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SZIGETI ATTILA 

 

ÉRTÉKKRITIKA 
 

 

A Wertkritik [értékkritika] néven ismert német irányzat egy, az 1980-as évek második felétől 

aktiváló, a Krisis és az Exit! folyóiratok, illetve elsősorban Robert Kurz (1943–2012) 

munkássága köré szerveződő teoretikus mozgalom1, amely a politikai gazdaságtan marxi 

kritikájának egy radikálisan heterodox értelmezését dolgozta ki. Az általánosan értett 

értékkritikai irányzat másik meghatározó szerzőjének, Moishe Postone (1942–2018), a chicagói 

egyetem volt professzora tekinthető, aki 1993-as nagyszabású fő művében, az Idő, munka és 

társadalmi uralomban (Postone, 1993) publikálta a marxi kritikai elmélet saját, a Wertkritik-től 

függetlenül kidolgozott, de azzal sok vonatkozásban meglepően egybehangzó újraértelmezését. 

Postone és a Wertkritik a marxi elmélet paradigmatikusan egységes értékkritikai újraalapozását 

dolgozták ki – az irányzat itt következő bemutatásában ezért az értékkritika címszó alatt nem 

csak a Wertkritik-mozgalmat, hanem az értékkritika mindkét variánsát tárgyalom (sőt Postone 

kritikai elméletének az ismertetésére nagyobb hangsúlyt fektetek). 

 Célszerű az értékkritika bemutatását az „exoterikus” Marx (az ortodox, hagyományos 

marxizmus) és a Wertkritik által vele szembehelyezett „ezoterikus” Marx (az érték és az 

árufetisizmus kritikusa) teoretikus portrévázlataival indítani. Itt nem a hagyományos olvasat átal 

félreértelmezett, „valódi” Marx feltárása az elméleti tét – az „ezoterikus” és az „exoterikus” a 

marxi életmű két, az ellentmondó érvrendszerek ellenére mindvégig egymásbeszövődő 

dimenziójának, Kurz metaforájával élve: „Marx két arcá”-nak feleltethető meg (Kurz, 1998).  

 Az „ezoterikus” Marx annak érett kori munkásságából rekonstruálható – Postone ezért 

Marx érett kritikai elméleteként hivatkozik rá –, azon belül is elsősorban A tőke I. könyvének 

első fejezeteiből, amelyekben Marx a kapitalista árutársadalom „elemi formáit”: az áru, az érték, 

a pénz és az absztrakt munka társadalmi formáinak a logikai genézisét elemzi. Marx ezeket a 

formákat először is – a hagyományos politikai gazdaságtantól, de az utólagos domináns marxista 

értelmezéstől is eltérő módon – nem természetadta, történelemfeletti adottságokként, hanem 

történeti, kizárólag a kapitalista árutársadalmat  átható formákként elemezte; másodszor, az 

árufetisizmus diagnózisában negatív, kritikai töltetű kategóriákként használta: a kapitalizmusban 

a társadalmi viszonyok elidegenedett, absztrakt fétisei, az érték, a pénz, a tőke öntudatlan, 

automatikus – és önfelszámoló – dinamikája uralkodik. Az irányzat másik meghatározó 

inspirációforrása a Grundrisse (A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai) hírhedt 

„Gépekről szóló töredék”-e, amelyből az értékre és a munkára épülő – ám azokat egyben 

                                                             
1 Kurz, akárcsak a Wertkritik többi tagja – a legismertebbek: Norbert Trenkle, Ernst Lohoff, Roswitha Scholz, 

Anselm Jappe – többnyire akadémiai vagy egyéb intézményeken, diskurzusokon kívüli szerző. A Wertkritik rövid 
történeti vázlatához lásd Jappe, 2014. Az általánosan értett értékkritikai irányzat kiváló, szintetikus bemutatását lásd 

Jappe, 2003. A Wertkritik  munkásságából a Krisis, illetve az Exit! folyóiratok internetes oldalain számtalan 

reprezentatív szöveg elérhető, nem csak német, hanem más világnyelveken is, ld.: http://www.krisis.org/; 

http://www.exit-online.org/indexalt.php. Az általánosan értett értékkritikai irányzat elsődleges és másodlagos 

szövegeinek francia nyelvű tárhelye: http://www.palim-psao.fr/ . 
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szükségszerűen felszámoló – kapitalista termelés alapvető ellentmondásának a motívumát 

aktualizálják (olvasatuk tehát nem a  poszt-operaismo ugyaninnen inspirálódó, az „általános 

intellektus” „immateriális munká”-jának a témájához kapcsolódik – az absztrakt munka nem 

azonos az immateriális munkával.)2 

 Az „exoterikus” Marx címke a „hagyományos” (Postone), illetve a „munkásmozgalmi” 

(Kurz) marxizmust jelöli (grosso modo: – egy pár jelentős teoretikus előd kivételével3 – szinte a 

teljes eddigi marxista elméletet  és gyakorlatot, ideértve a kelet-európai államszocializmusokat). 

Az „exoterikus” Marx különféle változatai az értékkritika eltökélt – a Wertkritik esetében olykor 

egyenesen virulens – bírálatában az árutársadalom marxi kritikájának historizáló szándékát vagy 

félreértették vagy ignorálták, mindenesetre: kritikátlanul elfogadták a munka és az érték 

történelemfeletti, örök létét. Alapaxiómájuk a munka transzhistorikus felfogása: a munka az 

ember és a természet közötti örök interakció, antropológiai állandó. A munka által termelt 

gazdagságot, a szintén transzhistorikusnak tételezett értéket a kapitalista tulajdonviszonyok (a 

termelőeszközök magántulajdona) és az egyenlőtlen piaci elosztás kontextusában a tőkés osztály 

sajátítja ki – a kapitalizmust meghatározó uralmi forma az osztályelnyomás és az értéktöbblet 

kizsákmányolása. A kapitalizmus alapvető ellentmondása tehát a termelés és az elosztás szférái, 

a munka és a tőke között feszül: a lényegileg, ontológiai természete szerint nem-kapitalista – 

potenciálisan szocialista – munkát (a kapitalizmussemleges nagyipari termelést és technológiát) a 

történetileg kontingens, külsődleges (tehát fölszámolható) tőke, egy igazságtalan elosztási és 

elnyomási rendszer uralja. E rendszer fölszámolása, a kapitalizmusból a szocializmusba való 

átmenet normatíve pusztán ugyanannak a termelési módnak egy új politikai-gazdasági 

szabályozását követeli meg: a munka által termelt értéktöbblet visszaszerzését (a munkásnak járó 

teljes munkabér kivívását) és igazságosabb elosztását (a termelőeszközök magántulajdonának a 

fölszámolását, központi tervezést). Vagyis: a munka fölszabadulását külsődleges ellentéte, a tőke 

uralma alól. Ami egyben a kapitalista társadalmi viszonyok alól felszabadult munka ontológiai 

beteljesülését, és történelmi szubjektumának, a proletariátusnak a történeti önmegvalósítását is 

jelenti. (vö. Postone, 1993: 7-10). 

 A hagyományos marxizmus – Postone visszatérő fordulatával élve: „a munka 

szempontjából” kifejtett – kapitalizmuskritikája tehát mindig termelés és elosztás ellentétéből, a 

proletármunka által termelt érték igazságtalan elosztásából (moralizálóbb hangnemben: az 

                                                             
2 Az operaismo (az operaio, „munkás” szóból képzett kifejezés) az 1960-70-es évek meghatározó olasz marxista 
elméleti-politikai mozgalma (főbb elméleti képviselői: Enzo Panzieri, Mario Tronti, Romano Alquati, a korai 

Antonio Negri és mások), amelynek fő célja a munkásosztályhoz való ideológiai-politikai visszatérés, központi 

alakja pedig a futószalagos fordista-taylorista gyárban dolgozó szakképzetlen tömegmunkás volt: mivel nem a tőke 

alakítja a munkásosztályt, hanem fordítva, az osztályharc a kapitalizmust, ezért a tömegmunkás nemcsak 

a kapitalista fejlődés motorja, hanem, a bérmunkát visszautasítva, annak fölszámolója is lehet. A már a 70-es évektől 

kibontakozó, de nemzetközileg elsősorban a Negri-Hardt szerzőpáros 2000-es évekbeli munkásságából ismert poszt-

operaismo (főbb képviselői, rajtuk kívül: Paolo Virno, Maurizio Lazzarato és mások) tézise szerint a posztfordista, 

„kognitív” kapitalizmusban immár nem a gyári munkás materiális munkája, hanem a „Gépekről szóló töredék”-ben 

szereplő “általános intellektus” “általános társadalmi tudása”-a (a technológiai-tudományos tudás), aktualizálva: a 

szolgáltatói és informatikai szektor „immateriális” (Lazzarato), a tőke hatalmával szemben autonómmá vált 

munkája, a „nyelvi, kommunikációs és affektív hálózatok kooperatív interakciója” (Negri és Hardt) válik a fő 

termelőerővé. A konkrét-absztrakt munka értékkritikai distinkciójának semmi köze a materiális-immateriális munka 
distinkciójához: amint az első alfejezetből is kiderül, a kapitalizmusban minden árutermelő munka – a gyári munkás 

