű 
jelenségek részben az adott körülmények 
közepette gazdasági szükségszerűségként 
törtek felszínre (pl. fekete piacozás az éhhalál 
elkerülése érdekében), részben a 
kapitalizmusban kialakult és attól 100%-ig 
nem függetleníthető tudatok korlátoltsága és 
irányultsága folytán akarva-akaratlan 
újratermelődtek (pl. új helyi/regionális pénzek 
vagy kvázi pénzek bevezetése az állami 
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3. A Dolgoff által szerkesztett spanyolországi 
kollektívákról szóló könyvben a pénzzel 
kapcsolatban hasonló értelmű megállapítások 
olvashatók, mint az általatok közreadott 
cikkben a piacot illetően. Pl.: "Egy életképes 
társadalmi rendben a pénz, mint egy puszta 
szimbólum, amely a javak és szolgáltatások 
cseréjének megkönnyítésére szolgál, bele fog 
illeszkedni a forradalmi gazdaságba is, 
megőrizve felbecsülhetetlen előnyeit 
(generációk gazdasági tapasztalatainak 
eredményét). Kizárólag a még folyamatban 
levő tranzakciók lebonyolítását elősegítő 
leghatékonyabb eszközként fogják használni." 
(Szögezte le a kollektivizált textilipar 
munkásainak anarchoszindikalista 
szakszervezete.)

"A pénz néhány formája (...) nélkülözhetetlen 
egy komplexen szerveződő társadalomban. A 
pénz egy standard mérőeszköz a termékek és 
szolgáltatások értékének mérésére, éppolyan 
metrikus rendszer, melyet a távolságok vagy 
dimenziók és súlyok vagy dolgok 
összehasonlítására használnak. Mint ahogy a 

metrikus rendszer is helyettesíthető más 
mértékrendszerekkel, a monetáris rendszer 
szintúgy megváltoztatható. A világon zajló 
tranzakciók 99%-a nem készpénzben történik, 
hanem utalványok révén csekkek, 
kötelezvények, hitelkártyák, kereskedelmi 
bélyegek, stb. formájában. De ez nem jelenti 
azt, hogy a "pénzt eltörölték". Ez egyszerűen 
azt jelenti, hogy a csere egy szimbólumát 
helyettesítették egy másikkal." (Sam Dolgoff: 
The Anarchist Collectives)

Mint az közismert, még azok az anarchista 
kollektívák is, amelyek elméletben 
mindenáron meg akarták szüntetni a pénzt, 
megteremtve ezzel az új társadalom alapjait, 
kényszeres ragaszkodásukban tulajdonképpen 
újratermelték azt decentralizált formában: 
„Egyes helyeken, főképp Aragóniában, a 
helyi kollektívák 250, sőt 300 különböző 
fajtájú helyi pénzt, utalványt, kupont, 
élelmiszerjegyet, fémzsetont, kártyát, stb. 
vezettek be." (Gaston Leval: L'Espagne 
libertaire)

50

csak megkíséreljék cáfolásukat. De ez volna 
minden? Korántsem! Amily élesen kiemeli 
Marx a tőkés termelés rossz oldalait, éppoly 
világosan kimutatja azt is, hogy ez a 
társadalmi forma szükséges volt ahhoz, hogy 
a társadalom termelőerői olyan fokra 
legyenek fejleszthetők, amely a társadalom 
minden tagja számára egyenlő, emberhez 
méltó fejlődést tesz lehetővé. Minden előző
társadalmi forma túl szegény volt ehhez. Csak 
a tőkés termelés teremti meg azt a 
gazdagságot és azokat a termelőerőket, 
amelyek ehhez szükségesek, de az elnyomott 
munkások tömegében egyúttal megteremti azt 
a társadalmi osztályt is, amely mindinkább 
arra kényszerül, hogy ezt a gazdagságot és 
ezeket a termelőerőket az egész társadalom 
érdekében való felhasználásra igénybe 
vegye,20 ahelyett hogy — amint ez ma 

20 „A tőkefelhalmozás fejlesztése magát a 
tőkefelhalmozást kezdi megbénítani: a haszonért s 
hatalomért konkurálva, vagyis e rend éltető eleméért, 
az eleven munkaerő kizsákmányolásáért konkurálva az 
eleven munkaerő kizsákmányolását fokozzák; végül a 
tudás és technikafejlesztéssel, a termelés egyre 
társadalmibb s nemzetközibbé tételével, azaz a munka 
termelékenységének növelésével magát az eleven 
munkaerőt kapcsolják ki a termelésből. Így a haszonná 
lehető új érték egyre kisebbé lesz; s az eladás növekvő 
kényszere csökkenő fizetőképes kereslettel találkozik. 
Minden előzetes híresztelés ellenére ez a tőke, a 
kapitalizmus társadalma; mindezért a tőkefelhalmozás  

történik — egy kiváltságos osztály érdekében 
kerülnek felhasználásra. 

 A megírás ideje: 1868. március 2. és 13. 
között 

A megjelenési helye: „Demokratisches Woch-
enblatt”, 1868 március 21., 28. (12., 13.) sz.

bénulása a társadalom újratermelésének bénulását 
jelenti. Mivel ez a bénulás a tőkefelhalmozás belső, 
lényegi működésének következménye, ezért az ebből 
fakadó társadalmi katasztrófák sem oldhatóak meg 
kapitalista eszközökkel. Csak elodázhatóak, áttolhatóak 
más területekre, a jövőre, végső soron az elnyomottak, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek tömegeire, a 
proletariátusra.” A tőke háborúi a tőkéért – Forradalmi 
defetizmus a kommunizmusért 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/a-toke-
haborui-a-tokeert-forradalmi-defetizmus-a-
kommunizmusert.html
„Mi azt állítjuk, hogy a kommunizmus a kapitalizmus 
meghaladva tagadása, amit a kapitalizmus belső, 
kibékíthetetlen, növekvő ellentmondásai határoznak 
meg.” Vita a Gondolkodj és Lázadj csoporttal  
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/vita-a-
gondolkodj-es-lazadj-csoporttal.html  – RH jegyzete 
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Friedrich Engels: Recenzió a „Tőke" első kötetéről a „Düsseldorfer 

                                                               Zeitung”

 
                 Karl Marx: A tőke. A politikai             

Hamburg21 

Ez a könyv némely olvasóban nagy csalódást 
fog kelteni. Megjelenésére bizonyos oldalról 
már évek óta utaltak. Ebben kellett volna 
végre feltárulniuk az igazi szocialista titkos 
tanoknak és csodaszereknek, s némelyek, 
amikor végre hírét vették megjelenésének, azt 
képzelték, hogy itt most megtudják, hogyan is 
fest majd tulajdonképpen a kommunista 
ezeréves birodalom. Nos, aki ilyen 
szórakozásra számított, az alaposan tévedett. 
Azt mindenesetre megtudja belőle, hogyan 
nem kellene lenniök a dolgoknak, s méghozzá 
igen egyértelmű keménységgel, 784 oldalon 
fejtik ki ezt neki, és akinek azért van szeme, 
hogy lásson, az itt egy társadalmi forradalom 
követelését látja elég világosan felállítva, itt 
nem állami tőkével támogatott munkás-
szövetkezetekről van szó, mint a néhai 
Lassalle-nál, hanem a tőke megszüntetéséről 
egyáltalában.
 
Marx ugyanaz a forradalmár, aki mindig is 
volt, és az is fog maradni, s ő lenne az utolsó, 
aki tudományos munkában elleplezi ilyen 
irányú nézeteit. De hogy azután, a társadalmi 
átalakulás után mi lesz — arról csak igen 
homályos jelzéseket közöl. Megtudjuk, hogy 
a nagyipar „megérleli a termelési folyamat 
tőkés formájának ellentmondásait és 
antagonizmusait, s ezért egyúttal egy új 
társadalom kialakulásának és a régi 
társadalom forradalmi átalakításának 
mozzanatait is"22, továbbá, hogy a termelés 
tőkés formájának megszüntetése „helyreállítja 
az egyéni tulajdont, de a tőkés korszak 
vívmánya: a szabad munkások kooperációja 

21 Magyarul: A Tőke I. kötete MEM 23., mek.oszk.hu
/04700/04724/04724.pdf. A Tőke további kötetei MEM 
24., 25. kötetében találhatók. – RH jegyzet

22 Marx: A Tőke I. 469. oldal, MEM 23. kötet – RH 
jegyzet

 számára23

gazdaságtan bírálata. Első kötet.
  Meissner 1867.

és a földnek,  valamint  a  maga  a munka által 
termelt termelési eszközöknek közös 
tulajdona alapzatán".24

23 Ezt a recenziót Karl Siebel helyezte el a „Düssel-
dorfer Zeitung "-ban. „Düsseldorfer Zeitung" - német 
napilap, 1826-tól 1926-ig jelent meg e címmel (1745-
ben alapították „Düssel-dorfer Stadtanzeiger" címmel); 
a negyvenes évektől a hatvanas évekig polgári liberális 
irányzatú. - MEM 16. kötetének 169. jegyzete  
A szöveget Karl Marx és Friedrich Engels Művei 
(MEM) 16. kötetéből vettük át. – Részeg Hajó (RH) 
megjegyzése

24 MEM 23. kötet 713. oldal. Annyit azért 
hozzáfűznénk, hogy az egyéni tulajdon fogalmán 
kommunistaként könnyű fönnakadni. De a fenti idézet 
alapján mi itt a lényeg? Az talán, hogy a tulajdon örök 
és csak a formája változik? Nem. Az a lényeg, hogy a 
kommunista társadalomban nem lehet a termelő-
eszközökhöz, az általuk termelt létfeltételekhez stb. 
úgy viszonyulni, hogy abból (ismét) a termelők feletti 
uralom, kizsákmányolás jöjjön létre. Nem viszonyulhat 
valaki úgy egy kabáthoz, vagy egy kiló kenyérhez hogy 
azok termelőeszközeit is tulajdonolhatja az ott 
dolgozókkal, azok (többlet)munkájával együtt. De 
fordítva sem lehet: hogy a kabátot, mint adott 
szituációban nem kizsákmányolásra, uralomra, hanem 
egyszerűen személyes szükséglet kielégítésére szolgáló 
eszközt a használójától elvegyenek; ez az önkényes-
kedés semmiképp sem jellemezheti a kommunizmus 
társadalmát. Ha  a szabad személyiségfejlődés 
szükségletei kielégíthetőek az új, kommunista viszo-
nyok közt a hozzájuk fejlesztendő-fejlesztett terme-
lőerőkkel és eszközökkel a szabad személyiségfejlődést 
s annak (kommunista) viszonyait fenntartandó-fejlesz-
tendő – mert a tőke csak önmagához nyomorítottan és 
önmaga ellenében képes azokat fejleszteni, (tőkés) 
rombolóerőkké –, akkor az efféle cselekedet szükség-
képp 'hatalmat a hatalomért' működést, mentalitást, 
korlátoltságot és megnyomorítást jelent, kevesek ural-
mához vezet s végül a termelőeszközök és létfeltételek 
tulajdonlását tételezi. Azaz a kommunizmus tagadását, 
méghozzá úgy, hogy abból a társadalom újratermelé-
sének nagyfokú bénulása, illetve pusztulása keletkezne. 
Ugyanis a kommunizmus termelőerőit akkor már nem 
lehet egyszerűen visszanyomorítani korábbi termelési 
viszonyok közé; ahhoz világméretekben pusztítani és 
pusztulni kell. – RH jegyzet

16

melyek nem választhatók el élesen egymástól: 
a) piaci gazdaság: az anyagi létre épül; falu-
város árucsere, helyi piacok, helyi vásárok, b) 
kapitalizmus: a piaci gazdaságra épül, felülről 
manipulálja azt; távolsági kereskedelem, 
bankok, tőzsdék stb.

2. Sashalmi Endre Braudel ezen elméletét 
tovább gondolva a következőkre jut 
(vázlatosan összefoglalva az Oroszország 
gazdasága a 15-18. században c. könyvében 
írtakat):
az önellátás nem egyenlő a zárt 
házigazdasággal: nem zárja ki a cserét, a pénz 
és a piacok létét – tehát az adott gazdasági 
egységnek nem szükségszerűen kell 
megtermelnie egymagának mindent – nem 
jelent természeti gazdálkodást, ha ez alatt 
mindenféle pénz teljes hiányát értjük, ahol 
közvetlenül árut cserélnek áruért – úgy helyes 
a természeti gazdálkodás használata, ha a vert 
pénz használata jelen van, de csak 
korlátozottan: az adókat, szolgáltatásokat 
elsősorban természetben fizetik a nem 
termelő, uralkodó társadalmi csoportoknak.

Önellátó gazdaság: az adott gazdasági egység 
termelése és fogyasztása nem a piachoz 
igazodik, hanem a háztartás szükségleteihez, 
amit a piactól független tényezők határoznak 

meg – még bérmunkát is alkalmazhat 
időlegesen vagy állandó jelleggel, de ettől 
még nem lesz kapitalista vállalkozás, mert 
bérmunkával nem a kereslet-kínálat 
mechanizmusa miatt él, hanem, mert 
munkaszükségletét nem tudja családi 
forrásból kielégíteni – a piac itt járulékos 
elem – sokszor ellentétesen reagál a piaci 
viszonyokra: sokat ad el, ha alacsony az ár, 
keveset, ha magas.

Az európai önellátás történetében két 
markánsan különböző szakasz figyelhető 
meg:

I. naturális gazdálkodás és zárt házigazdaság 
kifejezések helyett javallott a direkt 
mezőgazdasági fogyasztás kifejezést 
használni: Ny-Eu-ban 500-1150 közt ez a 
rendszer uralkodott: termékek direkt módon 
kerültek fogyasztásra, mert a termelő és 
fogyasztó közé nem ékelődik piac – a javak 
döntő többségét az fogyasztja, aki 
megtermelte, a nem mezőgazdasági népesség 
a terményekhez és ipari termékekhez döntő 
részben közvetlenül jut adó és szolgáltatás 
formájában; a kereskedelem nem termékeket, 
hanem luxustárgyakat forgalmaz; a távolsági 
kereskedelemben a pénz hasznos, a 
mezőgazdaságban nincs jelentősége.

II. 1150 után a mezőgazdasági fogyasztás már 
indirekt módon történik: a nem 
mezőgazdasági népesség már javarészt piacon 
szerzi be a termékeket, bár a társadalom nagy 
része még mindig maga állítja azt elő; a 
pénzhasználat jelentősebb, mert a 
mezőgazdasági termékek bekerülnek a 
kereskedelmi forgalomba.

Mindkettő tehát önellátásnak tekinthető; a 19. 
századot megelőzően a piaci gazdaság és a 
kapitalizmus csak egy viszonylag vékony 
réteg volt ezek felett. A piaci gazdaság 
elsődleges célja a termelés és a fogyasztás 
közti kapocs biztosítása volt; terjeszkedését a 
városi népesség növekedése segítette elő 
(helyi → regionális piacok). A kapitalizmus 
ekkoriban főképp a távolsági kereskedelem 
terén volt jelen, személyüket tekintve más 
kereskedők is vettek részt benne, mint a piaci 
gazdaságban.
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KÉT KÉRDÉS - KÉT VÁLASZ

Második rész

A KUBAI FORRADALOM VÁLASZÚTON C. SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Egy apró elütés: "A feketepiac savként marja 
szét a kubai gazdaságot, mivel a bürokraták, 
akik fel kívánják újítani a lakóhelyüket, 
tudják, hogy a villanyszerelő, a vízszerelő és a 
kőműves az államtól lopott szerszámokal..." – 
szerszámokkal.

És egy sokkal lényegibb probléma, ami ennek 
az idézetnek a kapcsán adja magát: "De 
tisztázzuk: nincs szó a piac és a szocializmus 
építésének szembeállításáról, mert a piacnak 
tett engedmények szükségszerűek és 
legitimek, amikor az ellátást, vagy a kubai 
forradalomnak: az antiimperialista 
világforradalom vívmányának a túlélését kell 
biztosítani. Továbbá a piacok a kapitalizmus 
előtt jelentek meg a történelemben és túl is 
fogják élni azt azokban az átmeneti 
rendszerekben, melyek akár egy évszázadig is 
fennállhatnak a kapitalizmus világméretű 
összeomlásáig. Az a kérdés, hogy a 
szabadpiac rendeli-e alá magának a 
társadalmat, vagy ez utóbbi irányítja és 

ellenőrzi a piacot, helyet adva a külföldi 
kapitalista beruházásoknak, a „know-how” és 
az innováció hordozóinak." 

Röviden: a piac prekapitalista struktúra, ezért 
bár alapvető feltétele a kapitalizmusnak, 
fordítva ez nem igaz, kapitalizmus nélkül is 
létezett és létezhet piac. Ennek a tételnek a 
kapcsán a következők merültek fel bennem.

1. Braudel - elsősorban a középkori európai 
történelem vizsgálatán alapuló – elméletében 
szembe állította egymással a 19. század előtt 
létezett kétféle gazdasági rendszert: I. anyagi 
civilizáció, azaz a legszélesebb értelemben 
vett önellátás, annak tradicionális 
szabályozási rendszerével (a lakosság 70-
90%-a a mezőgazdaságból élt, az 
foglalkoztatta őt és állította elő a számára 
szükséges javak nagy részét), II. gazdasági 
civilizáció, amely a 19. század során mind 
jobban előretör és felváltja az előbbit. Alapja 
a piaci működés, melynek két fajtája van, 
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Ennyivel kell megelégednünk, s az előttünk 
levő kötetből következtetve nyilván e mű 
kilátásba helyezett második és harmadik 
kötete is csak keveset fog nyújtani erről az 
érdekes kérdésről. Ezúttal meg kell 
elégednünk pontosan „a politikai gazdaságtan 
bírálatával", s ezzel mindenesetre igen 
nagykiterjedésű területre jutunk. Itt 
természetesen nem bocsátkozhatunk bele e 
terjedelmes könyv részletes levezetéseinek 
tudományos mérlegelésébe, még röviden sem 
adhatjuk vissza a benne felállított fő tételeket. 
A szocialista elmélet többé-kevésbé ismert 
alapelvei mind arra redukálódnak, hogy a 
munkás a mai társadalomban nem kapja meg 
munkája termékének teljes értékét. Ez a tétel a 
vezérfonala az előttünk fekvő műnek is, csak 
sokkal élesebben meghatározva, 
következetesebben nyomonkísérve minden 
következtetésében, szorosabban összeszőve a 
nemzetgazdaságtan fő tételeivel, vagy 
közvetlenebbül szembeállítva velük, mint 
eddig. Marx írásának ez a része azáltal, hogy 
szigorú tudományosságra törekszik, nagyon 
előnyösen különbözik az összes általunk 
ismert korábbi ilyenfajta írásoktól, s látszik, 
hogy a szerző nemcsak a maga elméletét veszi 
komolyan, hanem a tudományt egyáltalában. 
Ami ebben a könyvben különösen feltűnő volt 
számunkra, az a következő: a szerző a 
nemzetgazdaságtan tételeit nem örökké 
érvényes igazságoknak fogja fel, ahogy ez 
szokásos, hanem meghatározott történelmi

fejlődések eredményeinek. Miközben maga a 
természettudomány egyre inkább történelmi 
tudománnyá alakul át — gondoljunk csak 
Laplace asztronómiai elméletére, az egész 
geológiára és Darwin írásaira —, a 
nemzetgazdaságtan eddig éppolyan elvont, 
általános érvényű tudomány volt, mint a 
matematika. Bármi lesz is a sorsa e könyv 
egyéb megállapításainak, mi Marx maradandó 
érdemének tudjuk be azt, hogy véget vetett 
ennek a korlátolt elképzelésnek. Ez után az 
írás után már lehetetlen lesz gazdaságilag egy 
kalap alá venni pl. a rabszolgamunkát a 
robotmunkával és a szabad bérmunkával, 
avagy olyan törvényeket, amelyek a szabad 
konkurrencia meghatározta mai nagyiparra 
érvényesek, minden további nélkül az ókori 
állapotokra vagy a középkori céhekre 
alkalmazni, avagy, ha ezek a modern 
törvények nem illenek a régi állapotokra, 
egyszerűen eretnekségnek nyilvánítani a régi 
állapotokat. Minden nemzet közül a 
németeknek van leginkább, sőt szinte csak 
nekik van történelmi érzékük, s ennélfogva 
egészen rendjénvaló, hogy megint egy német
az, aki a nemzetgazdaságtan területén is 
rámutat a történelmi összefüggésekre.

