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KIÁLTVÁNY: 
 

Menekült kérdés? Kommunista megoldás! 
 
 

 
 
 
A fennálló társadalmi rendszer: a kapitalizmus. Ez a rendszer mindent társadalmilag szükséges 
munkaidőkké, értékké old, mindent azzal mér, termelésének célja a minél több érték felhalmozása 
és felhasználása  a minél több értékért. Ezt eleven munkamennyiségek, főként bérmunkaként való 
kizsákmányolásával éri el. E rendszer  alapvető ellentmondása abban áll, hogy a tőkések az egyéni 
elsajátítás kényszerétől egymással konkurálva,  mind kevesebb járulékos költséggel akarnak árut 
termeltetni, azaz mind kevesebbet akarnak fizetni a munkaerőért; így a munkaerő árát és számát 
mindinkább a nulla felé szeretnék redukálni. Ugyanakkor ezen munkaerő hozza létre a tőkévé 
lehető / levő  értéktöbbletet.  A kapitalista fejlődés során ilyen-olyan módszerekkel próbálták 
ellensúlyozni, kezelni ezt az ellentmondást, de végső soron megoldani nem tudták és nem tudják. 
Ennek következtében a tőke túlfejlődött, túltársadalmasodott önmaga kereteihez képest. A tőkés 
termelési mód átfogta az egész Glóbuszt; a kapitalista verseny következtében, a transznacionális 
tőkés korszaknak megfelelően még tovább fokozódott a termelékenység, a társadalmiság, a 
nemzetköziség, az alá-fölé vetettségi viszony a centrum, a fél periféria és a periféria országai 
között. Tőketúltermelés van, amely fölös tőkét a kapitalisták mind nehezebben tudják befektetni. 
Elfogytak a piacok, miközben a tőkés társadalom szempontjából elképesztő népességfelesleg 
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halmozódott fel.  Milliárdos méreteket ölt a pauperizáció, az elnyomorodás, a munkaerő 
leértékesülése stb.  Ez a centrum országokban a szociális szféra szétveréséhez, munkanélküliséghez, 
a periféria országaiban pedig a „társadalmon kívül rekedéshez”, elvegetáláshoz, éhezéshez 
vezetett… Ezt a helyzetet a tőkések háborúkkal próbálják uralni.  Tőkés háborúk különböző vallási, 
nemzeti színekben dühöngenek  Közel-Keleten, Dél-Ázsiában, Ukrajnában, Afganisztánban, 
Afrikában stb. A regionális problémának tűnő konfliktusok átszövik a világot, és mindinkább egy 
fenyegető, újabb III. világháború rémét vetítik elénk. Mindez meglehetősen felkészületlenül érte a 
világ elnyomottait, a bérmunkásosztályt. Szervezetei darabokban, hagyományai elvesztek, 
osztálytudata minimális. Alternatíva híján még az olyan osztályharc kiéleződését felvető jelenségek 
is, mint az „arab tavasz”, káoszhoz vezettek. Ennek megfelelően a háborús térségek 
elnyomorodottjai lényegében csak egy megoldást találtak, a menekülést. Több millió szíriai, afgán, 
pakisztáni, iraki, jemeni, szomáliai, líbiai, palesztin, szudáni stb. menekülő tölti meg a táborokat, és 
indult el a fél periféria, és a centrum országok irányába. Ahol szembe találkoztak az adott térségek 
problémáival. Vegyük észre ezek az országok képtelenek befogadni és ellátni ennyi menekültet. 
Vegyük észre, hogy ezekre az emberekre lényegében a tőkés rendszernek nincs szüksége. A 
„befogadó” országok értelemszerűen meg akarják védeni határaikat. Erre tüzelték fel saját 
lakosságukat is. A burzsoá racionalizmus végső soron megköveteli a repressziós, idegengyűlölő, 
militáns fellépést a helyi lakosságtól, a helyi bérmunkásosztálytól. Ez a belpolitikában 
természetesen konfliktus szül. A liberálisok és balosok humanista befogadás párti politikát 
folytatnak (legtöbbjük önmaga identitás igazolásáért, vagy reklámért). Ezt a célt tűzték ki akár 
annak az árán is, hogy a "befogadó", "helyi" lakosság, aki így is a napról napra él, az éhezés határán 
tengődik, áldozatokat hozzon, mondjon le  „luxus” életviteléről stb... Miközben humanistáink 
akarva-akaratlanul, de az uralkodó osztályt, a burzsoáziát  békén hagyják, a katasztrófa okát, a  
kapitalizmust lényegében fenntartják illetve fenntartanák. Így mindezen áldozat nem az 
osztályszolidaritás nevében, illetve a magáért való osztállyá szerveződés fontos első lépéseinek 
egyikének a nevében történne, hanem  azért, hogy a "befogadottak" aztán gettókban, 
sátortáborokban tengődhessenek valami kiégett európai sztyeppén... Európa, a fejlett tőkés világ 
képtelen és nem is akar befogadni ennyi feleslegessé vált munkaerőt. Ez utópikus gondolat. Ezt a 
burzsoázia lényegében felfogta. Ezt Magyarország regnáló kormánya felfogta, felfogta a lakosság 
félelmeit, és ennek megfelelő emberellenes politikát folytat.  
 

 
 
De ne felejtsük, nem azért folytat fasisztoid politikát, mert született fasiszta. Hanem azért, mert a 
tőkés világtársadalom szükségszerűen kitermelte ezen erőket, és bevetette őket. Tehát aki 
fasizmusról beszél ne felejtsen el beszélni a demokratikus, liberális kapitalizmusról, vagy en bloc a 
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tőkés rendszerről sem. Attól, hogy fasisztát kiabálunk és ellene harcolunk nem lesz megoldva a 
helyzet. 
 
Akkor mi a megoldás? 
 
Nem érezhetjük kevésbé utópikusnak a kommunizmusért való harcot, mint a jelenlegi humanitárius 
elképzeléseket. Sőt, a kommunizmus, mint meghaladva tagadás, az egyetlen reális alternatívája a 
kapitalizmusnak. Olyan szükségszerű megoldás, amelyet a kapitalizmus belső, kibékíthetetlen, 
növekvő ellentmondásai határoznak  meg. Ezt a jelenlegi helyzet élesen világítja meg. 
 
A jelenlegi helyzetben a kommunisták (mint ahogy máskor sem) nem állhatnak be a humanista 
segélycsapatok mögé, nem támogathatják ezzel a status quot. Feladatuk az, hogy mindinkább 
megvilágítsák: a jelenlegi helyzet a tőkés strukturális válságból ered, és hogy erre csak világméretű 
megoldás lehetséges. Mindenhol ezt kell képviselniük; minden kezdetnek, minden helyi harcnak  a 
kapitalizmus meghaladva tagadását, mint világméretű megoldást, és mint általános irányvonalat kell 
önmagában hordoznia, megvalósítania, és eszerint kell teljessé válnia. Meg kell érteni, hogy csak a  
proletariátus  nemzetközivé s kommunizmussá lehető és levő mozgalma  a kiút. A menekülteket 
támogatni kell harcukban, amit a nyomor ellen folytatnak. Szolidárisnak kell lennünk velük, de meg 
kell értetni velük, hogy mi nem értük vagyunk, mint egy felettes segéd erő; mi azért vagyunk, hogy 
kommunista mozgalomként eggyé válva együtt harcoljunk. 
 
Meg kell fosztani őket a „Németországba”,  az Új Jeruzsálembe, János pap országába, a Földi 
Paradicsomba vetett  illúzióiktól. A „befogadó” országok bérmunkásosztályánál, és pauperjeinél is 
csak egy megoldás lehetséges: felismerése a tőkés terrorizmus osztályjellegének. Felismerése 
annak, hogy az ellenség nem a kerítés túloldalán ordibáló, hanem a katonák kezébe fegyvert adó, a 
nemzeti trikolórt, ennek megfelelően a nemzeti tőkét (azaz önmaga tőkéjét) védelmező, gyűlöletet, 
avagy nyálas humanizmust (mikor mire van szükség) propagáló „hazai” és nemzetközi burzsoázia. 
 

Alea iacta est ! 
 

A világforradalomért, meghaladva tagadásért, a kommunizmusért! 
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MIGRÁCIÓ?! A KAPITALIZMUS MENEKÜLTJEI! 
 
 

 
 
 

 
A fennálló társadalom a kapitalizmus 
társadalma, a tőkefelhalmozás uralmának, a 
tulajdoni elválasztottságoknak, elkülönült 
közhatalmaknak, államoknak, hierarchiákká 
és osztályokká idegenítettségek világa. Itt a 
termelés célja a tőke termelése; minden és 
mindenki ennek rendelődik alá. De mi a tőke? 
Különös társadalmi viszony, ami az 
emberiséget áruértékként kizsákmányoltakká 
és kizsákmányolókká idegeníti, s ami 
totalitásként uralkodik rajta: halmozz fel 
minél több holt munkát, hogy életet 
szerezhess e társadalomban; és ha tudsz, válj 
tőkéssé: használd úgy a holt munkát, hogy 
eleven munkaerő kizsákmányolásával 
halmozz, amennyit csak lehet, a többiből a 
többivel szemben. E társadalmon belül így 
kell gondolkodni: ölj, hogy téged ne öljenek. 
 E bájos elitizmus azonban nem pusztán 
gyilkosságot jelent, hanem öngyilkosságot is. 
Nem csak azért, mert a tőke társadalmában a 
Föld, az emberiség természetes létfeltételei 
csak tőkeként érdekesek, s ennyiben szabadon 

pusztíthatóak, újabb haszon s hatalom 
forrásává téve hiányukat egyben. És nem is 
csak azért, mert e viszonyok az elnapolt 
hullák és döglesők személyiség 
szocializációjába kívánják nyomorítani az 
egész emberiséget. Hanem azért, mert maga a 
tőkefelhalmozás belső, növekvő, és számára 
megoldhatatlan ellentmondással küzd. A 
tőkék mindent és mindenkit áruértékké, 
társadalmilag szükséges munkaidőkké 
oldanak, áruértékként mérnek. S így az eleven 
munkamennyiségek kizsákmányolásával az 
eleven munkamennyiségek  
kizsákmányolásáért, értékként s 
értéktöbbletként realizálásáért: a folyamat 
egyre magasabb szinten való újrakezdéséért 
halmoznak, fejlesztenek, terjednek a világ 5 
kontinensén. Vagyis e felhalmozást növelni a 
többivel szemben annyit tesz: növeld a 
kizsákmányolást, spórolj az eleven 
munkaerőn, mert tönkremész. És ez azt is 
jelenti: spórolj az eleven munkaerővel, mert 
tönkremész. A munkabérek letörésétől, a 
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munkanap meghosszabbításától, a gyorsabb 
munkatempótól a technikai fejlesztésig, az 
egyre társadalmibb s nemzetközibb termelési 
egységekig s munkamegosztásig jutnak. 
Vagyis a tőkés termelékenység növeléséig: a 
rend éltető elemének, az eleven munkaerő 
kikapcsolásáig. 100 ember helyett elég 10; 1 
gyár 10 másikra való tőkét termel. De e 
játékot az értéktöbblet realizálásáért s profitért 
játsszák. Egyre nagyobb termelési-technikai 
felszerelést egyre kisebb eleven 
munkamennyiség tart mozgásban, így a 
profittá lehető értéktöbblet is egyre kisebb. A 
tőkefelhalmozásnak nem kellő tömegek nem 
vásárolnak, így egyre kevésbé realizálható a 
maradék, s nem kell 10 új gyár, hanem csak 
kettő. Azaz a tőke működésének egyre 
társadalmibb, nemzetközibb, technikai-
termelékenységi fejlődése népesség és 
tőkefelesleg gyarapodását eredményezi, 
vagyis a tőkeként való működésképtelenség 
növekedését. Nem pillanatnyi túltermelési 
válság ez a kapitalizmus adott formáján belül, 
és nem is csak adott forma válsága ez. Ahogy 
a tulajdoni elválasztás fejődése 
tőkefelhalmozássá s egyre társadalmibb 
termeléssé, vagyis minden tulajdoni 
elválasztás megkérdőjeleződésévé lett, úgy a 
kapitalizmus formaváltásainak fejlődése a 
szabadversenyes tendenciájú kapitalizmustól 
a monopolisztikusig, s azon belül az 
állammonopolizmustól a transznacionális 
monopolkapitalizmusig: az ennél 
nemzetközibbé s társadalmibbá nem tehetőig 
maximalizálódott. Hiába nyomorítódik a 
tőkéhez a tudás és technikafelhalmozás, 
tőkeként tovább kell  lépni a 
konkurenciaharcban; e fejlődés saját keretei 
miatt túlfejlődés, a válság, jelentkezzék 
bármilyen formában lényegi s általános. Ez 
pedig, mint a rendszer működésének 
szükségszerű, így általa megoldhatatlan 
terméke a rendszeren belüli megoldásokat 
egyre abszurdabbá, ostobábbá, kegyetlenebbé 
teszi. A népességfelesleg pauperizációvá lesz, 
bérmunkás-tartalékseregnek se kellő 
eldobhatókká, kiket veszni hagynak, éhséggel, 

betegséggel, háborúkkal irtanak; a 
reálszférából kicsapódó tőkefelesleg 
spekulációvá lesz, a jövő jelenként való 
felélésévé. Mindent elvéve és pusztítva se 
törleszthető hitelekké, árfolyamokkal és 
élelmiszerekkel való játékká, pénzügyi 
válságok és éhséglázadások örvényévé; 
katonai-ipari komplexumokká, a tőke 
legirreálisabb reálgazdaságaivá, amelyek nem 
csak a konkurencia háborúként való 
folytatásának eszközeként termelik annak 
eszközeit, nem csak a világ újrafelosztásához 
biztosítják a kellő nyomatékot és erőt. Hanem 
háborút követelnek a háborúért, saját 
létjogosultságukért, uralmukért: azaz 
fegyverekké spekulált hitelekkel működtetve 
a reálszférát, annak tőketúltermelését 
permanens háborúkká, tőkepusztítássá 
oldásáért. És, ahogy a tőke békéje egyre 
kevésbé jelenthet integrációt, ahogy a tőke s 
az alávetettek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek közti harcokat, az osztályokon 
belüli s osztályok közötti háborúkat egyre 
kevésbé lehet demokratikusan menedzselni, 
tőkés modernizációval, vagyis a 
tőketúltermelést tőketúltermeléssel fékezni, 
úgy az út a pokol tornácára: nemzetiségi, 
vallási, rasszista gyűlöletkeltéshez és 
gyűlölködéshez, szegregációhoz, a tőke nyílt 
diktatúráihoz, a maradékok fasizmusához, a 
világ újrafelosztásának végső megoldásához: 
világháborúhoz vezet. 
 A kapitalizmus általános irányvonala ez; a 
kapitalizmus, a tulajdoni elválasztás, a tőke s 
állam diktatúráját végleg s 
visszavonhatatlanul felszámolni nem kívánó 
mozgalom, elmélet, cselekvés, legyen 
bármennyire progresszív vagy emberbarát, 
végeredményben ezt az irányvonalat erősíti. A 
rendszer s önmaguk túléléséért bárkit és 
bármit elpusztítók pedig a túlélhetetlen káosz 
teremtőivé lesznek. Vagy a kapitalizmussal 
pusztulunk- vagy meghaladva tagadjuk, hogy 
ne csak túlélni próbáljuk a túlélhetetlent, 
hanem élhessünk végre. 
 Harmadik út nincs.  

 



 
 

 
 A kapitalizmus önmagán való túlfejlődésének 
válsága azonban nem egyenlőképp oszlik meg 
minden tőke és állam között. A tőkék s 
államok különös hierarchiákként léteznek, s a 
történelmi fejlődésük tőkék és államok 
nemzetközi hierarchiáivá tömbösíti őket. A 
válságot az erősebbek e hierarchiákon 
keresztül a gyengébbekre hárítják; és 
mindannyian a kizsákmányoltakra, 
kisemmizettekre, alávetettekre hárítják végül. 
A kapitalizmus túlfejlődése alulfejlesztést 
követel s valósít meg. Ha immár az a kérdés, 
hogy ki legyen kizárva a társadalom 
újratermelési folyamatából, úgy az a kérdés is 
felmerül, hogy melyik tőke s állam prédálható 
fel, pusztítható el a nagy célért: az erősebbek 
pillanatnyi túléléséért. Ha a világ 
újrafelosztása egyre kényszerűbben 
jelentkezik a legerősebb tőkék és államok 
számára, úgy befolyási övezeteiket 
kíméletlenül és kegyetlenül, minden kockázat 
figyelmen kívül hagyásával védik és terjesztik 
ki bárkivel szemben; és ha mást nem 
tehetnek, akkor a felperzselt föld taktikáját 
alkalmazzák, hogy a rivális ne 
terjeszkedhessen, ne erősödhessen. Vagy 
enyém, vagy senkié - mindegyik tőke és 
mindegyik állam így gondolkodik. A játékot 
haszonra és hatalomra játsszák; attól függően, 
hogy történelmileg hogy alakult az uralkodó 
osztályon belüli és osztályok közötti harc, kap 
antiimperialista-nemzeti felszabadító, roppant 
demokratikus vagy szeretett elnöki autoriter, 
világi, vagy a legrosszabb vallási tébolyodott 
formát s szervezettséget e konkurenciaharc. 

