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Pár éve  Finnországba   voltunk  , egy    elvtársunk a minap  felkért  , 

irjunk  amolyan  köszöntő levelet , mert  a napokban  összeülnek  az  

elvtársak  ott az északi szigetvilágában , átbeszélni  a  sürgösebb ,  

mozgalmi teendőket,  problémákat ,   vissza – vissza térő állandó 

tematikák mellett mind a történelmi materializmus  folyamatos 

elmélyitésére való  törekvések,  kisérletek a   célpontok . És éppen  ezért  

fabrikáljunk amolyan biztató   kommunista harcra biztató levelet . Hát  

megirtuk . Elvtársak  meleg internacionalista  szivvel üdvözlünk 

benneteket  ! 

 Hogy , aztán  mennnyire lett    ( levél ?  és föleg „biztató „)  tudja a  

fene…. Azt reméljük mégiscsak inspirálóak soraink annak ellenére, 

hogy a  dolgok  osztályunk   radikalizmusának tekintetében , nagyon 

nem jó áll ,  nagyon nem az kétségtelen.  

                                        De nem temetni jöttünk ! 

 Ime a  levélféle manifesztum  ! 

 
     Arra  jártunkor  ott fejeztük    be mondandónkat , hogy    
léghajónk megérkezett ,  amelyre ezt  a  tacepaot feszitettük ki 

landolásunkor :  

 „ A róka sokat tud , a sün csak egyet:  ami fontos ,   azt ’ 

(Aiszoposz ) 

  De  már akkor tudtuk , minden érkezés ideglenes , átmeneti . 

 

   Hisz állnak a   gyárak , a börtönök  ,   a  paloták ,  az üzletek, a 

tőzsdék , bankok, az iskolák, a    bordélyok s  árvaházak,  a 

parlamentek, a  munkahelyek, a múzeumok    minden ami 

összetartja   a” pokolbéli vig napokat „            

     De  papjai lógni fognak  a vörös szirénák igy harsognak ! 

  De mikor realizálódik végre vágyunk , netán romantikusok  
vagyunk ? 

 
 A soha meg nem elégedés szárnyai tova repitenek.   

 
A  Mindenséggel Mérd Magad ! 

 
   További  kalandokra  fel ,   hát elvtársak !    És  a  tömegek  ?  
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Velük , mi van ?  

 

Jelszavakon  s hétköznapi rejtett és nagyon is tapasztalt 

elidegenedésen  átcsapva –vágva-küzdve    az  élet élni akar  , és  

ha valóban  élni akar , akkor harcolnia kell  önmagáért , nembeli 

lényegéért ! 

 
A kapitalizmus halálra van itélve,   de nem tudja . 

 

   Hát általunk megtudja  ?! Aki az időket átalussza annak 

koporsója lesz a jussa !     

 
Ez igy még csak reményelv ! 

 

És lám  ! 
 

 A pandémia rámutatott arra  (ami köztudott ?)  amit a Tőke első 

kötetében  Marx     igy fogalmazott  meg  : 

„ A  tőkét azonban egyetlen élettörekvés hajtja, az a törekvés , 

hogy magát értékesitse, hogy értéktöbbletet hozzon létre, hogy 

állandó részével, a termelési eszközökkel   a lehetö legnagyobb 

tömegü többletmunkát  szivja fel. A tőke  elhalt munka, amely 

vámpir módjára  csak azáltal elevenedik meg,hogy eleven munkát 

sziv fel és annál inkább él  minél többet sziv fel……A munkanap  a  

természetes  nap határain túl ,az éjszakába nyúló  

meghosszabitása,  csak csillapitószerként hat. Az a  törekvés tehát  

,hogy napnak a 24 órájában munkát sajátitson el ,a tőkés termelés  

benső törekvése „    

 

A   tőkejárvány „ lerántotta a  leplet  a   kapitalista társadalom 

müködéséről benne a társadalom   önmagát  pillantja meg ! „ 

 

  Nekünk  kommunistáknak  elsődleges    feladatunk ,  hogy 

állandóan rámutassunk a kapitalizmus  az ellenség a 
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kommunizmus   a cél !  Nem államkapitalizmus, bolsevik 

éden/téboly, államszocializmus  szociáldemokrata latrina…… 

  

A kapitalizmus háborúban áll velünk  ! Halált hoz  az életre  ! 

De  az élet élni akar ! 

A proletár forradalom  vagy éppen ellenkezőleg, a passzivitás okai 

továbbra is alapvető fontosságú témák. Az aktivisták szerepét 

önmagában meg   kell kérdőjelezni !  Az egyéni és a kollektív 

lázadást  a mindennapi élet problémái provokálják, nem pedig a 

programok és az ideológiák. Ami nem jelenti azt hogy a  

gyakorlatnak és az elméletnek nem    kell  szintézist  alkotnia  

Ezért  okvetlenül kiemelendőek  az alábbiak  manifesztációja : 

„ A dialektika módszertani „magva" magában foglalja azt a 

követelményt, hogy a dialektikát önmagára is alkalmazzák, vagyis 

önmaga állandó megújításának a követelményét  Az elmélet és 

gyakorlat egysége ugyanis csak úgy ragadható és valósítható meg, 

ha sikerül konkrétan felmutatni azt az alanyt, amelynek a 

tevékenysége valóban a történelem. Ezért nem elégedhetünk meg 

azzal, hogy a forradalmi jelleget a dialektika materializmusának 

önműködő attribútumaként kezeljük, sem pedig azzal, hogy az 

elmélet és gyakorlat egységét könnyen felületieknek bizonyuló 

tünetek alapján ítéljük meg ” 

 

 „Előfordulhat — írja Lukács —, hogy a tömegeket egészen más 

ható- erők mozgatják, egészen más célokért küzdenek, s az 

elmélet egészen véletlenszerű tartalmat jelent mozgalmuk 

számára." ( Következésképpen az elméletnek a tömegek körében 

való „egyszerű" propagandisztikus terjesztése még nem 

biztosítéka a gyakorlattal való egységének. A kérdést tehát 

mélyebbre kell vinnünk: a valóság és a tudat, valamint ezek 

történeti feltételezettsége szintjére. Csak itt válik világossá az, 
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hogy az elmélet és a gyakorlat egysége — Marx 

kezdeményezéseinek megfelelően — csupán a „két terület" 

kölcsönös egymásra irányulása közepette valósulhat meg, „ha a 

tudatossá válás jelenti azt a döntő lépést, amelyet a történelmi 

folyamatnak saját  céljai irányában meg kell tennie".  