A megírás ideje: 1867 november 3. és 8. 
között 

A megjelenés helye: „Düsseldorfer Zeitung", 
1867 november 17. (316.) sz.
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Végjegyzetek

A,

 Megjegyzendő, hogy Marx és Engels 1848-50-es 
permanens forradalom koncepciója – ami egyébként a 
konkrét események hatására dinamikusan 
radikalizálódott, mind a konkrét taktikát, mind az 
elméletet tekintve – nem tévesztendő össze L.D. 
Trockij permanens forradalom koncepciójával. 
Előbbiek, a németországi kapitalizmus fejletlenségéből 
következőleg még eljuthattak arra az álláspontra, hogy 
maga a németországi polgári forradalom a 
feudalizmussal, annak viszonyaival, intézményével 
szemben a proletariátus és a kispolgárság, illetve a 
parasztság szövetségével vívható meg, a haladó 
burzsoáziával karöltve. E szituációban tehát a 
forradalom demokratikus fázisát, mozzanatát nem 
feltétlenül a kommunista proletariátus, sőt, nem 
feltétlenül a proletariátus uralja – nem véletlen, hogy 
Marx  1848-ban felhagyott a  Kommunisták 
Szövetsége szervezésével s inkább belépett a kölni 
Demokrata Társaságba, a követőiknek is ezt javasolva 
(az önálló munkáspárt szervezésének szükségességét 
csak 1849 áprilisában vetette fel újra, amikor a 
feudalizmussal való harcban a burzsoá illetve 
kispolgári demokratikus erők egyre inkább 
lemorzsolódtak-letisztultak, kimerültek). E „kispolgári 
fordulat” okát Engels később   azzal magyarázta 
például a Kommunisták Szövetségének történetében 
(MEM 8.), hogy a KSZ a korabeli viszonyok között 
nem válhatott volna tömegmozgalommá, hanem csak 
szektává. Ám a terv ezzel is az volt, hogy a kispolgári-
demokratikus forradalom továbbfejlődéseként, a 
forradalmi háború belső logikájából következőleg 
különleges rendszabályok alkalmazására kell sort 
keríteni a feudalizmus erőivel folytatott harcban és 
harchoz (ármaximalizálás, a spekuláció, a 
magántulajdon, az árutermelés, a tőke igényeivel 
szembeni fellépés és alárendelésük a háború 
követelményeinek gazdaságon kívüli, állami 
kényszerrel, kapitalisták megadóztatása stb.). Így a 
kénytelen-kelletlen végrehajtott, nem kapitalista és 
nem feudális centralizáció (Németország esetében ez az 
egységes, a szándék szerint a proletár osztályharcnak 
jobban kedvező demokratikus nemzetállam 
kialakulását is jelentette), a társadalmasításnak tűnő 
társadalmibbá válás, a burzsoáziával való 
összeütközések eredményeképp a forradalom egyre 
balrább lökődik s végül a harcos proletariátus 
győzelméhez vezet a burzsoáziával szemben. S 
mindehhez egy franciaországi szélsőbaloldali-
demokrata munkásforradalom, ez ellen az európai 
reakciót pénzelő Anglia akár háborúval való fellépése, 
s ennek következtében magában Angliában lázadások 
és proletárforradalom kitörése, valamint a feudális 
autokrácia bástyája, a korabeli Oroszország elleni 
háború is komoly, illetve elengedhetetlen lökést adhat. 

 Mármost Trockij permanens forradalom koncepciója 
abban a lényeges pontban különbözik ettől, hogy a 
körülbelül 70 évvel későbbi, kapitalizálódó 

Oroszországban sem a burzsoázia, sem a kispolgárság, 
sem a parasztság nem képes se önmagában, se a 
proletariátus (Trockij által kommunistának gondolt, de 
valójában csak radikális, nem integrált 
szociáldemokrata) pártjával egyenlő szövetségesként a 
polgári forradalmat végrehajtani. Ehhez már a 
kapitalista világrendszer, illetve az orosz kapitalizáció 
is túl fejletté vált addigra: a burzsoázia ahhoz elég 
erőssé lett, hogy a kispolgárság, a parasztság őtőle (is) 
függjön, mind gazdaságilag, mind eszmeileg, mind 
szervezetileg. De a feudális földbirtokkal, annak 
állammával szembeni nyílt konfliktushoz túl gyenge 
maradt, ráadásul a munkássággal, parasztsággal, 
kispolgársággal szemben már elért pozicíóit tekintve 
vesztenivalója is volt. Így a forradalom folyamatát 
addigra, akkor, ott a „forradalmi proletárpárt” 
vezetésével - mind a városi munkásság felkelését, mind 
a vidék parasztháborúját tekintve – lehetett csak 
megvalósítani; ám ez azt is jelentette, hogy a polgári 
forradalom „kommunista” forradalommá kell, hogy 
fejlődjön, s a polgári demokráciának így nem 
egyszerűen demokratikus munkáskormánnyá, hanem 
„proletárdiktatúrává” kellett válnia. 
 Ami viszont nem maradhatott nemzeti keretek között. 
Korábban, az 1800-as évek közepén a „külföld”, a 
„nemzetköziség” a „nemzeti” keretek közti forradalom 
kirobbantását segítette (volna), ami aztán fejlődhetett 
(volna) akár nemzeti keretek között is, pláne, mint 
kispolgári-demokrata polgári forradalom. Azonban a 
20. századra, a tőke termelőerőinek „nemzeti” 
kereteken való túlfejlődésének következtében, azaz a 
tőke lényegi nemzetköziségének tényleges nemzetközi 
viszonyokká válásával a „nemzeti” keretek közt 
kirobbanó proletárforradalomnak nem csak a 
lényegéből fakadóan, hanem immár a tényleges 
nemzetköziség okán is ki kell lépnie a helyi, „nemzeti” 
keretek közül s nemzetközivé kell válnia – vagy 
elbukik, degenerálódik.  

 Mi (RH) a történelmi tapasztalatok, a kapitalizmus 
ellentmondásainak (túl)fejlődése, egyre nyilvánvalóbbá 
válása és így a társadalmi ellentmondások tisztázódása, 
illetve a Marxnak és Engelsnek (is) köszönhető 
teoretikus –korántsem ellentmondások nélküli, de – 
fejlődésnek az okán azt állítjuk, hogy Marx és Engels 
fentebb említett ’polgári-proletár’ politikája és 
univerzuma a kommunista forradalom tendenciájának a 
tendenciáját jelentette legfeljebb. A polgári és a 
kommunista politika ugyanis nem művelhető együtt; 
vagy-vagy a kettő közti kapcsolat. De Marx és Engels 
nem egyszerűen a személyes korlátoltságból vagy az 
autoriter „mániákusságokból”, netán polgári 
hajlamokból következőleg tették azt, amit tettek, 
hanem a társadalmi-történelmi fejletlenség, illetve a 
teória ennek megfelelő nem kellőképp 
letisztázottságának eredményeképp. Hogy Marxéknál a 
teoretikus tisztázás magasabb szinten, de megrekedt a 
szociáldemokrata illúzióknál? Igaz, de pont a marxi 
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tőkék területeihez s országaihoz mérten 100-
150 éves lemaradással bírt, tűnhet úgy, hogy 
merő reprezentációból történik. Csak nem 
azért történt. Azon használati értékek nélkül, 
amit az ipar szolgáltatott, a SZU s uralkodó 
osztálya nem maradhatott fenn. S így azok a 
rendszer szempontjából is használati értékek 
voltak. Pénz és kötvénypapírból nem lesz se 
tank, se traktor. Az iparosítás és a 
városiasodás a pártállam bázisának növelése, 
mind abból a szempontból, hogy az állam 
termelőeszközeinek a száma és jelentősége 
nő, méghozzá azoké elsősorban, ami ezt a 
növekedést megvalósítja, a gyárakat gyártó 
gyáraké; másrészt meg abban az értelemben, 
hogy a városi munkásság inkább volt 
támogatója, mind vélten, mind valósan, mint a 
vidék parasztja. Így tehát „teli kellett  hányni 
gyárral a pusztát”. S ez a pártállam 
hatalomfelhalmozásának logikája, nem a 

tőkéé. És így nem is csak egyszerűen a 
felhalmozásé, legyen az maximális vagy 
minimális; a könnyűipar fejlesztése vagy az 
élelmiszeriparé pont azért lett másodlagos, 
mellőzött, mert nem a pártállam bázisának, 
uralom növelésének volt az alkatrésze, mint 
az acélmű, hanem az egyéni fogyasztásé.
 
Vagyis a tőkefelhalmozás ellentmondásait a 
SZU ezen szisztémája nem egyszerűen 
fenntartotta, hanem újabbal tetézte: miközben 
tőkefelhalmozásként kellett volna működnie 
és pazarolnia, ehelyett a pártállam 
hatalomfelhalmozásaként, annak megfelelve 
pazarolt.

És omlott össze aztán.

Kommunista üdvözlettel: Részeg Hajó
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profitmaximalizálásra való törekvést nem 
írhatta és nem írta felül a kincs és a kalóz 
romantikája.
 
Vagyis a klasszikus kapitalizmus nem 
egyszerűen tőkefelhalmozó és tőkeellenes 
pazarló. Hanem tőkésítetten pazarló. 
Társadalma a tőkelogikának alárendelt 
továbbra is. 
 
A Szovjetunió társadalma viszont, legalább is 
az első ötéves tervtől kezdve nem a 
tőkelogikának volt alárendelve. Nem merő 
hóbortból. És az RH sem ebből az okból írta a 
P.A. Kronstadt 1921 Előszavában: 
 
„…azonban előbb-utóbb el kellett dönteni a 
kérdést: a tőkefelhalmozásnak rendelődik-e 
alá az állam, vagy a (párt)állam 
hatalomfelhalmozásának rendelődik-e alá a 
tőke. Az első eset azt jelentette, hogy az adott 
kapitalista viszonyokhoz mérten 
túliparosodott, azaz tőketúltermeléssel ellátott 
külföld olcsóbban fogja annál kész- és 
félkésztermékekkel fenntartani (és 
alulfejleszteni) az ország tőkefelhalmozását, 
mint amennyibe az ipar megteremtése 
kerülne. A profit és megtérülés állt volna az 
első helyen; így az uralkodó osztály a 
külföldtől és a külföldi tőkétől függött volna, 
belül a kapitalisták és a pártállam 
konkurenciaharcával, mindennek összes 
következményével együtt. A második esetben 
a tőke belső, kibékíthetetlen ellentmondásait 
újabbal kellett volna tetézni: a (párt)állam 
hatalomfelhalmozásának való alárendeléssel. 
Ez esetben a tulajdoni elválasztás, a 
bérmunka, a piac, az áruérték megléte és 
szocializációja mindenkitől tőkelogikát 
követelt volna, és a pártállam 
hatalomfelhalmozása, az ipar és 
mezőgazdaság ennek megfelelő (át)alakítása, 
a tőkés szemmel nézve vállalhatatlanul lassan 
vagy épp soha meg nem térülő, de a 
fennmaradáshoz elengedhetetlen ipari bázis 
kialakítása a tőkelogikát állandóan 
megsértette volna, alacsony termelékenységet, 
rossz hatásfokot, sajátos termelési zavarokat 
eredményezve.91 Ez utóbbi történt az 1920-as 

91Lásd ehhez Fehér–Heller–Márkus: Diktatúra a 
szükségletek felett c. munkáját. De annyit azért meg 

évek végétől. S attól, hogy a tőkét teljesen 
alárendelték a pártállam hatalom-
felhalmozásának (iparosítás, kollektivizálás, 
első ötéves terv), hogy a párt nomenklatúrája 
lett a kizárólagosan uralkodó osztály, a 
pártállam uralmát, uralkodó osztályát más 
tőkékkel, államokkal, egyben „saját” 
elnyomottaikkal és kizsákmányoltjaikkal 
szemben fenntartandó, az OSZDMP(b)-
O„K”(b)P (illetve 1925-től V„K”(b)P)102 
ellenforradalmisága új formát kapott.113”
Persze az ipari bázis megteremtése egy olyan 
modern ipari osztálytársadalomban, ami a 
„nyugathoz”, azaz az ellenséges államok, 

kell jegyeznünk, hogy a szerzők ekkori piacszocialista 
álláspontjával és ebből fakadó megoldásaival nem 
értünk egyet. A könyv legértékesebb részének a 
Márkus György által írt „Gazdasági és társadalmi 
struktúra” című részt tartjuk. S ennek alapján (is) 
állítjuk azt, hogy a Szovjetunió társadalmát – legalább 
is az első ötéves terv időszakától kezdve, szemben a 
NEP tendenciáival - nem hívhatjuk 
államkapitalistának: ez esetben a tőkének kellett volna 
uralkodnia, főként állami tulajdonként; az állam 
beruházásainak a tőkelogikát kellett volna követnie, a 
tőkéhez kellett volna a beruházásokat keresni-igazítani, 
nem pedig a beruházásokhoz a tőkét. De a 
kommunizmushoz, a kapitalizmus meghaladva-
tagadásához való átmenetként se jellemezhetjük a 
„szovjet típusú” társadalmakat: a (párt)állam 
hatalomfelhalmozását csak a tőkefelhalmozás (újbóli) 
dominanciájáig lehet fejleszteni-reformálni. (eredetileg 
26-os jegyzet) 
102Az OSZDMP(b)-t, az Oroszországi 
Szociáldemokrata (bolsevik) Munkáspártot 1918-ban, 
Lenin kezdeményezésére nevezték át Oroszországi 
Kommunista (bolsevik) Párttá, a mensevikekkel, illetve 
a jobbos-centrista II. Internacionálé örökségével való 
„teljes” szakítás nevében. 1925-ben pedig az 
„Oroszországi”-t változtatták „Össz-szövetségi”-re. Így 
tehát mindazok, akik a kommunista párt alatt ezt az 
ellenforradalmi szervezetet értik (hasonlóan azokhoz, 
akik a pártállam uralmát kommunizmusnak, 
szocializmusnak gondolják), semmi mást nem tesznek, 
mint egyetértenek Leninnel (meg Sztálinnal és a többi 
fő-fővel, elnökkel, titkárral, fontossal, ésatöbbivel). 
Hogy aztán helyeslőleg vagy elutasítólag teszik-e ezt, 
az manapság csak abból a szempontból lehet érdekes 
kérdés, hogy az ellenforradalom melyik frakciójának 
korlátoltjaival van dolgunk. S ezért a kommunista 
jelzőt e párttal kapcsolatban idézőjelbe kell tennünk. 
(eredetileg 27-es jegyzet) 
113http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo-
--ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez.html
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történelemszemlélet és módszertan, a dialektikus és 
történelmi (gyakorlati) materializmus, illetve a tőkés 
társadalom lényegi ellentmondásainak, azok 
perspektíváinak feltárása, a történelmi feladat (az 
ellentmondások pozitív megoldása: a meghaladva 
tagadás) lényegileg helyes kimondása hordozza 
magában annak lehetőjét, hogy a „polgári” 
következtetéseiket, a megoldás helytelen, azt tagadó 
formáit megkritizáljuk. Trockij viszont már nem ily 
szerencsés: mint a szociáldemokrata, tulajdon-állam-
tőke univerzum radikálisa az illúzió alkalmazásának az 
ideologikusaként lett az, ami. Így az ő elméleti 
fejlődéséhez egy egésszel kellett volna szakítania, 
szemben Marxszal, akinek elég lett volna egy résszel. S 
Trockijnak hiába volt abban igaza, hogy a 20. század 
eleji Oroszország nem tudott „klasszikus” polgári 
forradalmat végrehajtani, illetve, hogy „nemzeti” 

keretek közt a proletárforradalom bukásra ítélt. 
Ugyanis abban már nem lehetett igaza, hogy a 
szociáldemokrata párt kommunista forradalmat tudott 
volna végrehajtani, állampártként proletárdiktatúrát 
gyakorolni, akár szövetségesekkel, akár azok nélkül, 
akár belföldön, akár külföldön, akár nemzeti, akár 
nemzetközi viszonylatban. Mert a végeredmény így 
csak az lehet(ett), hogy a kommunista tendenciájú 
proletárforradalom az osztálytársadalom-restauráció 
által szervezve győz: azaz kommunistaként és 
proletárként is bukik. Utóbbiról, az 1917-es 
oroszországi forradalmi folyamatról lásd előszavunkat 
Paul Avrich Kronstadt 1921 c. könyvéhez. 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez.html

B,

Amikor azt mondjuk, hogy nem marxisták, hanem 
marxi alapú kommunisták vagyunk, akkor ezzel azt is 
mondjuk, hogy nem Marx vagy épp Engels személyes 
tulajdonságaiból, kiválóságából vagy épp aljasságából 
magyarázzuk a kapitalizmussal kapcsolatos 
álláspontjukat, módszertanukat; azaz nem kívánunk 
bálványimádókká, személyi kultuszok (poszt)modern-
ipari egyházának alapítóivá válni. A kapitalista 
atomizáció azon következményét, hogy az így 
jellemezhető tudat, mint önmagába nyomorított 
mindent önmagukba nyomorít, atomizál és így számára 
tulajdonképp csak egyedi-személyes létezik, ám az is 
szükségképp megcsonkítottan, torzan (lásd 1-es 
jegyzet); hogy szubjektív és objektív egyetlenekké 
olvad össze, és így minden önkényesen 
csoportosíthatóvá válik – s ennek egyébként egyik 
szélsőséges kifejeződése a fajelmélet –  kommunista 
társadalmisággal, történetiséggel, szolidaritással, 
tudatossággal, mentalitással tagadjuk. Amit, hogy 
ismét ismételjük önmagunkat, a fennálló társadalmi 
rendszer követel önmagával szemben, kibékíthetetlen, 
növekvő ellentmondásai okán, amik a társadalom 
működésképtelenségéhez, az így élni és túlélni 
lehetetlenségéhez vezetnek. Vagyis Marx elméletét, a 
Hegelből továbbfejlesztett-továbbfejlődő dialektikus és 
történelmi materialista módszertant, az objektíve létező 
világfolyam szubjektív, ám a valóság valóságos 
tükröződését és az eszerinti tudatos cselekvést jelentő, 
illetve lehetővé tevő módszertant objektíve létezőnek, s 
magával Marxszal (vagy bárkivel) szemben is 
alkalmazhatónak vagy alkalmazandónak gondoljuk. S 
ahogy Marx és Engels nem önkényes 
kinyilatkoztatások gyűjteményét alkották meg, s ezért 
kritizálhatóak a „saját” alapjaikkal, módszertanukkal; 
ahogy „…nem arról van szó, hogy egyik vagy másik 

proletár vagy akár az egész proletariátus időlegesen mit 
képzel el céljának. Arról van szó, hogy mi a 
proletariátus, és hogy e létének megfelelően, 
történelmileg mit lesz kénytelen tenni” (Marx: A szent 
család MEM 2.), úgy szükségképp azt is tagadnunk 
kell, hogy lényeget jelenséggel összekeverve, pl. a 
munkamegosztás adott helye az azt betöltő személlyel, 
annak vallásával, nemzetiségével stb. 
elválaszthatatlanul egy lenne. Mint ahogy azt is, hogy 
adott személy bármire összeesküdhető korlátlan úr 
lenne, illetve lehetne. Elutasítjuk azt, hogy a 
kapitalizmus visszáságait a tőkefelhalmozás 
szükségszerűségei helyett a tőkés személyes 
tulajdonságaival magyarázzák – irigység, kapzsiság, 
túlnemzeti/nemnemzeti érzés, azok hiánya, ésatöbbi, 
amely „magyarázat” egyébként a nácizmus 
tendenciáját hordozza magában. Vagy azt, hogy a 
bankok működéséért a bankárokat, vallásukat, 
személyes eszelősségeiket  tegyük felelőssé a profit s 
tőkefelhalmozás kényszere helyett, például az önmagán 
túlfejlett kapitalizmus tőketúltermelését tőkés, azaz a 
katasztrófát katasztrófával „gyógyításának” , a vissza 
nem fizethető hitelek kiadásának, a spekuláció stb. 
kényszere helyett. S minderről Marx is írt a Tőke 1. 
Előszavában: „ A tőkés és a földtulajdonos alakját 
semmiképpen sem festem rózsás színben. De 
személyekről itt csak annyiban van szó, amennyiben 
azok gazdasági kategóriák megszemélyesítői, 
meghatározott osztályviszonyok és –érdekek hordozói. 
Álláspontom, amely a gazdasági társadalomalakulat 
fejlődését természettörténeti folyamatként fogja fel, 
bármely más álláspontnál kevésbé teheti felelőssé az 
egyént olyan viszonyokért, amelyeknek ő társadalmi 
terméke marad, bármennyire is feléjük emelkedhet 
szubjektíve”. (MEM 23.)

