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Minden új radikális hang , tőke és magántulajdon ( kapitalizmus ellenség a 
kommunizmus felé nyitás , hajlam , tehát nem szimpla antikapitalizmus ) 
manifesztum , elemzés, könyv , akció, vadsztrájk , hackerkedés , tabu döntés, 
avantgarde gesztus , provokáció , szabotázs , forradalmi ebéd , kisajátitás , állam s 
egyház gyalázás, vallás és irracionalitás ellenesség , mese , s milliárdnyi felforgató 
módszer , tett , elmélet, ikon égetés a kommunista harc eleme lehet ha 
felvilágosultan programorientáltan osztálytudatosan tesszük , próbáljuk meghaladni 
elkerülni az ellenmondásokat s tisztán látni egy ellenmondásokra épülő civilizációban 
, amelynek szentháromsága a magántulajdon és az ö állama s az ö családja. 

 

Eme kiáltvány amely most látott holdvilágot s magát szituacionistának nevezi – sem 
sikerült elkerülni a baloskodó reformista csapdákat . Ugyanis a legalapvetőbb 
szituacionista kritériumoknak nem felel meg , de nagyon nem . Több sebből vérzik s 
veszti erejét igy a szöveg. Nem képes konzekvensen követni azt a szituacionista : 
kommunista programot , amelyből ihletet, erőt , víziót , példát akar meríteni . Először 
is radikalizmusából vesz vissza identitásához képest és azt a stílus 
„szubvervizitásával „ egyediségével akarja kompenzálni , csakhogy az eredeti 
szituacionistáknál magas szintű dialektikus egységbe van foglalva a stílus és 
tartalom (ezért tudott s tud avantgardként hatni a szó forradalmi értelmében , 
miközben 68 lecsengésével balos művész tökfilkók s esztéták intézményesíteni 
akarják , de épp radikális , kommunista tartalma miatt ez nonszensz ) A „szszsz” 
mondandója többnyire átgondolatlan és következetlen pedig volna benne spiritusz , 
de igy ellenmondásokkal terhes . Nem is túl eredeti mi közben minden vágya ez ( mi 
magunk hetek óta írunk a szakszervezeti bordélyról, a burzsoá ellenzék terep 
leuralásáról , a Kutyapárt merő polgári –kispolgári humoráról, miközben Andersen 
Ganajtúró bogár meséjét kiadtuk, és a „ lehetetlent követeljük „ a Kommunista 
Forradalmat kiáltva . a magunk maximalista hevületében mert mást egyebet nem 
deklarálhatunk akkor sem ha tisztában vagyunk a magyarországi helyzet sokkal 
inkább mutatkozik egyelőre osztályharc paródiának, mind osztályharcnak, amihez 
mérten szervezetlen programtalan demokratikus és osztálytudatlan. Nyilván ezer ok 
közül is a kádár korszak bolsevik államkapitalizmusa és a rá következő 30 évnyi 
szocializációja itt köszön vissza legerösebben. 

A nyilatkozat sok helyen pontatlan, felszínes, magamutogató. Néhány motívumot s 
árnyjátékot kiragadtunk . 

Szituacionista Internacionálé mozgalma (amely alfája s ómegája a 
szituacionizmusnak ) nem nevezte magát népcsoportnak , nemzetinek, törzsinek mi 
fenének , az itteni szövegtől eltérően, hanem internacionalistának .Ha voltak is főleg 
Európa szerte régióbeli szekciójuk ekként szartak világvég magasból nemzetre és 
nemzetiségre , országra állampolgárságra s polgárságra. Osztályokról beszéltek az 
osztálytársadalom ellen harcoltak, nem népről 

szövegeltek, vizionáltak, hisz a nép alapjáratban összemosó történeti fogalom még 
akkor ha „tudjuk „ ez alatt az elnyomott osztály értendő . Tehát internacionalisták 
voltak a’ proletároknak nincs hazája értelmében „ 

Ki kell iktatni gyakorlatilag fogalmilag , gondolatilag a homályt, a történelmietlent, a 
reformizmust a demokratikust. Konkrétnak kell lenni és alkalmazni osztályharcaink 
történeti tapasztalatait. Erre ez a manifesztum nem volt képes lényegében , 
valószínűleg azért mert az önmagukra alkalmazott „szituacionista jelző „ név mágia 
elvakította őket hiszen nem elég a megnevezés ehhez radikalizmus is dukál nem 
részleges s alkalmazott hanem alapjáratból olyan ami rámutat a kontinuitásra az SZI 
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és a „szszsz” között, Ehhez a név mágia kevés. 
A szituacionista Internacionálé (az eredeti szituacionizmus ) kommunista mozgalom 
eleven része . ha úgy követjük, sajátítjuk ki , hogy fel hígítjuk , akkor az szerepjáték 
lesz paródia és megtévesztés , divat bohózat a polgári ész színpadán. Lássunk tehát 
tisztán hogy fejlődhessünk ! 

