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Kapitalizmus, háborúk, járványok 

 

Xi Jin Ping, 2020. febr. 10.: «Ez egy  olyan háború, amelyet  együtt,  

mindnyájunknak  meg kell megvívni». 

Macron, 2020. márc. 16.: «Háborúban állunk». 

Trump, 2020. márc. 18.: «Háborús időkben vagyok elnök». 

 

Merkel,  2020. márc.18.: «Komoly a dolog. Vegyék a dolgokat is 

komolyan. Németország  ténylegesen a második világháború óta nem volt 
ilyen  kihívás elött, és  nem kívánt ennyi szolidaritást ». 

 

Berlusconi, volt olasz miniszterelnök, 2020. márc. 20.: «Háborúba 

sodrotunk. Maradjunk közel azokhoz , akik kormányoznak». 
  
 

Ahogyan az osztálytársadalmak, a kapitalizmus sem képes megállítani a 

járványok elterjedését – technológiai és gyógyászati fejlődése ellenére –, 

ahogyan a természet tönkretételét sem, mivel az azonnali profit örömét 

(mint drogfüggö) keresi és hagyta összeomlani a közegészségügy 

rendszerét a «költségvetési csapások» alatt. A valóságban  az emberiség 

felét – mint a tojótyúkokat –, a «tyúkketrecekben» hagyja élni egymás 

hegyén-hátán, az embermilliárdokat a médiákon keresztül idomítva, 

táplálva, ideológiailag a Tőke háborús «hatalma és dicsősége» alá vetve.  

A háború időtlen idők óta a sokszorozó faktor, a járvány terjedésének 

előmozdítója. Ez vissza-visszatér, háborút indít, belső kiirtandó 

«bűnbakokat» gyárt, mint a tifusz idején a patkányokat és tetveket. Még 

rosszabb  amikor, a járványokat fegyverként használhatják a «belső és 

külső ellenséggel» szemben.   

  

   Áru, kereskedelem és kijárási tilalom  

 



A pestis esete (két formája a bubópestis és a tüdőpestis) illusztrálja a 

járvány politikai realitását,  gazdasági, társadalmi és ideológiai tükör  . 

A tüdőpestis esetében a lappangás rövid  2-4 napos. Az első, nagy 

kiterjedéséről ismert pandémia Etiópiából indult, és Justiniánus pestise 

néven  vált ismerté (a bizánci császáról elnevezve),  541-767 között 

pusztított a Földközi-tenger vidékén, leginkább  a folyóvizek mentén, a 

szárazföld belsejébe   kevésbé behatolva.  

Nem lehet eléggé hangsúlyozni , hogy a legtöbb halálesettel járó 

járványok a kereskedelmi tőke kiterjedésével, az árucikkek cseréjével  

együtt jártak  a középkor végén.  A selyem- és fűszerút – amelyeknek a 

kapitalista (úgymond «kommunista») Kína diktátora, Xi Jinping  ezúttal 

globális dimenziót akar adni – Közép-Ázsiából a  Krimből  került  Caffába (  

ami  kereskedelmi  zóna központja volt a  Fekete-tengertől északra. ,más 

néven Theodosiába , aminek eredeti jelentése: «isten ajándéka» ) , ahol  

Itáliai kereskedők  folytatták áldásos üzleti tevékenységüket. 

A pandémia éppen azokat az utakat tarolta végig  mint az  árucikkek 

kereskedelem és háborúk útvonala. 1347-ben – az orosz 

fejedelemségeket sarcolgató és a szláv lakosságot rabszolgának eladó –  

mongol-tatárok Caffában a genovaiakat vették ostromzár alá. Amikor a 

pestis elterjedt közöttük, visszavonultak, de annak elötte a  pestises 

holttesteket katapultálták a városba. A genovaiak gyorsan 

megszabadultak tőlük, de mire hajóik Sziciliába, Itáliába (Genovába, 

Firenzébe, Velencébe) érkeztek   már megfertőződtek  

A  Yersinia pestistől amely az európai kontinens lakosságának harmadát 

elpusztította  a  történelem folyamán . 

