
DE  TE  FABULA NARRATUR 
Kommunista Kiadó 

 
Groupe International de la Gauche Communiste  

-   Kommunista Baloldal Nemzetközi Csoportja 

 

Nemet a nemzeti egységre a tőkés rendszer 
provokálta járvány kapcsán! 

Nemet a tőke megmentéséért történő 
áldozatvállalásra! 

Nem a proletároknak kell megfizetni a 
koronavírust és a válságot ! 

 
(GIGC*, 2020. márc. 15.) 

 
 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pand%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pand%C3%A9mia
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Harsogjatok  vörös szirénák  feszitsétek  szét  a határokat ,  zúzzátok  szét a    

falakat ,   támadjuk meg  minden szinten az elviselhetetlent ,   aki unatkozik az 

ellenforradalmi ,  hisz   elöttünk    a kapitalizmus réme   maga  a  halál 

ünnepélye  !  

 

 DE  TE  FABULA NARRATUR  Kommunista Kiadó  

 
      
 

 

Állásfoglalásunk ismertetésén kívül az olvasókat felkérjük, hogy ismerjék meg a PCI-

Le Prolétaire (pcint.org) márc. 11-én közzétett, a Groupe Émancipation (Nuevo 

Curso) márc. 14-i kommünikéjét és a Tendance Communiste Internationaliste 

(Nemzetközi Kommunista Irányzat) cikkét Italie: lutte de classe au temps du 

coronavirus [jelenleg angolul és olaszul érhető el], melyekre nagymértékben 

támaszkodunk és hivatkozunk. 

 

Minden idézett állásfoglalás egy irányba mutat: a pandémia a kapitalizmus, a nemzeti 

egységre hívás terméke. A kifejezetten  a  proletár-reagálásokat támogatja – főként 

Olaszországban.  

Felhívjuk a nemzetközi proletariátus egészét, hogy ezt a példát kövesse. Néha 

mélyen gyökerező különbözőségük ellenére minden kommunista csoportot, a 

legaktívabb «partidistáktól» kezdve, akár közvetlenül, akár közvetetten gyarapítja a 

baloldali kommunisták táborát, az osztálybarikád ugyanazon oldalán találunk. Hatni 

próbálni ,  beavatkozni próbálni , ezt fontos aláhúznunk  és  fontos megkisérelnünk.  

 

A koronavírus járvánnyal szemben Trump, Macron, Trudeau, Merkel, Poutine, Xi 

Jinping és más imperialista vezetők beszédei mind  az ikrek  egymásra hasonlítanak. 

Nemzeti szolidaritásra szólítanak (1), ugyanakkor megerősítik a lakosság rendészeti 

kontrollját a karanténok és elszigetelés intézkedései nevében. Vegyük le a 

koronavírus és járvány szót, tegyük helyükre a nemzeti háborús védekezés kifejezést 

és megkapjuk a jövő valóságát.   
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Valóságos kijárási tilalmat vezettek be Kínában, Olaszországban, Spanyolországban, 

sőt, Franciaországban – mindenek előtt a népesség kontrollálását célozva…  

 

A koronavírus tőkés gazdasági válságot robbantott ki 

 

A proletariátus elleni gazdasági/politikai támadások csak megduplázódhatnak abból 

fakadóan, hogy a gazdasági válságnak, recessziónak és pénzügyi krízisnek a 

koronavírus csak egy balesetjellegű külső faktora. A gazdasági lassulás előre látható 

volt 2020-2021 januárjára a burzsoá közgazdászok szerint.  

Az előző gazdsági válságok idején az arany lett a spekuláció menekülőútja, most 

viszont már nem az.  Ay EKB azt mondja, hogy nem tud bármilyen, a 2008-as válság 

idején alkalmazott eszközt használni, csak néhányat azok közül, a negatív 

kamatoknak és a Quantitave Easingnek megvannak a határai. (2) 

Pillanatnyilag folyik tovább a kereskedelmi háború, pl.Trudeau 275 milliót fog a 

kanadai kutatók számára biztosítani, hogy találják meg a vakcinát. Minden 

imperialista hatalom azt akarja, hogy elsőnek találja meg. Márc. 14-én a francia tévé: 

«a vakcinakutatás nem lesz kifizetődő, ha a járvány sokáig tart». Ahogyan Engels írta 

a Természet dialektikájában: «a munka megosztása révén többé-kevésbé mindenki a 

saját specialitása limitált  [hozzátehetjük saját országában], a kutatók legtöbbjét 

megfosztja attól, hogy az egészet egyben lássa». 