C,

De arról sincsen szó, hogy magát az izraelita vallást 
nem gondolták múlandónak, vagy épp 
felszámolandónak.  S ebben a tekintetben hiába 

látszottak-látszanak a korlátoltak számára szörnyűséges 
„antiszemitának”: valójában minden vallást történelmi-
társadalmi terméknek gondoltak. Így pedig Marxék 
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vagy a valóság megértésének s megváltoztatásának 
(immár) gátjaiként tekintettek rájuk, pláne, mint 
intézményesültek, egyházak, a tőke-állam 
konglomerátum különös részlegei; vagy a történelmi-
társadalmi változásokkal múlandóknak és múlóknak 
látták őket. Vagyis, kedves jópolgárok, még az 
antiszemitáknál is rosszabbak voltak: nem csak a 
tulajdont, a tőkét, az egész rémálmot, hanem a szent 
vallást is meg merészelték támadni azzal, hogy úgy 
viszonyultak hozzá, ami: közönséges történelmi-
társadalmi embertalálmány. Marx így ír a vallásról: 
„…Az ember, aki a mennyország fantasztikus 
valóságában, ahol emberfeletti embert keresett, csak 
önmagának visszfényét [Widerschein] találta meg, nem 
lesz többé hajlandó arra, hogy csak önmagának 
látszatát [Sebein], csak a nem-embert találja meg, 
mikor igazi valóságát keresi és kell, hogy keresse.
A vallástalan kritika alapzata: az ember csinálja a 
vallást, nem a vallás csinálja az embert. Mégpedig a 
vallás annak az embernek az öntudata és az önérzete, 
aki vagy még nem szerezte meg önmagát, vagy már 
ismét elvesztette. De az ember nem valami elvont, a 
világon kívül kuksoló lény. Az ember az az ember 
világa, az állam, a társadalom. Ez az állam, ez a 
társadalom termeli a vallást, egy visszájára fordított 
világtudatot, mert maga is visszájára fordított világ. A 
vallás ennek a világnak általános elmélete, 
enciklopédikus összefoglalása, népszerű formába öntött 
logikája, spiritualista becsületügye, lelkesedése, 
erkölcsi szentesítése, ünnepélyes kiegészítése, általános 
vigasztaló és igazoló alapja. A vallás az emberi lényeg  
fantasztikus megvalósulása, mert az emberi lényegnek 
nincs igazi valósága. A vallás elleni küzdelem tehát 
közvetve küzdelem ama világ ellen, amelynek szellemi 
aromája a vallás.

A vallási nyomorúság a valóságos nyomorúság 
kifejezése, s egyszersmind tiltakozás a valóságos 
nyomorúság ellen. A vallás a szorongatott teremtmény 
sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mint ahogyan 
szellemtelen állapotok szelleme. A vallás a nép 
ópiuma.
 
A vallást mint a nép illuzórikus boldogságát 
megszüntetni annyi, mint a nép valóságos boldogságát 
követelni. Az állapotáról táplált illúziók feladását 
követelni annyi, mint amaz állapot feladását követelni, 
amely rászorul az illúziókra. A vallás kritikája tehát 
csírájában ama siralomvölgy kritikája, amelynek 
szentfénye a vallás.
 
A kritika letépte a láncról a képzelt virágokat, de nem 
azért, hogy az ember a fantáziátlan, vigasztalan láncot 
hordja, hanem azért, hogy a láncot ledobja és élő 
virágot szakítson. A vallás kritikája kiábrándítja az 
embert, de azért, hogy mint kiábrándult, értelmére tért 
ember gondolkozzék, cselekedjék, alakítsa valóságát, 
hogy önmaga körül és így valódi napja körül keringjen. 
A vallás csak az illuzórikus nap, amely az ember körül 
kering, amíg ez nem önmaga körül kering.
 
A történelem feladata tehát, hogy miután az igazság 
túlvilága eltűnt, felépítse az evilág igazságát. 
Mindenekelőtt a filozófiának, amely a történelem 
szolgálatában áll, feladata, hogy — miután az ember 
önmagától való elidegenülésének szent formája 
lelepleződött — önmagától való elidegenülését világi 
formáiban leleplezze. A mennyország kritikája ezzel a 
föld kritikájává, a vallás kritikája a jog kritikájává, a 
teológia kritikája a politika kritikájává változik.” Karl 
Marx: A hegeli jogfilozófia kritikájához. Bevezetés. 
(MEM 1.)
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A, Luxusfogyasztás pazarlásai az uralkodó 
osztály részéről a világ össztermelésének 1-
3%-át teszi ki. Vagyis a tömegek nyomorának 
az oka nem a burzsoázia tékozlásai, hanem a 
tőkefelhalmozás működése, illetve egyre 
inkább növekvő működésképtelensége 
(pauperizáció). Amit a felső 1% vagyonának 
(nem luxusfogyasztás, hanem annál is több, a 
teljes!) hívnak, az a reálszférába, 
spekulációba ésatöbbibe lekötött tőke; nem 
lehet szétosztani kenyérként sajnos. De 
visszatérve a luxushoz, ami látvány szerint 
vérlázító, de tartalmilag újabb 
tőkefelhalmozás-alkatrész mintegy mellesleg 
(jachtot és gyémántot is tőkefelhalmozásként 
termelnek bérmunkások; a Karl Lagerfeld 
nevű csiliviligyáros divattervező azt mondta 
egyszer, hogy lehet őt támadni a túl drága, 
hivalkodó, stb. ruhaterveiért. Ám ha mindez 
nem lenne, akkor több száz varrónő, ésatöbbi 
elvesztené a munkáját), felmerül még egy 
probléma. Az, hogy a pazarlás legnagyobb 
része nem burzsoá-tőkeellenes 
(tőkefelhalmozásból kivont kincs luxuscikk 
formában, szemben a munkás-tőkeellenes 
pazarlással, ami jóval közönségesebb: lógás a 
munkahelyen például), hanem tőkésített. De 
elsősorban nem úgy, hogy a luxustermelés is 
tőketermelés. Hanem úgy például, hogy egy 
autó a garancia lejártával romlik el „merő 
véletlenségből” és a konstrukciójából 
fakadóan mindig többet kell javítani és 
cserélni rajta, mint amennyi tönkrement; hogy 
az elektromos izzók 100 éve még 2000 órán 
át működtek, Kaliforniában a Livermore-i 
izzó 115 éve ég, s manapság az izzók 1000 
óra után csiribí-csiribá tönkremennek; hogy 
ha a divat nem kényszerít arra, hogy új fost 
akarj venni a régi szar helyett, akkor a 
„gyártó” gondoskodik róla s viszont. Szóval a 
baj a tőkefelhalmozás arra való kényszerű 
törekvése, és a monopoltőkés viszonyokkal 
megvalósíthatósága, hogy a fizetőképes 
kereslet minél intenzívebben ki legyen 
használva, pláne, ha ez, a tőke önmagán való 
túléltsége folytán abszolúte vagy relatíve, de 
csökken. Méghozzá a tervezett tönkremenés 
tudományát használják fel ama intenzitáshoz, 
már ha adott esetben a célnak megfelel (nem 
véletlen, hogy az ún. minőség ára többszörös, 
mert nem a különleges technológiát, hanem a 
meg nem vett szarmennyiséget kell egyszerre 

kifizetni); de ilyen a magyarországi 
stadionmánia, vagy bármilyen túl-, illetve 
alultervezés. Mikor hogy. Ezek a legnagyobb 
pazarlások sajna, nem pedig néhány félbolond 
világnagyszerűjének az aranyrákfiléje, 
pezsgőbe dobott igazgyönggyel a bazi nagy 
baziban.
 
Vagyis ezzel a rendszerrel nem az a 
legnagyobb baj, hogy: luxusfogyasztás. Így az 
eltörlése sem lehet önmagában a megoldás - 
mint reform, használhatatlan, mint 
meghaladva tagadás lényegtelen kérdés. Már 
csak azért sem, mert jachtot vagy gyémántot 
enni nem éppen laktató étel; a 
cipőgyűjtemény nem alakítható át orvosokká; 
a bunda sok minden nem lesz, például 
víztisztító és vízvezeték sem etc. etc. Például 
azért, mert utóbbiakból (mármint adott 
helyen, időben fogyasztható étel, adott 
helyen, időben bárkit gyógyító orvos, stb.) 
nem termelnek (úgy) annyit, amennyit a 
szabad személyiségfejlődés szükségletei 
megkövetelnék adott népességszámot 
figyelembe véve. A termelés s kapacitások 
volumene ugyanis a tőkefelhalmozáshoz, 
ennek megfelelő fizetőképes kereslethez 
kötött. A tőke értékesítési szükségletei s az 
emberi szükségletek ellentmondásának ez az 
egyik mozgásformája: a „nem ott”, a „nagyon 
kevés”, meg az, hogy „nincs”. A 
monopolkapitalizmus plusszkapacitásokká 
való válságáthárításának (tőkésített pazarlás 
ez is!) ellenére elképzelhető, hogy nincs mit 
megvásárolni, szétosztani, felhasználni, vagy 
általában, vagy adott helyen, időben, 
formában. Így tehát a proletárdiktatúra így 
sem válhat boldog és önellátó-önáltató 
hippikommunává; könnyen elképzelhető, 
hogy az ipari kapacitások bővítése is 
szükséges lesz, méghozzá, ha nem lesz más, 
akkor a „régi” technikával. Ebben a kérdésben 
se lehetünk nyugodtak és könnyedek.
 
B, Van olyan közgazdász, amelyik kimutatta, 
hogy a felső 20 % fogyasztása a teljes 
fogyasztás 60 %-át teszi ki. Ebből aztán 
sokféle dolog levonható; de mint az „A” 
pontban írva volt, ez sem (illetve főleg nem) 
egyszerűen pocsékolás, hanem a 
tőkefelhalmozás különös formái, annak 
fizetőképes kereslete. Ahol viszont a 
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közhatalom, állam; ám, mint diktatórikus 
működés szükségképp veszélyeztetnie kell a 
szabad személyiségfejlődés társadalmának 
kialakítását. De hát a kommunistáknak nem 
csak a fennállóval és az ellenforradalommal 
kell harcolniuk, hanem önmagukkal is: nincs 
végső biztosíték arra, hogy a konspiráció, 
önvédelem, proletárdiktatúra ne váljon 
önmaga gyilkos karikatúrájává. Így a negatív 
tendenciákat csak fékezhetik – s ez a legtöbb, 
mi elérhető és ennyiben jobbak a 
bolsevikoknál, akik adott esetben 
öntudatlanul, ezért (ön)kritikátlanul, de 
maguk e tendenciák – tudatosan, kritika és 
önkritika útján kialakított kommunista 
irányelvek megértésével, megértetésével, 
következetes alkalmazásával, ekképp 
végrehajtva a kommunizmus létrehozásának 
történelmi feladatát.” (Részeg Hajó: Előszó 
Paul Avrich Kronstadt 1921 c. könyvéhez; 
23-as lábjegyzet82)
 
5, Véleményünk szerint a tulajdon kérdése 
analóg a munka kérdésével (lásd 3-as 
jegyzet). Ha a munka világa a különböző 
elnyomatások, kizsákmányolások, ’uralmi-
hatalmi viszonyok az uralmi-hatalmi 
viszonyokért’ világa, akkor a kommunista 
termelő tevékenységet nem jellemezhetjük 
ezzel a fogalommal a minőségi különbég 
okán. S ugyanígy: ma, ha valaki egy kabátot 
tulajdonol, akkor a kabátgyárat, így hozzá 
mérten idegen munkamennyiségek 
kizsákmányolását is tulajdonolhatja annak 
összes következményével együtt. De a 
kommunizmus viszonyai között a kabát 
birtoklása annak lehetője nélküli, hogy valaki 
kizsákmányolásért, „idegen” 
munkamennyiség elsajátításáért a kabát 
termelését, termelőeszközeit is megszerezze. 
Azzal együtt, hogy a kabátot más önkényesen 
nem veheti el (legalább is a kommunizmus 
kifejlett, önjáró, nem gazdaságon kívüli 
kényszerrel fenntartott, nem polgárháborús 
stb. fázisában), mivel ez olyan szükségletet - 
és értelem szerint fel kell tételezzük ezt is: 
úgy - kielégítő eszköz, ami a szabad 

82http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo--
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez.html#_ftnref23

személyiségfejlődést, így annak társadalmát 
tartja fenn. Önkényeskedés és szabad 
személyiségfejlődés – keservesen férnek 
össze. Vagy épp sehogy. Pont ez a gond a 
Nagy Meg Nem Kerülhetővel: a 
proletárdiktatúrával. De visszatérve: ha a fenti 
szituációt, a kommunizmus szabad 
személyiségeinek javait tulajdonként 
jellemezhetjük, akkor azt kell mondanunk: 
nem csak a kabát a tiéd, hanem a kabátgyár is 
a tiéd lehet, elevenekkel és holtakkal együtt. 
Ezen társadalmi elválasztottságokat 
tulajdonként jellemezni tehát annyi, mint a 
tevékenységet munkaként jellemezni. S ez a 
kommunizmust tagadó társadalmak 
világainak a jellemzései. 
 
Kommunizmusban tulajdon: az újból 
érintetlen utcalány újbóli porfürdőzése a 
továbbra is rohanva örvénylő holtágban.

6, A luxus és az államkapitalizmus kérdése.
 
Ha az ún. klasszikus kapitalizmust nézzük, 
akkor két esetet érdemes megemlítenünk:
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KATALÓNIA:
VERSENGŐ NACIONALIZMUSOK A MUNKÁSOSZTÁLY ELLEN

Közlemény1 a spanyolors  

Az IGCL2 előszava az ICT3 „Katalónia:
ellen” c.  

Milyen messzire vezethet a nacionalista 
konfliktus Madrid és Barcelona között? Akár 
egy új 1936-hoz? Mi a tét és mik a 
kockázatok a proletariátus számára 
Spanyolországban és Katalóniában? És a 
nemzetközi proletariátus számára? Az 
Internationalist Communist Tendency cikke 
(www.leftcom.org), amit mi a továbbiakban    
újraközlünk, kinyilvánítja álláspontját, amely-

1 Communiqué on the Situation in Spain and Catalonia 
(October 13th 2017) - 
http://www.igcl.org/Communique-on-the-Situation-in 
(Részeg Hajó jegyzete)
2 International Group of the Communist Left - 
http://www.igcl.org/-Revolution-or-War- (Részeg Hajó 
jegyzete)
3 Internationalist Communist Tendency 
(Internacionalista Kommunista Tendencia) - 
http://www.leftcom.org/en (Részeg Hajó jegyzete).

zági és katalóniai helyzetről 

versengő nacionalizmusok a munkásosztály 
írásához

et a munkásosztálynak ilyen körülmények 
között el kell fogadnia, azáltal, hogy mege-
rősíti azt a kommunista alapelvet, amely sze-
rint "a munkásoknak nincs hazájuk".4 A pro-
letariátusnak Katalóniában nem szabad enged-
nie azt, hogy a katalán és spanyol nacionaliz-
mus beszippantsa és megossza. A proletariá-
tusnak Spanyolországban nem szabad enged-
nie magát berángatni "Spanyolország megbon-
thatatlan egységének" védelmébe; még az 
egykori Spanyol Köztár-saság zászlaja alatt 
sem, amelyet manapság gyakran lengetnek 
Madrid utcáin, és amihez nem kevesebb 

4 A szentencia pontosan így hangzik: „A munkásoknak 
nincs hazájuk. Nem lehet tőlük elvenni azt, amijük 
nincs.” - Karl Marx & Friedrich Engels: A Kommunista 
Párt kiáltványa - II. Proletárok és kommunisták. 
https://www.marxists.org/magyar/archive/marx/1848/co
mmunist-manifesto/ch02.htm (Részeg Hajó jegyzete)
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munkásvér tapad - a [Spanyol Köztársaság] 
legnagyobb teljesítménye 3000 bányász 
legyilkolása volt Asztúriában -, mint a 
jelenlegi demokratikus monarchia kezéhez. 
Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi demokratikus 
monarchiát közvetlenül Franco hozta létre. 
Most is a proletárok fizetnék a legmagasabb 
árat, ahogy 1936-1939-ben is.51

A jelenlegi helyzet a katalán kispolgári 
nacionalizmus egy új komédiáját 
eredményezheti, olyat, mint 1934. október 6-
án, amikor a Generalitat de Catalunya 
(Katalónia kormánya) elnöke Lluís 
Companys kikiáltotta a Katalán Köztársaság 
függetlenségét "a Monarchista és Fasiszta 
erőkkel" szemben (lásd El País, 2017. 
október 7.). Ez a Köztársaság csak tíz órán át 
tartott. Vagy inkább, súlyosabb esetben, 
idővel egy valódi véres összecsapáshoz 
vezethet, pontosan úgy, mint 1936-ban. 
Technikailag - ha mondhatjuk így - a 
nacionalista és demokratikus erők már 
mindkét oldalon felsorakoztak egy ilyen 
kimenetelhez. Nem biztos, hogy ebben az 
esetben, a többi európai és nemzetközi 
uralkodó osztály - mellékes, hogy tudatosan 
vagy sem - hagynák, hogy a helyzet tovább 
romoljon. A kapitalista világ jelenlegi 
helyzetét, a jelenlegi gazdasági (mint az ICT 
emlékeztet) és történelmi ellentmondásait 
tekintve egyre sürgetőbbé válik a nemzetközi 
proletariátussal történő konfrontáció 
szükségessége és perspektívája, hogy egy sor 
történelmi vereséget mérve rá megnyíljon az 

51A témáról több cikkben értekeztünk: 1. Agustín 
Guillamón: Tézisek a spanyol polgárháborúról, 2. 
Gilles Dauvé recenziója Ken Loach spanyol 
polgárháborúról szóló, Föld és szabadság című 
filmjéről (2014) - 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-5.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert--a-kommunizmusert/, 3. 
Interjú Agustín Guillamónnal, 4. Vita a Barikád 
Kollektívával - 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/. (Részeg 
Hajó jegyzete) 

út az általános háború felé olyan módon, hogy 
az megfeleljen az uralkodó osztályok 
érdekeinek. És mi nem zárhatjuk ki, hogy a 
burzsoázia bizonyos legfelvilágosultabb 
frakciói a jelen történelmi tétjeként nem 
fontolgatják azt, hogy újrajátsszák az 1936-os 
spanyol vérengzést, hogy megismétlődjön a 
proletárok akkori ideológiai, politikai és fizikai 
veresége, amely kifejezetten szabad utat adott 
a II. világháborúnak.
 