Ezután az egész Földközi-tenger medencéjéig  hatolt, majd északra 

fordulva   az atra mors   Párizsig, Londonig, Flandriáig hatolva és tovább  

Írországig, Skandináviáig, a Baltikumig  Lengyelországig  jutva örjöngött  

a   halálos kórság . Három év kellett ahhoz, hogy a Krimből Norvégiába 

érjen ,  mai léptékekkel a globalizmus és a koronavírus korában  ez csak 

néhány hét leforgása. 



A pestis pandémia közel 30 millió halottat eredményezett 1348 – 1350 

között, a népesség egy negyedét- harmadát vitte el. (  Öt év alatt  1347 

és 1352 között  Európában, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Közép-

Ázsiában.  Európa lakosságának – a különböző becslések szerint – 30–60 

százaléka odaveszett  - a kiadó X  jegyzete ).Temérdek körmenet és 

kollektív ima kísérte Európában - csak a bajt tetézve. Az önostorozó 

barátok köztereken tömegekben összegyűlve ostorozták egymást és 

magukat (az iráni és iraki siiták módjára)  ezt énekelve:« Anyánk, a 

szeretet forrása/ kóstoltasd az erőszak és fájdalom ízét / akard, hogy 

veled együtt sírjak / mélyítsd a megfeszített sebeit ». A pestis csak 

nagyobb lett. Lehet gúnyolódni a középkori babonákon, de mit mondjunk 

a mostani áporodottságról, amelyben a groteszk áll szemben a 

tehetetlenséggel ... A párizsi szent Rita templom web-site-ján lehet 

olvasni ezt az imát manapság, a koronavírus idején, a miatyánkot lehet 

helyettesíteni Allahhal, Jehovával, a helyszíneket a hindu és buddhista 

többistenségekkel .. és az   imamalom száll , repül : 

 

Miatyánk, 

Kérjük bizalommal, 

Hogy a vuhani koronavírus, 

Ne hozzon több bajt és, add hogy 

Gyorsan úrrá legyünk a járványon,  

Add   vissza  az egészségét  

Az érintett személyeknek 

És adj békét a helynek, ahol az 

Megjelent 

 

Vedd  magadhoz 

Az elhunyt személyeket, 

erősítsd meg családjukat. 

Segítsd és óvd 

Az egészségügyi személyzetet, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Afrika
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zel-Kelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-%C3%81zsia
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-%C3%81zsia


amely kűzd és, 

inspiráld s áldd meg 

azokat, akik 

küzdenek  a  megállításáért [1]. 

 

A gyorsan, közös árkokban elföldelt holttestek hegyeivel a feketepestis a 

gyűlölet egész sorozatát keltette: bűnbakokat találtak, diabolizállták a 

vallási és nemzeti kisebbségeket. Négy évig (1348-1352) a magából 

kivetkőzött tömeg a zsidókra vetette magát, Bázelben kijárási tilalmat 

rendeltek el, majd egy pajtában elégették őket ; Strasbourgban és délen 

könyörtelenül lemészárolták a szerencsétleneket. A zsinagógákat is 

megsemmisitették  az avignoni pápa, VI Clément intelmei ellenére [2]. Se 

a leprásokat, se az «eretnekeket » (Valdenseket  és másokat), se a 

«csavargókat» (a kor migránsait), sem a boszorkánynak tartott 

asszonyokat, se «pestis terjesztőit» nem kíméltek. A pestistől érintetteket 

bezárták egy csűrbe és elégették, mindenkit legyilkoltak, mint az ördög 

«cimboráját» [3]. 