 

 Éppen  ezért  az osztálytudat mikéntje továbbra is a jelenlegi 

társadalmi küzdelmek egyik fő (legfőbb  ?) kérdése . A lázadások 

,forrongások , fosztogatások ,  vad sztrájkok éstb éstb   okainak 

megértése megkönnyítheti az osztálytudat feltérképezését  illetve   

radikális elmélyitésének   lehetőségeit a    kommunista forradalom 

irányába . A lemondás és a fatalizmus időszakában az osztálytudat 

radikalizálódása   továbbra is az az őselem, amely hiányzik ahhoz, 

hogy a helyzetet robbanásszerűvé tegyük. 

  Erről   kell beszélnünk , vitatkoznunk , tisztázni és gyakorlatba  

léptetni  ,  tenni ,  tenni, tenni,  alkotni ,  nem alakitani,  de 

radikálisan cselekedni  !  A  proletár forradalom érdekében , hogy    

a  lázongások  átváltozzanak nem   kafkai lénnyé , de  

forradalommá !  

Vakvágányon haladnánk ,     hogy ha nem kérdezünk  rá ,  arra  az 

alapproblémára  ,   mi köti a     megcsonkitott kifosztott     

kifuserált        tömegeket a  tőkéhez, demokráciához az árutermelő 

társadalomhoz   ? Miért inkább fosztogatnak     pl. az Usában  

ahelyett, (  fosztogatás önmagában  azért  probléma , és  kevés és  

önmagában zárt , mivel nem előremutató   a holnapokra tekintve  

vagyis nem kisérli   meg felszámolni   a  tőke  struktúráit ,  csak 

megskalpol pár ezer magántulajdonost ) , hogy   egy –egy   

progresszivebb  jelenségtől  eltekintve megkisérelnének  

kommunista kollektiv formában   társadalmasitani a  tereket a 

kizsákmányolás tereit ?  

 Vagy pl  miért van  az, hogy az atomizáció  az eldologiasodás és 

hamis  tudat  szekere  etnicizálódás alakjában zötyög , lázad  
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főleg,   akkor mikor nagyon is általános osztályproblémával állunk 

szemben ? / Made in Usa  ! 

A mindennapi élet nem  add örömöt  ,  a munka   az 

újratermelődés  az árufelhalmozás (  termelés ) és fogyasztás  de 

az abból való kiesettség    az eldologiasodott és elidegenedett 

csontváz kapcsolatok   gettója     a vámpirok bálját  , termeli szüli 

alkotja s fenntart , és  nem meghalad  a   passzivitás sivatagában . 

 Önmagunkat kell  hát megtámadnunk  össztársadalmi 

viszonyunkat   ! 

  Bármilyen demokratikus  szarhoz,    baloldali  tőkés (vagy tőkés 

érdekeltségű frakcióhóz  való dörgölözés  gátolja,  torzitja  az 

osztálytudat fejlődését.(Miközben illúziótlanná is tehet  pozitiv 

esetben irányunkba  ! )   Továbbá az anyagi kényelem fokozatos 

látszat javulása  ami  alapvetően illuzórikus   de  önbecsapó  

látszat nyugalmat  biztosit   , a társadalmi mobilitás  hamis tudata    

és a pseudo közösséghez  való menekülésbeli kötődés ígézete  

magyarázza  még inkább  a  radikalizmus erjedésének hiányát ( 

nemzet , család ,  vallás, nacionalizmus, etnicista 

antiimperializmus meg mindenféle antiimperializmus, polgári 

elégedetlenség, antifasizmus, szakszervezetek,    burzsoá    

pártokhoz való  szegődés  és ezernyi más dögevő   )  

   Az itt és mostba  ragadást erősiti ! 

  Kafka hajdanán  azt irta  a küzdelem a cellafallal  döntetlenre áll , 

micsoda nem kincstári optimizmus  sugárzott a  derék  prágai  

barátunk soraiból !    

Mi magunk    is ,   a munkás és pauperizált tömeg része vagyunk,   

nem   egyház,  nem szekta , igy  nem felülről , hanem belülről  kell az   

emberek , a  tömegek  ,   magunk  és   mások  napi problémáival 

foglalkozni kommunista  megközelitésben. 
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 Mindez közhely  ugyan ,  de  olyan közhely   aminek újra 

átgondolása / értelmezése  növelheti    a kommunista   forradalmi  

optimizmust  ! 

Itt és  most azonban  abbahagynánk        „ biztató sorainkat „ . 

Léghajónk  ismét  tova  reppen ,  átvágja  a   fehér felhők raját , 

mindeközben  ezt  ratatáza   nyelvünk  ( hisz a   reményelv nem  

halott !) : 

 

  (J. Prevert ) 

Elvtársi  üdvözlettel ,  remélve hogy mihamarább találkozunk a 

Vörös Frontokon  !  

                              De  Te Fabula  Narratur Kommunista Kiadó 

                                         2020  júniúsában  
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