és az informatikus munkája is – egyidőben konkrét (anyagi gazdagságot termelő) és absztrakt (értéktermelő) munka. 
3 Elsősorban a következők: Lukács György, Theodor W. Adorno, illetve Alfred Sohn-Rethel. Isaak Rubin Marx 

értékelméletéről az 1920-as években írt, de a nemzetközi közönség számára csak az 1970-es években felfedezett 

könyve az értékkritikai Marx-értelmezés számos alapgondolatát megelőlegezte. (Rubin 1924/1928). 
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„élősködő” tőkés osztály általi „elrablásából”) indul ki – ám ezzel máris eleve adottnak tételezi 

mind az érték (mint a társadalmi gazdagság természetes formája), mind az értékteremtő munka 

transzhistorikus létét. Ezzel szemben az értékkritika magának az értéknek a létét és a munka 

értékteremtő jellegét – Postone: „a munkát a kapitalizmusban” – kérdőjelezi meg. Nem az érték-

elosztás igazságtalan voltára, hanem egy alapvetőbb, mélyebb anomáliára kérdez rá: miért az 

absztrakt munka által termelt érték a kapitalista társadalmi élet totális formája? Az értékkritikai 

kapitalizmuskritika tehát nem termelés és elosztás, munka és tőke ellentétére, hanem magának a 

kapitalista (érték)termelésnek a belső ellentmondásaira (konkrét és absztrakt munka, anyagi 

gazdagság és érték ellentmondásos viszonyára), illetve az absztrakt munka létrehozta 

személytelen (osztályviszonyokra nem leképezhető), elidegenedett uralom kritikájára 

összpontosít. Innen a normatív konklúzió radikalitása is: bármiféle posztkapitalista társadalom 

csakis az absztrakt munka és az érték fölszámolásával teremthető meg. Nem a munkának a tőke 

alól való fölszabadítása a cél tehát, hanem az absztrakt munka alóli fölszabadulás – 

megszabadulás magától a munkától. 

 Túl a Marx-exegetikai kérdéseken, az értékkritika számára az „ezoterikus” Marx 

jelentősége abban rejlik, hogy a kapitalizmus működésének a lényegi, absztrakt – ma is 

érvényesülő – logikáját ragadta meg, míg az „exoterikus” pusztán ennek az immanens logikának 

a XIX. századi kapitalizmusban történetileg megnyilvánuló, premodern formáit. (Az utóbbira 

épülő hagyományos marxista elmélet és gyakorlat tagadhatatlan történelmi eredménye a 

kapitalizmus modernizációja, a munkásosztálynak a kapitalizmusba való „emancipatorikus” 

integrációja. Ez a kelet-európai „létezett szocializmusokra” is érvényes, ezek ugyanis, a 

magántulajdon és a piaci közvetítés fölszámolása ellenére ugyanolyan, az absztrakt munkára és 

értéktermelésre épülő államkapitalista népjóléti rendszerek voltak, mint a nyugat-európaiak.) A 

kapitalizmus kortárs jelenségeinek, így például a pénzügyi kapitalizmus válságának, a munka 

fragmentációjának, fokozatos megszűnésének a megértésében, illetve kritikájában azonban ma 

már mindenekelőtt az „ezoterikus”, az érték és a tőke absztrakt logikáját föltáró Marx lehet a 

segítségünkre. 

 A következőkben először is az értékkritika által reinterpretált „ezoterikus” Marx-ot, az 

absztrakt munka és az érték történeti-társadalmi kategóriáinak a kritikáját mutatom be, ezt 

követően térek rá a társadalom fetisizálódása, az érték idői elidegenedése, a kapitalizmus 

önfelszámoló alap-ellentmondása jellegzetesen értékkritikai témáinak az értelmezésére. 

 

 

AZ ABSZTRAKT MUNKA ÉS AZ ÉRTÉK „AUTOMATA SZUBJEKTUMA” 

 

A tőke I. könyvének első fejezete a kapitalista árutársadalom „elemi  formá”-jának, az árunak 

egyfajta értékelméletét bontja ki. A kapitalista árucsere – egymástól elkülönült magántermelők 

munkatermékeinek személytelen piaci közvetítése – a különféle áruk közötti csereviszonyok, 

illetve csereértékek egy minden áruban közös, összemérhetőségüket lehetővé tevő szubsztanciát 

előfeltételez. Minden áru munkatermék, de nem akármilyen, hanem – amennyiben a különféle, 

ezért összemérhetetlen konkrét használati értékektől és az árutermelő konkrét munkáktól 

elvonatkoztatunk, absztrahálunk – egy bármiféle konkrét tartalmától és vonatkozásától 

megfosztott emberi munkaerő, absztrakt munka kifejtésének a terméke – ez az absztrakt munka a 

keresett, minden áruban közös szubsztancia. Az áru értéke tehát (amelynek a csereérték csupán 

kifejeződési formája) absztrakt munka tárgyiasulása: egy adott áru értéknagysága a benne foglalt  

absztrakt munka mennyiségével, az áru előállításához társadalmilag szükséges munkaidő 
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mennyiségével (a technológia társadalmi fejlettségének egy adott fokán átlagosan szükséges 

időmennyiséggel) mérhető, és a neki megfelelő pénzmennyiségben fejeződik ki.4 Az árunak ez 

az értékelméleti definíciója nem sokban különbözik a Marx hivatkozta klasszikus politikai 

gazdaságtan, például Ricardo értékelméletétől. Marx kritikája azonban – amely nem egy kritikai 

politikai gazdaságtan, hanem a fetisisztikus politikai gazdaságtan kritikája – radikálisabb kérdést 

vet föl: „miért ölti ez a tartalom azt a formát, tehát miért jelenik meg a munka a munkatermék 

értékében és a munka időtartama — mint annak mértéke — a munkatermék értéknagyságában 

?” (Marx, 1967: 82) Miért van az, hogy a konkrét munkatevékenységek a kapitalista 

árutársadalomban az absztrakt munka formáját öltik magukra, pontosabban: miért válik minden 

munka egyidőben konkréttá és absztrakttá, mivel magyarázható a munkának ez a kapitalista 

társadalmat – és csak azt! – átható, kettős természete? Továbbá: miért tulajdonítjuk az absztrakt 

munkának azt a képességet, hogy értéket “hoz létre”? 

 Az, hogy az absztrakt munka, illetve a társadalmilag szükséges időmennyiség az áruk 

értékében tárgyiasul, nem egy transzhistorikus, ontológiai tény, hanem egy történeti, sajátosan 

kapitalista szocializációs forma tárgyiasulása: olyan, egymástól függetlenül űzött 

magánmunkáké, amelyeket csak a személytelen piaci csere szférája lát el, utólagosan, társadalmi 

jelleggel. Vagyis itt egy ellentmondásos aszociális szocializációs formával van dolgunk: egy 

minden konkrét, inherens társadalmi jellegétől megfosztott – attól elvonatkoztatott – absztrakt 

társadalmi formával. Az árufetisizmus társas gyakorlata e sajátosan kapitalista társadalmi forma 

tárgyiasulásának a kollektív elfelejtése, fetisizálása, aminek következtében, a jól ismert formula 

szerint, „az áruforma az emberek számára saját munkájuk társadalmi jellegét úgy tükrözi vissza, 

mint maguknak a munkatermékeknek tárgyi jellegét, mint ezeknek a dolgoknak társadalmi 

természeti tulajdonságait”; a fetisiszta megfordítás eredményeként „a munkatermékek árukká, 

érzékileg érzékfölötti, vagyis társadalmi dolgokká válnak.” (Marx, 1976: 75.) Az árucsere társas 

gyakorlatában tehát a konkrét, érzékelhető tárgyat (az áru használati értékét) a társadalmilag 

konstituált absztrakt, érzékfeletti érték (az áru előállításához szükséges absztrakt munka, azaz 

társadalmi munkaidő, azaz, végső elemzésben: az ennek megfelelő pénzmennyiség) 

megtestesüléseként érzékeljük (anélkül, hogy ezt tudatosítanánk, mintegy a társadalmi tudat háta 

mögött, Marxot parafrazálva: „nem tudjuk, de tesszük”). Konkrét és absztrakt bevett 

viszonyának ez a megfordítása, dialektikus feszültsége a kapitalizmus lényegi, alapvető 

ellentmondása: a konkrét áru érzékelhető teste egy érzékfeletti, társadalmi absztrakció, az érték 

megjelenési formájává válik. Sőt: az áru konkrét használati értékének csak annyiban van 

társadalmi létezése, amennyiben alárendelődik az absztrakt értéknek – immár csak az érték 

megjelenésének az instanciája. (Vö. Jappe, 2003: 42.) De nem is pusztán csak a konkrét és az 

absztrakt létezés közötti alárendelődési vagy ellentmondási viszonyról, hanem egy sajátos duális 

ontológiáról van itt szó: a kapitalista, lényegileg aszociális társadalmi absztrakció valós létezését 

pontosan a konkrét meghatározottságok hiánya konstituálja és ez az aszociális absztrakció uralja, 

végeredményben üríti ki a konkrét társadalmi létezőket (a konkrét munkát, gazdagságot, időt, 

társas viszonyokat, stb.). 