 

A koronavírus az általánossá váló imperialista háborúk perspektíváját vázolja 

fel 

 

«A nemzethatárok lezárása azt demonstrálja, hogy a különböző országok  

burzsoáziája egyformán gondolkodik: mindenekelőtt saját gazdasági hátterének, 

bizniszének védelme foglalkoztatja más országokat vádolva betegségek 

hordozásával, azokat bélyegezve "agresszornak", akik ellen védekezni kell a háborús 

időkben: az agresszor mindig a másik» 

(a PCI-Le Prolétaire 2020.márc.11-i kommünikéje, pcint.org). 

A pandémia lehetővé teszi, hogy felszólítsanak visszatérésre a "kevésbé globális" 

nemzetgazdaságokhoz... Pl. Trump lezárja az amerikai határokat az európaiak előtt 

az Egyesült Királyság kivételével (tudjuk, a koronavírus nem fertőzi a briteket). Még 

egy lépés az imperialista polarizáció felé. Ami Macront illeti, a francia imperializmus 



 4 

súlyát próbálja Európában növelni más országok nacionalizmusát kritizálva, és ismét 

az Európai Uniót megerősíteni, legalább a kemény magot, az európai tudományos 

kutatás nevében. Ugyanezen a vonalon szólal meg a volt olasz miniszterelnök, 

Mateo Renzi, aki számára «a koronavírus korszakváltást jelent Európában»: «az 

egészségügyi szolgáltatásokat újracentralizálni kell (…) és az infrastrukturális 

befektetéseket, amikre Európának szüksége van». (interjú a francia 1rádióban)  

 

A szentséges német zéró költségvetési deficit-dogma elhagyása (Merkel rábólintott), 

a nemzeti termelés kulcsszektorainak «újrahelyezéséről» szóló nyilatkozatok, a 

protekcionista intézkedések, a deficit és államadósságok soha nem látott mértékű 

robbanása miatti veszélyhelyzet, stb. arra utalnak, az állam körül koncentrálódnak és 

helyezkednek el a termelőapparátusok, a nemzeti tőke gazdasági és imperialista 

védelme minden más nemzetivel szembeállítást kiván, szűk szövetségekben 

csoportosul, más jellemzője az imperialista polarizáció a főbb európai hatalmak 

esetében. Mert a pandémia és az általa kirobbantott válság arra is alkalom, hogy az 

imperialista feszültségeket erősítse, a generalizált háború felé meneteléssel. 

 

A kapitalizmus képtelen kontrollálni ,  megálllítani a koronavírust   

 

Fel kell tenni a kérdést, mire fel ez a pánik minden kormány esetében. Annyi 

forrásmegvonás volt már a járvány előtt a közegészségügyben, oktatásban, hogy a 

helyzet már akkor katasztrofálissá vált. Franciaországban kimerült orvosok és ápolók 

kérték az egészségügyi költségvetés növelését. Ősszel Macron, messze attól, hogy 

megfelelően támogassa, képmutatóan rendfenntartó CRS-t küldött rájuk elgázosítani 

őket. Most, amikor e sorokat írjuk, két hónappal a járvány kezdete előtt, a 

kapitalizmus még minden nem volt képes elegendő védőmaszkot biztosítani az egyre 

nagyobb veszélyben levő lakosságnak! 

A betegek légzését segítő készülékekről nem is beszélve. Ahogy Kínában és 

Olaszországban kiderült, szakemberek mutatták ki a betegek közötti választás 

kényszerét, még a tőkés centrumban is: vannak, akik a sürgősségi ellátást igénybe 

vehetik és vannak, akiket elküldenek, haljanak meg otthon vagy az utcán. 

  

Holott a burzsoázia képes milliárdokat mozgósítani a bankok megmentésére, 

hadseregeket küld egész országok bombázására.  
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Ha a pandémia egyszer befejeződik, a képmutatás és a politikusok dicsőítése 

alábbhagy, a támadás az egészségügy dolgozói ellen újra feltámad.  

A közegészségügyi dolgozók a legtöbb országban kimerültek a forrásmegvonások 

miatt. Egy hirtelen nagyszámú súlyos fertőzés, mint most, összedönti az 

egészségügyet: eszközhiány, nincs elég kórházi ágy, személyzet, légeztetőgép. Más 

példa. Québecben évek óta órákat kell várni a sürgősségen, míg egy orvos megnéz. 

 

 

A tőke egyetlen gyógymódja : a munkásosztály elleni támadás újraindítása 

 

A bevezetett drákói intézkedések célja látszólag a vírus terjedésének lelassítása. 