Ugyanis nem azért harcolnak egymással 
különböző kapitalista-polgári-hatalmi 
csoportok, mert más a vallásuk, a bőrszínük, 
vagy a demokratikus rabszolgaságot részesítik 
előnyben az autoriterrel szemben. Hanem, 
mert a társadalmi (tőkés) viszonyok különös 
funkciókat, a tőkés funkcióját, az állam s 
annak vezetőinek funkcióit stb. jelentik, s azt 
adott személyek betöltötték és betölthetik; ez 
különös azonosságot tételez: egymással 
szembeni konkurenciát s annak funkcióját 
(tőke tőke ellen pl.); így az a kérdés, hogy 
melyik csoport képes úgy szerveződni, 
ideológiáját stb. úgy alakítani, hogy e 
funkciónak megfeleljen adott körülmények 
közt, s betöltse azt. Ideológiájuk, 
összetartozásuk megerősítést nyer, ha 
sikeresen tudják ama funkciót ellátni (és ez 
annál szükségesebb, ha belül nem csak 
konkurencia, osztályon belüli, hanem 
osztályok közötti, kizsákmányoló és 
kizsákmányolt közötti kibékíthetetlen, azaz 
csak elnyomható ellentét van) s önmaguk 
számára is úgy tűnik: vallásukért, 
ideológiájukért stb. harcolnak. Holott a 
tőkéért, a hatalomért, a válság át vagy 
továbbhárításáért, azaz még kegyetlenebb 
holnapért konkurálnak. Ölj, hogy téged ne 
öljenek. Ha minden és mindenki egyforma 
lenne, e társadalmi viszonyok  akkor is 
ellenségeket faragnának belőlük. És fordítva: 
mivel e viszonyok konkurensekké változtatják 
őket, úgy a megoldás nem a tolerancia, vagy 
az a kapitalizmusnak tetsző eljárás, hogy 
mindenkit kiirtani, aki másmilyen. Hanem 

  7



  8

annak a társadalomnak a felszámolása, amely 
a haszon s hatalom konkurenciaharcába 
kényszerít mindenkit, saját viszonyain való 
túlfejlődésével e harcot kiélezi s a természet 
vagy társadalom adta különbözőségeket 
társadalmi egyenlőtlenségekké, uralommá és 
alávetettséggé változtatja-konzerválja a teljes 
pusztulásig. 
 A kapitalizmus felszámolásához pedig le kell 
választani az uralkodó osztályról, azzá lehető 
csoportokról, a tőkék s államok harcába 
korlátoltakról s mozgalmaikról a tőkés 
viszonyok azon funkcióinak betöltőit, akik 
nem lehettek többek mint kizsákmányoltak, 
kisemmizettek, alávetettek; a bérmunkás 
osztályt, az idegen munkaerőt el nem sajátító 
kisárutermelőket, a pauperizált tömegeket; 
azokat, akiket immár nem a kapitalizmus 
működése, hanem növekvő 
működésképtelensége nyomorít, s akikhez a 
tőkék és államok hierarchiái e rend  összes 
szennyét és szemetét áthárítják végül. Le kell 
őket választani a kapitalizmust akarva- 
akaratlan fenntartó miliőről, a kapitalizmus 
lényegével kibékülő-kibékítő eszmékről, 
mozgalmakról, szervezetekről. Nem másért, 
mint a kapitalizmus meghaladva tagadásának 
mozgalmáért, az ahhoz szükséges 
szolidaritásért és egyenlőségért, a 
társadalmasítás felszabadulásáért: a szabad 
személyiségfejlődés társadalmi viszonyaiért, e 
viszonyok közti, és e viszonyokért való tudás 
és technikai továbbfejlődéséért. Ezt követeli 
az emberiségtől saját társadalma, a 
kapitalizmus, mint önmagán társadalmisággal, 
nemzetköziséggel, a technika s 
tudásfelhalmozással túlfejlődött rendszer- már 
ha az emberiség élni akar. De azt várni, hogy 
a rendszer haszon s hatalomélvezői önként 
lemondanak világukról, végeredményben 
kétes, ám az alávetettekéhez képest nagyobb 
létbiztonságukról- naivitás. Így az alávettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek harca az új 
társadalomért, nem rész vagy egyszerűen 
önző-önös érdekből történik; a proletariátus 
harca a kommunizmusért az egész 
emberiségért, annak életéért folytatott harc. 
 Ez a kommunizmus irányvonala a 
kapitalizmussal szemben.  
 
 

Az a menekülthullám, ami többek közt 
Magyarországot mostanában elérte, nem  
gonosz hatalmak, netán terrorszervezetek 
műve. Hanem a kapitalizmus túlfejlődésnek 
sajátos formája. Például Szíria tönkremenetele 
(is) összefügg  a spekulatív hitelekké lett 
tőketúltermelés 2008-as válságával. A tőke 
újratermelésének bénulása munkanélküliséget 
okozott- így az alávetettek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek tömegei egyre kevésbé akartak 
a régi módon, a fennálló autokrata 
szisztémában élni. Az uralkodó osztály 
bomlása már ezért is megindult: áll a 
gazdaság, kié a maradék, kire hárítsák át a 
válságot. Privatizációval megpróbálták 
újraindítani a tőkefelhalmozást, így a bomlás 
felgyorsult: ki lophatja el a többi elől a plussz 
bevételeket. Vagyis az uralkodó osztály sem 
tudott már a régi szisztémában élni. A proletár 
tömegek viszont alkalmatlanok voltak arra, 
hogy  megkezdjék a kapitalizmus 
felszámolását. Csak arra voltak alkalmasak, 
hogy más politikai vezetést akarjanak- 
"szabadon " választható ellenségeket 
önmaguknak, vagy nemzetiségi- vallási 
csoportokként korlátolódva és konkurálva a 
saját ellenségeiket: uraikat segítsék még több 
hatalomhoz. Illetve, ha a tőkés modernizáció a 
káoszt s reménytelenséget jelenti, ha a 
demokratikus  világpiaci integráció (kettőt 
választhatsz: tönkremenetel vagy 
tönkremenés) valamint a kevésbé 
demokratikus  tőkés világpiaci 
integráltság(tönkremész) csak bombákat és 
háborút jelent, akkor vissza a vallási tébolyok 
zártnak tűnő világába- és minden 
kegyetlenkedés ellenére maradva a 
kapitalizmus, az olaj, fegyver, 
gabonakereskedelem, vagyis a tőke világában 
és háborújában. Az Arab Tavasz Tunéziában 
munkásmozgalmi válaszként kezdődött a 
kapitalizmus válságára s a politikai 
felépítmény megváltoztatásává pusztult, 
dezorganizálódott a kommunista harc, annak 
szervezete, az öntudat stb. hiányából 
következőleg. Sem Egyiptomban, sem 
Líbiában a proletariátus nem volt képes a 
"nyilvánvalót", a "kézenfekvőt", azaz "csak" a 
diktátor elűzésének tőkebarát programját 
ténylegesen tagadni: a kezdeményezés, a 
célok kitűzése stb. elit csoportoké, azok 
konkurenciaharcává s adott esetben káoszává 
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lett. Így Szíria proletariátusának a külföldi 
példa ellenében kellett volna nemet mondani a 
kapitalizmusra. Erre képtelen volt; a melyik 
kapitalista csoport jelenti a kisebbik rosszat, 
sőt, a túlélést- kérdése lett a központi kérdés. 
De így nem a proletariátus csinálja a 
történelmet, hanem vele és ellenében 
csináltatják azt a káosz túlélhetetlenségéig. 
Világos: az uralkodó osztály konkurencia 
harca objektíve harc a proletariátus ellen, 
annak öntudatra ébredése ellen. És ezt az 
uralkodó osztály nem feltétlenül tudja. Csak 
csinálja. Szíriában elég sikeresen: az 
alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek 
nemzetiségi, vallási alapon konkurálnak s 
fognak össze saját elnyomóikkal. 
 Mármost e csoportok harca nyílt 
polgárháborúvá lett, az pedig káosszá: nagy 
haszon s nagy kár lehetőivé. A környék tőkéi 
és államai a maguk dögleső módján szállnak 
be e játékba. Irán, Szaúd-Arábia, Törökország 
ésatöbbi tőkéi és államai mind a válság 
"utáni" bizonytalanságtól, mind az elnyelhető 
prédától megvadulva (és egyben "saját" 
proletariátusukat e háború hasznával és 
kárával, van s lehet rosszabb pszichózisával 
féken tartva)  támogatják a maguk 
szövetségeseit. Irán például Aszadot, Szaúd-
Arábia az Iszlám Állam középkor & 
kapitalizmus projektjét; Törökország Aszad 
ellenében henteskedik, s haszonnal kereskedik 
az IÁ-val, majd tessék-lássék módon, hogy ne 
nőjenek túl nagyra és a hadiipar is jól és 
járjon bombázgatja őket. Aztán a kurdokat is, 
összefogva tulajdonképp bárkivel, hogy a 
kurdok se erősödjenek túlontúl. Utóbbiak 
pedig az etnikailag tiszta demokráciával, a 
kisárutermelő "szocializmus" baráti 
tőkéseivel, a nőfelszabadítás patriarchális 
családdal, hol esténként  Rousseau-t olvasnak 
a sztálinista Öcalan anarchistoid utasítására- 
szóval a fegyvereken  kívül e különös  
eleggyel felvértezve harcolnak kiirtásuk ellen. 
Azaz minden marad a régiben, a hullák 
számát leszámítva. És a legerősebb tőkék és 
államok pedig, a világ újrafelosztásának nagy 
játékosai? Őket is egyre vadabban hajtja a 
tőke csökkenő lehetőségeinek kényszere. Az 
USA saját katonai-ipari komplexumának 
(szavakban) hiteles alappal megrendeléseket 
biztosít: bombáz, hogy bombázhasson; 
másrészt, őt kiszolgáló mérsékelt (vagyis csak 

agyonlövő) ellenzéki (azaz tőkét és államot 
igenlő) csoportokat támogat, hogy övé legyen 
az egész; harmadrészt, ha mégse lehet az övé, 
akkor a káosz is jobb, mint hogy e térség 
valami riválisé legyen. Például orosz tőkéé, 
államé; aki, hagyományosan Aszad párti 
révén a befolyási övezete fenntartásáért- 
kiterjesztéséért most szétbombázza azt, ami 
még megmaradt. Ukrajna 2.0:színesebb 
verzió! 
 De a tömegek számára csak az életük maradt. 
Országuk gazdasága a "régi" módon 
felesleges lett, az "új" módon pedig mint a 
népességfelesleg megsemmisítője funkcionál. 
És e tömegek nem akarnak veszni, hát 
menekülnek. Például Törökországba, ahol a 
menekülttáborok költségvetését csökkentik, a 
menekülteknek pedig nem engedik a 
munkavállalást: menjetek! És a tőke apró 
dögeinek fizetve mennek tovább, a jóságos 
Európába, hol egyrészt az uralkodó osztály 
piszkos játékaihoz használják őket, másrészt 
nem tudnak velük mit kezdeni, mivel a 
kapitalizmus itt is kapitalizmus. Persze, az EU 
mint csúcsragadozó tőkék s államok halmaza, 
a hozzájuk integrált (pusztított) 
félperifériáikkal több lehetőt biztosítanak pl. a 
túlfejlődés válságainak áthárítására, a 
kibékíthetetlen ellentétek elfojtására, mint 
ahonnan a csak gazdasági (vagyis ahol még 
vagy hivatalosan, vagy ténylegesen nem 
kezdődött meg a túlfejlődés káosszá és 
polgárháborúvá alulfejlesztése, ami egyben a 
kapitalizmus népességfeleslegének kiirtását 
tételezi) menekültek érkeznek. És egy ideig 
hihető, hogy befogadót játszanak. De egyrészt 
még Németországban is a munkanélküliség 4-
6 % azaz 3 millió fő körül mozog; másrészt a 
jóléti állammal polgárrá, majd a maradékok 
fasisztájává osztályöntudatlanított tömegek 
dominálnak a proletariátus és annak 
szolidaritásával szemben (pl. szélsőjobb 
előretörése). Azaz a gazdasági kizárás 
kényszerűsége még a tőkének tetsző polgári- 
felemás integrációt, multikulturalitást, és a 
többi jópolgári kegyességet sem teszi immár 
lehetővé. A tőke működésének agóniája 
szegregációt, a kultúrák harcáról, mint 
alapvető bajról szóló locsogást, 
felsőbbrendűséget, egymással szembeni és így 
egymásért fasizálódást követel és valósít meg 
végül- már azok által akik a kapitalizmuson 



túl nem tudnak vagy nem akarnak 
gondolkodni. Tehát: Európa bezár. 
 

 
 
 Végezetül pedig térjünk át kis 
kedvencünkhöz, Magyarországhoz, ami az 
uralkodó osztály piszkos játékainak legszebb 
példáját izzadta ki magából. A 
demokratikusan 2/3 mínusz egy fővé 
választódott jó oligarcha társulás a 
kapitalizmus eme tavacskájában, amit 
egyrészt a kapitalizmus túlfejlődéseként 
eleve, másrészt  a válsággal még inkább 
sikerült tőkehiányossá alulfejleszteni, felfalta- 
felfalja a társadalom alsó kétharmadát. 
Néhány példa: a tőkének és így önmaguknak 
tetsző  munka törvénykönyvének létrehozása 
a bérmunka kárára; az egykulcsos adó és a 
rezsicsökkentés egy százalékkulcsos 
csökkentése a magas jövedelműek, azaz végső 
soron a tőke javára, a bérmunka kárára; a 
nyugdíjrendszernek, a szociális ellátásoknak, 
a kórházaknak tőkének tetsző 
megnyomorítása; gyermek és felnőttéheztetés, 
közmunkássá nincstelenítés... De szemben a 
Keleti pályaudvar menekültjeivel, akik 
pillanatok alatt meg tudtak szervezni egy 
tüntetést, ha tovább nyomorították őket, a jó 
magyar "proletariátus" (az idézőjel nem a 
nyomorúságának, hanem az öntudatának, 
ellenállási képességének szól) hallgat. Sztrájk, 
teljes blokád? Ugyan, kinek lenne az jó. A 
langy Kádár rendszer  jóléttel, annak jó 
vezetők által adott reményével s rendőrrel 
"nem a mi dolgunk" szolgává: elit hívővé 
változtatott atomkapolgár tömegei egyre 
jobboldalivá dermednek a kapitalizmus 
estéjén. Az uralkodó osztály nem is fél tőlük. 
Csak az internetadóval kell vigyáznia: 
olyankor a felvilágosult (fő)városi 
középrétegek hangosabbá lesznek, s el kell 
terelni a forgalmat az Erzsébet hídról. 

 Egymástól viszont félnek. A 2/3 közeliség 
féktelenséget jelent mind elburjánzásukra 
(hivatali-vállalkozói haverkör bővítése a többi 
haverral szemben, mert 1, ők se tesznek 
másképp 2, a mi összhaveri szervezetünket 
csak a német autóipar fékezheti meg, azt meg 
kiszolgáljuk), mind az egyáltalán elnyelhető 
és elrabolható javakra nézvést. Ezek pedig, 
mint EU-s félperiféria maradékai erősen 
korlátoltak. Vagyis a társadalom alsó 2/3-nak 
felfalása után/közbe egymást is fel kell 
falniuk. Illetve új csúcsvezér kellhet, hogy az 
illető nagyvad ne ma legyen az ebéd. Erre 
viszont csak a nyíltabb diktatúra lehet a 
válasz: új, államilag működtetett s 
magánszemélynek engedelmeskedő 
hadseregek felállítása, illetve a hagyományos 
átalakítása ilyenné, ellensúlyozandó más 
magánszemélyek ebbéli szervezeteit; a 
törvény ne védje törvények létrehozása; 
mindennek megvalósításához és 
használatához a pszichózis, a megfelelő 
légkör létrehozása. 
 Persze, a népszerűséget rontó kínos ügyek 
(hova lett a brókerházak pénze; a föld, mint az 
utolsó /nagy/ vacsora stb.) elfeledtetése, a 
szélsőjobboldali konkurencia letörése, a "jó 
nép" ijesztegetése, hogy azé' el ne kutyuljon- 
fontos. De a fő ok, úgy tűnik, hogy az 
oligarchák közti harc kiéleződése. És 
mindehhez volt jó ürügy ama 
menekülthullám. Ám fel is kellett 
duzzasztani, hogy minden ostoba lássa- 
hallja-érezze: durvákat kell lépni. Ami nem 
esett nehezükre jó nemzeti uralkodóinknak: 
azt művelik velük, mint amit "jó népükkel" 
művelnek. És miután meglépték, mit akartak, 
már lehettek határtól- határig jópolgárok: már 
járhat a vonat a Keletiből és nem kell 
megállnia Bicskén; a BKV új viszonylatot 
üzemeltethet  Röszke (Letenye-Nagylak?)- 
Hegyeshalom végállomásokkal. A kerítéssel 
pedig "megoldhatóvá" lesz a probléma (a 
kapitalizmus önmagán való túlfejlődése? hát 
persze), azaz elterelhetővé lesz a 
menekültfolyam; ha majd megint kellenének 
akkor visszatolják Mad Max vagonját Röszke 
állomásra, s jöhetnek. 
 Zárásképp meg kell említenünk azokat, akik 
voltak annyira szolidárisak a nyomorúsággal, 
hogy vizet és ételt osztanak, ruhát hoznak és 
gyűjtenek a menekültek számára. Itt nem a 
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demokratikus ellenzék játékosairól van szó, 
akik a maguk elitisztikus, kapitalista, s 
levitézlett köreinek gyűjtik így a szavazatot. 
Hanem a náluk "egyszerűbb" emberekről. 
Akiknek tudniuk kell,hogy tettük nem pusztán 
nagylelkűség. Hanem  szolidaritás, ami 
egyben átjáró: fontos előfeltétele a tőke elleni 
harcnak. De látni kell azt is, hogy ha nem 
teljesedik ki, ha puszta együttérzés marad, 
úgy a tőke rendszerének  aljasságát fogja 
szolgálni. Ha e szolidaritás nem válik olyan 
tudattá, hogy minden elitre és hatalom a 
hatalomért működésre, ezeket szolgáló 
ideológiákra (a fasizmustól és a mohos 
konzervativizmustól a liberalizmuson át a 
zöldekig, meg a szociáldemokráciáig, 

bolsevizmusig; nemzeti, vallási tébolyoktól 
nemi, rasszista ésatöbbi felsőrendűségekig) 
köpjön; ha nem válik olyan szervezet napi 
gyakorlatává, amely a kapitalizmust 
felszámolandó  gyárat és földet foglal, 
társadalmasít  tulajdoni elválasztás és állam 
nélkül és ellenükben minden nyomorúságot 
felszámolandó; amely a technika és 
tudásfejlesztést szabad személyiség- 
fejlődésként folytatná a társadalmasítást 
fenntartandó s így válna társadalommá; 
vagyis ha nem válik a kapitalizmus 
meghaladva tagadásává, úgy ő is azzá lesz 
holnap, akin ma segít. 
 A kapitalizmus pedig totalitás; előle nem 
lehet menekülni. 
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DOSZTOJEVSZKIJRŐL 
 
 
 
Már előre látjuk, ahogy a magyarországi 
akcionista (akció az akcióért), a "cselekedj! 
dobj egy lájkot a forradalomért!"  közeg 
leszólja eme cikk tartalmát, mondván, hogy 
mi köze van valami orosz vallásos szédült 
évszázados irományainak a kenyér árához,  a 
társadalmi változásokhoz, a nagybetűs 
forradalomhoz, egyáltalán a jelenhez. Ahol 
egy melóst-migránst-munkanélkülit hol 
érdekelne Rosszkornyifog meg a többi 

bonyolult lelkizése, hiszen meg van neki a 
maga baja, a maga élete, a maga érdeklődési 
köre- itt és most. De mi is van most? 
kérdezhetnénk vissza a tisztelt 
vulgárforradalmároktól, ha merőben 
tapasztalati úton nem tudnánk: ők 
nagyszerűbbek annál, mintsem ily csip-csup 
gondolatokra meg vitákra herdálják el roppant 
forradalmi energiáikat- azaz nyugalmukat s 
békéjüket... 