Ahol nem a gyűlölet vagy a vallásos delírium kitörése volt a jellemző, 

különösen az «iszlám földjén», a mártír apológiája, az ígéretekben gazdag 

«paradicsom» kényszerítette a hívőt sorsa, tehát a társadalmi rend 

elfogadására: «A pestis mártír értékkel bír a muzulmánok számára és az 

irgalom megilleti azokat, akik meghalnak. A hitetleneknek  balsors csapja 

…Isten felé  kell  fordulni ,gyógyulást, megnyugvást, kegyelmet 

könyörögve» [4]. 

A Covid-19 idején a középkori gyűlölet felokádása tér vissza a 

«idegenek», a «mások», a«cigányok» ellen; a tőkés nacionalizmus 

katlanjában bugyog a gyűlölet , amelyet a mindenféle felségterületű 

ultranacionalista pártok gondosan művelve őriztek. Az európai 

idegengyűlölet kibontakozásához asszisztálunk .Asszisztálunk  minden 

olyanhoz ami csak egy kicsit is megveti a kinait… Donald Trump 

Amerikájában  a   rasszista légkör a koronavírust «kínai vírusnak» 

http://pantopolis.over-blog.com/2020/03/capitalisme-guerres-et-epidemies-xi-jin-ping-10-fevrier-2020-c-est-une-guerre-que-nous-devons-mener-tous-ensemble-macron-16-mars-20#_ftn1
http://pantopolis.over-blog.com/2020/03/capitalisme-guerres-et-epidemies-xi-jin-ping-10-fevrier-2020-c-est-une-guerre-que-nous-devons-mener-tous-ensemble-macron-16-mars-20#_ftn2
http://pantopolis.over-blog.com/2020/03/capitalisme-guerres-et-epidemies-xi-jin-ping-10-fevrier-2020-c-est-une-guerre-que-nous-devons-mener-tous-ensemble-macron-16-mars-20#_ftn3
http://pantopolis.over-blog.com/2020/03/capitalisme-guerres-et-epidemies-xi-jin-ping-10-fevrier-2020-c-est-une-guerre-que-nous-devons-mener-tous-ensemble-macron-16-mars-20#_ftn4


keresztelte el, de gyorsan válhat pestissé is. Orbán Viktor mennydörög a 

pozitívnak tesztelt migránsok ellen , kiutasítással fenyegetözve. 

. A karanténnak ellenálló rebellisek 8 év börtönt is kaphatnak [5]. Az olyan 

országokban, mint Kína (és más «demokratikusnak» mondottakban, mint 

Scott Morrison Ausztráliája) [6], minden migráns vagy hazatérő, aki 

gyanusítható az «új pestis» hordozójaként, politikai ellenfélként, gyorsan 

koncentrációs táborban találhatja magát, ahol a koronavírus egész 

biztosan hatékonyabban támad, mint az európai nyugdíjasok otthonaiban 

[7].  

A kapitalizmus a koronavírus idején médiaharsonákkal jelzi, hogy a 

kijárási tilalom intézkedései átformálják a Tőke dicsőséges pátriáját 

(Kínától az USA-ig), ha szükséges, belső börtönné, koncentrációs táborrá 

tesz mindent , magát az életet..  

A kapitalizmus a koronavírus idején – elöre bejelentett gazdasági 

összeomlásával –, már nem ígér  «daloló holnapokat», hanem visszatér a 

XIX. századi burzsoázia jó öreg szociáldarwinizmus  szerint   értelmezett “ 

természetes kiválasztodáshoz “   ami a     legmegfelelőbbeknek  igérkezik 

a rendszer és házörzökutyái  fennmaradásának  biztositásában . 

 

  

 

[1] https://www.sainte-rita.net/espace-priere/autres-p rieres/priere-pour-

lutter-contre-le-coronavirus. 

[2] Cf. Dominique Lecourt (éd.), Dictionnaire de la pensée médicale, PUF, 

2004 (article : « Peste »). 

[3] Jules Baissac Histoire de la diablerie chrétienne. I. Le Diable, la 

personne du Diable, le personnel du Diable, 1882. Existe maintenant en e-

book (BNF). 