 A munka kettős (konkrét és absztrakt) természetével összefüggő módon a 

kapitalizmusban a gazdagságnak is két formája létezik: a minden történeti társadalomban létező 

konkrét, anyagi gazdagságon túl a kapitalizmus az érték absztrakt társadalmi gazdagságát is 

                                                             
4 Különféle áruk akkor rendelkeznek ugyanazzal az értékkel, ha ugyanannyi absztrakt munkamenyiséget, vagyis 

időmennyiséget, ugyanannyi társadalmilag szükséges „megalvadt munkaidőt” (Marx, 1967: 45 ) tartalmaznak. 

(Például: 3 liter pezsgő = ½ kiló kaviár = 10 kg csokoládé = 1 társadalmilag szükséges munkaóra, illetve, 

végeredményben = 10 Euró.) 
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létrehozta. Az érték tehát a társadalmi gazdagság történeti, kapitalista formája: mértéke nem a 

megtermelt konkrét anyagi javak, használati értékek mennyisége, hanem az absztrakt, 

minőségtől mentes időmennyiség. Egy üres, bármiféle konkrét tartalomtól mentes forma, amely 

nincs tekintettel az áruk konkrét használati értékére, hanem csak a bennük „foglalt” absztrakt 

munka, illetve idő, végeredményben: a pénz, pontosabban a még több pénz mennyiségére (a tőke 

általános formulájának, a P-Á-P’, a pénz-áru-több pénz végtelen körforgásának megfelelően). Az 

árufetisiszta inverzió következtében a konkrét gazdagság alárendelődik az absztrakt értéknek: a 

kapitalista termelés célja nem az anyagi gazdagság, hanem az érték termelése (az anyagi 

gazdagság csak ez utóbbi járulékos terméke). A kapitalista termelés ezért lényegileg 

tautologikus: a termelés nem valamely tartalmi célra (társadalmi szükségletek kielégítésére) 

irányul, hanem termelés a termelés érdekében, az értéktöbblet, a pénz végtelen felhalmozása 

érdekében. Az áruk használati értéke, egyéni vagy kollektív hasznosságuk (termelésük 

társadalmi, környezeti kihatásai) az érték, a pénz végtelen mennyiségnövelésének rendelődnek 

alá.5 

 Postone kapitalizmuselemzése elsősorban az absztrakt munka sajátos 

társadalomkonstituáló aspektusát emeli ki: az absztrakt munka egy történetileg új, absztrakt és 

személytelen társadalmi és uralmi struktúrát hoz létre; először is egy új típusú társadalmi 

interdependenciát, kölcsönös függésrendszert: a kapitalista árutársadalomban mindenki saját 

munkája, illetve munkaterméke a mások által termelt árukhoz való hozzáférés kvázi-objektív 

eszköze. Míg a prekapitalista társadalmakban a munka nyílt, közvetlen – konkrét – 

viszonyrendszerek (közvetlen hatalmi, például feudális uralmi viszonyok, vagy különféle 

hagyományos szokás- és viszonyrendszerek) közvetítésével nyerte el társadalmi jellegét, itt maga 

az absztrakt munka (illetve objektivációi: az áru, a tőke, az érték) hoznak létre egy új típusú 

társadalmi közvetítést. A munka immár nem társadalmilag közvetített, hanem önreflexív módon 

„ön-közvetítő”: saját maga hozza létre a kapitalista társadalom új típusú, anonim, nem-

társadalminak tűnő, kvázi-objektív viszonyrendszerét és egyben önmaga társadalmi jellegét is 

(társadalmilag önmegalapozó). (Vö. Postone, 1993: 123-127, 144-157, különösen 148. skk.). 

 Paradox módon az értéktermelő absztrakt munkának ez a lényegileg nem-társadalmi 

formája (absztrakt időmennyiség) válik a kapitalista társadalmi formává, a társadalmi szintézis 

(Sohn-Rethel, 1978) egyetemes, totális formájává. (Eltérően a korábbi társadalmaktól, ahol más, 

illetve egyidőben több eltérő társadalmi szintéziselv érvényesült, a gazdasági mellett a politikai, 

a vallási, stb..) Az árutársadalom tagjai csak azáltal lépnek viszonyba egymással, hogy 

tevékenységeik egy adott pénzmennyiségben megtestesülő absztrakt munkamennyiség 

(időmennyiség) közös formáját veszik fel. A pénzben kifejeződő érték válik az egyetlen 

társadalmi kötelékké, vagyis az érték nem csak a gazdaságot, hanem a társadalmi élet teljességét, 

                                                             
5 Ezen a ponton meg kell említeni, hogy létezik a marxi értékkritikának egy a Wertkritik-ével rivális (bár közös 

elődök, például Adorno hatására visszavezethető, és valójában korábbi, már az 1960-as évek végétől kibontakozó) 

olvasata is: a Neue Marx-Lektüre (Alfred Schmidt, Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt és mások által képviselt) 

ún. értékforma-kritikája. Ez az olvasat az érték premonetáris – az értéket a munkából vagy a cseréből levezető – 

elméleteit bírálat alá vonja, és ezekkel szemben az érték monetáris, az érték és a pénz inherens kapcsolatára épülő 

felfogását dolgozza ki. A Wertkritik-ben az érték az eleven munka kronológiai-lineáris megvalósulása: az absztrakt 

munka- illetve időmennyiség először az áru értékében (értéknagyságában), majd csak ezt követően fejeződik ki a 

neki megfelelő pénz(mennyiség)ben, vagyis a pénz csak egy a posteriori reprezentációja a munkaidő által termelt 
értéknek. A Neue Marx-Lektüre szerint azonban az érték nem az áruban megtestesülő, és a csereértékben kifejeződő 

munkaidő-mennyiség, hanem a munka-tőke időviszonyának (az eleven és a holt munkaidő, illetve a szükséges 

munkaidő és többletmunkaidő viszonyának) a pénz általi kvantifikációja. Az idő, a munka és az érték kapcsolata a 

kapitalizmusban a pénz: a pénz a munka és a tőke értékesülésének a mérési technikája. (Vö. Frank Engster 

Wertkritik-kritikájával: Engster, 2016.) 
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a társadalmi életvilág minden szféráját áthatja és szervezi. Ez a társadalmi szintézis elidegenedik 

az őt létrehozó társadalomtól, önmagától: a kapitalista társadalom tagjai között közvetítő 

absztrakt formák, az absztrakt munka, az áru és az érték objektivációi önálló, autonóm életre 

tesznek szert az őket létrehozó egyedekkel szemben. Egy személytelen kényszert érvényesítő 

elidegenedett társadalmi struktúrát, új típusú uralmi formát hoznak létre: az absztrakt társadalmi 

kényszert (egy, amint hamarosan meglátjuk, alapvetően idői kényszert, a termelékenység-

növelésre irányuló hajsza folyamatos gyorsulásának a kényszerét), amely, eltérően a korábbi 

közvetlen, nyílt, lokalizálható uralmi formáktól, lokalizálhatatlan és anonim, azaz semmilyen, 

meghatározott személyek vagy osztály(ok), társadalmi csoportok, állami vagy gazdasági 

intézmények által gyakorolt uralmi formával sem azonosítható (mégha ezeken keresztül is fejti ki 

mindent átható személytelen uralmát). (Vö. Postone, 1993: 158-161.) A kapitalista életvilág 

individumai fölött nem mások, hanem saját objektivált és elidegenedett viszonyaik, az 

öntudatlanul, de saját maguk által létrehozott személytelen absztrakciók uralkodnak. 

 Az individumok közötti interakciók valódi szubjektumává, ágensévé maga az érték, a 

Marx által – aki az értékkritika olvasatában itt Hegelből inspirálódik – olykor automata 

szubjektumként leírt, a pusztán a saját korlátlan mennyiségnövelésében, önértékesülésében 

érdekelt érték válik. (Az érték automata szubjektumának a motívuma mind Postone-nál, mind a 

Wertkritikben központi szerepet játszik.) Hegelnél a szellem ön-tárgyiasító mozgása, ön-

elidegenedésének történelmi folyamata konstituálja mind a természeti (objektív), mind a 

társadalmi (szubjektív) valóságot, vagyis mindkettő ugyanannak az önmozgó 

szubsztanciának/szubjektumnak (a történelmi totalitásnak) a mozzanatai. A tőke I. könyvének 

negyedik fejezetében (A pénz átváltozása tőkévé), a tőke általános formulájának (P-Á-P’) 

tárgyalása kontextusában Marx a tőkét, illetve az értéket, a hegeli önmozgó 

szubsztancia/szubjektum analógiájára, „folyamatot végző, önmagát mozgató szubsztancia”-ként 

írja le, amely „magánviszonyba lép önmagával”, ezért „értékesítése önértékesítés”. (Marx, 1967: 

148)6 Ebben a passzusban Marx tehát a tőkével, az érték tautologikus és önreflexív 

önértékesítésével (az érték értéktöbbletként való önértékesítésének az áru és a pénz csak 

kifejeződési formái) azonosítja a hegeli önmozgó szubsztanciát.  