Éppen ezért rossz jel az, hogy a munkások 
kétségkívül viszonylag nagy számban vesznek 
részt Katalónia október 3-i általános 
sztrájkjában "a spanyol elnyomás ellen", 
amelyre az összes szakszervezet - beleértve a 
baloldali CGT-t62 és az anarchista CNT-t73 - 
felhívást adott ki. Ezért veszélyes a baloldali 
katalán csoport (CUP)84 aktív jelenléte és 
nacionalista radikalizmusa, csakúgy, mint a 
baloldali spanyol Podemos95 csoport látszólag 
"közvetítő" álláspontja, amely új népszavazást 
és Rajoy kormányának lemondását kéri ”a 
haza egységének védelme” érdekében. 
Spanyolországban és Katalóniaban a 
munkásoknak nincsenek illúzióik Mariano 
Rajoy osztálypolitikájáról, sem a királyról, aki 
átlépte az elfogadott legitim normákat, hogy 
támogassa az előbbit, és nem felejtik el, hogy 
ők mindketten a francóizmus közvetlen 
leszármazottai. Egyikőjük sem tudja 
meggyőzni őket, hogy vegyenek részt a 
nacionalizmus és a republikánus demokrácia 
védelmében. Azonban a baloldali 
"radikálisnak" nevezett erők újfent képesek: 
Podemos, CUP, a barcelonai polgármesternő 
pártja610 (az ún. Catalunya en Comú117), a 
szakszervezetek, mint a CGT, CNT, CCOO128 
stb. 

62 Confederación General del Trabajo - http://cgt.org.es/ 
(Részeg Hajó jegyzete)
73 Confederación Nacional del Trabajo - 
http://www.cnt.es/ (Részeg Hajó jegyzete)
84 Candidatura de Unidad Popular - http://cup.cat/ 
(Részeg Hajó jegyzete)
95 https://podemos.info/ (Részeg Hajó jegyzete)
106 Ada Colau (Részeg Hajó jegyzete)
117 https://catalunyaencomu.cat/ (Részeg Hajó jegyzete)
128 Confederación Sindical de Comisiones Obreras - 
http://www.ccoo.es/ (Részeg Hajó jegyzete)
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ellenforradalommal is: e helyzet 
proletárdiktatúrát követel. És ez utóbbi 
szintén ellenforradalom forrása lehet: a 
hatalom, az elnyomatás, az erőszak 
probelmatikája bolsevizálhatja/atomizálhatja a 
forradalmi proletariátust, a pártot a 
képmutatás és hazudozás rothadásától a teljes 
pusztulásig. És mindez így is marad, míg az 
új viszonyokat pusztán a kapitalizmus 
termelőerőinek bázisa követeli meg és fogja 
vissza; míg az új lehetőségek közt nem 
fejlesztették ki az új termelőeszközöket, míg a 
tudás felhalmozásának folyamata ennek 
megfelelő szintet nem ért el. Ha létrejött eme 
új termelőerő – bázis az egész világon, ha a 
szabad személyiségfejlődés szükségletei 
maradéktalanul kielégíthetőek, ha az 
ellenforradalom így lehetetlenné válik, akkor 
a párt társadalommá lesz, a gazdaságon kívüli 
kényszer s diktatúra értelmetlenné, a 
kommunizmus társadalma pedig lezárja az 
emberiség előtörténetét.” (RH 2: Vita a 
Barikád Kollektívával; 9-es lábjegyzet71)
 
S egy másik egy másik előszóból: 
 
„ Jó néhány (szélső)baloldali számára a 
munkásellenőrzés már a kapitalizmus 
felszámolásával egyenlő. Holott az csak a 
meglévő viszonyokon belül maradás; nem 
több annál, mint hogy a termelőeszköz 
tulajdonosát ellenőrizzék, a tőkeviszony 
szükségszerűségeit és kényszereit továbbra is 
fenntartsák; nem több tehát egy új(abb) 
könyvelő megjelenésénél a régi kuplerájban. 
De az is elégtelen a kapitalizmus termelőerői 
és termelési viszonyai közötti - a rendszer 
növekvő működésképtelenségét, káoszát 
okozó - ellentmondások pozitív 
megoldásához, meghaladva tagadásához, ha a 
munkásság önmagát igazgatja az üzemen 
belül; ez még mindig fenntartja az üzemek 
közötti tulajdoni elválasztást. Egymással kell 
összeszerveződni, egymásnak kell helyet 
biztosítani a tanácsokban; konszenzussal kell 
meghozni a döntéseket; amennyire lehet 

71 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo-
--ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/vita-a-barikad-
kollektivaval.html#_ftnref9

előnyben kell részesíteni az egyenlőt és a 
közvetlent a hierarchiával és a megbízottakkal 
szemben. A tulajdoni elválasztást e 
hálózatosodással kell felszámolni; s a 
tulajdoni elválasztást szükségképp 
újratermelő áruérték-összekötést pedig úgy, 
hogy a termelés, elosztás stb. arányait nem az 
áruérték elvontságában, egyenlőtlenséget 
teremtő egyenlőségében kell meghatározni és 
tervezni e hálózatban, hanem konkrétan, in 
natura kell nézni az erőforrásokat, a termelés 
lehetőit, azok szükségleteit, kielégítésük 
módját, feltételeit, a szabad 
személyiségfejlődés dinamikáját, 
szükségleteit kielégítendő (pl. 1 tonna acélt 
ennyi és ennyi ember termeli meg ennyi és 
ennyi idő alatt adott technológiával; a 
szükségletük annyi és annyi mennyiségű 
élelem, ruha, villamosenergia, ház, orvos stb.; 
s azok szükségleteihez adott termelési láncban 
kell amannyi emberi erőforrás, eszköz és így 
tovább; az 1 tonna acélhoz kell ennyi és ennyi 
szén, vas, tonnakilométer stb. stb.). A gyárak 
stb. tanácsai nem lehetnek elkülönült darabok, 
hanem eme hálózatban hálózati csomóponttá 
kell válniuk. A kommunista pártnak, mint 
nem-hierarchikusnak: nemzetivé, elkülönült 
közhatalommá, állammá nem lehetőnek pont 
az a feladata, hogy e hálózatot létrehozza, 
hogy eme hálózattá legyen; az a feladata, 
hogy társadalmibb (és tudatosabb) lévén a 
munkásellenőrzés-önigazgatás szerveinél, a 
gyárak, a forradalmi alakulatok, a 
földfoglalók, a munkanélküliek, a lakók stb. 
bizottságait, tanácsait a párt mozzanataivá 
egyesítse, s ezzel a párt minden konspiratív-
önvédő, nem-hierarchikus elkülönülése 
megszűnjön: a párt társadalommá (és nem 
állammá) legyen. S e hálózatban, új 
társadalommá levésben kell az új 
viszonyoknak, a szabad személyiségfejlődés 
szükségleteinek megfelelő termelőerő (tudás, 
technika, eszköz, mentalitás stb.) fejlesztést 
végrehajtani a restauráció lehetőségnek 
megszüntetéséért, az új viszonyok 
stabilizálásáért. Viszont addig, amíg az új 
viszonyoknak megfelelő új termelőerő bázis 
nem alakul ki, tetszik vagy sem, a rendszert 
szükségképp gazdaságon kívüli kényszerrel, a 
külső-belső ellenforradalmi tendenciák 
elfojtásával, proletárdiktatúraként lehet csak 
működtetni. S ez utóbbi sem lehet elkülönült 
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túlfejlődések kapitalista megoldásai hozták 
létre. Ám ahogy a kapitalizmus önmagán való 
túlfejlődése illetve annak következményei 
egyenlőtlenül oszlanak meg, úgy a szabad 
versenyes tendenciák monopolisztikussá, 
majd állammonopolisztikussá és transz-
nacionális monopolkapitalizmussá (az ördögi 
globalizáció) fejlődése is különbözőképp 
jelentkeztek különböző területeken. 
Konkrétan: Spanyolország akkoriban nem a 
kapitalizmus túlfejlődésének középszerű 
romhalmaza volt (mint manapság), hanem a 
fejlődő kapitalizmus alulfejlesztett vidéke, a 
kapitalista társadalmasulás lehetőivel. 

A kommunista pártnak, ha lett volna, a 
kapitalista/osztálytársadalom-restaurációs 
„progresszióval” és ennek táptalajával, az 
önmagukba záródó és záródható 
termelőegységek milliónyi világaival kellett 
volna megküzdenie. Azaz a kapitalizmust 
meghaladva tagadó társadalmasítás mintegy 
előlegből élhetett volna, főleg gazdaságon 
kívüli kényszerrel „pótolva” a társadalmasítás 
hiányzó feltételeit. Ezzel viszont óhatatlanul 
az atomizálódás/bolsevizálódás tendenciáinak 
erősödését  okozva  a  kommunista pártban. 
És hát eme alultársadalmasulás (is) 
táplálta/konzerválta a tulajdon által 
elválasztott munkástanácsokat, munkás 
önigazgató elképzeléseket. Ám, amikor 
kijelentjük, hogy ezen tanácsok, kommunák 
végső soron a kapitalista restaurációnak adnak 
lehetőséget, és ennyiben ellenforradalmi 
tendenciájúak, azt is ki kell jelentenünk, hogy 
minden bizonnyal az elkövetkezendő 
proletárfel-kelések és forradalmak is fognak 
hasonló formákat létrehozni, mint a 
forradalmi lendület első spontán eredményei. 

A fontos az, hogy a korábbiakkal ellentétben 
az első perctől kezdve a totális 
társadalmasításra kell törekedni, azaz nem 
szabad hagyni, hogy az önigazgatás legyen a 
cél (a rendszerkritikus baloldal számára ez az 
isten országa). A kommunista párt feladata, 
hogy a dolog ne álljon itt meg, és 
internacionalista, totális társadalmi jellegénél 
fogva hajtja tovább az eseményeket. Ha ez 
nem történik meg, akkor a forradalom 
lényegében újra elbukott…” (RH 2: Vita a 

Barikád Kollektívával; 8-as lábjegyzet61)

Ugyanonnan: 
 
„A párt szükségességét, a részekké, 
darabokká, hierarchiákká stb. nem különülés 
szerveződését pont a társadalmasítással 
meghaladva tagadás követeli (azt meg a 
kapitalizmus fejlődése és túlfejlődése) a 
kapitalizmus atomizáló, széthúzó, önmagához 
nyomorító hatásai, a történelmi fejlődés 
különbözőségei stb. miatt. És bár a pártnak el 
kell különülnie az ellenforradalomtól, legyen 
az tudatos vagy naiv, nem különülhet el 
hierarchikusan a proletariátustól. Hanem azt 
párttá kell változtatnia, s a kapitalizmus 
megdöntésével társadalommá kell válnia. Már 
ezért is ügyelnie kell arra, hogy a 
kapitalizmus hatásai pl. a demokrácia, mint 
szavazások többség-kisebbség döntési 
mechanizmusai, azaz hierarchia és tulajdon 
restaurátorok/fenntartók, illetve bolsevik 
módszerek, viszonyok, mentalitások (pl. 
katonai centralizáció) ne válhassanak benne 
uralkodóvá. Szemben a konszenzus, a 
különbözőségek egyenlőtlenséggé, uralommá 
nem változtatásának módszereivel, 
mentalitásaival. Ha ez a harc sikertelen, úgy a 
„külső” ellenforradalommal folytatott harc is 
azzá lesz. Pláne, hogy amint a pártnak 
lehetősége van a termelési viszonyok 
kommunista viszonyokká változtatására és az 
új viszonyok – a kapitalizmustól örökölt 
termelőerők ellentmondásos bázisán az 
ellenforradalom letörésére, vagyis a 
proletárdikatúrára, a negatív tendenciák 
felerősödnek. Ama ellentmondásosság 
újratermeli az ellenforradalmi mentalitásokat 
(pl. munka-ágazati megosztás öröksége kontra 
egyenlőség; tevékenységet a társadalmasítás 
ellenére munkává és szabadidővé nyomorító 
gyáripar; a természet és emberpusztító 
technológiák kényszerű továbbműködtetése); 
így nem csak a külső, még kapitalista 
területekkel folyhat a harc, hanem a belső 

61 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo-
--ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/vita-a-barikad-
kollektivaval.html#_ftnref8
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Ha ez a munkás részvétel ugyanúgy 
megvalósulna, mint október 3-án, akkor az 
lehetővé tenné az egész spanyol (beleértve a 
katalán) uralkodó osztály számára, hogy még 
jobban beleálljon a nacionalista 
konfrontációba. Továbbá, mivel ez a 
konfliktus nem olyan "periférikus" országban 
alakul ki, mint Kurdisztán131, ahol a 
nemzetközi baloldal és az anarchizmus nagy 
része által támogatott kurd nacionalisták 
biztosan véres mészárlás áldozatául fognak 
esni, egy új "spanyol háború" az európai 
proletariátus egy fontos részének első 
történelmi vereségét jelentené. Ez azt 
jelentené, hogy a nemzetközi burzsoázia már 
most teljesen meg akarja nyitni az általános 
imperialista háború felé vezető utat.142 Ebben 

131 A témáról többet itt: Beszámoló a kurdisztáni 
internacionalista elvtársak által szervezett találkozóról 
- http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo-
--ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-6.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert--a-
kommunizmusert/beszamolo-a-kurdisztani-
internacionalista-elvtarsak-altal-szervezett-
talalkozorol.html (Részeg Hajó jegyzete)
142Azt az elképzelést, hogy a jelenlegi katalán krízis 
egy általános háború felé mutathat oly módon, 
ahogyan a spanyol forradalom és polgárháború a 
második világháború előszobájának bizonyult, a 
jelenlegi helyzetben túlzásnak tekintjük. A jelenlegi 
helyzet összevetése az 1936-1937-es valósággal 
szintén kétes, ugyanis az akkori helyzettel ellentétben 

az értelemben a mai Katalónia egyfajta 1936-
os "remake" lenne, azzal a különbséggel, hogy 
ez az első, nem pedig az utolsó vereség lenne a 
sorozatban. Ez az egyszeri esemény 
önmagában nem döntené el azt a kérdést, hogy 
forradalom lesz-e vagy általános háború. De 
máris szerezne egy pontot a kapitalista 
alternatívának, a háborúnak, a burzsoázia és a 
proletariátus közötti hatalmas 
összecsapásokban, amely éppen 
kibontakozóban van nemzetközi szinten.

IGCL, 2017. október 13.

ma nem beszélhetünk Katalóniában semmiféle 
proletárforradalomról, bármennyire is jól esne ilyesmit 
látni. Egy szempontból azonban mégis csak érdemes 
visszatekinteni: a katalán szeparatizmus abban a 
korszakban is egy világgazdasági válság után erősödött 
fel, ugyanúgy, ahogyan a 2008 utáni években. A Katalán 
Köztársaság eszméjének zászlóvivője akkor is a katalán 
burzsoázia volt; azonban, amikor 1934-ben a madridi 
jobboldali kormány ellen - erre az eseményre a cikk is 
utal - nem mert saját proletariátusának erejéhez 
folyamodni, attól tartva, hogy az őt magát is elsöpörné, 
inkább megkockáztatta az addigi katalán autonómia 
elvesztését. 1937 májusában a katalóniai proletariátussal 
szemben pedig egyenesen a központi kormányhoz 
fordult segítségért. A katalóniai proletariátus szerepe 
azonban jelenleg más, mint a harmincas években; és 
pontosan ez teszi lehetővé a nacionalista konfrontációt. 
(Részeg Hajó jegyzete) 
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Katalónia: versengő nacionalizmusok a munkásosztály 
ell

A meglévő spanyol államot védelmező és a 
külön katalán állam létrehozására törekvő 
csoportok közötti konfliktus tovább mélyül. 
Bármi legyen is az eredmény vagy bármilyen 
csűrcsavaros fordulatokra kerüljön sor, az 
nyilvánvaló, hogy az osztálytudatos 
munkásoknak egyformán függetlennek kell 
lenniük azoktól, akik egy önálló katalán 
állam vagy a meglévő állami rend fenntartása 
mellett érvelnek - mindkettő a homlokzatot 
képviseli, amely mögött a főnökök osztálya 
gyakorolja ellenőrzését.

Nacionalista manőverezés

A nacionalista projektek versengésének 
legutóbbi stádiuma szeptember elején kezdő-
dött, amikor a katalán parlament jóváhagyta 
az október 1-jén tartandó függetlenségről 
szóló népszavazást. A spanyol kormány a 
döntést alkotmányellenesnek nyilvánította, 
az 1978-as spanyol alkotmány alapján, amely 
kinyilvánítja a "spanyol nemzet elválaszt-
hatatlan egységét" - egy olyan berendezke-
dést, amely a polgárháború idején, az 1930-
as években megjelenő helyi szeparatizmus 
visszhangjainak határozott ellenőrzésére 
irányul. A katalán kormány azonban úgy 
döntött, hogy újra előáll kezdeményezésével, 
abban a reményben, hogy hasznot húzhat a 
katalán szeparatizmus erősödésének éveiből.

Szeptember 20-án a spanyol állam elindította 
az Anubis Hadműveletet - kísérletet tett a 
népszavazás megakadályozására, amely 
magában foglalta a katalán 
kormányhivatalokban tett házkutatásokat, a 
tisztviselők letartóztatását és a szavazólapok 
elkobzását. Ez a nyílt állami erőszak a 
spanyol állami erők részéről a népszavazás 
napján  csúcsosodott  ki.  Az  erőszak ellen 
tiltakoztak Katalóniában, de jelenleg nincs 
információnk semmilyen nagyobb tilta-
kozásról Spanyolország más részein.

en15

Ehelyett a spanyol nacionalizmus hatalmas 
demonstrációit láttuk Madridban és másutt, 
mint a munkásosztály egységét szétvágó 
nacionalizmus nyilvánvaló példáját.
 