Ezek azonban megkontrázhatják a háborúellenes mozgalmakat, a gyülekezés 

számos országban tilos; államcsőd  esetén az állam nem tudja fizetni az 

alkalmazottakat, pedagógusokat, stb.  

Más országok, mint Kína vagy Olaszország kötelezően egész városokat, régiókat 

zárnak le, a helyhezkötés emberek tízmillióit érinti. Az uralkodó osztályhoz tartozók 

kivételével mindenkinek otthon kell maradnia, tovább kell dolgoznia, luxus vagy nem 

alapvető termékeket előállítania annak dacára, hogy emberi életeket követelhet. Az 

uralkodó osztály profitja fontosabb, mint az emberi élet, a túlterhelt kórház, a kritikus 

esetekre fordítandó kapacitás.   

«A társadalmi prevenciót a burzsoázia saját hatalma, dominációja, privilégiumai 

érdekében vezeti be. Egyik oldalról azt mondja, hogy tehetetlen a járvány előjelzése 

ügyében, hogy ezek a betegségek az egész világot gyorsan elárasztják – elrejtve a 

tisztán gazdasági okot –, a betegség súlyosságát, másrészt pedig a deklarált 

“közegészségügy védelméhez” képest egészen más a célja: a tőkés gazdaság 

megmentése akkor, amikor a válság már kopogtat Kína, ill. Olaszország, 

Németország, tehát Európa ajtaján. A társadalom militarizálása ezirányba mutat 

Olaszországban és «iskolapéldaként » szolgálhat más «demokratikus» országok 

számára. (a PCI kommünikéje). 

A koronavírus állami propagandája a kapitalizmust a gazdasági válságra szűkíti és 

ezzel igazolja a munkásosztály elleni megduplázott támadást. A nemzeti egységre 

szóló felhívások nehezen rejtik el a tényt, hogy a járvány csak több 

osztályellentmondást tár fel, fokozza ezeket valamint a proletariátus burzsoázia általi 

kizsákmányolását. Olaszországban pl. a munkásnegyedekben a proletáruk saját 
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maguknak vannak kiszolgáltatva, nincs megelőző intézkedés, a kilakoltatások 

folytatódnak; a bárok, éttermek, utazási irodák alkalmazottai, pedagógusok, stb. 

jövedelem nélkül maradtak meghatározatlan időre, de lakbérüket, élelmüket, 

gyógyszerüket, a fertőtlenítőszereket, stb. továbbra is fizetniük kell.  

«A koronavírus-járvány, amit nemrégen az Egészségügyi Világszervezet 

pandémiának minősített, mert minden földrészt érint, ma megmutatja, hogyan 

használja a burzsoázia ezt az eseményt arra, hogy bevezesse közvetlen 

munkásellenes politikáját a világhatalmak különös gazdasági nehézségeinek 

periódusában» (PCI kommüniké). 

Nemzeti egység vagy harc a tőke ellen? 

 

«A munkahelyen kívül mindenki otthon marad amennyire csak lehet, kint maszkot 

hord, «biztonsági» távolságot tart vagy karanténba vonul. A túlzsúfolt üzemekben 

ellenben az információ elégtelen, nincs fertőtlenítés. Nyilván túl drága lenne a 

munkáltatók számára, így tehát nem felelős, a dolgozók nem kötelezhetik (...) Feltáró 

jellegű a reggel 5 órai busz is emberekkel egymás hegyén-hátán, amely a Velence 

melletti Marghera olajfinomítóba viszi a dolgozókat. Ha pedig az “intézkedések” 

betartását kérik, elbocsátással fenyegetőzést kapnak.» (Olaszország, osztályharc a 

koronavírus idején, Tendance communiste internationaliste,  (3). 

 

Ilyen helyzetben tud-e a proletariátus harcolni ? 

  

Az államok abban a reményben, hogy meggátolhatják az ellenálllást, megtiltják a 

gyülekezést, pl. 100 embernél nagyobbat Franciaországban, 250-nél többet 

Québecben. A munkásságnak a szakszervezettel is szembe kell néznie, amely, mint 

a háborúban, a burzsoáziát támogatja. 

Kis példa. A Front commun de base első találkozóját törölték Montréalban. Mégis az 

olasz szövegben olvassuk «a munkáltatók üzenete: "hallgassatok és dolgozzatok, 

akkor is, ha minimális garanciát sem adunk egészségetek megőrzésére". Ez a 

munkáltatók válasza mindenhol, ez váltott ki sztrájkokat Piémontban, Liguriában, 

Lombardiában, Velencében,a római körzetben, Toscanában, Ombriában, Puliában. 