 Maga a tőke a marxi szubjektum, nem a világtörténelmi szellem: míg Hegel szubjektuma 

transzhistorikus és (ön)megismerő, a tőke automata szubjektuma (amelynek a szubsztanciája az 

absztrakt munka, illetve az érték) történetileg meghatározott: az elidegenedett kapitalista 

társadalmi viszonyokkal azonos; gyakorlati (nem teoretikus) és egy akaratlan, öntudatlan („nem 

tudják, de teszik”), de legalábbis nem tudatos dialektikus mozgást végez. Akárcsak a hegeli 

szubjektum, az érték automata szubjektuma is absztrakt, semmilyen konkrét emberi vagy 

társadalmi ágenssel sem azonosítható. (Vö. Postone, 1993: 75-77.)7 A kapitalista árutársadalmat 

az értékkritikai analízisben nem a tőkések és proletárok osztályantagonizmusa hozza létre, 

                                                             
6 „Az érték folytonosan átmegy egyik formából a másikba [a pénz- illetve áruformába], anélkül hogy e mozgása 

közben veszendőbe menne, és ilymódon önmozgó alannyá [automata szubjektummá] válik. [...] értéktöbbletként 

leválik önmagáról mint eredeti értékről, önmagát értékesíti. Az a mozgás ugyanis, amelynek folyamán értéktöbbletet 

tesz hozzá, saját mozgása, értékesítése tehát önértékesítés. [...] Az egyszerű forgalomban az áruk értéke használati 

értékükkel szemben legfeljebb a pénz önálló formáját ölti, itt viszont hirtelen mint folyamatot végző, önmagát 

mozgató szubsztancia jelenik meg, melynek áru és pénz egyaránt puszta formái. Sőt, mi több. Ahelyett, hogy 
áruviszonyokat jelenítene meg, az érték most úgyszólván magánviszonyba lép önmagával.” (Marx, 1967: 148) 
7 A Marx-i elemzés bizonyos értelemben a hegeli idealizmus materialista és historizáló igazolását nyújtja: maga a 

kapitalista társadalmi valóság szerkezete „fogalmi” illetve „idealista” – inherensen ellentmondásos, az absztrakciók 

uralják a konkrétumot, a hegeli szellem öntárgyiasító mozgása valójában nem más, mint a tőke, az érték 

szubjektumának az önmozgása. 
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hanem fordítva: e két osztály (bármely lehetséges osztály) csak az érték szubjektumának, 

ágensének a „teremtményei”. Maga  a tőkés osztály is csak a tőke „funkcionáriusa”, sőt – ami a 

hagyományos marxizmus szemében kétségkívül botránykő – a proletariátus, a munkásosztály is!  

 Munka és tőke ellentéte az értékkritikában a tőkén belüli, nem pedig azt potenciálisan 

transzcendáló ellentét – ezért aztán nem csupán a munka, hanem a munka társadalmi 

szubjektuma, a munkásosztály sem lehet a tőke külsődleges, történetileg kontingens uralmát 

immanensen meghaladó nem tőkés elem. A proletariátus nem egy történelmi meta-szubjektum, 

amely a tőkét, a totalitás önelidegenedését transzcendálva, megvalósítja önmagát és a 

transzhistorikus, nem-elidegenült munka által konstituált totalitást – ahogyan ez Postone 

olvasatában Lukács eldologiasodás-esszéjében történik.8 Az érték, a tőke társadalmi 

univerzumában nem létezhet olyan társadalmi alany, osztály, de életszféra sem (mint például a 

Habermas-i kommunikatív életvilág9), amely a tőke által érintetlen, azt immanensen 

transzcendáló elemként kívül állna a kapitalista viszonyrendszer világán, és ezért potenciálisan 

fölszámolhatná azt. Nem létezik forradalmi alany mint a tőkén belüli immanens transzcendencia, 

– sem a proletariátus, sem annak későbbi analogonjai (a kognitariátus, a prekariátus, a harmadik 

világ népei stb.) nem lehetnek a forradalom kitüntetett szubjektumai. A proletariátus a tőke 

integráns eleme, nem pedig negációjának megtestesülése –  a kapitalizmus meghaladása 

éppenséggel a proletár (absztrakt) munka alól való fölszabadulást, illetve az általa konstituált 

elidegenedett totalitás, az érték automata szubjektumának a fölszámolását feltételezi.  

 

 

ÁRUFETISIZMUS ÉS ANTISZEMITIZMUS 

 

Az árufetisizmus hagyományos marxista értelmezése a kontingens és hamis látszatok versus 

valódi, szükségszerű lényeg prehegeliánus ellentétére épít: a kapitalizmus felszíni látszat-

jelenségei elfedik, eltorzítják annak nem-kapitalista (potenciálisan szocialista) lényegét, a 

transzhistorikusnak tételezett nem-elidegenedett munkát. Az értékkritikai – a hegeliánus Marx-ot 

rehabilitáló – Marx-értelmezésben a kapitalista árufetisizmus felszíni jelenségei, az áru és a tőke 

absztrakt, személytelen társadalmi formái az alapvető társadalmi viszonyok lényegi, 

                                                             
8 Lukács-kritikájában Postone – akinek a kritikai elméletére egyébként Lukács bevallottan nagy hatással volt – az 

általa rekonstruált marxi, illetve lukácsi Hegel-olvasatokat ütközteti egymással. Az eldologiasodást tárgyaló 

esszéjében Lukács (Lukács, 1923/1971) a Hegel-i szellem egy antropológiai olvasatát nyújtja: a hegeli történelmi 
szubjektum-objektumot a proletariátussal azonosítja. A proletariátus (amelyben maga az elidegenedett szellem, az 

árutársadalom ismeri fel önmagát: a proletariátus tudata az „áru öntudata”) fölszámolja a külsődleges tőkés 

viszonyrendszert: a praxisa által konstituált dialektikus történelmi folyamat beteljesüléseként, történelmi 

szubjektum-objektumként valósítja meg önmagát és a munkája által konstituált totalitást.  Postone szerint Lukács 

pontosan azokat a hegeli kategóriákat (az azonos szubjektum-objektumot, a történelem dialektikus logikáját, a 

totalitást) alkalmazza a kapitalizmussal szembenálló, azt transzcendáló ontológiai szféra leírására, amelyeket Marx a 

saját Hegel-átvételében a tőke, a kapitalizmus immanens jellemzésére alkalmaz. Röviden: Marxnál a tőke, nem a 

proletariátus a szubjektum. (Vö. Postone „The Subject and Social Theory: Marx and Lukács on Hegel” című 

tanulmányával, in Postone, 2009: 63-84.) 
9 Postone Habermas-kritikájában a kommunikatív életvilág funkciója a transzhistorikus munkáéval analóg: a tőke 

immanens transzcendálása. Postone szerint a rendszer (a hatalom és a pénz) és az életvilág statikus, kvázi-ontológiai 

Habermas-i ellentéte nem teszi lehetővé a kapitalizmus inherens történeti dinamikájának a magyarázatát. E statikus 
ellentét Habermasnál abból ered, hogy elfogadja az egydimenzós kapitalizmus Horkheimer-i diagnózisát (a poszt-

liberális államkapitalista társadalom egydimenziós, technnokrata uralmi formáját az instrumentális cselekvés, a 

transzhistorikus munka konstituálja), ezért egy a kapitalizmuson kívüli szférát kell tételeznie a kritikai elmélet 

önreflexív nézőpontjának a visszanyerése érdekében. (Vö. Postone, 1993, 242-260. A Horkheimer-kritikát ld. uo.: 

104-120). 
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szükségszerű megjelenési módjai – nem elrejtik, hanem megjelenítik azokat, végeredményben 

„ők maguk a kapitalista társadalom valós viszonyai”10 (Postone, 1993: 7). Az árufetisiszta 

társadalmi gyakorlat nem a valóság megfordított – hamis tudati – reprezentációja (nem az érték 

igazságtalan elosztásának és az osztályelnyomásnak az elfedése), hanem „magának a valóságnak 

a megfordítása” (Jappe, 2003: 38); nem valamiféle kollektív látszat, illúzió, hanem egy objektív, 

reális fetisizmus: a kapitalista árutársadalomban magát a társadalmi valóságot az absztrakt 

munka által konstituált érték és pénz „reális absztrakciói” strukturálják.11 Az absztrakt munka 

történetileg specifikus lényegének (a kapitalista társadalmi szintézis alapformája), 

szükségszerűen olyan jelenségekben kell tárgyiasulnia, megjelennie és ezáltal elfedődnie, azaz: 

fetisizálódnia, amelyek e fetisizálás naturalizálódása következtében immár nem társadalmilag 

konstituáltaknak, hanem történelemfeletti, objektív – „társadalmi-természeti” – adottságoknak 

tűnnek. 