A bérmunka elvetése felszámolása nem morális alapokon nyugszik hanem történeti- 
gazdasági-ideológiai és morális alapokon annak történelmi materialista 
módszertanán (elmélet- gyakorlat egységén ) . Ez alaptétele gyakorlata a 
kommunista programnak . Ez meg barátaim mélyen reformista : 
„ A munka mint emberi-kulturális tevékenységforma felszabadítását, a munkaformák 
diverzitásának biztosítását követeljük, nem pusztán emberségesebb bérmunka-
viszonyokat „  
Most követelni akarsz vagy felszámolni a bérmunkát ? 

„Több bérmunka helyett társadalmilag hasznos munkát, szabad és önkéntes 
kooperáción alapuló életet! Le a bérrabszolgasággal! „ Írjátok . Társadalmilag 
hasznos munkát hol melyik társadalomban ? És mit neveztek hasznos munkának 
egy osztálytalanított világban ? Később ezt írjátok . „ A cél nem a munkásokat 
állítólag képviselő erők hatalomra juttatása, hanem a munkásosztály és minden más 
társadalmi osztály eltörlése. Le az osztálytársadalommal! „ Igy van ez álláspont 
helyes megadtátok a választ de ellenmondásokkal terhelten, mert újra mondjuk : 
„most követelni akarsz vagy felszámolni a bérmunkát ? 

A szimbiózis hamis. 

 
A szituacionisták a mindenféle munkát bérmunkát felakartak számolni helyette az 
emberi tevékenységet állítva („ a sohase dolgozz szlogenje ennek előképe „ ) 

A szituacionisták soha semmit nem követeltek , a lehetetlen követelése 68-as 
szlogen (ki tudja kitől származik de mindegy is ) ez a követelés ténylegesen anti 
követelés hisz felette áll a demokrácián s tőkén ,azzal szembeni életmozgás. , A 
lehetetlen követelése épp annak kimondása a maga „ abszurd logikából „ indítva „ 
hogy nincs más csakis a kommunista forradalom kiteljesedése. Az érte való harc hisz 
éppen ennek a „lehetetlensége „ a kulcs a ,mindenséggel mérd magad „ totalitást 
akaró forradalmi cselekvéséhez. Semmiféle jogokat nem követelve, soha , a sima 
követelés még továbbra is állampolgári logika , az SZI kiakart sajátítani , eltörölni 
,nyomni taposni s megölni a kapitalizmust mind egy férget Samsa Kafka univerzumát 
! A Kommunista harc nem követel, foltozz, alakit ,formálgat hanem elvesz , felszámol. 
Elpusztítani akarja a magántulajdon társadalmának egészét Moloch világtérképét , s 
ezzel szemben a KOMMUNISTA TOTALITÁS ÁLLITJA.  
„A kommunizmus, „az eljövendő társadalmi forma, amely nem az ipari termelésre fog 
alapozódni, hanem maga lesz a megvalósult művészet”, ahol létrejön „a munka 
megszüntetése és helyettesítése a szabad aktivitások új formáival". 

 
Más gyöngyszemek… 

Minek a mellébeszélő fogalmi apparátus ? Még hogy „ munkáltató „, ó barátaim ezek 
a tőkések , kapitalisták a kizsákmányoló osztály tagjai pontos nevük a halandzsán túl 
burzsoázia s rendszerük a kapitalizmus. 

Aztán igy szóltok : 

„Támogatjuk az élővilágot visszafordíthatatlanul károsító vállalatok azonnali blokád 
alá vételét. Követeljük az élővilág nem kizsákmányolás-alapú tudományainak és a 
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környezettudatos gazdálkodást elősegítő ismereteknek az azonnali bevezetését a 
közoktatásba. Követeljük az áruforma hegemóniájának megszüntetését, a gazdasági 
cseremódok diverzitásának elismerését. Ez a világ nem a fétisek földje, de rész a 
teljességből. Le a szelet-emberekkel!  
 

Zeng a nyilatkozat és blokád követelés , de miért akarjátok ti a tőkés rendet 
megreformálni amikor tudjátok fokozatosan bővített tőke felhalmozásával újratermeli 
barbár szinten az egész szisztémát .  
A szelet-ember Moholyi általi kritikai elgondolásával sem álltok teljesen szintézisben 
ö nem akar reformálni hanem annál inkább meghaladni akarja a kapitalizmust 
ahogyan ti is ez nincs elvitatva csak az ellenmondások adottak. 