[4] Jean-Noël Biraben, « La peste noire en terre d’islam », L’Histoire n° 11, 

avril 1979. 
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[5] « Le premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a lié 

immigration et pandémie », Le Monde, 25 mars 2020, p. 10. 

[6] « Coronavirus : évacués de Chine, les Australiens mis en quarantaine 

dans un centre de rétention pour migrants »,Le Monde, 4 février 2020. 

[7] Nicolas Cheviron, «Si le coronavirus atteint les camps du Xinjiang, 

beaucoup de Ouïghours vont mourir», Mediapart, 9 mars 2020. 

 

http://pantopolis.over-blog.com/2020/03/capitalisme-guerres-et-

epidemies-xi-jin-ping-10-fevrier-2020-c-est-une-guerre-que-nous-devons-

mener-tous-ensemble-macron-16-mars-20 

 

PB/Pantopolis honlap /   barátunk , elvtársunk  kommunista  mozgalmár , történész  a  

tanácskommunizmus és baloldali kommunizmus történetirója 

   

DE TE FABULA NARRATUR KOMMUNISTA  KIADÓ  megjegyzése 

X , Az időszámítás utáni első pestisjárvány, amelyről feljegyzés készült, a 6. 

században, I . Jusztinianosz   bizánci császár    uralkodása alatt a   Bizánci 

Birodalomban    jelent meg.  Prokopiosz  szerint a járvány 542-ben tört ki  

Konstaninápolyban amely a kor legnagyobb és legforgalmasabb kikötője volt a 

Mediterrániumban. Mivel az emberek nem tudták, hogyan terjed a betegség, esélyük 

sem volt megakadályozni annak eljutását a távoli városokba. A járvány elérte  

Itáliát, Görögországot, és Kis-Ázsiát . Kedves adalék felemliteni  Prokopiosz 

leirását  Titkos történe   című munkájából  aki úgy vélekedett, hogy a pestisért 

egyedül a császár a felelős, mivel vagy ő terjesztette el alattvalói között, vagy isteni 

büntetésként érkezett, amiért Iusztinianosz zsarnokian  kegyetlen és pazarló életet 

élt. A fertőzést az uralkodó is megkapta, de túlélte  a rohadék A halottak számát 25 

millióra becsülik  

A járványok, amelyeket a gyarmatosítók hoztak, és amelyek az őslakos népesség 

nagy részét az Amerika  nagy övezeteiben megtizedelte,  kiirtotta  egy  külön fekete  

krónika  felevenitése lehetne  .Mindez elvezetne    rámutatna  a tőke globális 

jellegének kialakulásához  amely elválaszthatatlan a nemzeti,  faji rasszista 

expanziótól és ezzel együtt a   különbözö  birodalmak ,  hatalmak.  államok , 

nemzetek ,   közötti   egymással is  versengők imperializmusától. És akkor még nem 

http://pantopolis.over-blog.com/2020/03/capitalisme-guerres-et-epidemies-xi-jin-ping-10-fevrier-2020-c-est-une-guerre-que-nous-devons-mener-tous-ensemble-macron-16-mars-20#_ftnref5
http://pantopolis.over-blog.com/2020/03/capitalisme-guerres-et-epidemies-xi-jin-ping-10-fevrier-2020-c-est-une-guerre-que-nous-devons-mener-tous-ensemble-macron-16-mars-20#_ftnref6
http://pantopolis.over-blog.com/2020/03/capitalisme-guerres-et-epidemies-xi-jin-ping-10-fevrier-2020-c-est-une-guerre-que-nous-devons-mener-tous-ensemble-macron-16-mars-20#_ftnref7


szóltunk más,  egyéb  égtájakon történtekről,  ahol  a   meg és felvilágosodó  

magántulajdon héroszainak  lirai  kegyetlensége, micsoda halálorgiákat celebrált.   
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