 

 
 

 
 A mai kor az ellenforradalom tobzódásának 
kora: a modernkori kapitalizmus 
bérmunkásosztályának és más alávetettjeinek 
érdeklődési köre, saját életének megoldási 
képletei, azok realizálódásai az elszigetelt 
egyének álmegoldásai, illetve ideiglenes 
megoldásai. Amelyek nem tárják fel a  bajok 
gyökereit, és ennek megfelelően, mint adott 
kereten belüli túlélési idomulások nem 
biztosíthatnak se valódi életet, se annak 
reményét- a kereteken túl, azok meghaladva 
tagadásával. És a kapitalizmus zártságában  
maradva maga a túlélés is kétséges; vagy te 
eszed meg őket, vagy ők téged, de a győztes 
az utolsó s éhen hal.  Ahhoz, hogy túllépjünk 
ezen az alávetettek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek  (hamis)tudatában kell 

változásnak történnie. Hogy ez 
megtörténhessen meg kell ismerni az objektív 
valóságot, ennek  sajátos ellentmondásokként 
működését, s működésüknek következtében 
létrejöhető-létrejövő hamis tudatok létét. 
Ismerni kell a  kórt, hogy legyőzhessük; 
ehhez pedig fel kell tudni tenni a megfelelő 
kérdéseket! Ezen kérdések léte mondhatnánk, 
hogy adottak, hisz mindannyian ebben a 
világban élünk. Ugyanakkor mégsem 
tevődnek fel, vagy csak marginálisan; ezen 
kérdések nem létéhez nagyban hozzájárul az a 
kulturális hegemónia, amit korunk 
kapitalizmusa teremtett meg. Világos: az 
objektív társadalmi-gazdasági tényezőknek 
meghatározó elsődlegessége van; ám e  
meghatározottság mozzanataként az 
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ideológiai- kulturális tényezőknek is 
meghatározó, visszaható-fenntartó  szerepük 
van... 
 
Dosztojevszkij a világirodalom egyik 
legnagyobb írója. Ez egy ismert közhely. 
Ibsen kérdéseket tett fel, Csehov a megfelelő 
kérdéseket tette fel. Világirodalommá1 válni 
csak igen keveseknek sikerült (a teljesség 
igénye nélkül Homérosz, Dante, Cervantes, 
Goethe, Tolsztoj, Thomas Mann…). Ám  
Dosztojevszkij irodalma nem "csak" 
világirodalom volt és nem is "csak" a 
megfelelő kérdéseket tette fel. Hanem ezen 
túl  képes volt arra, hogy a polifónikus(2.) 

 

                                                                           

1 „Minden világirodalom az emberré válás 
világtörténeti folyamatának visszatükrözése, és ennek 
segítségével egyszersmind az emberré válásért vívott 
harc aktív részese. Világirodalmivá írók és művek tehát 
elsősorban nem írástechnikai újításaik révén válnak, 
hanem annak az írói éleslátásnak, annak a költői 
víziónak a következtében, amellyel válaszokat adnak 
koruk feladta nagy kérdésekre, meglátva és ábrázolva 
azt, miképp torzítják el az ember emberi mivoltát, 
miként képes az ember azokra választ adni, hogyan 
őrzi meg vagy veszti el válasza során valódi 
emberségét. Természetesen minden kérdést és minden 
választ nem valami elvont „kor” vált ki, hanem az író 
számára közvetlenül adott nemzet és osztály, annak 
jelene, múltja és perspektívája, a benne működő 
közvetlen és általános társadalmi áramlatok. Nincsen 
nagy író, aki a közvetlenség eme talajáról le akarna és 
le tudna szakadni. De világirodalmi jelenséggé csak az 
az író válhatik, aki - megőrizve a közvetlen talaj 
sajátosságait - képes azt költőileg úgy általánosítani, 
hogy összefüggésük az egész emberiség fejlődésével 
kapcsolatos termékeny megrendülést, valódi katarzist 
kiváltó erővé válhassék más nemzetek, más korok fiai 
számára is.” (Lukács György: Világirodalom I. kötet – 
Előszó) 
 
2 Polifónikus, azaz sokszólamú regény: A regény, bár 
korábban is létező műfaj, illetve voltak írások, amelyek 
rokon vonásokat mutattak vele, de klasszikusan mégis 
a kapitalizmus, még inkább a polgárság szülötte. A 
korábbi műfajok (eposzok, mondák, mitológiák stb.) a 
közösségeitől el nem szakadt ember tudatát tükrözte: 
„tartalma és formája egy népszellem egész világnézete 
és objektivitása, amely tárgyiasuló alakjában, mint 
valóságos esemény bontakozik ki előttünk. Ehhez a 
totalitáshoz tartozik egyrészt az emberi létezés, a 
politikai és magánélet, a külső egzisztencia formáiig, 
szükségleteiig és kielégítésének eszközeiig.” (Hegel: 
Esztétikai előadások III.) A regény eme közösségi 
léttől megszabadult, a társadalmi társadalomban létező 
ember kifejeződési formája. Csúcspontja a XVIII-XIX. 
századi történelmi- és nagy realista regény. Ez a 
mindinkább eldologiasodott ember kifejeződése. Ez az 

regény megalkotásával eljutassa a XIX. 
század irodalmát ahhoz a pontig, ahonnan már 
csak egy lépés lett volna eljutni meghaladva 
tagadásig. De mind a kor, mind a környezet 
mind saját személyisége nem csak előidézte e 
lehetőt, hanem meg is akadályozta őt abban, 
hogy e minőségi változással járó "kis" lépést 
megtegye; így zseniális lehetőségként csak 
kísértette ama végkifejletet…  
 
Dosztojevszkij (1821-1881) a XIX. századi 
abszolutikus cári Oroszországban élte le 
életét, amely birodalom épp a kapitalizmusba 
való átmenetiség mindennapjait élte meg. 
Nem kívánunk most hosszasan értekezni eme 
történelmi helyzetről, hisz egyrészt eléggé 
közismert dologról van szó, másrészt 
magyarul igen bőséges és színvonalas 

 
eldologiasodás szükségszerű volt, mármint az, 
Marxszal mondva, hogy az egyénnek el kell 
választaniuk maguktól saját viszonyaikat, mint dologi 
hatalmakat szembe kell velük kerülniük, hogy e 
viszonyok - tehát saját emberi képességeik - valóságos 
gazdagságát kidolgozhassák. Ugyanakkor a polgári 
epika központi problémája, hogy a regény cselekmény 
(mint individuális és racionális) megkövetelné a 
polgári lét totális megismerését. Na, ez ami polgári 
szempontból lehetetlen. A polgári irodalom 
szembetalálkozik eme dilemmával, de nem igen ismeri 
fel. Megoldásai merevek, az egymást ellentmondásosan 
feltételező folyamatokat egymástól elszakítva tárgyalja, 
hamis ellentéteket kreál, tipologizál, végül misztifikál. 
Természetesen eme jellemzők nem egyidejűek (a 
polgári irodalom több korszakra bomlik), és bár a 
polgári irodalomnak mindmáig megvolt/van a 
humanitás és a racionalitás adta bája de végül is mint 
maga a tőkés rend válságát éli. Mint említettük a 
polgári rend totális elemzésére, átlátására és végül is 
meghaladva tagadására csak a kommunizmus képes. 
Viszont a társadalmi rohadás és eme rohadásnak 
felismerésére (korlátoltan) a polgári irodalom is képes. 
Ez ha nem másban de a realisztikus ábrázolásmódban 
mindenképpen megnyilvánul. Egyes polgári szerzők 
társadalomjobbító reformokkal állnak elő, mások 
eljutnak a szocializmus ilyen-olyan igenléséig, de 
formailag nem képesek többre. Dosztojevszkij és a 
polifónikus regény eme ellentmondásos felbomlás 
kifejeződése, de több annál.  Dosztojevszkijnél a reális, 
racionális tér- és időbeli viszonyok közömbösekké 
válnak. Regényeiben nem "jellemek", "hősök", a 
környezetükhöz kötődő és a valóságos viszonyok által 
indokoltan cselekvő figurák mozognak, hanem 
megszemélyesített "tiszta tudatok", "eszmehősök", 
akiknek a valósághoz csak mint az eszméjükkel 
való kísérletezés tárgyához van mély közük. Bahtyin 
eme téziseiben Dosztojevszkijt szembeállítja korának 
polgári irodalmával. 



feldolgozások találhatóak eme témában. Nem 
kívánunk kimerítő Dosztojevszkij 
monográfiát írni, illetve a témában mindent 
átfogó elemzést sem szeretnénk nyújtani. 
Mivel ezt nálunk sokkal szakavatottabb 
emberek megtették már, és tették ezt úgy, 
hogy mi nemigen találunk bennük kivetni 
valót (elsősorban Lukács György, Bahtyin és 
Fehér Ferenc írásaira gondolunk). Mi csak fel 
szeretnénk most itt eleveníteni azokat a 
gondolatokat, amelyek szerintünk 
Dosztojevszkijt a kommunisták számára 
mindmáig rendkívül érdekessé tehetik: 
kísérletet teszünk arra, hogy kimutassuk, 
miben is állt ama "kísértés".   
 
„…Dosztojevszkij világa a kapitalizmus 
szellemének legtisztább és legigazabb 
kifejezése. Azok a világok, azok a különféle 
síkok - társadalmiak, kulturálisak és 
ideológiaiak -, amelyek Dosztojevszkij 
munkásságában egymással megütköznek, 
korábban szervesen zártak, megszilárdultak, 
és ebben az elkülönültségükben belsőleg 
tisztázottak voltak. Lényegi érintkezéseiknek 
és kölcsönös egymásba hatolásuknak ekkor 
még nem volt reális, anyagi szférája. A 
kapitalizmus azonban megsemmisítette e 
világok elszigeteltségét, szétrobbantotta e 
szociális szférák zártságát és belső ideológiai 
önállóságát. A tőkés rendszer mindent 
nivelláló tendenciája, amely semmiféle más 
megoszlást nem hagyott meg az emberek 
között, mint a proletárra és a tőkésre való 

megosztottságot, ezeket a világokat 
változékony, ellentmondásos egységükben 
szembeállította és összefonta egymással. Ezek 
a világok individuális arculatukat, amelyet 
századok alakítottak ilyenné, ugyan még nem 
vesztették el, viszont már beérni sem tudták 
teljesen magukkal. Vak együttélésüknek, 
nyugodt és magabiztos kölcsönös egymás-
tagadásuknak vége szakadt, és kölcsönös 
ellentmondásosságuk, egyszersmind 
kölcsönös összefüggésük teljes világossággal 
a felszínre bukkant. A tőkés világrendnek és a 
kapitalizmus tudatának ez az ellentmondásos 
egysége ott remeg minden atomban, semmit 
nem hagy a maga elkülönültségében 
megállapodni, ugyanakkor megakadályozza 
azt is, hogy az ellentmondások között 
valamiféle feloldás létrejöjjön. Dosztojevszkij 
munkásságában épp e képlékeny világ 
szellemisége kapta meg legteljesebb 
kifejezését.   
 
>>Dosztojevszkij óriási hatása korunkban, 
valamint e hatás homályos, megfoghatatlan 
jellege, természete legalapvetőbb vonásában 
találja egyedüli magyarázatát és igazolását: 
Dosztojevszkij a kapitalista kor emberének 
leghatározottabb, legkövetkezetesebb és 
legkérlelhetetlenebb költője. Munkássága 
nem gyászinduló, hanem a most megszülető s 
a kapitalizmus tüzes leheletében fogant új 
világ bölcsődala - Otto Kaus<< ” (Bahtyin: 
Dosztojevszkij poétikájának problémái). 
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Lukács Dosztojevszkijt  „a modern kapitalista 
nagyváros első és legkiválóbb” írójának 
nevezi, ugyanakkor Dosztojevszkij nem  
kedveli a leírásokat, nem él a Dickens-i 
technikákkal. Nem ugyanazon okok tették a 
kapitalizmus kitűnő megfigyelőjévé, mint a 
realizmus számtalan képviselőjét (pl. Balzac), 
ő nem a tőkés működést és annak visszáságait 
írta le, hanem leírta az embert a 
kapitalizmusban, és annak részekre 
szakadását és eldologiasodását. 
 
A kapitalizmus létrejöttével az ember már 
nem tartozik a természet kozmikus rendjébe, 
és „saját” terébe vonult vissza. Ez a 
visszavonulás egy sajátságos korspeciális 
racionalitáshoz jut el. „A felvilágosult 
világban a mitológia átment a profanitásba. A 
démonoktól és fogalmi leszármazottaiktól 
alaposan megtisztított lét a maga puszta 
természetességében ugyanolyan titokzatos 
jelleget ölt, mint amilyet a régi világ a 
démonoknak tulajdonított. A brutális tényekre 
hivatkozva ma éppoly bizonyosan 
megváltoztathatatlanként szentesítik a 
társadalmi jogtalanságot, amelyből pedig e 
brutális tények származnak, mint ahogy az 
orvos-varázsló is szent és sérthetetlen volt, 
isteneinek védelmét élvezve. Az uralomért az 
emberek nemcsak az uralt objektumoktól való 
elidegenedéssel fizetnek: a szellem 
eldologiasodosával együtt az emberek közötti 
viszonyok, valamint minden egyes ember 
önmagához való viszonya is megbabonázottá 
lesz. Az ember azoknak a konvencionális 
reagálásoknak és működésmódoknak a 
csomópontjává zsugorodik össze, amelyeket 
praktikusan elvárnak tőle.” (Adorno –
Horkheimer: A felvilágosodás dialektikája). 
Érdekes módon nagyon sok balos, ha 
Dosztojevszkijről pozitívat akar mondani, 
akkor elsősorban a fiatal Gogol hatása alatt 
író, a Petrasevszkij-kör utópista szocialista 
(Fourier) Dosztojevszkijére gondol. Nem 
feledve ezen korszak Dosztojevszkijének 
nagyszerűségét, ki kell jelentenünk, hogy a 
lényeges és valóban megújító gondolatok a 
száműzetésből visszatért (vallásos) 
Dosztojevszkijhez kötődnek. A mi 
szempontunkból nem elsősorban azért, mert 

ekkor írta meg nagy regényeit, hanem azért 
amiért ezeket a nagy regényeket megírta. Az 
1864-ben megjelent Feljegyzések az 
egérlyukból című írásától kezdve (melyben 
még észrevehető a gogoli hatás) a 
kapitalizmusról két fő gondolati sík 
bontakozik ki: 1, „Hát miféle saját akaratról 
lehet szó, ha egyszer a táblázatig meg a 
számtanig jutunk, ha csakis a kétszer kettő 
négy lesz érvényben? Kétszer kettő az én 
akaratom nélkül is négy. Hát ilyen az önálló 
akarat?” Azaz: „egyes ember önmagához való 
viszonya is megbabonázottá lesz”. 2, 
">>Eszmém<< lényege, ereje épp abban 
rejlik, hogy a pénz az egyetlen út, amely még 
a senkit is az első helyre emeli. Talán nem is 
vagyok éppen senki, de tudom például a 
tükörből, hogy külsőm ártalmamra van, mert 
arcom köznapi. De legyek csak gazdag, mint 
Rothschild - ki törődik akkor a külsőmmel? 
Elég ha füttyentek, és száz meg száz nő repül 
hozzám, kínálja szépségét. Szentül hiszem, 
hogy a végén a nők maguk is szépnek látnak, 
ráadásul teljesen őszintén. Tegyük fel, eszes 
vagyok. De legyek bár olyan okos, hogy - 
amint mondani szokás - hétaraszos a 
homlokom, a társaságban feltétlenül akad 
valaki, akinek a homloka nyolcaraszos, és 
végem van. Ha ellenben Rothschild vagyok, 
mit számít az a nyolcaraszos bölcs? Szóhoz 
sem jut mellettem! Tegyük fel, szellemes 
vagyok; de ott van mellettem Talleyrand, 
Piron, és elhomályosít. Legyek csak 
Rothschild - hol marad Piron, sőt bízvást 
állíthatom, hol marad Talleyrand? A pénz, 
igaz, zsarnoki hatalom, de ugyanakkor 
legmagasabb fokú egyenlőség is, ebből 
származik ereje. A pénz kiegyenlít minden 
egyenlőtlenséget.” (A kamasz).  Azaz: ”Az 
ember azoknak a konvencionális 
reagálásoknak és működésmódoknak a 
csomópontjává zsugorodik össze, amelyeket 
praktikusan elvárnak tőle.” Fehér Ferenc írja: 
Dosztojevszkij „valamennyi nagy regénye 
fölé mottónak odaírható az a tömör mondat, 
amely a Gazdaság-filozófiai kéziratokban áll: 
„A pénzben, a mind az anyag természetével 
szembeni, mind a magántulajdonos 
személyiségével szembeni teljes 
közömbösségében, az elidegenült dolognak az 
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ember feletti teljes uralma került 
megjelenésre.” (Fehér Ferenc: Az antinómiák 
költője). 
  