 Az árufetisizmus marx-i diagnózisát az Idő, munka és társadalmi uralomban Postone a 

társadalmi viszonyok fetisizálódásának, általában a kapitalista társadalmi életvilág dichotomikus 

naturalizálásának a perspektívájában gondolja tovább. (Vö. Postone, 1993: 166-174). Az áruban 

rejlő dialektikus feszültség érték és használati érték között az értékforma anyagi formájában 

“megduplázódva” jelenik meg, tárgyiasul: egyrészt mint pénz (az érték, mint általános 

egyenértékforma materializációja), másrészt mint áru (a használati érték materializációja). E 

kettős materializáció eredményeként egyrészt az áru – amely valójában értéket és használati 

értéket egyszerre kifejező társadalmi közvetítési forma – fetisizálódik: tisztán anyagi és „dologi” 

entitásként jelenik meg, csereértékkel rendelkező használati értékként, a pénz által közvetített 

anyagi jószágként. Másrészt a pénz is fetisizálódik: immár nem mint társadalmi közvetítő 

formák, az áru és a munka materializációja, hanem mint a társadalmi viszonyokhoz képest 

külsődleges, önmagában vett egyetemes közvetítő – mint az absztrakt dimenzió megtestesülése 

jelennik meg. Az áruk pénz által közvetített anyagi javakként való fetisizálódása az érték és a 

munka felfogására is kihat: az érték sem a társadalmi gazdagság egy partikuláris formájaként, 

hanem fordítva, transzhistorikus, a kapitalizmusban a piac által elosztott gazdagságként jelenik 

meg, a munka pedig mint pusztán a fiziológiai munkaerőkifejtés révén értéket teremtő munka. 

 Az áru és a pénz fetisizálódása következtében maguk a kapitalista társadalmi viszonyok 

is fetisizálódva, a konkrét és az absztrakt ellentéteként, a társadalmi életvilág két dimenziójának 

– egy konkrét, partikuláris, materiális dimenzió (a „dologi” áru) és az absztrakt, általános, 

homogén dimenzió (az absztrakt pénz) ellentéteként jelennek meg. Mindkét fetisizált társadalmi 

dimenzió mint kvázi természeti (a történeti-társadalmi kontextustól független) jelenik meg, 

illetve ellentétük is naturalizálódik:  a konkrét dimenzió mint a tisztán „dologi” természet, 

ellentéte, az absztrakt dimenzió pedig mint az absztrakt, egyetemes, „objektív”, „természeti” 

törvények összessége. Ez a naturalizált ellentét mind a modern társadalom-felfogást (szabad, 

önérdek által vezérelt individumok versus piaci-társadalmi törvények), mind a modern 

                                                             
10 Vö. Marx másik közismert árufetisizmus-definíciójával: „A termelők számára ezért magánmunkájuk társadalmi 

vonatkozásai annak jelennek meg, amik, vagyis nem a személyek közvetlenül társadalmi viszonyainak magában a 

munkájukban, hanem ellenkezőleg, a személyek dologi viszonyainak és a dolgok társadalmi viszonyainak.” (Marx, 

1967, 75-76. Kiemelés tőlem – Sz. A.) 
11 A reális absztrakció Alfred Sohn-Retheltől (Sohn-Rethel, 1978) átvett értékkritikai fogalma arra vonatkozik, hogy 
az absztrakt munka és az árucsere társadalmi gyakorlatai az értékben és a tőkében reális társadalmi absztrakciókká 

válnak. Az absztrakció itt nem mentális, fogalmi műveletként, hanem társadalmi gyakorlatként megy végbe: egy 

kollektíven végrehajtott és folyamatosan újraperformált absztrakcióként, amely a pénzben egy empirikus, materiális, 

kézzelfogható valósággá válik – a pénz az érték társadalmi absztrakciójának, az absztrakt munka társadalmi 

szintézisének a materializációja. 
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természettudományos gondolkodást meghatározta (fenomenális szubjektív tapasztalat versus 

matematikailag megragadható objektív magánvaló világ), de akár a  romantikus és a pozitivista-

racionalista gondolkodás ellentétében is tetten érhető (legalábbis Postone-nak a kapitalista 

társadalmi tudásformákra irányuló társadalmi-történeti elmélet-vázlatának hipotetikus felvetései 

szerint).  

 A kapitalista társadalmi viszonyok konkrét versus absztrakt társadalmi dimenziók 

ellentéteként való fetisizálódásának-naturalizálódásának egy eredeti demonstrációját Postone 

antiszemitizmus-elemzésében találjuk. (Vö. Postone 1980/2015. Az „Antiszemitizmus és 

nemzetiszocializmus” címet viselő tanulmány egyébként Postone egyetlen, ez idáig magyarul 

olvasható szövege.) Postone érvelése itt abból indul ki, hogy a kapitalizmus absztrakt és konkrét 

dimenzióinak a kvázi természetes ellentételezése lehetővé teszi, hogy a kapitalizmust kizárólag 

az absztrakt dimenzióval (pénz, finánctőke), ellenpólusát pedig a nem-kapitalista, ontológiailag 

emberivel (a konkrét munkával, az ipari munkával és tőkével, a technológiával, mint tisztán 

anyagi, kreatív folyamattal) azonosítsák. Ez a torz, részleges antikapitalizmus a 

nemzetiszocializmus antiszemitizmusában biologizálódik: a sajátosan modern antiszemitizmus 

az absztrakt dimenziót (a kapitalizmust) a zsidó alakjával, a konkrétat (a nem-kapitalistát) az 

árjával azonosítja. Absztraktság, megfoghatatlanság, egyetemesség, mobilitás, stb. – az 

értékdimenzió mindeme jellemzői a zsidóban testesülnek meg. A modern antiszemitizmus a 

zsidókat nem egyszerűen a pénzzel, a tőkével, hanem magával a kapitalizmussal azonosítja: a 

zsidók a tőke, mint absztrakt társadalmi forma nemzetközileg érvényesülő dominanciájának, 

megfoghatatlan, pusztító, erejének a megtestesülései; a zsidók ezért minden olyan konkrét és 

traumatikus hatású társadalmi és kulturális változásért felelősek, amelyet valójában a modern 

ipari kapitalizmus gyors fejlődése váltott ki (gyors urbanizáció, hagyományos társadalmi 

csoportok, értékek, intézmények hanyatlása, gazdasági válságok stb.). Auschwitz, a 

nemzetiszocialista antiszemitizmus végkifejlete ebben az értelmezésben egy üzem volt az „érték 

elpusztítására”, az absztrakt megszemélyesülésének a megsemmisítésére, „egy ördögi ipari 

folyamat”, amelynek célja „a konkrét »felszabadítása« volt az absztrakt uralma alól.”  (Postone, 

2015: 35) 

 

 

AZ ABSZTRAKT IDŐ URALMA – A TERMELÉS TAPOSÓMALOM-DINAMIKÁJA 

 

Az eddigi elemzések visszatérő motívuma volt, hogy a kapitalizmusban az absztrakt munka 

magát az értéket mérő absztrakt időt is objektív társadalmi közvetítőként konstituálja: az 

absztrakt, a bármilyen kvalitatív, konkrét tartalomtól megfosztott időmenyiség válik a társadalmi 

szintézis alapelvévé. Postone kritikai elmélete egy ennél radikálisabb tézis mellett érvel: a 

kapitalista társadalmat szervező absztrakt és személytelen uralmi viszonyok lényegileg időiek. A 

kapitalista társadalom önelidegenedése egy idői elidegenedés: az általa megteremtett absztrakt 

idő uralkodik fölötte. A társadalmilag szükséges munkaidő nem pusztán az egyéni konkrét 

munkaidők semleges absztrakciója, hanem egy idői elidegenedés eredménye – totalizálódik, 

meghaladja és külső szükségszerűségként reflexíven visszahat az egyéni munkaidőkre, azok 

vonatkozásában normatívvá – általános, az egyéneket uraló objektív és kényszerű idői normává 

válik:  

 
„[...] amennyiben saját munkaidőnk »teljes érték«-ét szeretnénk megkapni – ennek az időnek egyenlőnek 
kell lennie a társadalmilag szükséges munkaidő által kifejezett idői normával. A társadalmilag szükséges 
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munkaidő, mint a totalitás egy kategóriája egy kvázi-objektív társadalmi szükségszerűséget fejez ki, 

amellyel a termelők szembesülnek.” (Postone, 1993: 191.)  

 

 Ez az idői elidegenedés egy konkrét történeti folyamatként is megragadható, mely során a 

társadalmilag szükséges absztrakt munkaidő fokozatosan a kapitalista modernitás egészét, annak 

általános időfelfogását is áthatotta. Az Európában a XIV. század elejétől elterjedő absztrakt idő, 

szemben a korábban domináns konkrét, eseményfüggő idővel (amelyet természetes élet- és 

munkaritmusok, például mezőgazdálkodási ciklusok alakítottak), egy uniform, homogén, 

eseményfüggetlen idő (amelyet konstans, folytonos, nem-kvalitatív és felcserélhető 

konvencionális egységekkel: órákban és percekben mérhetünk). Ennek az absztrakt időnek az 

elterjedése nem pusztán csak tudományos-technológiai felfedezéseknek – a newtoni abszolút 

időnek és a mechanikus óráknak – köszönhető, hanem egy társadalmi-történeti reális 

absztrakciós folyamatnak (konkrétan: a szövetgyártó városi ipar korakapitalista társadalmi 

formái, a bérek és az absztrakt időmértékkel mért munkamennyiség valós társadalmi 

absztrakciós gyakorlatának – inkább ez utóbbi indokolja a mechanikus órák elterjedését). A 

társadalmilag szükséges munkaidő normája fokozatosan nem csak a munkatevékenységektől 

független, azokat uraló, hanem bármilyen társadalmi vagy természeti eseménytől független időt, 

magát a modernitás időfelfogását jellemző absztrakt, abszolút és homogén időt teremtette meg. 