 

Öntevékenységével felszabadult osztályoknélküli világ a kommunizmus a benne élők 
(s érte harcolók korábban ) önmagukat szervezik meg minden oldalú nembeli 
képességeinek kreatív tevékenységük megalkotásával ( és önmaga teremti meg az 
K. univerzum társadalmi életét jelenét holnapját ) 

 

„Le a názáreti varanggyal „(SZI) s követőivel ( vallásos isteni kenetteljes sirámokkal 
Máté evangéliummal s varangyaival , mindez teljesen szemben áll a szituacionista 
szellemiséggel , vajon miért volt erre szükségetek a különc stíl miatt ? A metafizikai 
révület okán ? Tehát nem követelhetjük sem bogarak sem szelek sem emberek a 
felszabaditásunkat ezt magunknak , önmagunknak nekünk kell végrehajtani – nem 
tarthatjuk fenn a „külsővé” válásunk elszeparáltság állapotát „ vagy mi tesszük vagy 
senki felettünk s rajtunk keresztül.  
A vörös gömbvillám vagy mi vagyunk vagy senki s igen járja át hálószobákat az 
osztályszolidaritás ! 

 

Ami a mostani tiltakozásokat illeti a kérdés a munkásosztály apró részlege aki 
mozog, kellő súllyal felfogta e mit akar a tőke szélsőjobbos uralmon levő szárnyán 
keresztül verni ? Ha igen, akkor miért csak ezrek tiltakoznak és miért nem százezrek 
harcolnak ? Miért a burzsoá pártok a tőke szakszervezeti uralják a terepet, hogyan 
nem látják s fogadják el ezt a tömegek sőt támogatják ? Ezernyi kérdést l van s 
ezeket kell feltennünk .És gyakorlatilag válaszolni rá. Mindezt ezerszer elmondtuk 
atomizáció a munkásmozgalom hiánya , a munkásosztály osztálytudatlansága éstb 
éstb . A szöveg jól látja a forradalmi tömegek hiányát de velük szemben nem a Bibliai 
receptet kínáljuk hanem azt hogy néz „munkádra életedre s meglátod benne a 
semmit és a szenvedést „(SZI) , ha meg nem látod meg és teszel ellene osztályként 
szerveződve akkor rád köszön a Tőke barbarizmusa !   
A feladat adott az alanya azonban tetszhalott , de felkelti e vajon a Tőke bájos csókja 
? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

  

 

 

 
 

 

 
Az „szszsz” nyilatkozata a rabszolgatörvényről 
 

 
Mi, székely és szórvány szituacionisták kettős állampolgári felelősségünkből adódóan 

aggodalmunkat fejezzük ki a magyarországi lázadások forradalmi céljainak 
bulvárkapitalista eltérítései miatt. Álláspontunk, hogy a lázadásoknak csak akkor lesz 

eredménye, ha koncentráltan és magabiztosan a lehetetlent követeljük. Így, még ha 
győznek is a kapitalisták, az antikapitalizmus szelleme örökre bevésődik a nép 
kollektív tudattalanjába. Gyanakvásunkat fejezzük ki a parlamenti ellenzék, a 

szakszervezetek, továbbá a kétfarkú kutyák gondolattalan, a legfontosabb céloktól 
eltérítő üzenetei, a forradalom reprezentációjának spektakuláris kiüresítése miatt. 
Dühünket a következő 5–1 pontban formáljuk meg, ezzel is elhatárolódva a 

parlamenti ellenzék 5 pontjától, melynek célja, hogy szűk keretek közé szorítsa és 

lejárassa a forradalmat. 
4. A bérmunka rablás. A kapitalisták egyenlőségjelet tesznek munka és bérmunka 

közé. Miután meghamisították a bérmunka gazdasági jelentését, a kapitalistáknak 
van pofájuk azt mondani, hogy „A munka becsület”, „A munka tisztesség.” Egyszer s 

mindenkorra kijelentjük: a bérmunka szégyen s gyalázat. A bérmunka a munkának 
csak az egyik típusa, amelynek során a munkaképesség, a munka terméke, illetve a 
megformált, áruvá alakított anyag (a természet) el van rabolva a munkástól. A 
munkás így gyökértelenné válik, s a gyökértelenségéért kapott munkabér (legyen az 

sok vagy kevés) nem képes ezt kompenzálni. Fölszítjuk a bérmunka iránti kíméletlen 

gyűlöletet, mely az életösztön tagadása. A munka mint emberi-kulturális 
tevékenységforma felszabadítását, a munkaformák diverzitásának biztosítását 
követeljük, nem pusztán emberségesebb bérmunka-viszonyokat. Több bérmunka 

helyett társadalmilag hasznos munkát, szabad és önkéntes kooperáción alapuló 
életet! Le a bérrabszolgasággal! 