Dosztojevszkij nézetei természetesen nem 
voltak előzmény nélkül (Hegel, Schiller, 
Kierkegaard stb.), azt se mondhatnánk, hogy  
eme kérdésekkel a korabeli Oroszországban 
csak ő szembesült volna. A szlavofil—
nyugatos vitában a szlavofilek meglátják az új 
társadalmi rend visszáságait, és szinte teljes 
azonosságot mutatnak Dosztojevszkij 
kritikáival. Az más kérdés, hogy a szlavofil 
szentháromság (pravoszlávia, egyeduralom, 
népiesség) konzervatív utópiája elsősorban 
orosz, nacionalista nagyhatalmi érdekeket 
képviselt. Dosztojevszkij nem volt ilyen 
értelemben nacionalista, szlavofilizmusa 
(amennyiben ez hívható annak) szintézisként 
jelent meg, minőségileg túllépett a szűk 
aktuálpolitikai kereteken és messianisztikus 
megváltást hirdetett az emberiség számára. A 
szlavofilekkel ellentétben, akik elsősorban a 
haladó nemesség képviselőiként a múltba 
néztek Dosztojevszkij jóval dinamikusabb, 
ízig-vérig korának embere, a modern kor írója 
volt. Ugyanakkor mint a szlavofil hagyomány 
örököse, mint vallásos ember mindvégig a 
moralitás szóhasználatával él. Adorno az 
ember felett mindinkább eluralkodó 
racionalitás győzelmét a felvilágosodás korára 
teszi, Dosztojevszkij megelőlegezve e logikát 
az ősellenséget a francia forradalomban látja 
meg, rámutatott arra, hogy a humanizmus(3.) 
túlhaladottá vált. A polgári haladás, a 
racionalista humanizmus az emberfeletti 
emberben levetkőzte az embert. Megalkotta 
                                                 
3 A humanizmus: emberközpontúság, a reneszánsz fő 
filozófiai irányzata, amely óriási lépés volt a középkor 
istenközpontúságával szemben. A vallás 
mindenhatóságával szemben az ész, a ráció 
elsőrendűségét hirdette. A mai mindennapi 
szóhasználatban az embertelenséggel szembeni 
fellépést jelenti a humanista viselkedés. Másrészt a 
humanista gondolat a megszületőben lévő kapitalizmus 
emberképe, mely az egyént állítja a középpontba. Ez a 
szemlélet szélsőséges esetben-mint amilyen korunk is- 
a totális atomizációig jut el. Mint kommunisták 
hozzáfűznénk, hogy a humanizmus, általános 
emberképével, amelyet minden korszakban láttatni akar 
elfedi az osztálytársadalom létét, az 
osztályviszonyokat. És hát a kapitalizmus agóniájával e 
különös racionalitás még különösebb irracionalitásokká 
vadul. 

az emberistent, amelyben már semmi nem 
maradt meg az emberből; a kapitalizmus 
uralmának kiterjedésével a neki tetsző 
racionalista ember uralkodóvá vált. 
 
 A  polgári szabadság effajta zsarnoksága 
vezette rá Dosztojevszkijt, hogy megalkossa a 
kapitalizmus kritikájának egyik legmélyebb 
irodalmi megjelenítését. Elsősorban ezt nem 
szociológusként tette, nem az embert 
körülvevő társadalmát írta meg direkten, 
szereplőinek többségéről nem is igen tudjuk, 
hogy milyen társadalmi pozíciót foglal el, 
vagy ha tudjuk, akkor egész egyszerűen ez 
nem válik lényegessé. Azt tudjuk meg, hogy 
mit tesz az emberrel a partikularitás, 
eldologiasodás, elmagányosodás, a pénz, a 
közösség teljes hiánya (ami talán rosszabb 
annak kiüresedése). Megmutatja e társadalom 
embereinek léleksíkját (Lukács). Hősei egy 
része tobzódik e létben, kihasználja a 
lehetőségeket, vannak, aki csak elviselik, 
vannak, akik szenvednek ettől és vannak 
hősök, akik lázadnak ellene. De szinte mind 
kivétel nélkül megfogalmazzák közösség 
nélküliségüket, és ki-ki sajátos közösségi 
vágyait. Ezek az artikulációk eszmékké 
válnak - a cselekmény a környezettel 
egyetemben másodlagos -, ambivalens 
létükben folyamatosan egymásnak feszülnek. 
Ezért hívja Fehér Dosztojevszkijt az 
antinómiák költőjének, aki megalkotta az 
eszmeregényt. Ám ki kell emelnünk azt, hogy 
Dosztojevszkij (késői) írásait nem egyszerűen 
az eszmeregény, a polifonikusság stb. teszi 
naggyá. Hanem a kapitalizmus helyetti 
haladás (de nem meghaladva tagadás- 
legfeljebb ennek megnyomorított illetve 
megelőző) eszméinek a hatása, "fertőzése". 
Ezen eszmék, lehetséges kifutásaik, hatásaik 
az adott kor, s az adott hely termékei, 
eredményei, mint ahogy az irodalmi formák 
lehetséges változásai is azok. Nem pusztán 
arról van szó, hogy maga a kapitalizmus adott 
idejében és helyén a maga letagadhatatlan 
tisztaságában mutatja fejlődésének 
visszáságait. Hanem pont arról, hogy ezt 
lényegileg fel is kell fogni. A tények leírása 
ehhez kevés. A tények sajátos formái a 
folyamatoknak, mint tartalmaknak; 
folyamatok, lényegek jelenség-mozzanatai 
tehát. A felszín leírása helyett megragadni a 
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lényeget  annyit tesz, hogy olyan érzékkel kell 
rendelkezni, ami  csak bizonyos perspektívák 
sajátja. Elsajátítani a lényeget azt jelenti, 
múltjáról, jelenéről, jövőjéről legalábbis 
sejtéseim vannak, össze tudom vetni, 
hasonlítani más folyamatokkal, melyek így 
válnak egyáltalán megkülönböztethetővé; s 
mivel meg tudtam különböztetni őket, így 
érthetem az adott folyamat lényegét. Igazán 
úgy tudok elmerülni benne, hogy 
felülemelkedek rajta. S ehhez kell a fentebb 
említett "fertőzés" adott időben s helyen; már 
amennyiben a történelmi folyamatok e lehetőt 
biztosítják. 
 
 Ama irodalmi forma tehát nem 
automatikusan, végzetszerűen nyújtja a 
valóság helyes vagy helyest közelítő leírását. 
Más formában is lehetséges ez. 
Természetesen a forma adott időben s helyen 
úgy működhet, mint vasmag a tekercsben: 
megsokszorozza a hatást, megkönnyíti a 
lényeg feltárását. Ám élni e lehetővel- ehhez 
az adott kor, annak ellentmondásai, a lényeget 
(legalább valamelyest) értő eszméi, s olyan 
embere kellett, aki mindennek eredőjét 
íróként képviselhette. S Dosztojevszkij, mint 
a kapitalizmus helyetti, bár pravoszlavizált, de 
haladás eszmeiségét valló nem csak 
betölthette e szerepet; be is töltötte azt. 
 
Dosztojevszkij hősei beszédein keresztül 
bemutatja korának létkérdéseit, filozófiai- 
ideológiai nézeteit, mégis írásainak 
középpontjába a társadalmi változás, a 
forradalom került; s így ő volt az aki 
mindenekelőtt kikutatta a 19. századi 
oroszországi forradalmi mozgalmának rejtett 
mélységeit. Másrészt Dosztojevszkij 
mesebeli, utópikus cárizmusa sajátos formát 
mutat. A 60-as években, lapjában, a 
Vremjában azt fejtegette, hogy két választás 
van: vagy az obscsina és a cár, vagy a 
köztársaság és kapitalizmus. Az obscsina4 
volt az amely hidat képezett a szlavofilek és a 
nyugatosok között (Herzen). Ezek a sajátos 
népi közösségek ilyen-olyan reménnyel 
                                                 
4 Obscsina ügyben ajánlani tudjuk a Barikád Kollektíva 
kiadványának előszavát: Anton Pannekoek: A 
világforradalom fejlődése és a kommunizmus taktikája 
/ Herman Gorter: Nyílt levél Lenin elvtárshoz 
(http://barricade.hol.es/program/program.html). 

kecsegtették korunk reformátorait. A fiatal 
Dosztojevszkijt is az obscsina, illetve Fourier 
„szériális társadalma” vezette a 40-es évek 
utópistái köré. Ugyanakkor már ekkor 
elvetette a mechanikus materializmust és a 
haszonelvűséget, amelyet aztán 
Csernisevszkij az érdek koncepciójában5 
fejlesztett tovább. Dosztojevszkij nagy 
fordulata a szibériai száműzetésben történt 
meg, ahol nem pusztán végérvényesen 
szakított a forradalmi körökkel, hanem a 
népbe vetett azon hite is megdőlt, miszerint a 
nép mindig jó, ő a tiszta forrás. A száműzetés 
során rájött arra, hogy az ember a túlélésért 
mindent megszokik, és az adott helyzetben 
próbál létezni. Ez felmérve látta meg a nép 
önzését, kisstílűségét, érdekelvűségét. Ennek 
irodalmi dokumentuma a „Feljegyzések a 
holtak házából”. Dosztojevszkij ezen 
látásmódot összekötötte a fentebb leírt 
racionalizmus elvével és rámutatott arra, hogy 
a kapitalizmus és a szocializmus (amit ő 
annak gondolt) egy tőről fakad. Azaz a 
dolgok eluralkodását az ember felett, az 
emberisten birodalmát. Ezen gondolat mentén 
eljutott el „A Nagy Inkvizítor”-ban 
leírtakig.(6.) A szabadság önakarattá változik, 
az önakarat kényszerré. Az emberi boldogság 
kedvéért (kenyér) lemondunk az ember 
szellemének szabadságáról. A forradalom 
pedig ennek a nevében fog véresen lezajlani, 
amely olyan evilági hatalmat hoz majd létre, 
amely az egyformaság egyenlőségén alapszik 
(„A hegyeket egyformára gyalulni…”), olyan 
egyenlőségen, amely végül is egyes 
személyek diktatúrájához vezet. 
 
  Ezen, végül is bevált jóslatában 
Dosztojevszkij Bakunyinhoz került közel. 
Erről írt két regényében „Az Ördögök”-ben és 
a „Karamazov testvérek”-ben. De 

                                                 
5 Csernisevszkij „értelmes önzés elve” szemben a 
XVIII. századi polgári filozófusok állításával (az 
emberi szenvedélyek szabadsága a szabad versenyen 
belül) azt állította, hogy az erény a legnagyobb 
önérdek, amely önérdek felismerteti az emberrel a 
szocializmus szükségességét. Ez a forradalmi 
demokrata álláspont végül is megmaradt a polgári 
emancipáció talaján szemben az emberi 
emancipációval. 
6 Dosztojevszkij: Karamazov testvérek (Nagy 
Inkvizitor sztori): http://www.tanit.hu/nagy-inkvizitor-
reszlet-karamazov-fiverekbol 
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Dosztojevszkij többi műve is e téma körül 
mozgott. Verszilov utópiájában („A kamasz”) 
az emberek azért bújnak egymáshoz, mert 
„szeretik” egymást, és szertefoszlott Isten és a 
halhatatlanság ideája. „A kamasz”-ban 
megeleveníti a racionalista szeretetet, azt az 
érzelmi torzót, amely az elveszett Isten után 
már csak az érdekazonosság adta rettenetben 
válhat "szeretetté". Dosztojevszkij a szintézist 
Krisztusban találja meg. „Ama harmónia, 
paradicsom, jólét által, amelyhez az ember a 
szabadság és a szenvedés árán jut el, vagyis 
az Isten országa által, ahová mindenki bejut, 
aki valamikor élt és szenvedett” (Bergyajev: 
Dosztojevszkij világszemlélete). Avagy az 
Istenemberben. Megint másképp a földi 
mennyország eljövetelében! Eretneksége7 az 
eldologiasított modern társadalomban lép fel, 
részben ezért nevezik őt vallásos ateistának is. 
Dosztojevszkij a racionalitás kapitalista 
valóságát eleve elvetette, ezen racionális 
talajon látta a szocializmus ügyét is; a 
visszásságokat észre véve egyetlen más 
mindent átfogó totális és globális, számára 
igaz eszmét eme misztikus koncepcióban 
találta meg. Ugyanakkor megfigyelései 
részben helytállóak voltak, a liberális 
kapitalizmusról remek észrevételeket tesz. 
 
 De korának munkásmozgalma is tévúton járt: 
e munkásmozgalom ténylegesen úgy 
gondolta, hogy a kapitalizmus kapitalizmussá 
redukált szükségletei mentén kell kivívnia a 
szabadságot; úgy gondolta, hogy ő maga a 
megváltó osztály, amelyet alapvetően 
elnyomottnak, mártírnak, tisztának tartott; s 
így elegendő az uralkodó osztályt elzavarni 
ahhoz, hogy létrejöjjön egy  gyökeresen más, 
felszabadult világ. Nos, tudjuk, hogy e 
koncepció mind bakunyinista útja (lásd bonok 
rendszere, mint a csereérték felszámolására 
tett kísérlet csereértékkel, illetve a társadalom 
széttörése milliónyi kantonná,  kisközösséggé, 
vagyis a tulajdoni elválasztás fenntartása 
végül), mind a marxista- szociáldemokrata 
útja (állami tulajdon s alávettetség 
hierarchiáinak, s az egyéni felhalmozások 
önvédelmeinek bomló egysége a 

 
7  Érdekes: Tolsztojt, mint eretneket kiátkozta az 
egyház. Dosztojevszkijjel ezt azért nem tették meg, 
mert nem hozott létre mozgalmat 

társadalmasítás szabad 
személyiségfejlődésének felszabadulása 
helyett) csődbe jutott. De tudjuk azt is, hogy a 
cél nem a primitív túlélés szűken vett 
szükségleteinek a kielégítése hisz az csak 
állati létet jelentene, s újra termelné az egész 
régi szemetet a kapitalizmussal bezárólag. A 
cél mindennek a meghaladása, a szabad 
személyiségfejlődés kommunizmusa, az 
emberiség továbblépése. Nincs megváltó 
osztály, hanem egy olyan osztály létezik, 
amely szervezett harca által elsöpri az 
osztálytársadalmat, ezzel felszámolja magát 
is. Ezen tettet pedig nem pusztán előre 
legyártott koncepciók mentén hajtja végre, 
hanem a kapitalizmus meghaladva 
tagadásának szükségességének tudatos 
felfogása mentén. Dosztojevszkij felismeri a 
polgári, merev racionalitás embertelen 
mivoltát, evvel a felismeréssel, illetve ennek a 
felismerésnek sajátos kifejezésével (polifónia) 
sok regényíró kortársától elszakadt. Ám a 
polgári irodalom alapvető ellentmondásait 
nem tudta megoldani, így idealisztikus 
megoldásokat ad (vallás). Nem ismerte fel, 
ahogy  korának munkásmozgalma sem azt, 
hogy a cél a teljes ember (mi így 
fogalmaztuk: cél a szabad 
személyiségfejlődés) s  annak  szükségletei; 
és mindez  nem megvalósíthatóak a termelési 
viszonyok, társadalom stb. totális 
megváltoztatása nélkül. Eme változások pedig 
nem előre legyártott idealista, vagy 
materialista ideák, utópiák agyszüleménye. A 
változtatásra a kapitalizmus 
társadalmasodottsága adta ellentmondások 
teremtik meg a lehetőséget. De a kapitalizmus 
növekvő működésképtelensége a technikai- 
civilizációs színvonal valójának és lehetőinek 
pusztítását jelenti; így ahhoz, hogy az 
emberiség a jelenlegi technikai- civilizációs 
színvonalat fenntartsa, új rendszert kell 
létrehoznia, a régivel szemben s a régi által 
meghatározottan. Ami viszont a fennálló 
technikai- civilizációs szinten való 
továbblépést jelenti. Így tehát a jelen 
mindennapjaiból semmi sem maradhat: vagy 
tovább kell lépni; vagy visszahullani s eljutni 
500 vagy 1000 év után ugyanide. Mindez 
szükségszerű. A kapitalizmus felszámolása 
csak a kommunizmus által lehetséges, minden 
más megoldás álmegoldás. Dosztojevszkij 



felismerése partikuláris, nem ismeri fel, hogy 
a történelmi, társadalmi mozgások egészet 
alkotnak, ezért nem érti meg, hogy adott 
társadalmi körülmények között, a 
szükségletek egy másik termelési módban 
(kommunizmus) a társadalmasított 
termelőerők által megvalósítandó s követelt 
szabad személyiség fejlődésének szükségletei. 
Szerves egész tehát, ami egy másik szerves 
egésszel áll szemben. Dosztojevszkij vélt 
„szükségletei” az osztálytársadalmat 
fenntartóak- restaurálóak; hatalmuk, 
mentalitásaik ennek megfelelőek (az alávetés 
egyenlősdiéjétől az egyenlőtlenségek 
alávetettségéig), és itt, ha az egyik mozzanat, 
pl. szükségletek,  mentalitások vagy a 
termelés-elosztás viszonyai ellentmondásba 
kerülnek a többivel, akkor mintegy 
automatikusan hozzá(juk) nyomorodnak, s 
minden marad a régiben- e totalitás növekvő 
működésképtelenségében. A kommunizmus 
mozgalmában/ társadalmában viszont nem a 
kommunizmushoz szervesülnek, zárkóznak 
fel, hanem azt bomlasztják szét. 
Dosztojevszkij polifóniája, antinómiája a 
polgári irodalom (egyik) csúcsteljesítménye, 
annyira, hogy szinte már nehéz is a "polgári" 
jelzővel illetnünk. Mégis ki kell mondanunk, 
hogy antinómiájának meghaladására van 
szükség. Tehát így a végére  megidézzük az 
ördöggel kritizálható és kritizálandó ördögöt, 

vagyis Marxot, aki  nem „választ” érdekelev 
és szeretetelv között, hanem 
kérdésfeltevésével túllép a polgári 
társadalomnak mind materialista, mind pedig 
idealista megoldásain. Mivel szerinte éppen 
az egymástól független. egoisztikus egyének 
léte teszi szükségessé az önmegtagadást a 
törvényben és a jogban (Marx számára pedig 
az egoisztikus egyén a közösségtől elkülönült 
egyén), s ezért nem prédikálnak a 
kommunisták morált: 
 
„A kommunizmus a mi szentünk számára 
azért tisztára felfoghatatlan, mert a 
kommunisták sem az egoizmust az 
önfeláldozással, sem az önfeláldozást az 
egoizmussal szemben nem akarják érvényre 
juttatni, és nem fogják fel elméletileg ezt az 
ellentétet sem ebben a kedélyes, sem abban a 
dagályos, ideológiai formájában, hanem 
kimutatják anyagi szülőhelyét, ezzel pedig az 
ellentét magától eltűnik. A kommunisták 
egyáltalában nem prédikálnak morált... Nem 
állítják az emberek elé a morális 
követelményt: Szeressétek egymást, ne 
legyetek egoisták stb.; ellenkezőleg, nagyon 
jól tudják, hogy az egoizmus éppúgy, mint az 
önfeláldozás, éppen az egyének 
érvényesülésének meghatározott körülmények 
között szükségszerű formája.”   (Marx: Német 
ideológia MEM 3, Budapest 1960. 231.o. ) 
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VITA A NEOLIBERALIZMUSRÓL! 