(Postone, 1993: 202-203, 211-213.) 

 Az érték idői dimenziója, pontosabban az értéktermelés és az anyagi gazdagság termelése 

közötti dialektikus folyamat által konstituált időiség Postone argumentációjában mind az ipari 

termelés, mind általában a kapitalista modernitás történeti dinamikáját, illetve, végső kifutásában 

magának a tőkének az ellentmondásos – potenciálisan önfelszámoló – dinamikáját is 

meghatározza. Ezt a sajátos dinamikát nevezi Postone taposómalom-dinamikának (treadmill-

dynamic). 

 A termelékenység egy új technológia bevezetesével elért növekedése  (Marx példája: a 

gőzszövőszék bevezetése) nagyobb anyagi gazdagságot, tehát használati értéket eredményez 

(több terméket, például a kéziszövőszékekkel korábban egy társadalmilag szükséges munkaóra 

alatt termelt 20 kabát helyett immár 40-et), illetve növeli az adott társadalmi időegység alatt 

termelt értéket is, ám ezt csak átmenetileg, addig, amíg az új technológia, illetve termelékenységi 

szint társadalmilag általánossá nem válik. Az új technológiával általánosan termelt összérték 

azonban változatlan marad – az absztrakt munka ugyanannyi absztrakt időmennyiség alatt 

mindig ugyanannyi értéket termel –, csak immár nagyobb mennyiségű áru között oszlik meg, 

amiből viszont a termelékenység új normatív alapszintje és a társadalmilag szükséges munkaidő 

újradefiniálása adódik (utóbbi a megtermelendő javak vonatkozásában normatív értelemben 

„sűrűbbé” válik, Marx példáját bezárva: egy munkaóra alatt ezentúl immár nem 20, hanem 40 

kabátot kell termelni).  

 
„Ez a taposómalom-hatás már az értéknagyság absztrakt logikai szintjén is – azaz még mielőtt az 

értéktöbblet kategóriáját és a bérmunka-tőke viszonyát bevezetnénk – egy irányultan dinamikus 

társadalmat implikál, ahogyan ez az egyre növekvő termelékenység hajszolásában kifejezésre jut.”12 
(Postone, 1993: 290) 

                                                             
12 Postone tehát a kapitalista termelés taposómalom-dinamikáját az érték reális absztrakciójának a mélylogikájával 

magyarázza, amelynek az értéktöbblet és a bérmunka-tőke viszony csak felszíni kifejeződései; azaz számára a 

kapitalista értéktermelés – az automata szubjektumként felfogott tőke értéktöbbletként való önértékesülésének a 

mintájára – már eleve értéktöbblettermelés, illetve az utóbbi visszavezethető az előbbire. Egy az értékkritika felől 

kétségkívül „hagyományos marxistá”-nak címkézett felfogásból ellenvethető, hogy a kapitalista termelés 
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 Az értéktöbblet bevezetése magának a taposómalom-dinamikának a folyamatos 

gyorsulását magyarázza: mivel a termelékenység növelése csak közvetetten (a szükséges 

munkaidő csökkentésével, tehát a többletmunka növelésével) növeli a relatív értéktöbbletet, 

minél magasabb az általános termelékenységi szint, annál fokozottabban kell növelni a 

termelékenységet ahhoz, hogy az értéktöbblet is növekedjen. (Postone, 1993: 309-311) Vagy 

másképpen: a tőke által igényelt értéktöbblet-növelés a termelékenység növelésének az állandó 

gyorsulását, akcelerációját idézi elő (és egyben a társadalmi munkaidő kényszerű normájának a 

gyorsulását is). Magának a taposómalom-dinamikának a folyamatos akcelerációját tehát: egy 

folyamatosan akcelerálódó – nevezzük így – „mókuskerék”-dinamikát, az egyre nagyobb 

termelékenységnövekedésre irányuló hajsza folyamatos gyorsulását. Ami azonban a termelt 

javak, illetve a termeléshez felhasznált természeti nyersanyagok mennyiségének is a 

folyamatosan gyorsuló növelését igényli. Ez a „mókuskerék”-dinamika idézi elő a kortárs 

kapitalizmus jól ismert anomáliáit, válságtüneteit: így például az általános jólét hiányát az anyagi 

bőség közepette (ami nem pusztán csak az egyenlőtlen újraelosztás, hanem a kapitalista 

gazdagság értékformájának a következménye), illetve az egyre gyorsuló környezetpusztítás 

előidézte ökológiai válságot. 

 A termelékenység, a konkrét használati érték-termelés és az érték (a gazdagság absztrakt 

idői mértéke) közötti kölcsönös meghatározottság, interakció a kapitalista társadalmat átható 

történeti dinamikát, átalakulás és rekonstitúció folyamatos dialektikáját eredményezi. (Postone, 

1993: 287-291) A kapitalizmus történeti dinamikája (sőt: a történelem, mint kapitalista dinamika) 

az absztrakt és a történelmi-konkrét idő13 interakciója által konstituált komplex, nem-lineáris 

dinamikaként írható le: a történelmi-konkrét idő – amelynek az időiesülése nem egyenletes, 

hanem változó, gyorsulhat – egyfelől a munkának, a munka társadalmi megosztásának, a 

technológiai fejlődésnek, illetve általában a társadalmi szerveződésnek és tudatformáknak a 

folyamatos átalakulásával, az „új” folyamatos létrehozásával jár; másfelől ez a folyamatos 

átalakulás saját változatlan társadalmi identitását, “ugyanazt”, az érték „állandó jelen”-ét teremti 

újra: az eleven, illetve az absztrakt munka továbbra is az értéktermelés alapja, a társadalmi 

szintézis alapelve marad. 

 

 

A TŐKE, MINT „FOLYAMATOT VÉGZŐ ELLENTMONDÁS”:  

A POSZTKAPITALIZMUS LEHETŐSÉGE VERSUS A KAPITALIZMUS 

ÖSSZEOMLÁSA 

 

A kapitalista termelés fejlődésével az átalakulás és a rekonstitúció dinamikája egyre kevésbé 

leplezetten jeleníti meg a kapitalizmus alapvető – potenciálisan önfelszámoló – ellentmondását. 

A termelékenységnövekedésre irányuló hajsza az eleven, közvetlen emberi munka holt munkával 

(tehnológiával) való fokozatos behelyettesítését követeli meg, ezért az eleven munka az anyagi 

gazdagság termelésében egyre fölöslegessebbé, üressé és fragmentálttá, végső soron 

                                                                                                                                                                                                    
dinamikáját meghatározó központi reális absztrakció éppenséggel a értéktöbblet-termelés illetve az általa (az áruba 

bocsátott munkaerő értéke és az áru értéke közötti különbség által) definiált bérmunka-tőke azaz osztályviszony. 
(Egy ilyen szempontot érvényesítő Postone-kritikához lásd például: Bidet, 2014.) 
13 Postone a kapitalizmus létrehozta absztrakt időnek a “mozgását” nevezi történelmi-konkrét időnek: „A 

termelékenység minden egyes társadalmilag általános növekedése az egész absztrakt időtengelyt vagy referencia-

keretet előremozdítja; mind a társadalmilag szükséges munkaidő, mind a termelékenység alapszintje »időben 

előremozdulnak«.” (Postone, 1993: 292-293) 
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anakronisztikussá válik – miközben másfelől a kapitalista gazdagság, az érték mértékeként (mint 

absztrakt munka, illetve munkaidő-mennyiség) továbbra is az értéktermelés alapja marad. Maga 

az érték (illetve mértéke, a társadalmi munkaidő) válik egyre anakronisztikusabbá – ám közben 

továbbra is a rendszer alapja marad. Amint Marx fogalmaz a “Gépekről szóló töredék”-ében 

(amely az értékkritika kitüntetett hivatkozási alapja ezen a ponton): “roppant aránytalanság” van 

az anyagi gazdagság termelése és az érték termelési feltételei között – az “általános intellektus” 

“általános társadalmi tudásá”-nak (az anyagi gazdagság termeléséhez szükséges technológiai-

tudományos tudásnak) a termelőereje és a társadalmi totalitás értékalapja (az értéktermeléshez 

nélkülözhetetlen munkaidő-mennyiség) között. A sokat idézett, lényegre törő temporális 

terminusokban:  

 
“A tőke maga a folyamatot végző ellentmondás [azáltal], hogy a munkaidőt minimumra igyekszik 

redukálni, miközben másfelől a munkaidőt a gazdagság egyetlen mértékeként és forrásaként tételezi.” 

(Vö. Marx, 1972, Második rész: 169. Kiemelés tőlem – Sz. A.) 

 

 A tőkébe, a kapitalizmusba kódolt inherens ellentmondásnak a dinamikája az értékkritika 

mindkét variánsában egyfajta negatív teleológiába illeszkedik (nem a tőkét fölszámoló munka 

önmegvalósításának a pozitív, hanem a tőke önfelszámolásának a negatív teleológiájába). 