Az október 1-jei események mindkét oldalon 
felerősítették a nacionalista tendenciákat. A 
katalán regionális hatóságok szerint 91,96% 
szavazott egy független katalán köztársaságra, 
de a teljes részvételi arány 42,58%-os volt. A 
szavazás napját csetepaté zavarta meg, amint a 
Policia Nacional (Rendőrség - a ford.) és a 
Guardia Civil (Csendőrség - a ford.) 
szavazóhelyeket próbált meg bezárni. A 893 
civil sérült feltárta a demokratikus államban 
rejlő erőszakot - egyes kommentátorok, köztük 
ironikus módon Nicolás Maduro,  Mariano 
Rajoy kormányának fellépését a francóista 
Spanyolországéhoz hasonlították. Ezt követően 
az Európai Bizottság kijelentette, hogy "a 
spanyol alkotmány értelmében az október 1-jei 
katalán szavazás nem volt jogszerű", és bízik 
"Mariano Rajoy miniszterelnök vezetésében, 
hogy kezelni tudja ezt a nehéz helyzetet".162

 
A spanyol állam szeptemberi megtorpanása 
után a CGT, amelyet a CNT és más kisebb 
szakszervezetek követtek, megragadta a lehető-
séget, és október 3-ára általános sztrájkra szólí-
tott fel. Az október 1-jei események után a 
legnagyobb spanyol szakszervezetek, az UGT17 
33és a CCOO, valamint a katalán függetlenségi 
szövetség (ANC)1844 ehelyett bejelentettek 
valamit, amit leginkább állampolgári 

15 Catalonia: Competing Nationalisms against the 
Working Class http://www.leftcom.org/en/articles/
2017-10-07/catalonia-competing-nationalisms-against-
the-working-class .(Részeg Hajó jegyzete) 
162 Statement on the events in Catalonia (Nyilatkozat a 
katalán eseményekről)- https://ec.europa.
eu/cyprus/news/20171002_en
173Union General de Trabajadores - 
http://www.ugt.es/default.aspx (Részeg Hajó jegyzete)
184Assemblea Nacional Catalana -  
https://assemblea.barcelona/ (Részeg Hajó jegyzete)
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termelő egyenlőségével, mindennek 
személyiségszocializációival tovább terhelni 
annyit tesz, mint az 
időnyerés és a 
nyomorúság okán 
önmagával toldozott-
foltozott gátba belelőni 
aknavetővel árvízkor.
 
 A gazdasági kényszer 
ezen időszakban nem a 
kommunizmus, hanem 
a kapitalizmus felé löki 
az egészet. Ezért a 
kommunizmus építése 
addig, amíg a termelőerők nem lettek a 
kommunizmus viszonyaihoz fel, illetve 
kifejlesztve, gazdaságon kívüli kényszerrel 
kell, hogy történjen. Ezt proletárdiktatúrának 
hívják. Ez pedig a diktatórikusság 
problematikáját jelenti: ebben sem lehet 
kompatibilis a tőke világával, nem lehet 
elkülönült közhatalmi, demokratikus vagy épp 
megkérdőjelezhetetlen parancsnoki. Ám hiába 
fog törekedni a proletárforradalom eme 
továbbfejlődése a konszenzusra, a 
közvetlenre, a személyesre, az egyedire, ez az 
önvédelem el is pusztíthatja azt, amit védeni 
akar. Kevesek diktatúrájává, a tudók, az 
igazak és tiszták kvázi államává 
korlátolódhat, illetve bolsevizálódhat a 
kommunizmus ügyét megmentendő. A kritika 
és önkritika elsorvasztásával, kiüresítésével 
például; adott esetben nem azt akarják majd 
látni és láttatni, bármily kegyetlen is, hogy mi 
a való, hanem azt, amit ők elképzelnek róla, 
meg magukról. Nem a kommunista irányelv 
eszközei lesznek, hogy se ők, se más ne 
legyen puszta eszköz ezentúl, hanem 
önmaguk eszközeivé lesznek, hogy mások 
pedig az ő eszközeik legyenek. Fennáll ennek 
a lehetője. De amíg a kommunista rendszer 
nem lesz gazdaságilag önjáró, addig a 
proletárdiktatúra nem állami kényszerei fenn 
kell, hogy maradjanak. S ezért a szocializmus, 
mint a kommunizmushoz alulfejlett, ám 
gazdaságon kívüli kényszert nem használó 
szisztéma lehetetlenség.

Minderről úgyszintén íródott egy s más az 
RH-n; példának álljon itt egy 2014-es cikkből 
vett idézet: 

„Itt megjegyeznénk, hogy arról szoktunk 
beszélni, írni, hogy a kapitalizmus 

társadalmiságban, nem-
zetköziségben, termelé-
kenységben stb. 
önmagán túlfejlődő 
rendszer (munkameg-
osztás, monopoliszti-
kusság, tőkék és államok 
nemzetközi hierarchiái, 
tudásfelhalmozás, terme-
lői kapacitások valói és 
lehetői stb.) anélkül, 
hogy felszámolhatná 
mindennek kereteit, 

alapjait, hajtóerőit, s így torzítóit, korlátait, a 
tulajdont, az áruértéket, a kizsákmányolást, 
tőkefelhalmozást, s mindennek uralmát. Ezt a 
rendet az eleven munkaerő kizsákmányolása 
élteti, de a kizsákmányolás fokozása, amit a 
tulajdoni elválasztás, a tőkék 
konkurenciaharca követel, az eleven 
munkaerő, az értékesülés, a fizetőképes 
kereslet stb. megtakarítását, vagyis a rendszer 
növekvő működésképtelenségét okozza. Ám a 
kapitalizmus termelőerői s termelési 
viszonyai közt feszülő, általános 
kibékíthetetlen ellentmondások kapitalista 
(vagy végeredményben kapitalista) 
megoldhatatlansága egyrészt sajátos formákat 
ölt különböző területeken. Például a reálszféra 
tőkésíthetőségének beszűkülésével nem csak 
a spekuláció kerül előtérbe és lesz akár 
húzóágazat a beszűkülést fékezve a teljes 
összeomlásig, hanem ez termelőkapacitások 
lepusztítását piacszerzésként, illetve ki nem 
fejlesztésüket, a krónikus alulfejlettség 
perifériáit, harctereit és szeméttelepeit 
követeli és valósítja meg. Nem csak 
gyárvárosokat pauperizál és semmisít meg, 
hanem egész régiókat, országokat tart ilyen 
helyzetben a (kapitalista) kitörés lehetősége 
nélkül. Másrészt e dinamikus végkifejletet, 
amit egy világháború és teljes pusztulás is 
zárhat (vagyis nem a helyi elitek és az általuk 
felhasználtak marakodásáról van szó a 
maradék csökkenő maradékán akár a 
legerősebb tőkék/államok ügynökeiként, 
hanem ama legerősebbek közti, közvetlen, 
nyílt fegyveres konfliktusról) a kapitalista 
korszakokat, s azokon belüli, illetve azok 
váltásait követelő válságok, „pillanatnyi” 
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Meg kell még jegyeznünk azt, hogy ahogy az 
áruérték viszony fenntartása újratermeli a 
(neki megfelelő) tulajdoni, s ezzel a tőkés 
viszonyokat, úgy a kapitalizmus s 
osztálytársadalmak döntési 
mechanizmusainak a fenntartása, a hierarchia 
(többség-kisebbség diktatúrája, a demokrácia 
stb.), a hatalomkoncentráció 
személyiségszocializációja, az ekképp 
létrejövő létbiztonság is a tőke 
restaurációjához vezet. Ha felszámolnánk az 
áruérték-összekötés tulajdoni elválasztását, és 
az egész világot egyetlen szuperhierarchiába 
rendeznénk anélkül, hogy áruértéknek 
hagynánk holtat s elevent41, akkor ennek 
ellenére ott (is) a létbiztonság az egyéni 
felhalmozást követelné a hatalmasabbakkal, a 
parancsot adhatókkal szemben. Ez a 
szuperhierarchián belüli csoport-, maffia-, 
oligarchaképződésként történne először (nem 
véletlen Sztálin permanens tisztogatása, 
vagyis az atomizálásra való törekvése a SZU 
apparátusaiban a parancs elszabotálását 
megakadályozandó); majd a parancsok 
adóival szemben a parancsok végrehajtóiból 
kipréselt/ellopott terméktöbblet 
magánfelhalmozásává „liberalizálódna” a 
tőkés magántulajdon visszaállításáig. Ha egy 
társadalomban a létbiztonság nem társadalmi, 
hanem egyéni, akkor szükségképp a 
magánfelhalmozás és a tulajdoni elválasztás 
viszonyainak kell létrejönniük a 
személyiségszocializációk, ideológiák, azok 
intézményesülései útján - vagyis a 

41 A Szovjetunió parancsuralmi gazdasága, legalább is 
tendenciálisan, de produkált effélét, ahol nem az áru 
értéke, de nem is egyszerűen a használati értéke döntött 
az újratermelés kérdéseiben, hanem az, hogy a rendszer 
s az uralkodó osztály szempontjából hasznos-e az adott 
termék. Az áruérték és a használati érték közötti 
ellentmondás így a használati érték és a rendszert 
fenntartó hasznosság, a rendszernek használati érték 
ellentmondásává lett. Például a nehézipar s annak 
termékei, amiket az apparátus a saját irányítása alatt 
használ(tat) fel s annak anyagi bázisát növeli, mindig 
elsőbbséget élvezett az egyéni fogyasztás, szükségletek 
követelményeivel, termékeivel szemben. Mert utóbbiak 
a „magán-világ” részeiként egyéni felhalmozássá, 
függést enyhítő tartalékká, konkurenciává, így 
ellenséges politikák bázisává stb. válhattak (a 
fogyasztási cikkek krónikus hiánya, illetve a háztáji 
gazdaságok, a maszekolás, a fusizás, az államinál 
olcsóbb és hatékonyabb, ám magánépítkezések stb. hol 
teljes, hol részleges de gátolása).

tőkefelhalmozásnak, annak összes 
ellentmondásával, létbizonytalanságával és 
szemetjével együtt a termelőerők adott 
szintjén.

Mindehhez kapcsolódik az a problematika, 
miszerint a kommunizmus építésének 
kezdetekor nem csak a „külső” ellenséggel 
kell megküzdeni, hanem a „belső” 
ellenforradalommal, illetve az azzá lehető 
régi, kapitalista mentalitásokkal, 
gondolatvilágokkal. Azonban a 
„Megjegyzések”-ben említett visszásságok 
nem egyszerűen a régi világból ittragadt 
kísértetek és téveszmék lesznek, amiket 
csillogó szemű hősök példamutatásával, meg 
jó és szép szavak okító erejével 
szétfoszlathatóak. Hanem a kapitalizmustól 
kényszerűen örökül kapott (szerzett) 
termelőegységek, azok munkamegosztásai, 
szak- és segédmunka, szellemei és fizikai 
munka, város és falu stb. ellentétének 
szükségszerű következményeiként 
termelődnek újra. Pont azért szükséges a 
proletárforradalom, mert a kapitalizmus 
termelőerői „csak” a saját viszonyaival tud 
ellentétbe kerülni a rendszer növekvő 
működésképtelenségét okozva; a szabad 
személyiségfejlődés társadalmasításának 
termelőeszközeit az azt tagadó társadalom 
nem fogja a maguk teljességében 
kifejleszteni. A kommunista viszonyok 
kialakulásával - amit a kapitalista termelőerők 
és termelési viszonyok kibékíthetetlenné levő 
ellentmondása követel - a kapitalizmustól 
öröklött termelőerők krónikusan 
alulfejlesztettek lesznek. Ez óhatatlanul a 
restauráció forrásává lesz.52 Így tehát ezt a 
szituációt hierarchikus döntési 
mechanizmussal, az áruérték egyenlőtlenséget 

52 Az ún. munkajegyek kérdése ebből a szempontból 
mellékes kérdés; már azon túl, hogy munkaként, mivel 
a társadalmasítás szabad személyiségfejlődésének 
viszonyaiban kifejtett tevékenységről van szó, nem 
jellemezhető a termelő-alkotó folyamat, s annak 
mozzanatai. Hogy a proletárdiktatúra milyen 
óvintézkedéseket tesz a tőkés restauráció, a hatalmat a 
hatalomért működésekké, tőkévé stb. lehető-levő 
egyéni felhalmozás stb. ellen, az majd a konkrét 
szituáció(k) kérdése lesz. De annyit már most 
kijelenthetünk: az áruértéket, annak dologi formáját, a 
pénzt nem használhatja, illetve az ilyen viszonyok s 
azok formái ellen fel kell vennie a harcot.
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munkabeszüntetésnek nevezhetünk nyilatko-
zatuk így szól: "Felszólítjuk az egész társa-
dalmat, a munkáltatói szervezeteket, a 
vállalkozások tulajdonosait, a szakszerveze-
teket, a munkavállalókat, az önfoglalkoz-
tatókat, az intézményeket és Katalónia 
valamennyi állampolgárát, hogy október 3-
án, kedden állítsák le az 'országot' ". Az 
október 3-i sztrájk a tömegközlekedést, a két 
nagyobb kikötőt és az agrárszektort 
érintette.1951 Akár az állampolgári munka-
beszüntetés vagy az általános sztrájkfelhívás 
részeként, akár a nacionalizmus vagy a 
rendőrséggel szembeni düh által motiválva, a 
dolgozók reagáltak az eseményekre. Nem 
világos, hogy a helyi gyűlések beszámolói 
mennyire tükrözik a munkásosztály 
önszerveződésének szikráit, vagy hogy a 
helyi burzsoá establishment által alkotott 
olyan "színházi hadseregként" működnek-e, 
amely a szeparatisták programját támogatja.
 
Október eleje óta mind a madridi, mind a 
barcelonai székhelyű állami gépezetek 
igazolva látják saját álláspontjukat, azt 
állítva, hogy alkotmányos pozícióik megha-
ladják a másikét. Végzetes hiba lenne, ha a 
munkások Katalóniában vagy Spanyolország 
többi részén a versengő érvek mögé állnának 
be. A jogászok "nüanszokról" szóló vitái 
mögött az uralkodó osztály frakcióinak 
valósága áll, amelyek arra törekednek, hogy 
kiterjesszék a munkásosztály kizsákmányolá-
sának lehetőségeit - teljesen függetlenül a 
születés, nemzetiség vagy öröklöttség 
esetlegességeitől.

Az internacionalista válasz

A katalóniai eseményeket a kapitalizmus 
hosszú távú gazdasági válságával 

191 Catalonia stages general strike following Spanish 
police's 'brutal' response to independence referendum 
(Katalónia általános sztrájkot tart a spanyol 
rendőrségnek a függetlenségi népszavazásra adott 
"brutális" válaszát követően) - http://www.independ
ent.co.uk/news/world/europe/catalan-referendum-
police-brutality-catalonia-general-strike-
independence-vote-spain-latest-a7980026.html

összefüggésben kell értelmezni, amely a 2007-
ben lezajlott pénzügyi összeomlásban 
csúcsosodott ki, amelyből nem történt valódi 
felépülés. Ez egyre inkább ahhoz vezetett, hogy 
a kapitalista osztály helyi részei úgy véljék, 
jobban tudják igazgatni a gazdaságot, mint a 
központi állam. Ez pedig egy globális fordulatot 
eredményezett a nacionalizmus és a populizmus 
irányába. Egy olyan gazdaságban, amely még 
nem tért magához tíz évvel a spekulációs 
buborék után, az uralkodó osztály kezd kifogyni 
az ötletekből, és maga is megosztott abban, 
hogyan lehetne kikerülni belőle. Az a törekvés, 
hogy a katalán kormány a központi spanyol 
kormányra hárítsa a felelősséget, hogy a 
szeparatista program mögött sorakoztassa fel a 
munkásokat, megkívánja annak a ténynek az 
elfedését, hogy a katalán uralkodó osztály 
(amely szintén megosztott a kérdésben) 
bizonyos része legalább annyira felelős a 
megszorító intézkedések bevezetéséért, mint a 
madridi kormány.

Mint sokszor elmondtuk, a nemzeti 
felszabadítás nem más, mint a munkásosztály 
felosztása, és a dolgozók saját nemzeti 
burzsoáziájuknak való kiszolgáltatása. Ahol a 
különböző nemzeti frakciók nacionalista 
téveszméket terjesztenek, azzal érvelünk a helyi 
munkásosztálynak, hogy szálljon szembe e 
tervekhez kapcsolódó érvelés mindkét oldalával. 
Az erre vonatkozó példák száma végtelen 
(ideértve a legfrissebbeket, mint Ukrajna202, 
Skócia213 vagy Kurdisztán224). Még most is, e 
sorok írásakor, az iraki Kurdisztán 
népszavazását arra használják fel, hogy 
előkészítsék az erőforrásokért vívott harcok 
törökországi/szíriai/iraki katlanjában a halál

202 Ukraine - A Nationalist Dead End (Ukrajna Egy 
nacionalista zsákutca) - 
http://www.leftcom.org/en/articles/2014-02-03/ukraine-a-
nationalist-dead-end
213The Scottish Independence Referendum: The Great 
Diversion (A skót függetlenségi népszavazás: A nagy 
elterelés) - http://www.leftcom.org/en/articles/2014-08-
18/the-scottish-independence-referendum-the-great-
diversion 
224 In Rojava: People’s War is not Class War (Rojavában: 
a népi háború nem osztályharc) - 
http://www.leftcom.org/en/articles/2014-10-30/in-rojava-
people%E2%80%99s-war-is-not-class-war
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a halál és szenvedés következő körét.
 
Mint internacionalisták azt állítjuk, hogy a 
kapitalizmus által kínált társadalmi és 
környezeti pusztítás egyetlen alternatívája, 
hogy a munkások határokon átnyúlóan 
egyesüljenek egy közös cél érdekében: egy 
olyan világ, amelyben nincsenek osztályok 
és államok, ahol "az egyes egyének szabad 
fejlődése feltétele mindenki szabad 
fejlődésének".23923 Ehhez egy nemzetközi 
szervezetre, egy pártra van szükségünk, 
amely hatékonyan be tud avatkozni olyan 
eseményekbe, mint például a sztrájk 
Katalóniában -, hogy a harcot a 
szakszervezetek és az intézményesült pártok 
ellenőrzésén túlra tolja, és hogy 
kinyilvánítsa függetlenségét az uralkodó 
osztály valamennyi rétegétől, legyen az 
bármilyen nemzetiségű. 

Ha és amikor környékbeli vagy munkahelyi 
gyűlések felé mutató mozgalmak vannak, 
akkor amellett kell érvelni, hogy azok 
teljesen határolódjanak el az állam 
frakcióitól, legyen az a spanyol vagy a 
katalán állam, valamint a helyi munkaadók 
részvételétől. A kötelező érvényű 
döntéseknek a tömeggyűlésekből kell 
származniuk, amelyeken a küldöttek 
felelősek és visszahívhatóak. Az ilyen 
munkásosztálybeli szervezetek elterjedése és 
hálózata az alternatívája a burzsoázia által 
előkészített versengő nacionalizmusok véres 
zsákutcájának. Egy létező, hatékony 
nemzetközi szervezet hiányában 
szolidaritásunkat és segítségünket kínáljuk a 
kommunista sejteknek és egyéneknek, akik 

2323A mondat egészében így hangzik: „A régi polgári 
társadalom s a vele járó osztályok és osztályellentétek 
helyébe olyan társulás lép, amelyben minden egyes 
ember szabad fejlődése az összesség szabad 
fejlődésének feltétele.” Karl Marx & Friedrich 
Engels: A Kommunista Párt kiáltványa - II. 
Proletárok és kommunisták. 
https://www.marxists.org/magyar/archive/marx/1848/
communist-manifesto/ch02.htm (Részeg Hajó 
jegyzete)

ezért a szükséges proletárválaszért küzdenek.2424 

KT/Dyjbas (2017.10.07.)