Üzemek százai álltak le (…) Elítéljük a munkáltatókat és együtt követeljük minden 
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dolgozóval: senki nem köteles a munkát felvenni, ha az egészsége forog kockán! » 

(ugyanott) 

A fent idézett interjúban Mateo Renzi kérte a többi európai burzsoát, hogy «ne 

kövessék el ugyanazokat a hibájak, mint Olaszországban». Annak a fényében, amit 

a PCI és a TCI szekciója tudomásunkra hozott, jobban megértjük mélységes 

értelmét. A figyelmeztetés arra szól, hogy «blokkolni kell a nyilvános tüntetéseket». 

A volt olasz miniszterelnök figyelmeztetése nem csak a pandémia terjedéséről szól, 

hanem a lehetséges munkás- és népi reagálásról, robbanásról is. Kétségtelenül 

támaszkodott a kínai kormány elleni ellenséges tüntetések tapasztalataira is, amit a 

sajtó nem tudott teljesen eltagadni. 

De még a kizsákmányolás, az árukereskedelem provokálta pandémia 

veszélyhelyzetében is a termelőkapacitás lehetővé teszi a termelés csökkentését 

elkerülve az egészség veszélyeztetését és biztosítva a világ lakosságának anyagi 

jólétét. Lehetne maszkokat gyártani, légzőkészülékeket, a kritikus betegeket 

gyógyítani,stb., ha az eszközök az általános egészet szolgálnák. De ehhez el kéne 

hagyni a tőkefelhalmozás szükségleteit, a proletártól kicsikart túlmunkát, a 

többletértéket csökkenteni. Ezért nem lehet a nemzeti egység megoldás a 

pandémiára. Ezért a proletárharc az egyetlen út. Ahogyan az imperialista háború 

vagy válság, a járvány sem teszi zárójelbe az osztályharcot. A burzsoázia saját maga 

is bizonyítja. 

 

Nem a prolatároknak kell megfizetniük a termelés válság miatti megbénulását.  

 

Ezért adjuk ki mi is márc. 14-i kommünikénket az Emancipation-csoporttal 

(emancipacion.info), spanyolul jobban ismert: Nuevo Curso. Minden jelszót, 

követelést elvtársainkkal átgondoltunk, hogy azok világosak legyenek, előre 

vigyenek. 

 

«Az üzemek, munkahelyek működtetése a koronavírus-terjedés fészke is lesz, annyit 

jelent, hogy a dolgozókat súlyos betegség eshetöségébe  taszítjuk. Ideiglenes, vagy 

végleges elbocsátás alternatívája bűnös zsarolás (...) Ha a fertőzés terjed, az azért 

van, mert a burzsoáziának és kormányainak prioritása a társadalmi rend fenntartása, 

saját nemzeti tőkéjének őrzése az elértéktelenedéssel szemben, és a termelés 

«normális» fenntartása. Nekik az az ideális, hogy kritika nélkül engedelmeskedjünk  a 
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diktátumoknak, ne nyugtalankodjunk, ne panaszkodjunk és maradjunk «egységben» 

addig, míg a profittermelésnek megfelel. 

Nem fogadjuk el. Túl nagy a rizikó családunkra, a népességre nézve.  

Ezét kell sztrájkolnunk minden munkahelyen, amely nem az alapvető és 

elengedhetetlen termelést szolgálja; követelnünk ezek becsukását; az elbocsátások 

törlését; a dolgozók kártalanítását betegszabadsággal a bezárás teljes ideje alatt; a 

szimptómákat mutató teljes népesség tesztekkel ellátását; a kórházi sürgősség 

orvosi csapatainak megerősítését, elegendő eszköz, férőhely biztosítását.» (az 

Émancipation márc. 14-i kommünikéje (emancipacion.info), Nuevo Curso (4). 

 

GIGC, 2020.márc. 15. 

 

Groupe International de la Gauche Communiste  -   Kommunista Baloldal 

Nemzetközi Csoportja 

http://igcl.org/Fondation-du-Groupe-International 

1. hasonló beszédek, mint a párizsi Charlie hebdo-támadás idején, 2015.jan.7. 

2. Európai Központi Bank RTL, márc.12.) 

3. http://www.leftcom.org/en/articles/2020-03-14/italy-we-re-not-lambs-to-the-

slaughter-class-struggle-in-the-time-ofcoronavirus 

4. http://fr.emancipacion.info/coronavirus-sauver-des-vies-pas-des-investissements/. 

 

http://fr.emancipacion.info/coronavirus-sauver-des-vies-pas-des-investissements/
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