 

https://aszem.info/2018/01/misztika-es-politika-elidegenedes-es-gyokertelenseg/


 6 

3. A munkásosztály eltörlése. A kapitalisták, a kapitalistákhoz idomult baloldaliak, a 

szakszervezetek idealizálják a munkások életformáját, puszta humanitárius 
meggondolásból védik a jogaikat. Eltitkolják, hogy már a normál munkaidő is 

tartalmaz túlmunkát, ami a munkáltató oldalán tiszta profitként jelentkezik, amiért ő 
nem tett semmit. Ebből ered a munkások/alkalmazottak és a tőketulajdonnal 
rendelkezők közti alapvető gazdasági és egzisztenciális egyenlőtlenség, ez osztja 

osztályokra a társadalmat. Kijelentjük, hogy a munkások életkörülményeinek javítása, 
a munkabér növelése és a többi „baloldali” vagy szakszervezeti követelés csak 

meghosszabbítja a kapitalizmus élettartamát, nem törli el, pusztán csak csökkenti a 
bérrabszolgaság embertelenségét. A cél nem a munkásokat állítólag képviselő erők 
hatalomra juttatása, hanem a munkásosztály és minden más társadalmi osztály 

eltörlése. Le az osztálytársadalommal! 
 
2. Az élőlények, tárgyak felszabadítása. Az áruforma, amellyé mindent és mindenkit 

átalakít az árutársadalom, megszünteti az élőlények, tárgyak egyedi arculatát, a 
sokszínű felszín leple alatt mindent és mindenkit egyenértékre redukál. Az élő- és 

tárgyi világ atomizált, elszigetelt, lekötött elemei csak az áruforma, a piac és a pénz 
közvetítésén keresztül léphetnek kapcsolatba egymással. Az áruforma hegemóniája a 

bolygót mészárszékké, a világot egy idegen test, a tőke testének szeletelt 
hústömegévé, puszta nyersanyaggá változtatta. A világ teste nem biodizájn! 
Támogatjuk az élővilágot visszafordíthatatlanul károsító vállalatok azonnali blokád alá 

vételét. Követeljük az élővilág nem kizsákmányolás-alapú tudományainak és a 
környezettudatos gazdálkodást elősegítő ismereteknek az azonnali bevezetését a 
közoktatásba. Követeljük az áruforma hegemóniájának megszüntetését, a gazdasági 

cseremódok diverzitásának elismerését. Ez a világ nem a fétisek földje, de rész a 
teljességből. Le a szelet-emberekkel! 
1. A gépek és termelőeszközök társadalmasítása. A kapitalizmus az embert és a 

természetet a gép szolgálatába állítja, legyen szó ipari gyártósorról, automatizációról 

vagy a nyelv, a kommunikáció digitális szabványosításáról. A gépesítés a 
kultúraalkotó lény, az ember nagy vívmánya, de használata nem lehet öncél. 
Követeljük az öncélú technológiai innovációk korlátozását és a technológia 

humanizálását, mely megszabadít az emberi és állati munka fölösleges kínjaitól, de 
nem veti az ember fizikai és szellemi munkaképességeit a szabványosítás és az 
automatizáció szolgaságába, nem változtatja a természetet ipari hulladékraktárrá. A 

technológia az emberi társadalom közös tulajdona, nem pedig a nagyvállalatok 
magánvagyona, akik kisajátítják és a profitmaximalizásra való beállítással a 
társadalom közös érdekei ellen fordítják a technológiai hatalmat. A termelés és a 

társadalom korlátlan technologizációja, szabványosítása helyett a technológia 
társadalmasítását, a technológiának a társadalom közös érdekei szolgálatába állítását 
követeljük. Halál a tőke kiborgjaira! 

0. A hiányzó ötödik pont helyett és az általános sztrájkra való felkészülés gyanánt a 
forradalmi tömegek figyelmébe ajánljuk a következő sorokat Máté evangéliumából: 

„Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-

fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy 
felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a 
kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal 

inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit 
iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek 
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van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket 

mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd 
gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.” (Mt 6, 28-34.) 

Mi, egerek és emberek, kutyák, lovak, zümmögő legyek, mohos kövek és ganajtúró 

bogarak az embertelen nagy hamu alól követeljük az emberiség, a természet, a 
képzeletbeli és valóságos dolgok egyetemes felszabadítását a sokszívű, sokarcú 
tőkehidra uralma alól. 

A forradalmi gömbvillám járja át hálószobáitokat! 

Legyen szép a forradalom és titokzatos, mint az üvegrózsa, mely a sivatagi homokba 
csapó villám nyomán keletkezik! 

Gyűlölve is szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 

A székely és szórvány szituacionisták 

https://aszem.info/2018/12/az-szszsz-nyilatkozata-a-
rabszolgatorvenyrol/?fbclid=IwAR3Qxr9TqaxvkdeRB_bIe2qr10TT1dyAZMLoWXggzHH
y_hX8SmfqeL0zpP8 
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