Postone és a Wertkritik e negatív teleológia két egymástól lényegesen eltérő változatát dolgozta 

ki, ami egyben e két elmélet alapvető teoretikus divergenciáját alkotja:  Postone a 

posztkapitalizmus lehetőségét vázolja fel, míg a Wertkritik az érték válságának, fokozatos 

összeomlásának a teleológiáját. 

 Postone számára paradox módon a kapitalista termelés, az elidegenedett általános 

társadalmi képességek (a technológia, végső soron: a holt munka) fejlődése teszi lehetővé az 

absztrakt munka és az érték köré szerveződő elidegenült uralmi forma, a növekedési 

taposómalom-dinamika absztrakt kényszerének a potenciális fölszámolását. Bármilyen 

poszkapitalista társadalom előfeltétele azonban először is a társadalmi gazdagság mértékeként 

felfogott absztrakt munkaidő-mennyiség mértékének, az értéknek, illetve az absztrakt munkának 

a fölszámolása. A kapitalista termelés értékalapjának a fölszámolásával az anyagi gazdagság 

immár nem az értéknek alárendelődve, hanem mint a domináns társadalmi gazdagság 

termelődne, azaz: a termelékenység növekedése közvetlenül a társadalmi gazdagságot növelné. 

Az értéktermelés alapjának, az absztrakt munkának a fölszámolása pedig a kapitalista termelés és 

a közvetlen munkaidő-kifejtés közötti szükségszerű viszonyt számolná fel, ami a maga során, 

egyfelől, mennyiségi vonatkozásban: a munka társadalomszervezésének az átalakítását (a 

munkaidő társadalmilag általános csökkenését); másfelől, a munka minősége vonatkozásában: az 

üres, fragmentált munka társadalmi fölszámolását, illetve az egyéni elidegenült munka 

potenciálisan önmegvalósító munkává való átalakulását idézné elő. (Vö. Postone, 1993: 358-

366.) 

 A Wertkritik lényegében egy válság-elmélet; talán legismertebb – olykor apokaliptikus 

hangnemben hangoztatott – tézise: a kapitalizmus végső, (ön)pusztító válsága már elérkezett. 

Kurz és a Wertkritik olvasatában a kapitalizmusnak a „Gépekről szóló töredék”-ben vázolt 

alapvető ellentmondásából (a gazdagság termelésében az eleven munkát felváltja a technológia, 

miközben ugyanez a munka továbbra is az értéktermelés szubsztanciája) logikusan következik, 

hogy a kapitalista értéktermelésnek van egy belső határa: a tőke folyamatosan veszít 

szubsztanciájából, az absztrakt munkából, miközben az érték összmennyisége csökken, ezért a 

kapitalizmus egy elkerülhetetlen végső válság, az érték összeomlása fele tart. (A „Gépekről szóló 

töredék”-ben Marx valóban fölveti az értéktermelés „összeomlásá”-nak, a „tőke alapzata 
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felrobbanásá”-naka lehetőségét.) Mivel tehát az érték globális összmennyisége folyamatosan 

csökken (az értéktermelő absztrakt munka része benne egyre kisebb), miközben a technológiai 

fejlesztésekre és a nem produktív termelésre, elsősorban az állami járulékos költségekre (például 

infrastrukturális beruházásokra) fordított nem értéktermelő kiadások nőnek, az értéktermelést 

folyamatosan a saját önfelszámolása, összeomlása fenyegeti. Az érték összmennyiségének a 

csökkenését a fordista-keynesiánus korszakban az árutermelés mennyiségének a növelése 

(fogyasztói társadalom), illetve külső expanziója (globalizáció, a termelés delokalizálása) 

kompenzálta. A posztfordizmus, a harmadik ipari forradalom, a mikroelektronika forradalma 

azonban olyan arányban tette fölöslegessé az emberi munkát, hogy többé már semmiféle 

kompenzációs mechanizmus sem képes a kiegyenlítésére – a 70-es évekre az értékfelhalmozás 

elérte belső határát, a tőke végleg elveszítette szubsztanciáját, az absztrakt munkát. Ettől kezdve 

az árutermelő rendszer a túlélését elsősorban a pénzügyi rendszer neoliberális deregulációjának, 

a fiktív tőkének köszönheti, azaz annak a pénznek, ami immár nem az eleven/absztrakt munka 

által „termelt” érték eredménye, hanem a spekulációé és a hitelé, és amelynek nincs más alapja, 

mint a jövőben realizálandó profit. A fiktív tőke maga is hitelből él, a saját megelőlegzett jövőjét 

éli fel. A pénz elveszíti értékét, az emberi munka, illetve maguk az emberek fölöslegessé válnak 

a fiktív tőke és a technológiai termelés értékesülése számára. (A Wertkritik válság-elméletéhez 

lásd: Kurz, 1995; Jappe, 2003, 139-182.; Az elemzés érdeme, hogy nem csak az ipari, hanem a 

pénzügyi kapitalizmusra, a fiktív tőkére is kiterjeszti az értékkritikai analízist. Utóbbihoz lásd 

még: Trenkle-Lohoff, 2014. Illetve, egy Postone-tól ihletett elemzésért: Adorján, 2014.)  

 A Wertkritik  válság-elméletében tehát az érték összeomlik (van egy abszolút belső 

határa), Postone-nál viszont  az érték folyamatosan növekszik, de –  a taposómalom-dinamika 

rekonstitúciós mozzanatával összhangban – a termelékenységi alapszint újradefinálásával egyben 

mindig vissza is tér a kiindulópontjára. A Wertkritik számára tehát nemcsak a taposómalom-

hatás (a társadalmi munkaidőnek a termelékenység hatására történő folyamatos sűrűsödése) 

rendelkezik egy történeti dinamikával, hanem magának az értéknek a globális összmennyisége, 

illetve az érték szubsztanciája, az értéktermelő absztrakt munka is dinamikusan változik – még 

pontosabban, folyamatosan csökken, amíg el nem éri saját belső határát. 

 

 

* 

 

Az értékkritikát nyilvánvalóan a marxista hagyománnyal radikálisan szembehelyezkedő 

heterodox tézisei miatt érte a legtöbb bírálat; a legfőbb vádpontokat itt csak jelzésszerűen 

említhetem: az értékkritika figyelmen kívül hagyja a piac kapitalista társadalmi szintézisét, 

illetve az absztrakt munka totális társadalmi formáját pusztán csak kísérő, esetleges történeti 

szerepet tulajdonít neki (holott már a munkaerő áruba bocsátása is piaci viszony); az 

osztályviszonyokat a tőke felszíni látszatjelenségének, a kapitalizmus kialakulásában játszott 

történeti szerepét kezdeti esetlegességnek látja; nem csak a forradalmi szubjektumot, hanem 

minden autonóm társadalmi szubjektivitás- és cselekvésformát elvet, illetve az egyetlen 

kapitalista szubjektum, az érték, a tőke szubjektumának öntudatlan önmozgásában old föl. E 

kritikák mindegyike implicite ugyanazt, az értékkritika elméleti alapvetése által implikált 

paradoxont veszi célba. Az elmélet historizáló kiindulópontja – az absztrakt munka és az érték 

sajátosan történeti, kapitalista kategóriák – ugyanis paradox módon egy dehistorizáló 

eredményhez vezet: az érték, a tőke immanens logikája leválik a kapitalizmus konkrét történeti 

megnyilvánulásairól – az osztályviszonyok, a piac, de akár még a modern kapitalista állam is 
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(legalábbis Postone uralomelemzéseiben) esetleges történeti fenoménekké silányulnak, történeti 

szerepük nem szükségszerű a tőke absztrakt dinamikájának a szempontjából. Így azonban az 

érték, a tőke logikája – ugyan a tőke történetén belül, de mégiscsak – ahistorikus jelleget ölt. Az 

értékkritikát valahol éppen az általa bírált prehegeliánus (lényeg és kontingens látszatjelenség 

közötti) oppozícióba való visszaesés fenyegeti: a kapitalizmus lényegi logikája egyrészről 

bármelyik konkrét történeti formájában megjelenhet (államkapitalizmus, államszocializmus, 

neoliberalizmus stb.); másfelől esetlegessé válik az is, hogy az érték absztrakt dinamikája hogyan 

nyilvánul meg – ha egyáltalán megnyilvánul – történetileg: például az érték jelenlegi 

összeomlása akár meg sem nyilvánul történetileg (Postone-nál nincs végső válság), vagy 

megnyilvánul, az érték történetileg is összeomlik (Wertkritik), ám ezesetben kérdéses marad, 

hogy miért éppen a 70-es évek harmadik ipari forradalmában következett be végső összeomlása 

(illetve miért tart immár 50 éve a kapitalizmus végső válsága)? Az értékkritikának elméletileg 

szorosabbra („szükségszerűbb”-re) kellene fűznie a tőke absztrakt idői dinamikája és a 

kapitalizmus konkrét, valós története közötti viszonyt (nem zárván ki a kétirányú interakciót 

sem: így például történetileg valószerűbb, hogy a kapitalizmus történeti eredeténél érvényesülő 

tulajdon- és osztályviszonyok lényegi hatással voltak a tőke absztrakt logikájának a 

kialakulására). 