2424Ezt a kiáltványt az olasz „baloldali” kommunizmus 
áramlatához sorolható szervezet adta ki. Ezzel 
kapcsolatban meg kell jegyeznünk azt, hogy e szervezetek 
történelmi múltjuk, eredetük, ideológiájuk, mindennek 
szerves részeként a pártkoncepciójuk minden 
progresszivitás (organikus centralizáció, népfrontos 
tömegpárt helyett program alapján való szerveződés) 
ellenére sose lépett ki a leninista bolsevizmus, azaz 
objektíve a kommunizmus tagadásának univerzumából. 
Bordiga (az irányzat mindmáig legfőbb teoretikusának 
számító militánsa) alapvető kritikái ellenére se volt képes 
önmagától megválni a már sztálinizálódó OKP-tól (Olasz 
Kommunista Párt) vagy a Kominterntől: úgy rúgták ki. 
Maga a bordigizmus nem más, mint kommunistának 
gondolt bolsevik hajlíthatatlanság a nyíltan polgári-
kapitalista hatásokkal szemben. Vagyis az 
antiparlamentarizmusnak, a polgári politikai taktikázás, a 
különböző polgári frakciók elutasításának, az ’egyetlen 
párt lehet: az internacionálé’ (amit viszont továbbra is 
hierarchikusan szerveznének), ’az elmaradottság okán 
lehet kapitalizmust fejleszteni, de csak szocializmussá 
lehető államkapitalizmusként a kolhoz, a tsz, a 
kisárutermelés stb. magántulajdonosi restaurációjával 
szemben’ stb. stb. radikális bolsevizmusa a bordigizmus. 
Azaz végső soron a kommunizmus és a szervezeti kérdés 
meg nem értéséből fakadóan az osztálytársadalom 
restaurációt legszélsőségesebben tagadó osztálytársadalom 
restaurációként kell értékelnünk ezt az irányzatot, a 
bolsevizmus szakadék szállójaként, ami viszont nem tudott 
(akart) átjutni a túlpartra, a kommunista elmélet, irányelv, 
taktika s pártkoncepció oldalára. De pont a sajátos, de 
nemzetközisége, a nyílt polgári-kapitalista hatások stb. 
elutasítása okán tartjuk progresszív tendenciával bírónak a 
bordigista univerzumot; illetve ezért jöhettek létre a 
bordigizmusból bolsevizmust (is) tagadó, kommunista, 
illetve kommunista tendenciájú szervezetek 

Ehhez lásd: Részeg Hajó 6. szám: Beszámoló a kurdisztáni 
internacionalista elvtársak által szervezett találkozóról, 5-
ös jegyzet: http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-
hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-6.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert--a-kommunizmusert/beszamolo-a-
kurdisztani-internacionalista-elvtarsak-altal-szervezett-
talalkozorol.html#_ftnref5; illetve: Részeg Hajó 6. szám: 
A napokban történt fosztogatások és zavargások krónikája 
avagy mi a következő lépés - Mexikó c. cikkünk 8-as 
jegyzete: http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-
hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-6.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert--a-kommunizmusert/a-napokban-
tortent-fosztogatasok-es-zavargasok-kronikaja-avagy-mi-
a-kovetkezo-lepes----mexiko.html#_ftnref8). 
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termelők társadalmi termeléséről beszélünk, 
akkor üzemekké koncentráltan kell 
termelniük, és akkor a szegénység is 
koncentrálódni fog, és így hatványozódni. 
Például azért, mert nem jut elég társadalmi 
munkamennyiség a fejlesztésekre (keveset 
adott = keveset kapott); vagy, ha a gazdag-
szegény, jelentős-nem jelentős terület, 
termelőegység stb. különbözőségei a döntési 
mechanizmusban is megjelennek, akkor mint 
szegényebb terület nem tudhatja kellő erővel 
befolyásolni az erőforrások elosztását stb. És 
ahol meg a gazdagság koncentrálódott, ott 
szükségképp fel kell merülnie a kérdésnek: 
miért ne dolgozzon nekünk a szegényebb 
térség, a szegényebb üzem? A termelésben 
való érdekeltség tehát továbbra is az áruérték 
viszony által meghatározott lenne, a 
személyiségszocializáció szintúgy; így tehát 
csak idő kérdése lenne az, hogy a kommunista 
tudatosság mikor áruértékelődne át felejtendő 
maszlaggá.
 Nem felejtendő 
el az sem, hogy 
az áruértékként 
létezés világa 
nem feltétlenül 
tételezi fel 
minden körül-
mények között a 
tulajdoni elvá-
lasztást. 
Társadalmi ter-
melést felté-
telezve az is 
lehetséges, hogy 
az áruértékké 
oldás tudatos tettként, tervezésként, nem 
pedig a tulajdoni elválasztás eredményeként 
létrejövő társadalmasulásként, azaz piaci 
folyamatok vak erőinek játékaként alakul ki. 
Ám, mint a fentiekből következik, a térbeli 
stb. elválasztottságot ez az összekötési forma 
sajátos társadalmivá: tulajdonivá teszi (az 
áruérték egyenlőségből fakadó 
egyenlőtlenség, és az elszegényedés, mint a 
konkurenciaharcra kényszerítés: a gazdagok 
igénye a még nagyobb gazdagságra a többivel 
szemben, a többiből aztán). De hát a 
kapitalizmus egyik legnagyobb történelmi 
teljesítménye az, hogy a tulajdoni elválasztás 
legtársadalmabbikát hozta létre azzal, hogy 

mindent s mindenkit társadalmilag szükséges 
munkaidőkké oldott; hogy nem személyi 
függések tulajdonlása az uralkodó immár, 
hanem a személyi függés előfeltételévé is az 
áruértékké oldódás lett; hogy ez a 
személytelen univerzalitás különös 
nemzetköziséget, társadalmiságot jelent, s a 
termelőerők többi mozzanata, a társadalmi 
ellentmondások kiéleződése stb. által követelt 
továbbfejlődés az áruérték tulajdoni 
elválasztásából következőleg (is) a 
kommunizmus társadalmisága és 
nemzetközisége felé lehetséges csak. Vagyis a 
tőke fejlődése az ’áruérték-összekötés 
tulajdoni elválasztásának, s olyan tulajdoni 
elválasztásnak, ami áruérték-összekötést 
tételez’ szerves egészét, e szerves egész 
dominanciáját, s e szerves egész tulajdonként 
s áruértékként fel nem számolhatóságát hozta 
létre. E szerves egész a termelőerők 
kapitalista, vagyis „pre”kommunista 
szintjén31 azt jelenti: fenntartani az egyiket = 

újratermelni a 
másikat és vi-
szont. A terme-
lőerők fejlett-
sége, mint társa-
dalmiság pont 
azt jelenti, hogy 
a termelőegysé-
geknek szükség-
képp egymással 
kapcsolatba kell 
kerülniük; így 
az áruértékként 
való csere nem 
csak a piaci/tu-

lajdoni viszony szálláscsinálója lesz, hanem 
annak kiteljesítője, a megkerülhetetlen áruvá 
válással, s piaccal a tőkefelhalmozás 
totalitásának a restaurátora. Vagyis a 
kommunista társadalmasítás tagadásáé.
 

31 És ez az alulfejlődött/alulfejlesztett térségeké is 
immár, mert a kapitalista világrendszer részeként, 
annak munkamegosztásában azok, amik, a „tiszta”, 
„autentikus” feudalizmusba, „őskorba”, „aranykorba” 
ésatöbbibe való visszatérés lehetője nélkül. Még egy 
világháború utáni kőkorszak is digitális roncsokkal, 
sugárfertőzéssel és tőkés viszonyokkal lenne telített a 
maga módján.
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egyenlő mércével, a munkával mérnek. Ám az 
egyik ember fizikailag vagy szellemileg 
különb a másiknál, tehát ugyanannyi idő alatt 
több munkát szolgáltat, vagy hosszabb ideig 
tud dolgozni; s a munkát, hogy mértékül 
szolgálhasson, kiterjedése vagy intenzitása 
szerint meg kell határozni, különben nem 
lenne többé mérce. Ez az egyenlő jog — 
egyenlőtlen jog egyenlőtlen munkáért. Nem 
ismer el osztálykülönbségeket, mert mindenki 
csakúgy munkás, mint a másik; de 
hallgatólagosan elismeri természetes 
kiváltságként a munkások egyenlőtlen egyéni 
tehetségét és ennek folytán egyenlőtlen 
egyéni teljesítőképességét. Tartalma szerint 
tehát ez, mint minden jog, az egyenlőtlenség 
joga. A jog természete szerint csak egyenlő 
mérce alkalmazásában állhat; de az 
egyenlőtlen egyének (és ezek nem volnának 
különböző egyének, ha egyenlőtlenek nem 
volnának) csak akkor mérhetők egyenlő 
mércével, ha egyenlő szempont alá hozzuk, 
csak egy meghatározott oldalról ragadjuk meg 
őket, pl. az adott esetben csak mint 
munkásokat tekintjük őket; és semmi többet 
nem látunk bennük, minden mást figyelmen 
kívül hagyunk. Továbbá: az egyik munkás 
házas, a másik nem; az egyiknek több 
gyermeke van, mint a másiknak stb. stb. 
Egyenlő munkateljesítmény és ezért a 
társadalmi fogyasztási alapban való egyenlő 
részesedés esetén az egyik ténylegesen többet 
kap tehát, mint a másik, az egyik gazdagabb, 
mint a másik stb. Hogy mindezeket a 
visszásságokat elkerülhessük, a jognak nem 
egyenlőnek, hanem ellenkezőleg, 
egyenlőtlennek kellene lennie.
 
De ezek a visszásságok a kommunista 
társadalom első szakaszán, ahogy az a tőkés 
társadalomból hosszú vajúdás után éppen 
megszületett, elkerülhetetlenek. A jog 
sohasem lehet magasabb fokon, mint a 
társadalom gazdasági alakulata és az ezáltal 
megszabott kulturális fejlettsége.” (Marx: A 
gothai program kritikája. MEM 19.)
 
Hát. A gond abban van, hogy Marx a 
Grundrissében azt mondja, hogy az 
időgazdálkodás a társadalmi (kommunista) 
termelés és elosztás tekintetében meg kell, 
hogy maradjon. Ám anélkül, hogy maguk a 

termelők s termékek társadalmilag szükséges 
munkaidőkké oldódnának. Amit viszont – s 
ezt mi tennénk hozzá – nem lehet máshogy, 
mint az időgazdálkodás kapitalizmustól (s 
annak „pre” változataitól) eltérő, azokat 
meghaladva tagadó formában. Úgy, hogy a 
szabad személyiségfejlődés szükségleteit, 
viszonyait fenntartó termelés, elosztás 
időgazdálkodása legyen; vagyis úgy, hogy a 
konkrét termék, termelő, azok termelési 
feltételi, szükségletei stb. a kommunista 
viszonyok dinamizmusának megfelelően 
konkrétként legyenek elkönyvelve, illetve 
tervezve; s így lehet kérdés a rendelkezésre 
álló idő elosztása. Önmagában tehát nem az 
időmennyiség a kérdés, nem lehet pusztán az 
időre redukálni a termelés, elosztás stb. 
kérdését, mert az végső soron társadalmilag 
szükséges munkaidőkre redukálást jelent, 
azaz áruviszonyt; a konkrétat konkrétan kell 
nézni, szervezni, a konkrétat konkrétnak 
„kell” hagyni. Ha a kommunizmus nem 
egyedet, nem áruatomot, nem uniformizációt 
és más effélét tételez, hanem konkrét, egyedi 
személyiségeket és azok fejlődését, akkor 
azok újratermelését, azok eszközeit, lehetőit, 
erőkifejtéseit se kezelheti elvonttá, 
általánossá, társadalmilag szükséges 
munkaidőkké, azaz áruértékké oldva. 
 
 Ám Marx a „Gothai program kritikájában” 
„A Tőke” feltételes módját elejtve már az 
áruértékként való időgazdálkodásként 
gondolja el a kommunizmus felépítését. S le 
is írja ennek visszáságait: azt, hogy az 
áruérték egyenlősége a különböző személyek 
közötti anyagi egyenlőtlenségekké lesznek, 
legyenek ama különbözőségek természetiek 
vagy társadalmiak. Ám azt már nem teszi 
hozzá, hogy mindez nem pusztán a 2 illetve 3 
szobás lakás kérdése, vagy a 2 illetve 3 
fogásos ebéd különbözőségeként jelentkező 
egyenlőtlenség. Hanem a termelő egységek 
közötti különbözőségeké is. Nem csak azok a 
közvetlen termelők szegényednek el, akik 
nem tudnak elég munkamennyiséget 
szolgáltatni a társadalomnak a tisztes 
középszer fenntartásához. Az a termelő 
egység, amelyik messzebb van a 
nyersanyagforrásoktól, vagy amelyik 
rosszabb földön, vagy elavultabb technikával 
termel, úgyszintén elszegényedik. S ha a 
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Mármost a cikkben leírt pártkoncepciót figyelembe 
véve ki kell emelnünk azt, hogy a Részeg Hajó 
elképzelése a kommunista pártról, illetve a 
kommunizmus létrehozásáról igencsak eltér ama 
bolsevik univerzum / örökség elképzelésétől: „A párt 
szükségességét, a részekké, darabokká, hierarchiákká 
stb. nem különülés szerveződését pont a 
társadalmasítással meghaladva tagadás követeli (azt 
meg a kapitalizmus fejlődése és túlfejlődése) a 
kapitalizmus atomizáló, széthúzó, önmagához 
nyomorító hatásai, a történelmi fejlődés 
különbözőségei stb. miatt. És bár a pártnak el kell 
különülnie az ellenforradalomtól legyen az tudatos 
vagy naiv, nem különülhet el hierarchikusan a 
proletariátustól. Hanem azt párttá kell változtatnia, s a 
kapitalizmus megdöntésével társadalommá kell 
válnia. Már ezért is ügyelnie kell arra, hogy a 
kapitalizmus hatásai pl. a demokrácia, mint 
szavazások többség-kisebbség döntési 
mechanizmusai, azaz hierarchia és tulajdon 
restaurátorok/fenntartók, illetve bolsevik módszerek, 
viszonyok, mentalitások (pl. katonai centralizáció) ne 
válhassanak benne uralkodóvá. Szemben a 
konszenzus, a különbözőségek egyenlőtlenséggé, 
uralommá nem változtatásának módszereivel, 
mentalitásaival. Ha ez a harc sikertelen, úgy a „külső” 
ellenforradalommal folytatott harc is azzá lesz. Pláne, 
hogy amint a pártnak lehetősége van a termelési 
viszonyok kommunista viszonyokká változtatására és 
az új viszonyok – a kapitalizmustól örökölt 
termelőerők ellentmondásos bázisán az ellenforrada- 

lom letörésére, vagyis a proletárdikatúrára, a negatív 
tendenciák felerősödnek. Ama ellentmondásosság 
újratermeli az ellenforradalmi mentalitásokat (pl. munka-
ágazati megosztás öröksége kontra egyenlőség; 
tevékenységet a társadalmasítás ellenére munkává és 
szabadidővé nyomorító gyáripar; a természet és 
emberpusztító technológiák kényszerű 
továbbműködtetése); így nem csak a külső, még kapitalista 
területekkel folyhat a harc, hanem a belső 
ellenforradalommal is: e helyzet proletárdiktatúrát követel. 
És ez utóbbi szintén ellenforradalom forrása lehet: a 
hatalom, az elnyomatás, az erőszak probelmatikája 
bolsevizálhatja/atomizálhatja a forradalmi proletariátust, a 
pártot a képmutatás és hazudozás rothadásától a teljes 
pusztulásig. És mindez így is marad, míg az új viszonyokat 
pusztán a kapitalizmus termelőerőinek bázisa követeli meg 
és fogja vissza; míg az új lehetőségek közt nem 
fejlesztették ki az új termelőeszközöket, míg a tudás 
felhalmozásának folyamata ennek megfelelő szintet nem 
ért el. Ha létrejött eme új termelőerő - bázis az egész 
világon, ha a szabad személyiségfejlődés szükségletei 
maradéktalanul kielégíthetőek, ha az ellenforradalom így 
lehetetlenné válik, akkor a párt társadalommá lesz, a 
gazdaságon kívüli kényszer s diktatúra értelmetlenné, a 
kommunizmus társadalma pedig lezárja az emberiség 
előtörténetét” Részeg Hajó 2. szám Vita a Barikád 
kollektívával:http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/resz
eg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/vita-a-barikad-
kollektivaval.html (Részeg Hajó jegyzete)
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RACIONALITÁS, KOMMUNIZMUS, SZOCIALIZMUS; PÉNZ, PIAC, 
TÁRSADALMASÍTÁS

KÉT KÉRDÉS – KÉT VÁLASZ

Első rész

A két kérdés, illetve kritikai észrevétel – 
„Megjegyzések a Részeg Hajó 7. 
számának bevezetőjéhez”, valamint „A 
kubai forradalom válaszúton c. szöveghez 
kapcsolódóan” címekkel – a Részeg Hajó  
kubai „forradalommal” s rendszerrel 
foglalkozó 7. számával kapcsolatosan 

születtek. Ám e kritikák egyben olyan 
kérdéseket is felvetettek, amelyek 
lényegieknek tekinthetőek a kommunista 
gyakorlat s annak elmélete szempontjából. 
Ezért mind a kritikákat, mind az arra adott 
válaszokat – a kritikák megfogalmazóival 
egyetértésben – közkinccsé tesszük.

. 
MEGJEGYZÉSEK A RÉSZEG HAJÓ 7. SZÁMÁNAK BEVEZETŐJÉHEZ

Az alábbiakban főleg kérdések, kritikai 
észrevételek ill. javaslatok szerepelnek. 
Vagyis kevés lesz a megerősítés, pozitív 
visszaigazolás. Így a félreértések elkerülése 
végett az elején leírom: a cikk teljesen 
olvasható, és felvezetőnek egyáltalán nem 
rossz.  Az  észrevételekkel   nem   kötözködni 

akarok, hanem vitát nyitni. A megjegyzéseim 
viszonylag rendszertelenek, ezért nem folyó 
szövegként írom le őket, hanem részekre 
bontva.
 
A szöveg tartalmaz olyan ellentmondásokat, 
amelyek szerintem fogalmi zavart tükröznek. 
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egyesülés összterméke társadalmi termék. E 
termék egy része ismét termelési eszközül 
szolgál. Ez a rész társadalmi marad. Egy 
másik részét azonban létfenntartási 
eszközként elfogyasztják az egyesülés tagjai. 
Ezt tehát el kell osztani közöttük. Ennek az 
elosztásnak a módja változik majd magának a 
társadalmi termelési organizmusnak a különös 
fajtája és a termelők megfelelő történelmi 
fejlődési foka szerint. Csupán az 
árutermeléssel való párhuzam kedvéért 
feltételezzük, hogy az egyes termelőknek a 
létfenntartási eszközökből jutó részt határozza 
meg. A munkaidő tehát kettős szerepet 
játszana. Társadalmilag tervszerű elosztása 
szabályozza a különböző munkafunkciók és a 
különböző szükségletek helyes arányát. 
Másrészt a munkaidő egyszersmind mértéke 
annak, hogy a termelőnek egyénileg mennyi 
hányad jut a közös munkából és ennélfogva a 
közös termék egyénileg elfogyasztható 
részéből is. Az embereknek munkájukhoz és 
munkatermékeikhez való társadalmi 
vonatkozásai itt átlátszóan egyszerűek 
maradnak a termelésben is, az elosztásban is.” 
(Marx: A Tőke 1. köt.; I. Áru és pénz; 1. Az 
áru. MEM 23.)