 
 
Elöljáróban. Ez a cikk egy újabb vita 
eredménye. Ezt a vitát a Gondolkodj és 
Lázadj blog 2015. január 2-án megjelentett 
Neoliberalizmus (http://thinkingandrioting. 
blogger.hu/2015/01/02/neoliberalizmus) című 
írása alapján folytattuk le a cikk íróival. Az 
előző számainkban is voltak ilyen típusú 
szövegek. Különböző helyekről kaptunk is 

érte kritikát, de a kritikák többsége nem volt 
érdemi, mert azt vetették a szemünkre, hogy 
az őket (tehát az olvasót) nem érdeklik holmi 
csoportocskák marakodásai. A szomorú az, 
hogy kritikájuk lényegében ennyiben ki is 
merült. Itészeink között neves marxista 
filozófus is előfordult. 

 

 
 
 
Ez, azért tűnt számunkra furcsának, hisz 
többek között Marx és Engels jelentős művei 
között nem egy ilyenfajta vitairat létezik. 
Tudjuk, szösszeneteink nem mérhetők össze a 
két szakállas teljesítményeivel. Viszont úgy 
gondoljuk, hogy ugyanúgy, mint az „ő” 
írásaik, a „mi” írásink is a kommunista 
program mind teljesebb tisztázását, és 
megértését szolgálják. Ennek alapján cikkeink 
nem a pletykálkodás, a személyeskedés 
nevében íródtak, és nem is bírnak e fajta 
tartalommal. Hanem  gyakorlati teoretikus 
érveket sorakoztatnak, vagy próbálnak 
felsorakoztatni a modern kori (értsd: 1990 

után, bár előtte se nagyon...) magyarországi 
viszonyok között, ahol mindez idáig nem, 
vagy  csak igen részlegesen, netán idealista 
módon született  kommunista  program 
kifejtés (ide értve akár saját korábbi 
tevékenységünket is). Mi nem állítjuk azt, 
hogy a Részeg Hajóban megjelent írások a 
koherens kommunista program kifejtésének 
történelmi feladatát maximálisan 
végrehajtották volna. Pont ezért kiábrándító 
az ilyen irányú rosszindulat és az érdeklődés 
hiánya, pláne az úgynevezett szimpatizánsok 
és társutasok részéről. De attól, hogy az 
atomkapolgár mentalitás az egész társadalmat, 
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sőt, annak úgynevezett vagy tényleges 
kritikusait is átfertőzte, a kapitalizmus 
kapitalizmus, a feladat feladat marad. A 
kapitalizmus elleni harc egyben önmagunkkal 
szembeni harc is; de ha nem értjük s nem 
tudjuk, miért és hová akarunk eljutni, úgy az 
odavezető út, az egyáltalán használható 

eszközök kérdését se tehetjük fel. Így a 
cselekvés elméleti mozzanataként se 
tehetnénk a kapitalizmus ellen. Írásainkkal ezt 
próbáljuk elkerülni; s bízunk benne, hogy 
hozzájárulva a kapitalizmus objektíve követelt 
meghaladva tagadásának kritikai elméletéhez, 
az teljessé: gyakorlati cselekvéssé lesz.  

 

 
 
 

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS A GONDOLKODJ ÉS LÁZADJ BLOG 
NEOLIBERALIZMUS CIKKÉHEZ 

 
 
A gazdaságtörténetek klasszikus hibája az, 
hogy a gazdaságot önmagában állónak veszik 
és múlt s jövő nélküli gépnek mutatják. Így 
ellentmondásai nem lényegiek, hanem 
technikaiak csupán, s az összes probléma a jó 
alkatrészek helyes alkalmazásával 
megoldhatóvá lesz. Vagyis ez esetben nem a 
társadalom újratermelési folyamatának 
különös (és szerves egészben, de 
meghatározó) mozzanata a gazdaság, nem a 
társadalmi-emberi viszonyoké. Eltűnnek a 

társadalom lényegi ellentmondásainak 
történelmisége, általuk meghatározott 
perspektívái; sem emberek, sem osztályok 
nincsenek itt. És gazdasági 
meghatározottságokból fakadó harcuk s annak 
visszahatása a gazdaságra- hát bizony, az 
sincs. És polgári békesség lőn a nagy 
felfordulásban, halleluja. Hogy az uralkodó 
osztály és hű technikusai (no meg 
ideológusai) hová jutnak ezzel? Gyakorlati 
káoszuk haszonélvezőiként az elméleti 
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káoszba, fenntartva-megerősítve a gyakorlatit 
a teljes összeomlásig. Csakhogy a pusztulás a 
jelen urait is felfalja előbb-utóbb, s ezért 
ostobaság mind a haszonélvezetükhöz, mind 
az elméleteikhez romolni. Világos: az egészet 
ki kell dobni a történelem szemétdombjára. 
Az pedig úgy nem lehetséges, hogy legalábbis 
tendenciózusan, de az osztályharcot vesszük 
önmagában állónak, s minden mást áttetszővé 
teszünk, vagy épp eltüntetünk. A 
tőkésosztálynak nem egyszerűen a 
bérmunkásosztály gyilkolászása a célja. A 
tőkésosztálynak a tőkefelhalmozás s annak 
haszon (meg hatalom) élvezete a célja. És 
mint a tőkefelhalmozás uralkodó osztálya a 
tőkefelhalmozás történelmileg alakult s 
alakuló feltételeinek való megfelelés a célja. 
És így a kizsákmányolás foka, milyensége, a 
bérmunkásosztályhoz való puha/kemény 
hozzáállás is a történelmileg alakuló 
tőkefelhalmozás feltételeinek 
meghatározottságban értelmezhető, mint 
ahogy az osztályharc objektíve elérhető céljai, 
lehetőségei (meddig lehetséges egyáltalán 
reformista harcot folytatni) is. Az ún. jóléti 
állam nem egyszerűen s pusztán a sikeres 
reformista harc terméke, s nem is a 
felvilágosultabb tőkések nagylelkű ajándéka. 
Hanem az állammonopolista kapitalizmus 
adott időszakában s adott pontjain létre jöhető 
és olyan amilyen, de osztályharccal 
létrehozott működés, ami ott és akkor a tőke 
hasznára vált. Amit így sem térben, sem 
időben általánossá tenni nem lehet. A 
transznacionális monopolkapitalizmus, a 
termelőerők állammonopolista 
továbbfejlesztésével: még termelékenyebbé, 
társadalmibbá és nemzetközibbé válásával 
létrejövő s így a "nemzet" állami szervezést 
kinövő végjáték struktúraváltást, új állóeszköz 
beruházást stb. ehhez tőkeakkumuláció 
növelést, végső soron bérletörést követelt; 
illetve az eleven munkaerő kikapcsolásával, 
struktúrális munkanélküliséggel helyben 
élezte ki a bérmunkásosztály konkurencia 
harcát, valamint a térben (még) 
nemzetközibbé válással eme 
konkurenciaharcot tette ténylegesen 
nemzetközivé s így az osztályharc adott 
korlátolt (reformista s nemzeti) fokán a 

bérletörést tette lehetségessé. Nem pusztán 
osztályharcról van tehát szó, hanem 
történelmileg alakuló szerves egészről, 
amelynek el nem hanyagolható mozzanata az 
osztályharc. Így tehát a cikk azon tétele, 
miszerint a neoliberalizmus lényege az 
osztálykompromisszum felrúgása, helytelen. 
Helytelen, mert elégtelen: a kapitalizmusban a 
tőkefelhalmozás az uralkodó, s ennek különös 
termelési viszonyainak pólusai az osztályok. 
A neoliberalizmus az állammonopolista 
szakasz által kiélezett ellentmondásokra adott 
kapitalista válasz: a tőke fel s kiszabadítása a 
fejlődése által immár bénító korláttá lett helyi, 
"nemzeti" fékek s szervezés alól. Szöknie 
kellett és szökhetett: rendelkezésére állt 
számos más terület, ország alacsonyabb 
bérszínvonallal, azaz a régebbi 
termelőapparátus új életre keltésének 
(megfelelő nagyságú profit elérésének) 
lehetőségével; illetve az új technológiák 
(elektronika stb.) eleve a bérmunka 
átstruktúrálását (és szerkezeti 
munkanélküliséget: egy 40-50 éves kohászból 
igen nehezen lesz chipforrasztó) és/vagy 
bérletörést (akkumuláció igénye, egyre 
nemzetközibb konkurenciaharc) követelt s 
valósított meg. És hát az állam így nem 
szervezheti, lassíthatja a tőke önmagán való 
túlfejlődését; immár a tőke szervezi az 
államot önmaga alá (pl. csábíts magadhoz 
adókedvezménnyel s nekem tetsző "lyukas" 
szabályozással) a féktelen túlfejlődéshez és 
841-es ('29 a négyzeten) válságokhoz, akár 
akarja ezt, akár nem. Nem arról van tehát szó, 
hogy közvetlenül és csak a proletariátus ellen 
cselekednek, még ha a világon más egyéb 
nem is maradt. Hanem a tőkefelhalmozáson 
keresztül, a tőkefelhalmozásért jutnak el a 
proletariátus torkáig. Mindebből az 
következik, hogy a cikk "tengelyének" a 
tőkefelhalmozás adott problematikájának 
(állammonopolista kapitalizmus átcsapása 
transznacionális monopolkapitalizmusba), s e 
problematika osztályharcként megjelenésének 
kellett volna lennie. Ehelyett, bár nagy 
tényanyaggal, de következetesen végigvitt 
irányvonal nélkül eklektikussá, sőt, néha "a 
válaszd ki magad a jó megoldást" 
szabadossággal bíróvá lett. 

 



 
 

(KI)JEGYZETEK S MEGJEGYZETEK 
 
 
• A neoliberalizmus lényege   
 
A kezdet-baj. G. és L. állításában, mármint 
hogy a neoliberalizmus pusztán a 
munkásmozgalom ellen jött létre, s a 
neoliberalizmus lényege, hogy egyoldalúan 
felrúgja az osztálykompromisszumot- már 
benne van az egész probléma. És folytatódik: 
az állam ne avatkozzon be a gazdaságba, ami 
a Gondolkodj és Lázadj szerint a 
"demokrácia" (miért idézőjel? a G. és L. 
szerint a mostani még se az igazi?) hatásának, 
s így az osztálykompromisszum korlátozása, 

felszámolása. S mindehhez az ellenfél (is) 
asszisztál: a neoliberálisok szerint mert 
nincsenek osztályok, a tőkén segíteni = 
mindenkin segíteni. Mert a tőkén neolib 
módon segíteni = a gazdaság beindításával 
mindenkin segíteni (lecsorog a jólét). Persze a 
tőke feltételeinek történelmisége s 
konkrétumai itt is, ott is köddé foszlottak 
(meg a neolib jólét álom is). Különös paralel. 
 
Más. Van egy ugrás a G. és L. 
gondolatmenetben: segíteni a tőkén általában 
(1), aztán meg a kisebbekkel szemben a 
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nagyobbaknak konkrétan (2). Az 1 nem 
feltétlenül okozza 2; a 2-es pont eleve nem 1-
es. A munkásmozgalom fejlődése pedig a 
tőke s fejlődése által megszabott keretek 
nélkül úgyszintén kevés. Mert például 
nyugaton miért lehetett elérni eredményeket? 
S miért akkor, s oly mértékben (pl. Nagy-
Britannia 20. század eleji 
munkásarisztokráciája nem= az 50-es évek 
USA jóléti állam munkásaival). 
 
• A neoliberalizmus elmélete és 

programja 
 
Keynes tárgyalása a monopoltőkés alap 
szembekerülése a felépítménnyel, vagyis az 
állam, mint monopoltőkés túltermelést 
finanszírozó, együgyű jótevő, s a két bolond 
válsága; azaz a '29-es válság s okai című 
dráma nélkül- háááááát, de már mutatja a bajt. 
Aztán a neoliberalizmus működő modellé 
válásáról elmélkedni az állammonopolista 
kapitalizmus túlfejlődése a saját technikai 
bázisán, illetve a saját (nemzeti) 
szabályozásán, vagyis átcsapása 
transznacionális monopolkapitalizmussá című 
történet nélkül - hááááát... 
 
Más. A 'G és L' szerint a neolib 
versenyimádó, majd azt, hogy lám, szembe 
mennek ezzel a trösztellenes törvények 
felszámolásával. Holott pont ez az: mindenki 
szabadon. Vagyis nem ebben van a neolib 
következetlenség, hanem abban, hogy nem 
akarnak tudomást venni a 
következményekről. Itt konkrétan arról, hogy 
a tőkés verseny saját tagadása felé mutat; s e 
tendencia a verseny jellegének megváltozásán 
át valósul meg. Konkrétabban úgy, hogy a 
szabadversenyes tendenciájú kapitalizmusban 
a tőkés résztvevők, kicsinységüknél fogva a 
piac által manipuláltak - vagyis képtelenek a 
manipulációra, csak reagálni a többi és saját, 
közvetlenül vak erővé váló cselekedeteire, s 
pusztulni vagy összeolvadással pusztítani. 
Míg monopolisztikus tendenciájúvá nem válik 
a tőkés viszonyuk: ahol már tudatosan 
manipulálják a piacot, s eme manipulációért 
versenyeznek, öntudatlanul fokozva 
túlfejődésüket önmaguk ellenében. Csak 
ismételni lehet: a cselekedetben 
következetesek, a totalitásban 

(következménnyel bíró cselekedetek) már 
nem. Ám nem is lehetnek: osztálylétük 
korlátoltsága megakadályozza őket ebben. 
Hogy a neolib a tőke nyíltabb diktatúrájának 
szálláscsinálója, fel s kihasználója? Ez helyes. 
De szerencsésebb lett volna ama tőkés 
szisztéma váltásból magyarázni a 
büntetőállam-funkciót is, meg a 
szélsőjobboldali hajlamokat is, nem pedig azt 
az érzetet kelteni, hogy a büntetőállamból jön 
egyszerűen s közvetlenül a szélsőjobb- 
hajlam. 
 
• Monetarizmus 
 
Olyan neoliberálist, aki nem volt monetarista, 
nem hoznak fel példaként. Ez hiba. 
 
Más. Ezen időszak USA inflációjáról beszélni 
a stagfláció nélkül- nem hiba, hanem 
képtelenség. A stagfláció kérdése pedig az 
állammonopolizmus kimerülése nélkül nem 
tárgyalható. Hogy későbbi fejezetben a 
stagfláció előbuggyan oly könnyed módon? 
Már itt kéne és itt sem oly könnyed módon. 
 
 
• Privatizáció 
 
Ismét csak annyit írnak, hogy a 
"demokratikus" (idézőjel ugyebár) nyugati 
kormány legalább elszámoltatható, s így van 
kontroll a tőke felett - csakhogy ez nem 
tőkeellenes kontroll. Ez a tőke érdekében 
korlátozni a tőkét kontroll, ami aztán túl 
szűkké válik a tőke számára. S helyébe aztán 
a tőke féktelensége kerül, lásd fentebb. De az 
állami kiszervezések se egyszerűen a 
demokratikus kontroll, no meg az 
osztálykompromisszum felszámolása. Hanem 
a túlfejlődésből fakadó tőketúltermelés 
megcsapolása. Erről a G. és L. továbbra sem 
beszél. 
 
•   Dereguláció, liberalizáció, 

szabadkereskedelem 
 
1, kis demokratikus játék: válaszd ki a 
megfelelő/ neked tetsző megoldást. A világos 
irányvonal hiánya nemdebár. Vagy ha ez az 
irányvonal, akkor komoly baj van. 
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2, A monopoltőke kinövi a "nemzet"államot - 
hát utána puffadnak, hogy mégis 
szabályozzák. Pláne, hogy a monopoltőke 
monopoltőke marad: a tényleges konkurencia, 
mint a tőkefelhalmozás katasztrófákon 
keresztül, de egyensúlyt létrehozó 
mechanizmusának kikapcsolása miatt (a 
manipulált piac problematikája; Göncöl 
György: Marxizmus és változó világ 
vonatkozó részei, pl a piacprobléma akuttá 
válása) a külső, nem automatikus piaci 
szabályozás szükségessége fennáll. A gond 
már csak az, hogy 
 
a, az állam szükségképp szűkebb a tőke 
immár térbeli nemzetköziségéhez mérten 
 
b, a nemzetközi világállam nem létrehozható 
a tulajdoni elválasztás s az azon belül 
gondolkodás által létrejövő "enyémmé tépni" 
létbiztonság óhaj miatt - vagyis az egyesülést 
újra és újra széttépi a többivel szembeni 
felhalmozási kényszer; még egyszerűbben: az 
ultraimperializmus elmélete ma sem lehet 
helyes 
 
c, A kapitalizmus túlfejlődése túlfejlődés 
marad, egyre emésztőbben követelve a 
széttépést vagy a forradalmat. Hát minderről 
nem sokat írnak. 
 
 
• Adócsökkentés + szociális és jóléti 

kiadások lefaragása 
 
Ismét a hiány. Mármint a túlfejlődésé, s annak 
megjelenése a profitráta süllyedésének 
tendenciájaként. Nem pusztán a 
profitmaximalizálásról van tehát szó, ez így 
túl általános, túl történelmietlen. Sőt, még a 
profitráta süllyedésének tendenciájára való 
hivatkozás is az lenne, mivel konkrét 
országokat írnak. S ama túlfejlődés máshogy 
jelentkezik az USA-ban (egyre inkább 
hitelekből finanszírozott tőkefelhalmozás, ami 
főleg a katonai-ipari komplexumon keresztül 
tartja mozgásban a gazdaságot- az eleven 
munkamennyiségek kiszorítása, az 
automatizáció illetve az ipar kitelepítése 
mellett, lásd túl nemzetköziség, 
társadalmiság, termelékenység; nem beszélve 
a lakossági jövedelmek hitellel pótlásáról), 

mint mondjuk Kínában. Artner külön is 
megjegyzi a Globalizáció alulnézetben c. 
munkájában, hogy a profitrátát többek közt 
adókedvezménnyel sikerül(t) szinten 
tartani/emelni. Szóval nem Bozót Duplavé 
Gyurka a móka, hanem a világkapitalizmus, s 
ezen belül az USA helyzete. A bérjellegű 
kiadások csökkentéséről, annak feltételeiről 
(nemzetközi piac kontra helyi szerveződés-
szakszervezet, állam, stb.) már volt szó. 
Mármint itt s nem a cikkben. 
 