 Az értékkritikai elmélet egy másik alapvető problémája, hogy bár elvileg – legalábbis 

Postone – a struktúra-ágens dualizmus (sőt általában: az alap-felépítmény dichotómia) 

meghaladására törekszik, az ágensek, a társadalmi szubjektumok (nem pusztán a forradalmi, 

hanem bármilyen cselekvő szubjektum) végül mégis csak alárendelődnek a struktúrának, az érték 

automata szubjektumának. Postone egy párszor fölveti ugyan, hogy a cselekvés és a struktúra 

viszonya körkörös – de egy lényegileg fetisiszta, a kapitalista gazdaság társadalmi formái (az 

áru, a tőke) által strukturált, azokban föloldódó társadalmi cselekvés csak ugyanannak az 

elidegenedett, absztrakt uralmi szerkezetnek az öntudatlan újratermelésére képes. Az érték és a 

munka fölszámolásának a jelszaván túl az értékkritika képtelen a kapitalizmuskritikájából 

következő lényegi normatív kérdés megválaszolására: hogyan lehetséges az elidegenedett 

struktúrát, az érték automata szubjektumát fölszámoló társadalmi cselekvés, illetve, tovább 

kérdezve: hogyan hozhatóak létre más – az absztrakt munka és az érték ön-elidegenítő és ön-

alávetülő társadalmi szintézisét fölváltó – nem-elidegenedett politikai-társadalmi szintézisek, 

végeredményben: új, érték utáni társadalmi absztrakciók? A posztkapitalizmusba való átmenet 

Postone-féle fölvetése valamiféle előzetes kollektív tudatosodási, defetisizálódási folyamatot – 

azaz tulajdonképpen az érték automata szubjektumával szembehelyezkedő, autonóm 

szubjektivációs folyamatot! – feltételez, de nem tér ki azokra a konkrét társadalmi-politikai 

formákra, gyakorlatokra, amelyekben ez megvalósulhatna (azt pedig már Marxtól tudjuk, hogy a 

tudatosodás önmagában nem változtat a fetisiszta gyakorlaton). Az a lehetőség pedig föl sem 

merül, hogy esetleg konkrét társadalmi-politikai gyakorlatok kellene elvezetniük magához a 

defetisizálódáshoz. Igaz, miután semmilyen aktuális társadalmi szubjektum illetve cselekvés sem 

lehet tőkén kívüli, az értékkritika normatív vakfoltja meghaladhatatlannak tűnik – amiből 

egyfajta bármilyen aktuális emancipatorikus gyakorlattal szembeni teoretikus szkepticizmus 

fakad. 

 Túl az elméleti és a normatív hiányosságain, az értékkritika számos elméleti meglátása 

egyre időszerűbbnek bizonyul, ezért az irányzatnak jelentős szerepe lehet nemcsak a marxista, 

így például az ökomarxista elmélet újraalapozásában, hanem a kortárs kapitalizmuskritikai, 

illetve a posztkapitalizmus körüli elméleti vitákban, diskurzusokban is.  



15 
 

 A kortárs ökomarxista kutatás egyik figyelemreméltó elméleti teljesítménye, Jason 

Moore „világ-ökológiai” programja (Moore, 2015) az ökológiai gondolkodás értékkrit ikai 

újraalapozásaként (illetve másfelől: a marxi értékkritika ökológiai továbbgondolásaként, 

korrekciójaként) olvasható. Moore elemzései az ún. „Olcsó Természet” kapitalista 

értéktörvényére épülnek: a kapitalista tőkefelhalmozás egy olyan nem kizárólag gazdasági, 

hanem egyben ökológiai – természet-átalakítási – folyamat, amely a bérmunka kizsákmányolása 

mellett „az emberi és az emberen-kívüli természet fizetetlen munkája/energiája” – a „négy olcsó 

elem”: olcsó élelmiszer és munkaerő (például a rabszolgák és a nők munkaereje), olcsó energia 

és nyersanyag – kisajátításával halmoz fel értéket, vagyis absztrakt társadalmi 

munkamennyiséget (társadalmilag szükséges munkaidőt). (Moore, 2015: 61-82) Bár nem 

hivatkozza expliciten az értékkritikai iskolát, Moore következetesen használja annak „reális 

absztrakció”-fogalmát: ember és természet karteziánus dualizmusát egy olyan reális  (a 

természetre reális hatást kifejtő) absztrakcióként elemzi, amely az absztrakt értéktermelő munka 

és az „absztrakt társadalmi természet” (a kapitalizmus reális társadalmi absztrakciójaként értett 

objektív természet, ahogyan azt Sohn-Rethel nyomán Postone is elemzi) dialektikájának az 

eredménye. (Moore, 2015: 197-220) A világ-ökológiai elmélet talán legeredetibb hozájárulása az 

„ökológiai értéktöbblet csökkenési tendenciájának” az elve: bár az „olcsó természet” logikája 

arra irányul, hogy „egyre több és több emberen-kívüli természet csatolódjon minden 

társadalmilag szükséges munkaidő-egységhez” (Moore, 2015: 66-67) (miközben a nem-emberi 

munka/energia ára csökkenjen a tőke összértékében), ez az ökológiai értéktöbblet végül, 

különféle okok, elsősorban a bioszféra degradációja miatt,  mindenképpen csökkeni fog. (Moore, 

2015: 98-116.) 

 A kapitalista társadalom idői elidegenedésének, folyamatosan akcelerálódó történeti 

kényszer-dinamikájának értékkritikai elemzéséhez kapcsolódik Hartmut Rosának a társadalmi 

akcelerációt a modernitást részben meghatározó, a kortárs társadalom strukturális és kulturális 

evolúcióját pedig bizonyos vonatkozásaiban már irányító szervező elvként magyarázó nagyívű 

társadalomelméleti elemzése (Rosa, 2013). Kritikai konklúzióiban Rosa is a társadalmi 

akceleráció paradox – Postone által az átalakulás, az „új”, és az „állandó jelen” 

rekonstitúciójának a dialektikájaként elemzett – visszásságait hangsúlyozza: a nyílt lehetőség-

univerzum látszatát megteremtő általános akceleráció ellenére mind individuális, mind 

elsősorban társadalmi szinten a célirányos élettörténeti vagy társadalmi-politikai projektek helyét 

egyre inkább egy irányvesztett, őrült tempójú változás veszi át, amelyben azonban a valódi 

politikai-társadalmi változás lehetetlennek tűnik – maga a politika, a történelem is mintha 

egyfajta „hyperakcelerált”, „száguldó mozdulatlanság”-ban érne véget. 

 A munkának az értékkritika által is tematizált fragmentációja, prekarizálódása, fokozatos 

fölszámolódása (a technológiai fejlődés, az eleven emberi munka automatizálása-informatizálása 

miatt), és ezzel összefüggésben a munkához nem kötött, feltétel nélküli alapjövedelem kérdései a 

kortárs akadémiai és közéleti, társadalompolitikai vita (illetve kísérletezés) közzépontjába 

kerültek. Ebben a vitában az értékkritikai perspektíva több korrekcióval is szolgálhat. A kortárs 

posztkapitalista elméleti víziók némelyikének (a kapitalista termelés teljes automatizálását, 

illetve technológiai akcelerációját sürgető) techno-fetisizmusával szemben például arra 

figyelmeztethet, hogy csak az értéktermelés imperatívuszától függetlenített technológiának lehet 

emancipatorikus, a posztkapitalizmusba átvezető potenciálja.  Az alapjövedelem körüli vitában 

az értékkritika egyebek között a társadalmi össztermék posztkapitalista termelése és elosztása 

idői vonatkozásainak az elgondolásában lehet segítségünkre. Az érték fölszámolása a 

termeléshez szükséges közvetlen munkaidőkifejtés strukturális szükségszerűségét számolná föl, 
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ami a munka társadalomszervezésében egyrészt  mennyiségi változást – a társadalmilag 

szükséges munkaidő csökkentését – másrészt minőségi változást – a fragmentált vagy 

értelmetlen („bullshit”) munkák fölszámolását – idézné elő. Az alapjövedelemnek a bevezetése 

ugyanakkor a társadalmi összterméknek a munkahozzájárulástól, vagyis az absztrakt 

munkaidőkifejtéstől független elosztását kívánja meg. Összefoglalóan, az értékkritika 

perspektívájából az alapjövedelem bevezetésének az egyik előfeltétele az érték idői 

elidegenedésének a fölszámolása: a társadalmi össztermék termelésének és elosztásának a 

kapitalizmus absztrakt időiségének való alárendelődésének a fölszámolása.  

 Hogyan gondolható el ez a posztkapitalista, nem-elidegenedett, az értéktermelés 

akcelerációjának a kényszerétől megszabadult idő? Ugyancsak a Grundrisse „Gépekről szóló 

töredék”-ében Marx az ellentététől, a többletmunkaidőtől fölszabadult rendelkezésre álló időként 

elemzi ezt a posztkapitalista időiesülést, amelyben „a szükséges munkaidőnek a társadalmi egyén 

szükségeteiben lesz a mértéke” és „semmiképpen sem a munkaidő, hanem a rendelkezésre álló 

idő [lesz] a gazdagság mértéke” (Marx, 1972, 171-172). Az érték utáni társadalmi időiesülés 

politikai gazdaságtanának a kritikája még kidolgozásra vár. 
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