„A termelési eszközök köztulajdonán alapuló, 
kollektív társadalomban a termelők nem 
cserélik ki termékeiket; éppígy a termékekre 
fordított munka itt nem e termékek 
értékeként, egyik dologi tulajdonságaként 
jelenik meg, mivel akkor, a tőkés 
társadalommal ellentétben, az egyéni munkák 
már nem kerülőúton, hanem közvetlenül, az 
összmunka alkotórészeiként léteznek…

…Nekünk itt nem olyan kommunista 
társadalommal van dolgunk, amely a saját 
alapján kifejlődött, hanem ellenkezőleg, 
olyannal, amely a tőkés társadalomból 
éppenhogy keletkezik; amely tehát minden 
vonatkozásban, gazdaságilag, erkölcsileg, 
szellemileg még magán viseli annak a régi 
társadalomnak anyajegyeit, melynek méhéből 
származik. Ennek megfelelően az egyes 
termelő — a levonások után — pontosan 
visszakapja a társadalomtól, amit ad neki. 
Amit adott neki, az az ő egyéni 
munkamennyisége. Pl. a társadalmi 
munkanap az egyéni munkaórák összegéből 
áll; az egyes termelő egyéni munkaideje a 
társadalmi munkanap általa szolgáltatott 
része, az ő részesedése benne. A termelő a 
társadalomtól elismervényt kap arról, hogy 
ennyi meg ennyi munkát szolgáltatott (a 
közösségi alapok számára végzett munkáját 
levonva), és ezzel az elismervénnyel a 
fogyasztási eszközök társadalmi készletéből 
annyit von ki, amennyi ugyanannyi munkába 
kerül. Ugyanazt a munkamennyiséget, 
amelyet a társadalomnak az egyik formában 
adott, visszakapja a másik formában.
 
Itt nyilvánvalóan ugyanaz az elv uralkodik, 
amely az árucserét szabályozza, amennyiben 
ez egyenértékek cseréje. A tartalom és a 
forma megváltozott, mert a megváltozott 
körülmények között senki a munkáján kívül 
egyebet nem adhat, és mert másfelől egyéni 
fogyasztási eszközön kívül semmi sem mehet 
át az egyesek tulajdonába. Ami azonban a 
fogyasztási eszközöknek az egyes termelők 
közötti elosztását illeti, ugyanaz az elv 
uralkodik, mint áruegyenértékek cseréjénél, 
ugyanannyi egyik formában levő munka 
cserélődik ki ugyanannyi másik formában 
levő munkával.
 
Az egyenlő jog tehát itt — elvileg — még 
mindig a polgári jog, noha elv és gyakorlat 
nem kapnak már hajba, míg az árucserénél 
egyenértékek cseréje csak átlagban létezik, 
nem az egyes esetben.
 
E haladás ellenére ez az egyenlő jog még 
mindig a polgári korláton belül marad. A 
termelők joga munkaszolgáltatásaikkal 
arányos: az egyenlőség abban van, hogy 
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ilyennek lenne tételezve a csere előtt; azaz a 
termékek cseréje egyáltalában nem lenne a 
közeg, amely által az egyesnek az általános 
termelésben való részesedése közvetítődnék. 
Közvetítésnek természetesen kell 
végbemennie. Az első esetben, amely az 
egyesek önálló termeléséből indul ki — 
bármennyire meghatározzák, módosítják is 
post festum egymást ezek az önálló 
termelések egymáshoz való vonatkozásaik 
révén —, a közvetítés az áruk cseréje, a 
csereérték, a pénz révén megy végbe, amelyek 
mind egyugyanazon viszonynak kifejezései. 
A második esetben maga az előfeltevés 
közvetített; azaz egy közösségi termelés, a 
közösségiség mint a termelés alapzata van 
előfeltételezve. Az egyesnek a munkája eleve 
mint társadalmi munka van tételezve. Ezért 
bármi is a különös anyagi alakja a terméknek, 
amelyet az egyes létrehoz vagy létrehozni 
segít, — amit a munkájával megvásárolt, az 
nem egy meghatározott különös termék, 
hanem egy meghatározott részesedés a 
közösségi termelésben. Az egyesnek ezért 
nem is kell semmiféle különös terméket 
kicserélnie. Terméke nem csereérték. A 
terméket nem kell először egy különös 
formába átváltani, hogy az egyes számára 
általános jelleget kapjon. A munka egy 
megosztása helyett, amely a csereértékek 
cseréjében szükségszerűen létrehozza magát, 
a munka olyan megszervezése megy végbe, 
melynek következménye az egyesnek a 
közösségi fogyasztásban való részesedése. Az 
első esetben a termelés társadalmi jellegét 
csak a termékek csereértékekké emelése és e 
csereértékek cseréje révén post festum 
tételezik. A második esetben a termelés 
társadalmi jellege előfeltételezve van, és a 
termékvilágban, a fogyasztásban való 
részesedést nem közvetíti egymástól 
független munkák vagy munkatermékek 
cseréje. A társadalmi termelési feltételek 
közvetítik, amelyek között az egyén 
tevékenykedik. Ha tehát az egyesnek a 
munkáját közvetlenül pénzzé akarják tenni 
(azaz termékét is), realizált csereértékké, ez 
azt jelenti, hogy közvetlenül mint általános 
munkát határozzák meg, azaz éppen azokat a 
feltételeket tagadják, amelyek között pénzzé 
és csereértékekké kell tenni, és amelyek 
között a magáncserétől függ. Ezt a követelést 

csak olyan feltételek között lehet kielégíteni, 
amelyek közé az egyesnek a munkája már 
nem állítható. A munka, a csereértékek 
alapzatán, éppen azt előfeltételezi, hogy az 
egyesnek sem a munkája, sem a terméke nem 
közvetlenül általános; hogy ezt a formát csak 
egy tárgyi közvetítés révén, egy tőle 
különböző pénz révén éri el.
 
Közösségi termelést előfeltételezve az 
időmeghatározás természetesen lényeges 
marad. Minél kevesebb időre van a 
társadalomnak szüksége ahhoz, hogy búzát, 
jószágot stb. termeljen, annál több időt nyer 
más termelésre, anyagira vagy szellemire. 
Mint az egyes egyénnél, a társadalom 
fejlődésének, élvezetének és tevékenységének 
mindenoldalúsága is az időmegtakarítástól 
függ. Idővel való gazdálkodás, erre oldódik 
fel végül minden gazdálkodás. A 
társadalomnak ugyanúgy célszerűen kell 
beosztania idejét, hogy össz-szükségletei 
szerinti termelést érjen el, ahogy az egyesnek 
helyesen kell beosztania idejét, hogy kellő 
arányokban ismereteket szerezzen, vagy hogy 
a tevékenységével szemben támasztott 
különböző követeléseknek eleget tegyen. Az 
idővel való gazdálkodás tehát, akárcsak a 
munkaidőnek a termelés különböző ágaira 
való tervszerű elosztása, első gazdasági 
törvény marad a közösségi termelés alapzatán. 
Sőt sokkal magasabb fokban válik törvénnyé. 
Ez azonban lényegileg különbözik a 
csereértékeknek (munkáknak vagy 
munkatermékeknek) a munkaidővel való 
mérésétől. Az egyeseknek ugyanabban a 
munkaágban való munkái és a munka 
különböző fajtái nemcsak mennyiségileg, 
hanem minőségileg is különbözőek. Mit 
előfeltételez a dolgok csupán mennyiségi 
különbsége? Minőségük ugyanaz-ságát. Tehát 
a munkák mennyiségi mérése előfeltételezi 
minőségük egyívásúságát, ugyanaz-ságát.” 
(Marx: A poltikai gazdaságtan bírálatának 
alapvonalai /»Grundrisse«/; A pénzről szóló 
fejezet. MEM 46/I. 86-88. o.)
 
„Képzeljük el végül, a változatosság kedvéért, 
szabad emberek egyesülését, akik közösségi 
termelési eszközökkel dolgoznak és sok 
egyéni munkaerejüket öntudatosan egy 
társadalmi munkaerőként fejtik ki… Az
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A 2. oldalon szerepel, hogy „még nem történt 
meg maradéktalanul a Castro-rendszer 
objektív, azaz kommunista, illetve 
kommunista tendenciájú anarchista 
értékelése”. Itt tehát az objektív értékelés 
egyenlővé van téve a kommunista 
értékeléssel. Nem akarok találgatni azzal 
kapcsolatban, hogyan értitek ezt, inkább 
tőletek várom a választ. Mindenesetre ezt a 
megfogalmazást (pláne mindenfajta 
értelmezés nélkül) nagyon szerencsétlennek 
tartom. Pláne, hogy néhány sorral lejjebb 
Anderléék kapcsán már „polgári 
objektivitásról” beszéltek. Így ezzel a 
problémakörrel kapcsolatban a kérdéseim 
röviden: 1) Mit értetek az „objektív értékelés 
= kommunista értékelés” egyenlőségen egy 
társadalmi rend vonatkozásában? 2) Mit jelent 
a „polgári objektivitás”? 3) Lehetséges-e 
egyazon társadalmi rendszer többféle objektív 
értékelése?
 
Egy másik ellentmondás, hogy a 4. oldalon az 
államszocializmus fogalmát „értelmetlen 
kreálmánynak” nevezitek, míg a 3. oldalon 
egy lábjegyzetben ugyanezt a fogalmat 
magatok is használjátok: „az ún. „XXI. század 
szocializmusa” (…) nem több, mint az 
(állam)szocializmus és a liberalizmus 
fúziója”. Én azt gondolom, hogy az 
„államszocializmus” fogalmának van 
létjogosultsága, ha nem is egy jelenleg létező 
vagy valaha létezett társadalmi forma 
elnevezéseként, de ideológiaként, politikai 
doktrínaként mindenképpen. Mint ilyen – 
különböző neveken és különböző 
változatokban – már régóta létezik (Lassalle 
neve ugrik be róla elsőnek). Ha jól értem, a 
„XXI. század szocializmusáról” tett 
kijelentésetekben éppen erre a doktrínára 
utaltok.
 
Jóval bonyolultabb és szerteágazóbb 
probléma a szocializmus ill. kommunizmus 
témaköre. Először egy rövid megjegyzés és 
javaslat: szerintem a „meghaladva tagadás” 
egy terjengős, nehézkes kifejezés. Azt értem, 
hogy önmagában a „tagadás” kifejezés kevés, 
hiszen a kapitalizmust lehetséges tagadni pl. 
egy végső nukleáris háborúval is. De a 
„meghaladás” már elegendő lenne, hiszen egy 
társadalmi formát csak úgy haladhatunk meg, 

ha azt megszüntetjük. Erről most ennyit, 
menjünk tovább.
 
A 4. oldalon a következőt írjátok a 
szocializmusról: „A szocializmus átmeneti 
társadalma ugyanis a munka- illetve áruérték 
viszonyait még nem szüntetné meg, még nem 
a „mindenki képességei szerint, mindenkinek 
szükséglete szerint” (lásd Marx: A gothai 
program kritikája) társadalma lenne; azaz, bár 
nem lenne állami, elkülönült közhatalmi, de 
mint értékviszonyok rendszere újratermelné a 
tulajdonviszonyokat, s így eme átmenet végül 
a kapitalizmust restaurálná. Mi (…) 
proletárdiktatúra és a kommunizmus közé 
nem teszünk külön átmenetet”. Szerintem 
ezzel félreértitek ill. félremagyarázzátok Marx 
eredeti elgondolását. Először is: Marx az 
idézett műben nem külön szocializmusról – 
mint átmenetről – és kommunizmusról beszél, 
hanem a kommunizmus alsóbb és felső 
fokáról. Ez fontos különbség: az „alsóbb fok” 
nem „átmeneti társadalom”, hanem már 
kommunizmus – annak nyitánya. Mitől 
alsóbb ez a fok? Itt elszakadok Marxtól, és 
azóta végbement történelmi konfliktusokat és 
technikai fejlődést figyelembe véve, azt 
mondom: leginkább azért, mert itt még azok 
az emberek élnek, termelnek és fogyasztanak, 
amelyek a régi társadalomban nőttek fel, akik 
még hordozzák a polgári rend idejének 
szociális berögzöttségeit, a forradalom előtti 
életük pszichés lenyomatát, és korábbi 
egyoldalú – vagy nem eléggé sokoldalú – 
fejlődésük hátrányait. Egyszerűbben szólva: 
nekik még tanulniuk és szokniuk kell az új 
viszonyokat, illetve el kell felejteniük és le 
kell szokniuk a régiekről. És ráadásul 
figyelniük kell, hogy a többiek is hasonló 
úton járjanak, és ha nem ez történik, ha 
restaurációs tendenciák merülnek fel, akkor 
be kell hogy avatkozzanak. Mit kell ebben a 
szakaszban megtanulni az emberiségnek? Írok 
néhány példát: 1. Egyéni szinten: a 
termelésben való sokoldalú részvételt (fizikai 
munka, szellemi munka, szervezés stb.), az 
ésszerű fogyasztást (nem próbálnak 
értelmetlen feleslegeket felhalmozni, 
egészségügyi, társadalmi és környezeti 
szempontokat figyelembe véve tervezik és 
irányítják saját fogyasztásukat), a termelésen 
kívül töltött idő tartalmas, a személyiséget és
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az emberi kapcsolatokat építő eltöltését. 2. 
Közösségi szinten: a termelés és a 
mindennapi élet berendezésének közös 
tervezését és igazgatását, ahol igyekeznek a 
legátfogóbb, komplex szempontrendszer 
szerint (fogyasztási szükségletek – nem csak a 
helyi közösség, hanem az össztársadalmi 
szükségletek –, időráfordítás, hosszú távú 
előnyök/hát-rányok, környezeti terhelés, a 
későbbi generációk életfeltételeire gyakorolt 
hatás stb.) beosztani a rendelkezésre álló 
forrásokat. Szóval mit jelent ez az „alsóbb 
fok”? Azt, hogy a társadalom jelentős része 
számára – sőt, szinte mindenki számára – még 
nem magától értetődő, még nem a dolgok 
természetesnek ható rendje a kommunizmus. 
A természetes sokak számára itt még az, amit 
a kapitalizmusban megtanultak: hogy zsebre 
teszem, ami a kezem ügyébe kerül, mielőtt 
más tenné rá a kezét. Ennek a helyzetnek a 
kezelésére születik a „munkajegyek” 
javaslata. Nem hozzátok szóba a szövegben, 
de feltételezem, hogy ezt az elképzelést 
értékelitek úgy, hogy az „a munka- illetve 
áruérték viszonyait még nem szüntetné meg”. 
Ez szerintem teljesen hibás állítás. A 
munkajegyek éppen azzal a céllal születtek, 
hogy 1) a fogyasztásban való részvételt a 
termelésben való részvételtől tegyék függővé 
minden munkaképes korú és egészségi 
állapotú személy számára (a kizsákmányolás 
és a szociális parazitizmus – így az állami 
bürokrácia – gyökeres kiirtása) 2) a 
pénzfunkciók és általában a piac likvidálása (a 
munkajegy személyre és meghatározott, rövid 

időtartamra szól, így nem elidegeníthető és 
nem felhalmozható; fogyasztási cikkre 
váltható, termelőeszközökre nem; a pénz 
sokféle funkciójából a munkajegynél egyedül 
a forgalmi funkció marad meg, az is csak any-
nyiban, hogy a munkajegy még közvetít 
termelés és fogyasztás között). Természetesen 
a munkajegy sem egy csodaszer (és nem is 
biztos, hogy az optimális megoldás, nem erre 
akarom kihegyezni a mondandót), és csak 
akkor ér valamit, ha ez az „átmeneti” 
nemzedék eléggé tudatos, szervezett és 
állhatatos, hogy az új társadalmi normák 
mellett kitartson, és szankcionálja azokat, 
akik restaurációval próbálkoznak (akár 
erőszakos ellenforradalom útján, akkor 
lappangó ellenforradalommal, pl. 
magántermelés és feketepiac, munkajegyek 
hamisítása stb.). Egy-két nemzedék elteltével, 
amint a régi rendből örökölt szokások 
kivesztek, a társadalmi tervezésben és a 
termelésben való részvétel fiatal kortól 
kezdve természetes élettevékenységgé, sőt 
belső igénnyé válik, a fogyasztás terén pedig 
nincs ínség (ami korábban pusztán azáltal is 
előállhat, hogy a társadalomnak még nincs 
elég tapasztalata a tervezés terén, illetve az 
egyének még nem elég sokoldalúak és 
kreatívak, hogy a termelés terén fellépő 
valamennyi nehézséget megoldják) sem 
luxusigények, a munkajegyek – vagy 
bármilyen más hasonló társadalmi „önfe-
gyelmezési” eszköz – szükségtelenné válnak, 
és elhagyhatók: az emberiség felnőtt, és 
önjáróvá vált („a kommunizmus felső foka”).
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hierarchikusan (demokratikusan vagy 
katonailag) centralizált szervezetek; a 
gazdaságit a politikaitól elválasztó stratégiák 
és taktikák, amelyek ráadásul mind a politi-
kait, mind a gazdaságit a régi, kapitalizmust 
fenntartó/újratermelő módon használnák-
használták fel/ki (lásd pl. a kapitalista-
félfeudális államba beépülő, „integrálódó” 
német szociáldemokráciát, és ennek szükség-
szerű következményeit, például a hadihitelek 
megszavazását); ilyen a kvázi vagy tényle-
gesen állami viszonyok használata proletár-
diktatúraként; ilyen az (áru)érték-
viszonyokban való termelés és elosztás 
elképzelése, mint a kommunizmushoz való 
átmenet vagy épp mint a kommunizmus, csak 
annak alsó foka stb. 
 
 Mármost annak kérdése, hogy a szocializmus 
átmeneti társadalom-e, vagy már maga a 
kommunizmus, csak annak alsó foka, 
tulajdonképp lényegtelen kérdés. Mert hogy 
átmeneti és társadalom (lenne), akárhogy is 
nézzük, nem kérdés. Abból a szempontból 
persze problematikusnak gondolható az 
átmeneti társadalom fogalma, hogy ez valami 
önmagába zártat tételez, amit nem reformmal, 
hanem csak forradalommal lehet (kell) új 
minőségű viszonyokká, (kifejlett) 
kommunizmussá tenni. De a kapitalizmus 
forradalmisága a feudalizmus felett sem 
mindenütt forradalommal győzött; 
egylényegűségük ebben is kifejeződött, s 
innen a polgári forradalmak részlegessége. 
Így, még ha a ’szocializmus, mint átmeneti 
társadalom’ fogalmára nézvést a legrosszabb 
verziót vesszük (teljes társadalmi-gazdasági 
alakulattá zárt szakasz), az sem jelenti 
szükségképp a kommunizmustól való lényegi 
elkülönülést, s így a lényegi változtatással 
való átalakulást. 

 Lényegesebb kérdés az, hogy a szocializmus 
fázisa létrejöhet-e, illetve kell-e egyáltalán. Ez 
a kérdés szükségképp annak a kérdése, hogy 
az (áru)érték-viszonyok kompatibilisek-e a 
kommunizmus viszonyaival. Marx ebbéli 
megnyilvánulásai ellentmondásosak; de olybá 
tűnik, hogy végül a kompatibilitás igenlése 
mellett tette le a voksot.

 „Maga a munkaidő mint olyan csak 

szubjektíve, csak a tevékenység formájában 
létezik. Amennyiben mint olyan kicserélhető 
(maga is áru), annyiban nemcsak 
mennyiségileg, hanem minőségileg is 
meghatározott és különböző; semmiképpen 
nem általános, magával egyenlő munkaidő, 
hanem szubjektumként éppoly kevéssé felel 
meg a csereértékeket meghatározó általános 
munkaidőnek, ahogy a különös áruk és 
termékek sem felelnek meg neki 
objektumként.