Más. Idekeverni a Fideszt nem biztos, hogy jó 
ötlet. A Fidesz ugyanis nem pusztán a 
tőkének, s nem is pusztán a nagytőkének 
söpör össze minden egyes fillért. Hogy 
működése unortodox neoliberalizmus-é vagy 
hiperállami neokonzervativizmus - hát lehet 
róla elmélkedni, csak felesleges. Mert mit is 
mível tulajdonképp? Egyszerűt: politikai 
hatalmát maximalizálja, hogy azt az államilag 
finanszírozott magán illetve sajáttőke 
felhalmozás maximalizálására használja, 
mindezt oligarchák hierarchiáin keresztül el s 
visszaosztva, meg átkonvertálva politikai 
hatalommá. S nem az a kérdés, hogy nagy 
vagy kistőkét faljanak-e fel/ támogassanak, 
hanem az, hogy hozzájuk mérten milyen erős 
s felfalható-e a maguk hatalmára, s hasznára. 
És értelem szerint az sem számít, hogy 
"külföldi"-e vagy "belföldi"-e a felfalandó 
tőkés csoport. Pl. a reklámiparban állami 
szabályozással tönkretett spanyol 
érdekeltséget faltak fel (lehet-e plakát az út 
szélén vagy sem játék). Vagy a dohányipari 
keringő. Mindamellett egymást is fel kell 
falniuk előbb-utóbb: minden kontroll nélkül 
túlburjánzottak, s így végtelen igényeik véges 
lehetőségekkel találkoznak (lásd közgéptréfa). 
Persze, legelőször a leggyengébbet falták fel. 
A kispolgárivá atomizált és züllött, 
elitisztikus s antiszolidáris jó magyar 
"proletariátust". Halleluja. 
 
 
• Neokonzervativizmus 
 
Olybá tűnik, hogy a neokon roppant 
gyakorlatias neolib. Gyakorlatias abban az 
értelemben, hogy a tőkefelhalmozás konkrét 
igényeihez igazítja a neoliberalizmus tételeit, 
az állami szerepvállalástól az erkölcsökig. Az 



összes nagy bank nem dőlhet be, mert minden 
dől. A katonai-ipari komplexumnak mindent, 
mert a tőke túlfejlettségének negatív 
következményeit az efféle pazarlás 
csökkentheti. Legalábbis mint az égő 
benzinraktár robbanásainak erejét az ajtajára 
vert újabb lakat. A tőke perspektívái egyre 
komorabbak a társadalom egyre nagyobb 
része számára - és ha csak elnyomatással és 

büntetéssel lehet őket fizetni, meg féken 
tartani, akkor legyen úgy, s igazodva 
igazoljuk azt. Vagyis a neokon nem szimplán 
a legsátánibb elegye a liberalizmusnak és 
konzervativizmusnak a munkásmozgalom 
ellen. Hanem a valósággá vegyült 
neoliberalizmus (netán ideáktól a valóság által 
megfosztott neoliberalizmus) - pl. az USA-
ban a fentebb már pedzegetett okok miatt. 

 

 
 
• A neoliberalizmus térnyeréséhez 

vezető okok és folyamatok 
 
Mondanánk, hogy na itt jön a feketeleves és 
minden hiányérzet csodás teljességgé pezsdül. 
De nem mondjuk, mert 
 
a, itt sincs teljesség 
 
b, még ha lenne is, akkor is csak itt lenne s 
korábban, ahol szintén kellett volna lennie, 
továbbra sem lesz. Egyszerűbben: miután 
egymásra raktuk a téglákat, nem önthetünk 
melléjük vizet, sódert, meg cementet, 
mondván: minden itt van, jó erős falat 
építettünk. De ne aggódjunk, mert itt ennyi 
teljesség sincs. Ennek oka, úgy látszik a 
"monopólium", "monopolisztikusság" 
fogalmától való rettegés - pedig az 
"imperializmus" fogalma a helytelenebb 
és/vagy bolsevikabb. Ugyanis szó sem esik 

arról, hogy az egyre nagyobb tőkék 
kialakulása s térhódítása, mint kapitalista 
mennyiségi változás: a szabadversenyes 
tendencia átcsapása monopolisztikussá, azaz 
minőségi változássá. S e minőségi 
meghatározottságban, azaz a kapitalizmus 
monopolista szakaszán belüli további 
mennyiségi változások a minőségen belüli 
minőségi változásokhoz vezetnek: a 
monopolisztikusság állammonopolista 
kapitalizmussá, majd transznacionális 
monopolkapitalizmussá lesz. Ez együtt jár pl. 
a termelés egyre társadalmibb s nemzetközibb 
jellegével - ám más a nemzetközisége a 
spanyol konkvisztádorok arany s rabszolga 
jövedelmének angol uzsorává, pénztőkévé, 
majd tőkés ipari forradalommá s így gyarmati 
rablássá válása, mint egy transznacionális 
monopoltőkés csoport nemzetközi 
munkamegosztása. Nem pusztán mennyiségi 
változás tehát. Hanem minőségi 
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meghatározottságban lévő mennyiség-
minőség játék. 
A stagfláció fogalma végre előkerült. Ám 
Rozsnyai szerint ennek oka nem egyszerűen 
az olajválság, hanem ama csomópontválság (e 
fogalom egyébként az ő terminusa) s az arra 
adott régi, az új helyzetben (pláne) rosszá lett 
válasz. Persze a csomópont válság sem a 
hullámelmélet terméke, mivel nem az elmélet 
varázslódik valósággá, hanem a valós 
folyamatokat magyarázza az elmélet. Amely 
valós folyamat odáig jutott, hogy pl. a 
"bérjellegű" jövedelmek állami növelése az 
USA-ban nem a termelés növekedést okozták. 
Hanem a monopoltőkék, a manipulált piacaik 
lehetőit kihasználva árakat emeltek s 
egyszerűen a többlet jövedelmeket elnyelték; 
így se a termelési apparátusaikat nem újították 
meg nagy mértékben (ez a fizetőképes 
kereslet szokta újraindítani a tőkefelhalmozást 
aztán meg túlfejlődéssel megbénítani, nem 
pedig a végy több tejet, s kenyeret jóprogram) 
se a meglévőket nem használták ki jobban. S 
az államra így végül az rímelt: csőd. És 
mindennek kifulladása-megszüntetése lökte a 
tőkét (már amelyiket lehetett) ama új 
állóeszköz beruházáshoz, a körülményeknek 
megfelelő nemzetköziséggel, bérletöréssel, és 
a többivel; a tőkés jövővel bírók meg kívánták 
szüntetni a régi módit, hogy az új karjaiba 
vethessék magukat - az adott körülmények 
közti profitmaximalizálásért. S a nagy 
jövőtlenség tovább nőtt: az 
állammonopolizmus átcsapott 
transznacionális monopolkapitalizmusba. 
 
Más. Nagy Britanniáról íródott a 60-as évek 
vége felé, hogy gazdasága az állandó 
költségvetési hiány s annak "kézenfekvő" 
pótlása: az államilag elrendelt bérstoppok 
örvényében kavarog. Ennek oka pedig abban 
lett megjelölve, hogy a birodalmi keret 
birodalom nélkül, de megmaradt. Méghozzá a 
külföldi beruházások irdatlan nagyságaként, 
meg a hadsereg nagyszámú, külföldi 
támaszpontjainak fenntartásaként. Utóbbi a 
tőkebefektetések védelmét szolgálta, előbbi 
pedig a nyersanyagexportot, az olcsóbb 
termelést-beszerzést a régi kacathoz-kacattal, 
illetve a klasszikus rablást s uralmat. Így a 
belföldi beruházásokra nem jutott tőke, illetve 
nem váltak indokolttá. Azt a gazdaságot se 

egyszerűen az olajválság látta el a Margaret 
Thatcher nevű emberevővel tehát. Még 
valami. Az, hogy a G. és L. - nek a 
reformizmussal való kacérkodás helyett ki 
kellet volna mondania: a reformizmus nem 
vezethet egyszerűen a kapitalizmus 
felszámolásához, mert számára a fennálló 
ténylegesen meghaladhatatlan. Ezért lényeges 
tudni, hogy mit enged s követel a 
kapitalizmus adott fázisa adott helyen. Hogy 
tudatosíthatóvá legyen: a reformizmusnak át 
kell csapnia forradalommá, önmaga 
ellenében, vagy - mint jelenleg látható - a 
maradékok fasisztájává lesz. Persze, a G. és 
L. beszélni fog effélékről. Vagyis lesz sóder a 
cement mellett. De mitől lett ereje a tőkének a 
visszavágásra? Nemzetköziesedés története - 
a monopolisztikusság fogalma nélkül. Mint 
történet, olvasható, s plasztikusabbá tehetné 
az alaptételeket, következtetéseket. Azt az 
egy-egy mondatot, ami a lényeget kiemelné, 
világossá tenné. De nem teszi, mert nem 
teheti: a lényeget, mint már írva volt, nem 
sikerült a cikknek látnia. 
 
• Szubjektív, tudati változások 
 
Úgy tűnik (na nem a cikk alapján), hogy a 
jóléti időszak forradalmárainak sikertelensége 
abban keresendő, hogy a jóléti időszak 
kiteljesedése voltak. Nem akartak azok lenni, 
de a történelmi helyzet nem szabad választás 
kérdése. A reformista harcok sikerességén, a 
jóléti társadalom olyan, amilyen de 
biztonságérzetén emelkedtek fel, onnan/azért 
szerveződhettek számottevővé - de a 
reformizmus irdatlan, a kapitalizmus által se 
teljesen haszontalannak ítélt (vagyis így még 
erősebbé: "össztársadalmilag" "reálissá" tett) 
árjában. S amint a reformizmus bukott a tőke 
struktúraváltásának köszönhetően, úgy 
minden radikalizálódás pernyeként hamvadt 
el végül. Ez nem egyszerűen az ő felelősségük 
volt; adott korszak meghatározottságáé. 
Persze, nem biztos, hogy teljesen kihasználták 
az összes lehetőjüket (mint ahogy mi sem: 
mivel általános nemtörődömségben élünk, 
ezért kimondhatnánk a forradalmi igazat is, 
nem csak a szubkultúrális tecciket/jóleszaz-t), 
pláne az elméletet, az irányvonalat tekintve. S 
mindebből az következik, hogy nem azért 
bukott a reformizmus, mert a forradalom 
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forrófejűi lehűltek vagy épp vízágyúval 
lehűtötték őket. Hanem mert a reformizmus 
gazdasági feltételei, játéktere a nemlét felé 
változtak. Innen a "csend". S innentől érdekes 
az ügy: modern/premodern barbarizmusok 
mozgása lesz-e az uralkodó a kapitalizmus 
növekvő működésképtelenségét látva/ 
kihasználva/súlyosbítva- vagy mindennek 
hatására a kapitalizmus meghaladva tagadása 
lesz egyre elfogadottabbá, reálissá? Sok 
változós és feltételes képlet - a megoldást a 
történelem dönti el. De világos irányvonal 
nélkül, annak következetes alkalmazása 
nélkül... 
 
• A neoliberalizmus felé mutató 

konkrét erők és lépések 
 
Csak ismételni lehetne a kritikát. De az 
ismétlés nem csak a tudás anyja, hanem az 
unalomé is. 
 
• A neoliberalizmus és a neoliberális 

globalizáció értékelése és jövője 
 
A baloldali reformerek tényfeltárása egyrészt 
hasznos, mert a tényanyagaik a kapitalizmus 
agóniáját mutathatják be, akaratuk ellenére. 
De. Mivel a kapitalizmus jóságos reformerei, 
ezért vagy a hamis tudatuk változtatja 
másmilyenné a valót s annak tényanyagát 
(nem tudva, de csinálva); vagy szánt 
szándékkal ferdíthetnek a maguk igazát 
bizonyítva. Két keserves kell hozzájuk: 
világos irányvonal s történelmi perspektíva; 
illetve ennek a konkrét tárgyban megjelenése 
- így ismerve ténylegesen, a teljes 
mélységében az adott szakmát. Persze a 
tények maguk mozzanatok: folyamatok 
mozzanatai, amelyek szer nélkül is 
rámutatnak a valóra, mint történelmi 
folyamatra, s perspektíváira. De a tényanyag 
fogyatékosságait a módszertan pótolhatja, 
illetve a megismerést könnyíti. S minél 
hamisabb / seszínűbb az irányvonal, annál 
könnyebb elveszni. Például neokeynesiánusok 
által. Persze, mindez vonatkozik a 

kapitalizmust kevésbé elfogadó (ám végül azt 
szükségképp restauráló: hierarchikusan 
elkülönült hierarchikus párt, ami elkülönült 
"köz"hatalommá, állammá lesz; tulajdon s 
áruviszonyok, valamint a tőke, bár korántsem 
mindig uralkodóként, de fenntartása stb.) 
bolsevik-szocdem szerzőkre is. Ezektől, mint 
a kapitalizmust nem örökké fenntartandó 
rendszernek gondolóktól, ellentmondásainak 
felismerőitől, azokat örökké javítgatni nem 
kívánóktól már mozgást, folyamatot is lehet, s 
kénytelenek is vagyunk tanulni. Azért, mert 
errefelé e témában csak bolsevik szerzőkre 
tudunk hivatkozni: Rozsnyai, Artner, Göncöl 
György. És ha ki tudjuk hámozni a fentebb írt 
módon a bolsevik maszlagokból az ellene is 
ható lényeget, akkor egész jól használható 
szövegeket kapunk. A kérdés az, hogy a 
logikában mennyire érezhető az 
ellenforradalmi hatás, mennyire fertőzte át az 
egészet, illetve észrevesszük-e ezeket? Ám, 
mivel nincs magyarul használható 
kommunista (nem bolsevik kommunistákra 
gondolunk) írás lefordítva eme témában (vagy 
nem tudunk róla) maradunk ezek 
használatánál. 
 
Egyébként ki van mondva a kedvenc: a 
kapitalizmus meghaladva tagadása. De 
valahogy el van kenve az egyre társadalmibb 
(nemzetközibb) termelés ellentéte a 
magánelsajátítással; a mindent társadalmilag 
szükséges munkaidőkként, áruértékként 
mérés és termelés kontra az eleven munkaerő 
kikapcsolása (a kizsákmányolás fokozásával a 
tőke éltető elemének a kikapcsolása azaz); a 
tőkefelhalmozás működéséből fakadó nyomor 
átváltozása a tőke működésképtelenségének 
nyomorává (pauperizáció). Így a belső, 
rendszer által megoldhatatlan ellentmondás 
helyett a külső, talán megoldható problémák 
kapnak hangsúlyt (környezetszennyezés). Így 
pedig csak óhaj a társadalmasítás, nem pedig 
történelmi kényszer; csak a haladás egy 
menüpontja, nem pedig az egyetlen előrevivő 
megoldás. Ez baj. Baj-baj-baj.

 
 

 

*** 
 



 
 
 
 
Az egyszerűség és a takarékosság okán a Gondolkodj és Lázadj csoport kritikáját a kritikájukra 
adott válaszunkkal összefonva közöljük. Észrevételt ott tettünk, ahol azt szükségesnek láttuk; a 
többihez, már amennyiben nem említettük előleg-utólag más  kérdéskörnél, az egyetértés 
tendenciájaként észrevételt nem fűztünk.  

 
A Gondolkodj és Lázadj csoport válasza  a kritikánkra 

 
 

• A Részeg Hajó válasza a Gondolkodj és Lázadj csoport kritikájára 
 
 
G. és L.: 
 
Köszönjük a tanulságos kritikát. Elismerjük, 
hogy a cikk irányvonala lehetett volna 
világosabb és jó lett volna beleírni még „egy-
egy mondatot, ami a lényeget kiemelné, 
világossá tenné.” Mivel mi tisztában vagyunk 
azzal, hogy mindannyiunk tudása és 
képességei korlátozottak, el is küldtük 
mindenkinek (nektek is) a nyers cikket, 
akiktől remélhettük azt, hogy rámutat arra, 
hogyan lehetne fejleszteni. A kapott tippeket 
mindig beledolgoztuk a cikk következő 
változatába, ezt tervezzük a ti kritikátokkal is. 
 
Könnyen lehet, hogy szerencsésebb lett volna 
a gazdasági alappal, a tőkecentralizációval 
stb. kezdeni (bár ekkor érzésünk szerint 

többen abbahagyták volna az elején az 
olvasását), hiszen a cikk elejéből valóban úgy 
tűnhet, hogy „az osztályharcot vesszük 
önmagában állónak”. Az iromány közepétől 
azért kiderül, hogy nem így van. Azt pl. nem 
írtuk, hogy „a neoliberalizmus pusztán a 
munkásmozgalom ellen jött létre”, de tényleg 
hangsúlyoznunk kellett volna pl. azt, hogy „A 
tőkésosztálynak nem egyszerűen a 
bérmunkásosztály gyilkolászása a célja”. 
 
Igazatok van abban, hogy pontatlan a 
neoliberalizmus lényegének megfogalmazása, 
valószínűleg át fogjuk írni a címet arra, hogy 
 
„A neoliberalizmus lényege a munkásosztály 
nézőpontjából”. 
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Ha eklektikusságon azt értitek, hogy nem 
egytényezős magyarázatot próbálunk adni, 
akkor ezt vállaljuk. 
 
„a kizsákmányolás foka, milyensége, a 
bérmunkásosztályhoz való puha/kemény 
hozzáállás is a történelmileg alakuló 
tőkefelhalmozás feltételeinek 
meghatározottságban értelmezhető, mint 
ahogy az osztályharc objektíve elérhető céljai, 
lehetőségei (meddig lehetséges egyáltalán 
reformista harcot folytatni) is.” 
 
Ez alapján úgy tűnik, mintha ti tagadnátok a 
szubjektív tényezők és okok jelentőségét vagy 
akár létezését. Persze amit írtok, az 
önmagában rendben, de egy szót sem írtok 
arról, hogy mindig eléri-e a proletariátus azt, 
amit objektíve (a gazdasági 
meghatározottságok szempontjából) 
maximálisan lehetséges a kapitalizmuson 
belül? Mi azt gondoljuk, hogy távolról sem 
éri el: már pusztán az a momentum is 
számottevő gátló hatást fejt ki, hogy a 
kommunizmusnak nevezett sztálinizmus 
elvette a tömegek kapitalizmuson túlmutató 
perspektíváját. Egyébként pedig ki az, aki 
képes meghatározni, hogy elvileg mi az 
objektíve elérhető maximális cél? Tehát 
szerintünk a reformista (és a magát 
antikapitalistának tartó reformista) 
munkásmozgalomra is igaz, amit a 
forradalmárokról írtok: „Persze, nem biztos, 
hogy teljesen kihasználták az összes 
lehetőjüket”. Így mi nem gondoljuk, hogy „a 
reformizmus bukott” és „a reformizmus 
gazdasági feltételei, játéktere a nemlét felé 
változtak”, bár nyilvánvalóan alapvetően 
beszűkült a mozgástér a transznacionális tőke 
dominanciájával, a neolib globalizációval. De 
a reformizmust korai még temetni, mivel igen 
változatos megjelenési formái vannak, pl. az 
Artner által is leírt, „új gazdasági-politikai 
modell felé” mutató latin-amerikai 
integrációk, pl. az ALBA, amely egyik 
csúcsértekezletén a „szocializmus építését” is 
deklarálták. 
 
• Részeg Hajó válasz: 
 
Eklektikusság alatt nem kívánatos politikai 
tendenciák felsarjadását, illetve módszertani, 

a lényeg s jelenségformák közti kapcsolat 
időnkénti ki nem mutatását értjük. Például 
azt, hogy ama sok tényező egy működés, a 
tőkefelhalmozás történelmileg alakult s 
alakuló mozzanatai. De mind a kettőről írunk 
még. 
 
A szubjektív tényezőkkel kapcsolatosan 
kifogásolt gondolatmenet pedig imígyen 
kezdődik: 
"Az ún. jóléti állam nem egyszerűen s pusztán 
a sikeres reformista harc terméke, s nem is a 
felvilágosultabb tőkések nagylelkű ajándéka. 
Hanem az állammonopolista kapitalizmus 
adott időszakában s adott pontjain létrejöhető 
és olyan amilyen, de osztályharccal 
létrehozott működés, ami ott és akkor a tőke 
hasznára vált. Amit így sem térben, sem 
időben általánossá tenni nem lehet."  
Aztán írtuk a kifogásolt részt. Vagyis itt 
keretekről és lehetőségekről volt szó. Ezekhez 
pedig nem úgy viszonyultunk, hogy csak 
egyfélét hozhatnak létre. De úgy sem, hogy 
megfeledkezünk róluk. A játéktér 
meghatározza a játékot is annyiban, hogy pl. 
futballpályán egyrészt macerás úszóversenyt 
rendezni; másrészt  ha futball helyett 
felrúgóversenyt rendeznének, akkor annak 
konkrét lefolyását (ki kit rúgott fel épp 
akkor), mint helyszíni meghatározottság egyik 
mozzanata a szubjektív tényezőkre bízza. 
Vagyis a mondatban ott gubbaszt a szubjektív 
tényező számbavétele is. Csak úgy, hogy ne 
legyen belőle voluntarizmus. 
És valóban, fatalistaként se írtunk egy szót se. 
Tendenciákról írunk és azok lehetséges 
kifutásairól, meg ezek felismeréséről. Illetve a 
fel nem ismerés következményeiről. Például 
most arról, hogy ez a mondat: >> Egyébként 
pedig ki az, aki képes meghatározni, hogy 
elvileg mi az objektíve elérhető maximális 
cél? Tehát szerintünk a reformista (és a magát 
antikapitalistának tartó reformista) 
munkásmozgalomra is igaz, amit a 
forradalmárokról írtok: „Persze, nem biztos, 
hogy teljesen kihasználták az összes 
lehetőjüket”. << azt jelenti: ahogy a 
kapitalizmus az örök szürkeség végtelenjéig 
létezhet, úgy a reformizmus is örökké 
javítgathat. Mi viszont tagadjuk e végtelen 
lehetőjét, mert úgy látjuk, hogy előbb löki e 
világot társadalmának ellentmondásai vagy a 
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világháborúba, a digitális roncsok 
kőkorszakába, a barbarizmusba, 
kapitalizmusból lett kapitalizmus előtti 
mocsokba- vagy kényszeríti ki a proletár 
tömegekből a kommunizmus felépítését (és 
vagy-vagy: tehát nincs kizárva a szubjektív 
tényező). Persze, ha nem "elvileg létező 
objektív célról" lett volna szó, hanem a 
konkrét helyzet megítéléséről, a konkrét 
helyzetben szükséges lépésekről (de az egy 
kommunizmus - egy irányelv 
meghatározottságát nem felejtve el: bárhogy, 
pl. bolsevik pártként nem építhető fel a 
kommunizmus!), akkor valóban feltehető ama 
kérdés. Bár megjegyzendő, hogy ebben az 
esetben is csak akkor tolerálható, ha a helyzet 
kiélezett, élessége indulatot szül, s felelőtlen-
autoriter tendenciák jelennek meg a kritikai- 
kollektivisták helyett és ellenükben. Vagyis 
például akkor, amikor egy mindenttudóka a 
szakadékba felelőtlenítene mindannyiunkat. 
De a kérdés akkor is tételezne helytelent: 
tudniillik azt, hogy a világ nem 
megismerhető. Nem az Engels-i értelemben, 
vagyis hogy a világ megismerésének 
folyamata a világ alakulásának, újból újat 
szülő dinamizmusának következtében a 
megismert és megismerendő dinamikus 
kettőségét jelenti; hanem pl. a vallási 
értelemben, hogy  eleve és soha meg nem 
ismerhető a mindenható ésatöbbi 
felsőbbrendűségek miatt. Ez utóbbi 
statikusságot azért ne kísértsük. 
 A reformizmus kérdéséhez pedig gonosz 
varázslattal ideidézzük az idézetet. Ezt: „a 
reformizmus gazdasági feltételei, játéktere a 
nemlét felé változtak”.  Felé. Szép, 
dinamizmust, tendenciát kifejező szó. Így 
tehát nem azt mondtuk, hogy a reformizmus 
már semmit sem érhet el. Hanem azt, hogy e 
játéktér a kapitalizmus lehetőinek 
beszűkülésével együtt zsugorodik. Ám azt is 
mondjuk, hogy ez a tőkék és államok 
történelmileg alakult és alakuló 
hierarchiáiként és hierarchiáiban valósul meg. 
Pl. a kínai reformizmusnak több lehetője van 
gazdaságilag, mint mondjuk az USA New 
Deal 2.0-nak (a világ ipari műhelye és 
ellentmondásai kontra a világ leghatalmasabb 
adósa és ellentmondásai); más kérdés, hogy 
az osztályszerkezet, osztályviszonyok, 
politikai formák mivé 

vadíthatják/silányíthatják (forradalmi 
szempontból) a kínai reformista harcokat. 
Nem beszélve egy esetleges kínai 
epicentrumú válság következményeiről, 
amely lehetőség a kapitalizmus önmagán való 
túlfejlettségének a valóságából fakad. Vajon 
miért zúdultak a lakossághoz juttatott jobblét- 
pénzek a spekulációba végül? Csak nem azért, 
mert a "gondolj a jövődre te kis tulajdonodba 
zárt!" kényszere a befektetések felé terelte 
ama pluszt, akkor, amikor a reálszféra nem 
tud annyi tőkét felszívni? Mert nem lehet pl. 
annyi gyárat építeni a versenyben tartó 
profitnagyságokhoz és e tőkefelesleg 
spekulációvá lesz és összeomlássá? És ha a 
kapitalizmus önmagán való túlfejlődése a 
pekingi díszszemlén szomorú gramofonként 
kocsikáztatott pártfőtitkár utasítására 
általános(abb) hedonizmussal párosulna? Ha 
feléléssel próbálnák felpörgetni a reálszférát? 
E nászról a stagflációt s Rozsnyait említve 
már értekeztünk. Elég arra utalnunk itt, hogy 
akkor se kell annyival több gyár, mint 
amennyi tőke s népességfelesleg a 
termelőerők fejlesztésével létrejön illetve 
kiszorul. Nincs kiút. 
 
Latin Amerika szocializmusa pedig arról szól, 
hogy védjék meg a szegény s baloldaliságra 
fogékony tömegek saját nemzeti 
burzsoáziájukat, illetve annak vezetőit a Nagy 
Északi Keresztapáktól. Hogy Chavez 
komolyan hitte-e amit mondott, mellékes. 
Hogy a nyomorúságból a bolivári progresszió 
nyomorúságos népjólétet, felülről lenti 
döntéshozatalt, meg boliburt (bolivári 
burzsoázia a szovbur mintájára; ám a szovjet 
viszonyokhoz mérten nyomorúságosan kevés 
változtatással a kapitalizmuson) csinált, s 
mindez egy jobbos (katonai) diktatúrához 
mérten  jóléti-reformistának meg az ún. 
szocializmus felé mozgó  forradalmiságnak 
tűnik- érthető, csak nem elfogadható. 
Egyrészt mert a nagy semmiben egy porszem 
megjelenése is a mindenség teremtésének 
tűnik: ha olyan vidék kap orvost és iskolát, 
amelyik előtte csak hírből hallott ilyesmit; ha 
nincstelenek kapnak egy szelet kenyeret 
naponta, az adott körülmények közt nagy 
dolog, de korántsem mondható oly 
eredményesnek, mint az európai illetve észak 
amerikai reformizmus/jóléti állam, ahol a 
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középrétegekké válás lett tömegessé a 
kapitalizmus adott időszakát kihasználva. És 
ez az ami vagy nem térhet vissza, vagy a 
korábbiaknál jóval nagyobb nyomorúság árán 
csak, amit az osztályok s rétegek illetve a 
tőkék és államok nemzetközi hierarchiáin 
keresztül kell szétteríteni (ennyiben nulla 
összegű játék; hozzá a kapitalizmus növekvő 
működésképtelensége; azaz régen 1+ hoz 
tartozott 1– , ma 1+ hoz 2,3 –). Másrészt 
pedig a tőke, az állam, a hierarchia, az érték 
minden beszéd ellenére e társadalmak lényegi 
elemei maradtak, s így az újszülött neve sem 
lesz más, mint a réginek: kapitalizmus. És 
még valami: e felülről gerjesztett progressziót 
az alant mozgása nem írta felül ez ideáig 
forradalmi módon. Felülről rávenni a 
tömegeket az új társadalomra lehetetlen, pláne 
akkor, ha emögött egy sajátos érdek, a 
nemzeti burzsoázia "ne zavard a köreimet se 
fentebbről (USA) se lentebbről 
(proletariátus)" érdeke is ott húzódik. E 
társadalmi mozgások távol állnak Allende 
Chiléjétől is. Nem jött létre ez ideáig az XY 
elnök kezdeményezésén túlszaladó, annál 
balosabb ellenhatalom. A kapitalizmus 
lehetőinek szűkülése a reformizmus 
lehetőinek szűkülését jelenti; ám e tömegek 
nem léptek még túl a reformizmuson. Csak rá 
lesznek kényszerülve, hogy leszámoljanak 
"saját", atyai (bocsánat,  Föld Anya-i) 
progressziójukkal.             
 
De folytatódjék a G és L válasz: 
 
"Mert például nyugaton miért lehetett elérni 
eredményeket? S miért akkor, s oly 
mértékben (pl. Nagy-Britannia 20. század 
eleji munkásarisztokráciája nem= az 50-es 
évek USA jóléti állam munkásaival)." 
 
Itt nem egy, a világkapitalizmus történetét 
leíró grandiózus műről beszélünk, hanem egy 
neoliberalizmusról szóló cikkről. Jó lenne 
persze, ha létezne az előbbi, akár mi, akár más 
írná meg és egyébként a jóléti állam elemzése 
nem csak a neolib cikk nézőpontjából, hanem 
önmagában is fontos téma, már csak azért is, 
mert sokan még mindig abban reménykednek, 
hogy lesz még itt jóléti kapitalizmus. 
Másoktól eltérően egyáltalán nem akarunk 
arra hivatkozni, hogy terjedelmi okokból nem 

írtunk bővebben erről, hiszen a webre 
akármekkora írás felfér. Az igazság az, hogy 
egyrészt a jóléti állam kialakulásának 
részletes leírása minimum hónapokkal 
késleltette volna a cikk megjelenését, 
másrészt sokkal kevesebb forrás áll 
rendelkezésünkre a témában, ami azt is 
jelenti, hogy a tudásunkat sem éreztük 
elégnek ehhez. Megköszönjük, ha tudtok 
ajánlani hasznos irodalmat a témában. 
 
"monopólium", "monopolisztikusság" 
fogalmától való rettegés 
 
Valóban nem kedveljük ezeket a fogalmakat, 
mivel eredeti (szó szerinti) és a 
szakirodalomban is előforduló jelentésüktől 
(mono = egy, egyetlen) eltérő módon 
használják őket és ezzel zavart és félreértést 
kelthetnek. Ennek ellenére kellett volna írni 
erről egy kis zárójeles pontosítással.    
 
• Részeg Hajó válasz 
 
Továbbra is az a véleményünk, hogy e 
fogalom, a kapitalizmus fogalmához 
hasonlóan meg és kikerülhetetlen. Nem 
tudjuk másként jellemezni azt, hogy a tőkék 
nagysága kezdetben ahhoz volt "csak" 
elegendő, hogy a bérmunkásosztály, illetve a 
társadalom számára létezzen 
monopóliumként: legfőbb munkaadó = tőkés 
munkaadó, illetve, hogy a társadalom 
újratermelési folyamata  különböző 
áttételekkel, de a tőkefelhalmozásnak 
rendelődik alá. Egymással szembeni 
konkurenciájukat viszont még nem 
monopolisztikusan, hanem szabadversenyes 
tendenciájúként jellemezhetjük; azaz nem ők 
manipulálták piacaikat, hanem a piaci 
folyamtok őket; inkább reagáltak tudatlan, 
vak erőkké oldódva egymással szemben, 
mintsem tervezték volna a piac manipulálását: 
e manipulálásért folyó konkurenciaharcot. Ez 
utóbbit a tőkék koncentrációjával és 
centralizációjával létrejövő monopolisztikus 
nagyságokkal lehet(ett) csak folytatni. S a 
monopolisztikusságon belüli 
formaváltozásoknak is meg van a maguk 
jellegzetessége. De a monopolista extraprofit, 
a kényszeres kapacitás túlbővítés és krónikus 
kapacitás kihasználatlanság, a tendenciájában 
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állandósuló infláció vagy csak az állam 
szerepének kényszerű változásai stb., stb.-
mindez nem érthető meg a 
monopolisztikusság fogalma nélkül. Ehhez 
elégtelen a nemzetköziesedés vagy a 
tőkekivitel említése (lásd később). Mert 
mindez következmény: méghozzá a tőkés 
monopolisztikusságé. 
A monopoltőkés viszonyok különbözőségéről 
már a kezdet kezdetén írtak; már Engelsnek is 
feltűntek e tendenciák. Aztán Hilferding, 
Rosa Luxemburg, Lenin, Buharin munkái s 
vitái; és az ezzel foglalkozók kb. 99%-át 
kihagyva említenénk meg Göncöl György 
Marxizmus és változó világ c. munkájának 
idevágó részeit, illetve  Rozsnyai Ervin: az 
Imperializmus korszakváltásai c. munkáját. 
Persze, megelőzve a bajt meg kell 
említenünk, hogy  a bolsevik szerzők 
írásaihoz való viszonyról már írtunk. Mint 
ahogy arról is, hogy az imperializmus 
fogalmát jóval helytelenebbnek tartjuk a 
monopolisztikusság fogalmánál: az 
imperialista jelleg valójában jóval 
általánosabb a monopolisztikusságnál (vö. 
globalizáció); és e különös darabosságból 
kifolyólag (a tőke általános jellegének 
elkenésével a nemzeti felszabadító s 
antiimperialista tőke tételezése) mondjuk: ha 
valami bolsevik, hát az a fogalom az.      
 
G. és L.: 
 
„Ugyanis szó sem esik arról, hogy az egyre 
nagyobb tőkék kialakulása s térhódítása, mint 
kapitalista mennyiségi változás: a 
szabadversenyes tendencia átcsapása 
monopolisztikussá, azaz minőségi változássá. 
S e minőségi meghatározottságban, azaz a 
kapitalizmus monopolista szakaszán belüli 
további mennyiségi változások a minőségen 
belüli minőségi változásokhoz vezetnek: a 
monopolisztikusság állammonopolista 
kapitalizmussá, majd transznacionális 
monopolkapitalizmussá lesz. Ez együtt jár pl. 
a termelés egyre társadalmibb s nemzetközibb 
jellegével.” 
 
Van szó erről, csak más szavakkal, pl.: „Már 
nem csak a nyersanyagokat szerezték be 
külföldről, nem csak a kész termékeket vitték 
ki egyre nagyobb arányban más országokba, 

hanem a termelés folyamata is egyre inkább 
nemzetközivé vált.”. Itt lehetett volna arról is 
írni, hogy ezt a nemzetköziesedést is részben 
az államok tevékenysége segítette elő, pl 
export-támogatásokat nyújtottak a saját 
vállalataiknak és kedvezményekkel 
csalogatták a külföldi tőkét. 
 
Úgy tűnik, a túlfejlődés kifejezést két 
(egymással összefüggő, de megfelelően nem 
tisztázott) értelemben használjátok. Az egyik 
a konkrét történelmi helyzetre vonatkozik: „az 
állammonopolista kapitalizmus túlfejlődése a 
saját technikai bázisán, illetve a saját 
(nemzeti) szabályozásán”, a másik 
általánosan, ahogy Marxék is értették, pl.: „a 
termelőerők fellázadnak a termelési mód 
ellen, amelyen túlnőttek.” (Engels, Anti-
Dühring). Az első esetben utaltunk a 
jelenségre, de sajnos valóban nem neveztük 
néven a gyereket. A második esetben a 
fordított kapcsolatra utaltunk: „a termelés 
bolygóméretekben való társadalmasodásának 
folyamatát jelentős részben a neoliberális 
intézkedések gyorsították fel.” Arról is kellett 
volna expliciten írnunk, hogy a neoliberális 
intézkedéseket a termelés bolygóméretekben 
való társadalmasodása követelte meg, 
kényszerítette ki. Sajnos az általunk elérhető 
források alapvetően nem így, nem ezzel a 
szemlélettel, terminológiával tárgyalják a 
problémakört és így adataink sincsenek arról, 
hogy a különböző időszakokban, ill. 
iparágakban pontosan hol tart a túlfejlődés. 
 
„Persze a csomópont válság sem a 
hullámelmélet terméke, mivel nem az elmélet 
varázslódik valósággá, hanem a valós 
folyamatokat magyarázza az elmélet.” 
 
Ez valami félreértés lehet, sehol sem írtunk 
olyat, hogy a válságelmélet az oka a 
válságnak. Vagy ezt másra értettétek? 
 