A. Smith tétele, hogy a munkásnak a különös 
áruja mellett egy általános árut kell termelnie, 
másszóval hogy a pénz formáját kell adnia 
termékei egy részének, egyáltalában árujának, 
amennyiben nem számára való használati 
értékként, hanem csereértékként kell 
szolgálnia, — nem jelent egyebet, szubjektíve 
kifejezve, mint azt, hogy különös munkaideje 
nem cserélhető ki közvetlenül bármely más 
különös munkaidőre, hanem ezt az általános 
kicserélhetőségét előbb közvetíteni kell, 
tárgyi, tőle magától különböző formát kell 
öltenie ahhoz, hogy ezt az általános 
kicserélhetőséget elérje.
 
Az egyesnek a munkája, magában a termelés 
aktusában tekintve, — ez a pénz, amellyel 
közvetlenül megvásárolja a terméket, különös 
tevékenységének tárgyát; de különös pénz, 
amely éppen csak ezt a meghatározott 
terméket vásárolja meg. Hogy közvetlenül az 
általános pénz legyen, eleve nem különös 
munkának, hanem általánosnak kellene 
lennie, azaz eleve az általános termelés 
tagjaként tételezettnek. Ennél az 
előfeltevésnél azonban nem a csere adná csak 
a munkának az általános jelleget, hanem a 
munka előfeltételül szolgáló közösségi jellege 
határozná meg a termékekben való 
részesedést. A termelés közösségi jellege a 
terméket eleve közösségi, általános termékké 
tenné. A termelésben eredetileg végbemenő 
csere — amely nem csereértékek cseréje 
lenne, hanem tevékenységeké, amelyeket 
közösségi szükségletek, közösségi célok 
határoznának meg — eleve magában foglalná 
az egyesnek a közösségi termékvilágban való 
részesedését. A csereértékek alapzatán a 
munkát csak a csere révén tételezik 
általánosnak. Ezen az alapzaton a munka 
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fogalmakról is bebizonyítja ott a két, gyanús 
kinézetű ördög, hogy merő hamisságok.

Ezzel szemben a „létező szocializmus”, 
„államszocializmus” fogalmait felvilágosult 
jelenünkben a szentéletűek és tisztafejűek, 
legyenek jobb vagy baloldaliak, mint igazakat 
és helytállókat használják, mind a 
közbeszédben, mind a tudományos 
kiadványokban. Néha a legfelvilágosultabbak 
kétkedéseiknek adnak hangot (például a 
Lenint polgári demokratává szalonképesítő 
Krausz Tamás); de e kétkedés inkább olyan 
formalitás, ami megfelelve a tudomány 
„legyen kritika!” parancsolatának, úgy 
foglalkozik a lényeggel, hogy elkerüli a vele 
való foglalatosságot. Mindent a megnyugtató 
régiben hagyó rituálé tehát, nem pedig lényegi 
kritika.

Mármost ezek után azt kell mondanunk, hogy 
kitalálható/használható számos különlegesség, 
mi szemnek-szájnak ingere. De az 1, pont 
alapján nekünk ezeket kritizálnunk kell, 
pláne, ha a mi vizeinken garázdálkodnak 
velük. Az államszocializmus fogalma efféle 
holmi. Kritikánk tehát nem az 1984 
szóirtásának könnyedebb verziója kívánt 
lenni, nem a felszínt, a címkét akarta eltörölni, 
hanem arra rámutatni, hogy a szocializmus és 
az állam fogalmai úgy férnek össze, mint az, 
hogy érintetlen utcalány porfürdőzött a 
rohanva örvénylő holtágban. Tettük mindezt 
abból kiindulva, hogy ha a szocializmus az 
alsóbb foka, kezdete stb. a kommunizmus 
társadalmának, méghozzá úgy, mint a 
kommunizmus társadalma (vagyis már csak 
„reformmal” s nem forradalommal fejlődés 
kell), akkor ott a kapitalizmus társadalmának, 
illetve a kapitalizmust (újra) létrehozó 
viszonyoknak nem lehet helyük. Az állam 
viszonyrendszerének meg főleg nem lehet 
helye. S ehhez tehetjük hozzá azt - mivel 
Marx írásai nem az „el ne rontsd egy szavát 
se” varázs és szent szöveggyűjtemény -, hogy 
a Gothai program kritikája alapján sem lehet 
olyasmit kritika nélkül hagynunk, hogy 
államszocializmus. És nem is hagytuk. Ám 
lehet, hogy túllőtünk a célon azzal, hogy 
keveset akartunk mondani-írni ez ügyben, 
mind a helyszűke, mind a téma mássága 
miatt; az volt a kérdés, hogy mi a búbánat van 

Kubában, s nem az, hogy a „szovjet” típusú 
társadalmakat hogyan lehet általánosan, de 
kimerítően jellemezni. De hát a nagyon kevés 
világában hajlamosak vagyunk többet és 
vadabbat mondani, s ez a ’keveset mondani’ 
esetében a még vadabbat s intenzívebbet 
jelenti. Tehát nem szóirtás, hanem a valóság 
és annak lehetőinek a feltárása volt a cél.
 
 A „XXI. század szocializmusa” résznél pedig 
- így nézve a dolgot - valóban hiba történt. 
Az, hogy az államszocializmus elé nem írtuk 
azt, hogy „úgynevezett”. De ennek ellenére 
az, hogy a „XXI. század szocializmusának” a 
„feltalálói” miből alkímizálgatták össze az új 
bölcsek kövét, azt hisszük, világos. Mint 
ahogy az(t) is, hogy a XXI. század 
szocializmusa reakciós elmélet.
 
3, A „meghaladva tagadás” megfogalmazását 
már az is szükségessé teszi, hogy az 
államszocializmus fogalmának a képtelensége 
így vagy úgy, de letagadottá lett/lesz. Tehát, 
ha az államszocializmus dolgában el kell 
magyarázni, hogy mire gondolunk, akkor 
ugyanez álljon a meghaladásra is. A 
magyarázat pedig e szép dombocskák, 
hegyecskék és lapályocskák sav és szögesdrót 
kedélyes vidékén százszorosan, ezerszeresen 
szükséges.
 
4, Nem véletlen, hogy nem marxistáknak, 
hanem marxi alapú kommunistáknak 
mondjuk magunkat; Marx doktor, mint a 
kapitalista társadalomnak a dialektikus és 
történelmi materializmus módszertanával 
elemzője, egyben e módszertan 
tulajdonképpeni „felfedezője” helyes 
diagnózisból gyakran helytelen terápiát 
állapított meg. Kapitalizmust kapitalizmussal 
gyógyítani nem lehet. Még akkor sem, ha a 
19. század gyakorlati mozgalmai, azok 
létezése, (pillanatnyi) sikerei láttán olyan 
elgondolásokat, szervezeti felépítéseket, 
politikai taktikákat, társadalmi megoldásokat, 
perspektívákat lehetett kommunistának, a 
kapitalizmust meghaladva tagadóaknak hinni, 
amelyek valójában a kapitalizmus 
fenntartására, modernizálására, 
demokratizálására stb. voltak s lehettek csak 
alkalmasak. Ilyenek a nemzetivé és 
nemzetközivé különválasztott, illetve 
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A fentiekkel összefüggésben akarom még 
szóvá tenni azt a koncepciót, hogy a 
kommunizmusban nincs semmiféle tulajdon 
illetve a „tulajdoni elválasztás” kifejezést. 
Kezdem az utóbbival: szerintem ez megint 
csak egy eléggé nehézkes kifejezés, és abban 
az értelemben, ahogyan ti – ha jól értem – 
használjátok, a „magántulajdon” szóval 
egyenértékű. Az 
utóbbi kifejezés a 
nyelvben sokkal 
jobban beágya-
zott, így én azt 
használnám. A 
másik problémá-
val kapcsolatban 
(tulajdon és 
kommunizmus): 
szerintem nem 
helyes azt állítani, 
hogy a kommu-
nizmusban nin-
csen tulajdon, és 
helyesebb azt 
mondani, hogy 
nincs magán-
tulajdon. 
Számomra logikus az az állítás, hogy a 
termelőeszközök a kommunizmusban 
társadalmi tulajdonban vannak, mert 1) a 
társadalom minden egyes tagjának lehetősége 
van a termelőeszköz használatára, de 2) ez a 
használat társadalmi konszenzussal megy 
végbe. A kommunizmusban bárki részt vehet 
mondjuk egy ház felépítésében, de senki nem 
törheti össze szántszándékkal vagy nem 
tolhatja haza (sajátíthatja ki magának) a 
talicskát. Másrészt az is logikus nekem, hogy 
a fogyasztási cikkek a fogyasztó személyi 
tulajdonába kerülnek (a fogkefe használata 
már ténylegesen egyedül a fogkefe 
fogyasztójának hatáskörébe tartozik).
 

Még röviden írok az államkapitalizmus 
fogalmáról. (Röviden, mert ti is jeleztétek, 
hogy ezen a helyen nem akartok részletesen 
kitérni a kérdésre.) A szovjet típusú állammal 
kapcsolatban elvetitek ezt a fogalmat, azzal az 
érvvel, hogy nem a profitmaximalizálás célja 
dominálta a társadalmi termelési folyamatot, 

hiszen számtalan soha meg nem térülő 
beruházás volt. De nem vagyok biztos benne, 
hogy ez elég erős érv. A „klasszikus kapi-
talizmusra” ugyan jellemző a profit-
maximalizálás, de nem feltétlenül jellemző a 
maximális felhalmozás, hiszen a kipréselt 
profit jelentős részét egyszerűen elpazarolják, 
elszórják luxusra és látványosságokra. Ezek a 

tőke „reprezen-
tációs költsé-
gei”, amelyek a 
tőkés társadalom 
nagyságát/nagy-
szerűségét hiva-
tottak illusztrál-
ni. A szovjet tí-
pusú társadal-
maknak megvol-
tak a saját repre-
zentációs kiadá-
sai: gigantikus 
vas- és acél-
művek, katonai 
parádék, atom-
tengeralattjáró, 
űrutazás (még a 
nyugati megfele-

lőik is megvannak). Alkalmazhatunk egy 
másik nézőpontot is, bár elismerem, ez is 
leegyszerűsítő: a kizsákmányolt osztály 
alávetésének formái szerint. Ha csak a három 
„közismert” termelési módot nézzük: 1) antik 
rabszolgatartás: a termelő (rabszolga) csak 
egy a termelőeszközök között („beszélő 
szerszám”), a gazda magántulajdona; 2) 
feudalizmus: a jobbágy a föld tartozéka, a 
gazda közvetett magántulajdona; a közvetítő a 
föld, azaz a termelőeszköz, amelyhez „hozzá 
van kötve” a jobbágy (röghöz kötés); 3) 
kapitalizmus: a termelő „kettős értelemben 
szabad munkás”; a termelőeszközök gazdája 
nem tulajdonolja, csak bérli a termelőt (annak 
munkaerejét). Ez is egy lehetséges 
kiindulópont, ha az államkapitalizmus 
fogalmát és a szovjet típusú rendszerekre való 
alkalmazhatóságát akarjuk tisztázni.

 
No, mára ennyit. Várom a válaszokat ill. 
reflexiókat. 

31

31
 / 

32



VÁLASZ 6 PONTBAN – RÉSZEG HAJÓ

1, Amikor azt írtuk, hogy „kommunista 
objektivitás”, illetve azt, hogy „ polgári 
objektivitás”, akkor nem arra gondoltunk, 
hogy a valóság alternatív és elkülönült 
valóságok sajátos hálózataként és 
membránjaiként létező e földön. Arra sem, 
hogy így ennek szubjektív tükröződése 
különböző „objektivitássá” lehet, hogy a 
„polgári” objektivitás ugyanúgy igaz lehet 
mint a „kommunista”. Nem elkülönült 
valóságok objektivitásairól beszélünk tehát, 
hanem az objektíve létező valóság 
felfogásának fokozatairól, teljességéről. A 
minőségi különbség - a valóság darabokként 
látása-láttatása, darabokká korlátozása, a 
polgári objektivitás versus a valóság 
teljességként, totalitásként felfogása és 
bemutatása, azaz folyamatok mozzanataiként, 
s mozzanatokként, amik folyamatokat 
alkotnak, azaz a kommunista objektivitás – a 
maga módján, de mennyiségi: mennyit 
sikerült felfogni a valóságból valóságosan, 
mennyire, mennyiben részigazság az adott 
igazság. S mindennek az oka szintén 
minőségi: milyen elmélettel, szemlélettel, 
milyen módszertannal lett leírva a való. 

Mi azt állítjuk, hogy a kommunista 
objektivitásnak, mint totalitásban, annak 
perspektíváiban gondolkodónak képesnek kell 
lennie valóságosan megértenie a valóságot s 
annak szerves egészét, dinamizmusait. Ezzel 
szemben a polgári objektivitás, mint a polgári 
társadalom, a tulajdoni elválasztottság, 
elidegenedettség ideológiai következménye és 
fenntartója az egészet daraboknak látja s 
darabokká teszi; illetve, mint a teljességet, 
annak perspektíváit nem értő, sőt, akár elvető 
csak részigazságokra képes. 

De a részigazság is igazság. Ha valaki a 
kapitalizmus mindennapjaiban, a 
kiszolgáltatottságban, elidegenedettségben, 
frusztrációban és reménytelenségben 
felőrlődik mentálisan és fizikailag, s ehhez 
még a tőke termelésének, 
környezetpusztításainak, beteggé gyógyító 
közegészségügyének köszönhetően rákos lesz 
és ennek következtében a láza eléri a 40 

fokot, akkor a megállapítás: az illető láza 40 
fokos, igaz lesz. Magyarországon (is) az 
orvoslás van, hogy ennyiben ki is merül. Ám 
hiába jutnak el addig - ha eljutnak -, hogy 
diagnosztizálják az adott betegséget, s 
megkezdjék a terápiát, az szükségképp 
részleges lesz. Végig a polgári objektivitás 
körében kell mozogniuk, mert a környezetet a 
maga teljességében nem vizsgálják, s nem 
változtat(hat)ják meg; mert a 
tudásfelhalmozás a tőkefelhalmozásnak 
alárendelt s így maga az orvoslás, minden 
fejlődése ellenére részlegességen belüli 
részlegességgel bír; mert a gyógyszerek 
kutatása, fejlesztése, gyártása, felhasználása 
úgyszintén a tőke viszonyainak alárendelt, a 
tőke totalitásának mozzanatai, azaz nem azt 
használ(hat)ják fel, nem úgy, nem olyan 
terápia részeként, ami a teljes gyógyuláshoz 
kell. Mindez a polgári objektivitás 
gondolatvilágát előfeltételezi s tételezi. 
Mindez a darabok igazsága az egész 
igazságával szemben s helyett. A rész 
teljesnek tűnik: teljessé lett. A teljesség 
eltűnésével eltűnt a perspektíva is, az 
objektíve lehetővel, szükségessel, 
szükségszerűvel együtt, vagy teljesen, vagy 
úgy, hogy abból (is) csak egy áttetsző fantom 
maradt. A kommunista objektivitás viszont a 
teljesség igazságát igyekszik képviselni, s a 
részt nem egésznek látja, hanem 
mozzanatnak, ami folyamatként létező, s 
folyamatot, mi mozzanatokként létező, s ami 
így a múltból a lehetőt, a szükségest, a 
szükségszerűt jelenné, a jövő objektíve létező 
lehetőségeivé realizálja. S így a társadalmak 
elemzésénél a polgári objektivitásként 
feltárhatóak például önmagukba 
szakított/szakítandó tények (mondjuk az USA 
államadóssága, ami épp mostanság lépte át a 
húszezermilliárd dolláros „lélektani határt”), 
de azok mélyebben fekvő okai (példánkban a 
tőke túlfejlődése saját viszonyain, ennek adott 
helyen és időben katonai-ipari-
hitelkomplexumként jelentkezése: a 
túlfejlődés-túltermelés államadósággá, 
reálszférából levő s immár azt 
mellékágazatként fenntartó spekulációvá, 
pauperizációvá, háború a háborúért piac-
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expanzióvá levő megoldása, azaz 
továbbfejlesztése) már rejtve maradnak, s így 
az egész problematika megoldása is. Ahhoz 
már a fennálló társadalmi viszonyok belső, 
kibékíthetetlen, növekvő ellentmondásainak, s 
azok perspektíváinak a megértése kell, ahhoz 
az így létrejövő kommunista perspektíva 
álláspontja kell.

Így tehát a Bevezetőben semmi mást nem 
állítottunk, mint azt, hogy az eddig megjelent 
elemzések főként tény (nyers)anyagként 
használhatóak. Vagy abban az értelemben, 
hogy mondjuk épp hol tart a cukor, nyalóka és 
hazugságtermelés; vagy abban az értelemben, 
hogy ama társadalmi viszonyok közt 
tulajdonképp milyen csoportokat, az 
osztályok milyen konkrétumokként létezését, 
milyen osztályrétegeket, harcokat stb., milyen 
mentalitásokat, gondolkodásokat stb. hoztak 
létre adott történelmi folyamatok. Ám mindez 
nem a kommunizmus perspektívájából lett 
tárgyalva ama cikkekben, hanem vagy polgári 
részlegességgel s korlátoltsággal, vagy és 
legfeljebb kommunista tendenciával. Azaz a 
polgári objektivitás által feltárt valóság a 
megértés szempontjából számunkra nem több 
mint (s legfeljebb) kezdet; a kommunista 
objektivitáshoz ezt még kevésnek tartjuk. S ez 
egyben önkritika is: nem lett (nem tudtuk) 
elvégezni a valóság megértését és 
megértetését maradéktalanul az adott 
kérdésben. De hát nem vagyunk se 
mindentudóak, se mindenhatóak; s mentségül 
annyit tudunk felhozni: a világ, olybá tűnik, 
nem csak belőlünk áll. 

És még valami. Az, hogy „polgári 
objektivitás”, illetve „kommunista 
objektivitás” különös formákban (is) 
jelentkezhet. Például a racionalitás 
problematikájaként. S arról, hogy a polgári 
racionalitás maga az irracionalitás, illetve 
azzá kell kiteljesednie, mivel csak rímel(het) a 
valóra: a tulajdoni elválasztás, a hatalom a 
hatalomért működések, a tőke, az alávetés és 
manipuláció stb., azaz a részlegesség, az 
egésznek gondolt rész az alapja, és így ez 
másért-másként racionalitás - szemben azzal, 
amit maga a racionalitás tételez, ami több 
önmagánál: a kommunista objektivitásból 
fakadó teljesség racionalitása -, s ezért a 

rendszer belső ellentmondásainak 
kiéleződésével, a rendszer növekvő 
működésképtelenségének eredményeképp a 
polgári racionalitás a legvadabb 
irracionalitássá, például nácizmussá 
racionalizálódik, írtunk néhány dolgot az RH-
n. Például a 3. számban a Dosztojevszkijről 
szóló cikkben1; de foglalkozunk ezzel a 4. 
számban, a Saul fia 1-2-ben2, a fasizmus-
nácizmussal, a kapitalista jelen s jövő hajdani 
főpróbájával kapcsolatban is.

2, Tény, hogy maga a Kommunista Kiáltvány 
is használ olyan fogalmakat, mint „burzsoá 
szocializmus”, „reakciós szocializmus”, vagy 
épp ilyet, hogy „utópikus szocializmus”. Ám 
ezekről az elképzelésekről, elméletekről, így e 

1 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo--
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-3.-szam-2015-oktober---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/dosztojevszkijrol.html
2 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo--
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/saul-fiahoz--1.-resz-.html 
,illetve http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-
hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/saul-fiahoz--2.-resz-.html
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