• Részeg Hajó válasz 
 
Nem, csak megemlítettük a széles tömegek 
számára. Hátha elolvassák; e vitáknak nem 
csak az egymással való cseverészés a célja 
ugyanis, hanem az öntudatra ébresztés 
kísérletei is. Vagy sikerül, vagy nem.  
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G. és L.: 
 
„a reformizmussal való kacérkodás” 
 
Ilyet hol találtatok a cikkben? 
 
Egy tippünk van, ez: „vagy erősödik az 
alulról, a munkásosztályból jövő nyomás és 
forradalmi vagy reformista úton egyre jobban 
háttérbe szorítják a magántőkét, kiveszik a 
kezéből a termelés megszervezését”. 
Csakhogy itt mi egyáltalán nem állítjuk, hogy 
reformokkal megdönthető a kapitalizmus, 
hanem csak azt, hogy elvileg (a konkrét 
történelmi helyzettől elvonatkoztatva) nem 
zárható ki, hogy el lehet mozdulni a verseny 
háttérbe szorítása, az államkapitalizmus felé, 
mint ahogy tettek is ilyen lépéseket a nyugat-
európai államokban. A cikk más részein 
utaltunk arra is, hogy ez az út egyre inkább 
csak absztrakt lehetőség, amelynek egyre 
kevesebb a realitása. 
 
• Részeg Hajó válasz 
 
Ez az idézet a cikkből arrafelé hajlik: "Annak 
az ideológiának, hogy az állam ne avatkozzon 
bele a gazdaságba, (pontosabban nem úgy, 
hogy az korlátozza a profitszerzést, hanem 
úgy, hogy elősegítse: privatizáljon, 
liberalizáljon, csökkentse az adókat, stb.) épp 
az az értelme, hogy a „demokrácia” hatását és 
lehetőségeit csökkentse. Pl. amíg egy vállalat 
az államé, addig a választópolgárok 
követelhetik, hogy az ő érdekükben 
tevékenykedjen, ill. a nyereségét az ő 
érdekükben használják fel, ha viszont 
privatizálták, ez már fel sem merülhet."  
Hozzá, hogy már csavarodjon is: "A 
munkásmozgalom rengeteg áldozat árán 
elérte, hogy a gazdasági, és különösen az 
újraelosztást illető kérdésekbe a 
munkásosztály bele tudjon szólni. A 
neoliberális ideológia, ill. az általa vezérelt 
globalizáció ezeket a kérdéseket kiveszi a 
„demokrácia” hatóköréből és ezzel is növeli a 
hatalom koncentrációját." 
E mondatok kinyitják a korábban G. és L. 
által a válaszukban idézett "új gazdasági-
politikai modell felé" az ajtót. Vagyis a 
>>kapitalizmust kapitalizmussal a 
kapitalizmus meghaladásává változtatni 

reformizmus<< felé az ajtót. Eme ósdi és 
meglehetősen ellenforradalmi tétel 
ellenforradalmi világunkban különös 
gravitációval bír. Mivel Széles Gábor, 
burzsoá lévén nem fogja e gravitációt 
kikapcsolni, meg kell próbálnunk nem 
kinyitni eme ajtókat. Vagyis nem elég 
semlegességet tanúsítani, hanem ki kell 
mondani az adott működés, tétel stb. 
ellentmondásos, illetve ellenforradalmiságtól 
nem megszabadítható (bár progresszivitást 
azért létrehozható, amit ő ellenében kell/ene/ 
továbbvinni) jellegét. 
Nem a tény a kérdés, hanem a folyamat, nem 
pusztán a jelenség, hanem a lényeg, ami 
kommunista perspektívát indukál; tehát 
mindez kommunista perspektívából 
értékelendő. Ha ez nincs, vagy csak 
részlegesen, netán a végére, vörös farokként 
odatapasztva, akkor  a reformizmussal való 
kacérkodás felé csúszik a dolog.      
 
G. és L.: 
 
„Van egy ugrás a G.és L gondolatmenetben: 
segíteni a tőkén általában (1), aztán meg a 
kisebbekkel szemben a nagyobbaknak 
konkrétan (2). Az 1 nem feltétlenül okozza 2; 
a 2-es pont eleve nem 1-es.” 
 
Mi nem mondjuk, hogy a kettő ekvivalens. 
Vannak olyan intézkedések, amik válogatás 
nélkül segítenek nagy- és kis tőkéknek (pl. a 
munkaerőpiac liberalizálása) és vannak 
olyanok, amelyek csak a nagyoknak 
kedveznek, a kisebb tőkéket (ill. azok igen 
jelentős részét) hátrányosan érintik, pl. vámok 
eltörlése. 
 
"Az ún. jóléti állam nem egyszerűen s pusztán 
a sikeres reformista harc terméke, s nem is a 
felvilágosultabb tőkések nagylelkű ajándéka. 
Hanem az állammonopolista kapitalizmus 
adott időszakában s adott pontjain létre jöhető 
és olyan amilyen, de osztályharccal 
létrehozott működés, ami ott és akkor a tőke 
hasznára vált." 
 
„a "demokratikus" …nyugati kormány 
legalább elszámoltatható, s így van kontroll a 
tőke felett - csakhogy ez nem tőkeellenes 
kontroll. Ez a tőke érdekében korlátozni a 
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tőkét kontroll, ami aztán túl szűkké válik a 
tőke számára.” (kiemelés tőlünk: G&L) 
 
Valószínűleg csak nekünk tűnik úgy, hogy itt 
kissé le vannak egyszerűsítve a dolgok. A 
munkásoknak adott jóléti juttatások és a tőkés 
termelés állami szabályozása bizonyos 
értelemben nem ellentétes az össztőke 
közvetett érdekeivel, azonban a tőkék 
többségének közvetlen, rövidtávú érdekeit 
többnyire sérti. A tőkések többségének 
igencsak nem volt kedvére az, hogy nem 
dolgoztathatják korlátok nélkül és nem 
rúghatják ki bármikor a munkásokat, hogy 
munkaruhát, védőfelszerelést, fizetett 
szabadságot stb. kell nekik biztosítani, hogy 
az egyre szigorodó határértékek miatt nem 
bocsájthat ki akármennyi környezetszennyező 
anyagok a természetbe és a termékeknek is 
különféle biztonsági előírásoknak kell 
megfelelniük. Nem véletlen, hogy támadják 
ezeket az intézkedéseket és próbálják elérni, 
hogy kevésbé legyenek szigorúak a 
jogszabályok, ill. kevesebb erőforrást 
kapjanak az ezeket ellenőrző állami 
hatóságok. Persze, a szabadidőipar pl. 
profitált a lecsökkentett munkaidőből, de ez 
akkor jelentéktelen tényező volt. A jóléti 
állam kiépítése növelte az össz-keresletet és 
ez alapvető fontosságú a piacprobléma 
kezelése szempontjából, de a partikuláris 
közvetlen tőkés érdekekkel ez ellentétes volt. 
 
• Részeg hajó válasz 
 
Mit tegyünk, ha a lényeg ily egyszerű? 
Leírjuk a lényeget egyszerűen. Legalábbis 
megpróbáljuk. Amellett az eggyel ezelőtti 
válaszunkra is utalnánk itt: a reformizmus 
lényege ez, progresszivitása vagy ezért bukik, 
vagy ez ellenében kell forradalmiként 
meghaladni.  
 
G. és L.: 
 
"...>>demokrácia<< (miért idézőjel? a G. és 
L. szerint a mostani még se az igazi?)" 
 
Azért használunk idézőjelet, mert a 
demokrácia kifejezést sokan sokféle 
értelemben használják. Az emberek többsége 
azt érti alatta, hogy úgy történnek a dolgok, 

ahogy a nép (az emberek döntő többsége, aki 
ugyebár proli) akarja, ill. ahogy az érdekében 
áll. Az idézőjellel azt hangsúlyozzuk, hogy ez 
a kapitalizmusban illuzórikus és el akartuk 
kerülni a látszatát is annak, hogy az ennek 
elérését (még durvább esetben: ennek 
visszaállítását) reálisnak látnánk és az ezért 
való harcra buzdítanánk. 
 
• Részeg hajó válasz 
 
Visszautalva az utóbbi kettő válaszunkra: az 
idézőjeles utalás kevés. Nem olyan időket 
élünk. 
 
 G. és L.: 
 
„Vagyis a neokon nem szimplán a legsátánibb 
elegye a liberalizmusnak és 
konzervativizmusnak a munkásmozgalom 
ellen. Hanem a valósággá vegyült 
neoliberalizmus (netán ideáktól a valóság által 
megfosztott neoliberalizmus)” 
 
Ahogy a cikkben írtuk: „A neoliberális 
gazdaságelmélet különböző politikai 
ideológiákkal, értékrendekkel és 
társadalomszervezési elképzelésekkel 
párosulhat”, pl. az SZDSZ nem volt éppen 
neokon. Tehát mi nem mondanánk, hogy a 
neokon az „ideáktól a valóság által 
megfosztott neoliberalizmus”, épp 
ellenkezőleg: (konzervatív, pl. keresztény) 
ideákkal elködösített neoliberalizmus. Van 
olyan amerikai neokon, aki (Orbánhoz 
hasonlóan) nem csak tagad bármiféle 
kapcsolatot a neoliberalizmussal, hanem a 
tőle balra álló, akár marxista irányzatokat (pl. 
Adorno-ékat) mossa össze a 
neoliberalizmussal, természetesen idealista 
alapokon. Annak elemzése, hogy az egyes 
konkrét országokban és időszakokban miért 
pont azzal az ideológiával párosodik a 
neoliberalizmus, amivel, jelenleg tényleg 
meghaladja a lehetőségeinket. 
 
• Részeg hajó válasz 
 
Mivel a cikk eme része az USA-ra fókuszált, 
mi is erre reagáltunk. De igaz, hogy már a 
példa alapján sem lehet általánosítani; a 
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valósággá vegyült neoliberalizmus nem csak 
neokon formát ölthet. 
 
G. és L.: 
 
"A 'G és L' szerint a neolib versenyimádó, 
majd azt, hogy lám, szembe mennek ezzel a 
trösztellenes törvények felszámolásával. Csak 
ismételni lehet: a cselekedetben 
következetesek, a totalitásban 
(következménnyel bíró cselekedetek) már 
nem." 
 
Itt alapvetően abban tér el a látásmódunk, 
hogy szerintünk különböző emberekről van 
szó: az elméleti szakemberek szeretnének 
tökéletes versenyt, az óriásvállalatok pedig 
nem szeretnének trösztellenes korlátozásokat. 
(A politikusokat mindkét oldalról érik 
hatások, de az ő következetességükről 
beszélni eleve nonszensz lenne.) Azzal 
viszont egyetértünk, és jó meglátásnak tartjuk, 
hogy ebben a vitában mindkét oldal csak a 
saját korlátai között következetes. 
 
„Dereguláció, liberalizáció, szabad- 
kereskedelem 
 
1, kis demokratikus játék: válaszd ki a 
megfelelő/ neked tetsző megoldást.” 
 
Ezt a részt egyáltalán nem értjük.  
 
"Idekeverni a Fideszt nem biztos, hogy jó 
ötlet. …Hogy működése unortodox 
neoliberalizmus-é vagy hiperállami 
neokonzervativizmus - hát lehet róla 
elmélkedni, csak felesleges." 
 
Mi nem egy címkét akartunk ráragasztani a 
Fideszre, hanem azt mutattuk ki, hogy a 
tevékenysége egyáltalán nem áll olyan szöges 
ellentétben a neoliberalizmussal, mint ahogy 
azt ők beállítani igyekeznek. Ez pedig ezért 
lényeges, mert a magyar nyelvű olvasók 
általában ezt a pártot ismerik a legjobban és 
így nekünk ezen keresztül lehet legjobban 
demonstrálni, hogy nem elsősorban a 
politikusok hangulatán múlik, hogy épp 
neoliberális irányba halad-e a világ. 
 
 

•  Részeg Hajó válasz 
 
Azért írtuk némi vitriollal azt, hogy kis 
demokratikus játék, mert a tőkefelhalmozás 
szabályozásáról, mint lényegre utaló lényeges 
kérdésről szól a cikk ominózus része; ám 
korántsem forradalmi attitűddel. Azt írni, 
hogy egyesek ezt, mások azt állítják és pont, 
annyit tesz, hogy a cikk nem a lényeget, 
hanem a jelenséget írja le, mivel a jelenségek 
közt szabadon választhat a tisztelt olvasó. És 
boldog lehet, mert nem látta a lényeget. 
Csakhogy a forradalmi attitűd nem azt jelenti, 
hogy autoriternek kell lenni. Hanem azt, hogy 
világos irányvonal mentén kell leszögezni az 
álláspontot; ki kell mutatni a lényeg adott 
esetben ellentmondásos megnyilvánulásait, 
jelenségeit. Aztán lehet kritizálni: vagy 
sikerült, vagy nem. Ugyanígy lehet tenni a 
módszertannal, a lényegről alkotott képpel s 
perspektívával... De itt nem efféle sikerről 
vagy bukásról van szó, hanem jelenség 
turkálóról. Nem egy forradalmi szervezet állít 
valamit jól- rosszul, hanem nem állít semmit s 
így és ennyiben felszámolja magát. Ezt 
elkerülendőnek gondoljuk és lázadunk is 
ellene. 
A Fideszről. Pont az volt a cél, hogy ne 
címkefelhőben kavarogjunk. Pont ezért 
mondtuk ki a Fidesz lényegét kritikánkban. 
Persze, fontos kimondani azt is, hogy a 
neoliberalizmus, bármennyire is zagyválnak 
ellene, nem idegen a Fidesztől. De hogy mi a 
kapcsolat, ahhoz az kell, hogy működésük 
lényege legalább 1 mondat erejéig, de 
ábrázolva legyen. És ne felejtsük: a 
neoliberalizmus lényege a kapitalizmus. A 
lényeg ellentmondásosságának fejlődése, az 
ellentmondások kiéleződése sajátos formák 
dinamizmusaként jelentkezik adott helyen és 
időben. A Fidesz se több; alakul, míg 
alakulhat, vadul, míg vadulhat. S a lényegével 
pusztul, vagy másé lesz ez a dicső szerep- a 
történelem eldönti. 
 
Ennyi. Ha a kritikára adott válaszunkra kritika 
érkezik- szívesen látjuk, s megvitatás után 
közkinccsé tesszük. 
 
Kommunista üdvözlettel: Részeg Hajó  
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Mi tagadjuk azt, hogy a kommunizmus csak 
egy lehetőség, amelynek megvalósulását épp a 
kapitalizmus akadályozza meg, s így a 
kommunizmus tulajdonképp bármilyen 
eszközzel létrehozható bármi lehet. Mi azt 
állítjuk, hogy a kommunizmus a kapitalizmus 
meghaladva tagadása, amit a kapitalizmus 
belső, kibékíthetetlen, növekvő ellentmondásai 
határoznak  meg. Azt mondjuk, hogy a 
tőkefelhalmozás uralkodó volta a bérmunkát 
kizsákmányoló tőkékkel valósul meg, de a 
tőkék egymást kényszerítette fejlődése a 
kizsákmányolás fokozásával, az eleven 
munkaerő megtakarításával jár, és ez a 
tőkefelhalmozást és annak társadalmát kezdi 
megbénítani. 

A kapitalizmus a tőkefelhalmozás rendszere: 
eleven munkaerő kizsákmányolásán alapul és 
ezt a tőkék konkurenciaharcában egyre 
nemzetközibb és társadalmibb működéssel, a 
technika és tudás, a termelékenység tőkéhez 
nyomorított és nyomorító fejlesztésével, 
növelésével fokozzák. De így e rend éltető 
elemét, az eleven munkát kapcsolják ki, a 
tényleges fizetőképes kereslet csökkenését 
okozva; és egyben a profitért feleslegessé tett 
termelőkapacitások a tőke reálszférába való 
visszaforgatását teszik egyre lehetetlenebbé. A 
tőkefölösleg a spekuláció piramisjátékaivá lesz, 
a népességfelesleg a legmélyebb és 
legreménytelenebb szegénységbe süllyed. A 
tőke termelőerői rombolóerőkké lettek, egyre 
pusztítóbb és kapitalista eszközökkel 

gazdasági, sem a politikai elit nem mond le 
önként a rendszeréről, életviteléről, 
hatalmáról, kiváltságairól: válságkezelésük a 
maradékokért folyó kíméletlen harccá, a 
demokrácia, mint e rendszerrel kompatibilis és 
azt újratermelő mechanizmus a tőke nyíltabb 
diktatúrájává, oligarchák szabad rablásává és 
terrorjává lesz. Így gyorsított eljárással élik fel 
maradék lehetőiket és ennek költségeit 
társadalmuk még működő részeivel fizettetik 
meg; vagy egyszerűen elszívnak minden 
erőforrást akár háború, sőt világháború révén 
egymás, meg az alávettetek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek tömegei elől, hogy haszon és 
hatalomélvezőként még élhessenek- egy héttel, 
egy hónappal, egy évvel de tovább. 

megoldhatatlan válságokká. De sem a 

Ezen változtatni kapitalista eszközökkel nem 
lehet. A kapitalizmus önmagán való 
túlfejlettsége a kapitalizmus meghaladva 
tagadását, a kommunizmus társadalmát 
követeli a működésképtelenség, a pusztulás, a 
barbarizmussal szemben. Nemzetközi 
társadalmasítást és ennek megfelelő tudás és 
technikafejlesztést az áru, tőke s 
tulajdonviszonyok, az állam és hierarchia, a 
kapitalizmus káoszát  fenntartó és újratermelő 
szolgalelkűség és elitizmus, atomizáció és 
antiszolidaritás ellen, a szabad 
személyiségfejlődés egyenlőségének 
társadalmáért, minden nyomorúságot 
felszámolandó. Erre és ezért kell 
szerveződnünk. 
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A kapitalizmus nemzetközi rendszer, mivel 
maga a tőke sajátosan nemzetközi: egyrészt, 
mert minden különöst, konkrét munkát 
általánossá, áruértékké old, másrészt mert az 
egész világon elterjedve tőkék és államok 
nemzetközi hierarchiáit, munkamegosztását, 
egymásra utaltságát stb. hozza létre. Ezért a 
kommunizmusnak, illetve az azt létrehozó 
mozgalomnak is ténylegesen nemzetközi 
szervezetté kell válnia. Szervezetté, amit mi 
pártnak hívunk; ám ez nem lehet sem polgári, 
sem bolsevik-szociáldemokrata, azaz 
osztálytársadalom-restaurációs "munkás" 
párt. 

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