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Tézisek

Egy ipse nyakába akasztva hordta Malevics Fekete Négyzetét Moszkva városának főterén –a
belemerülő munkásokat elnyelte e végleg a fekete négyzet mágikus bűvölete ?

Tézisek

-Amelyek  arra  reflektálnak,  hogy  mit  nem  volt  képes  az  IKCS  egyáltalán
felvetni és a probléma radikálisabb szintjén láttatni amiből következik, hogy
magát  a  forradalmi  programot  is  a  maga  „mechanikus  materialista”
elképzelései alapján képviseli.

Mi  is  ezzel  a  szöveggel  a  probléma?  Sematikus,  sablonos.  Automatizmust  feltételez,
idealista  receptet  formál,  történelmi  logikai  vetületben.  Marx-Engels,  Lukács,  a
szituacionisták  dialektikus  érvényesítése  (történelmi  materializmus)  illetve  a  dialektika
módszertani  gyakorlata  helyett  a  sematizmus  elméleti  síkja  érvényesül,  gyakorlati  síkra
fordítva át azt. Ezzel viszont nem igen  vagyunk előbbre. A szöveg kísérletet sem tesz arra,
hogy  vázolja  az  állampolgári  bábból  hogyan  válik  kapitalizmust  megdöntő  alannyá  a
proletár (miképp reagál a tőke permamens világtébolyára és nem csupán válságára hanem
bomlására,  szétesésére,  a  magántulajdon  civilizációjának  széthullására).  Az  IKCS képlet
önmagába  adottnak  veszi  a  misztikus  minőségi  ugrás  által.  (A  proletár  direkt  akció
minőségi ugrást hajt végre, és újjászületik a társulás.)

Az osztályharc az a forma, amelyben az emberek tudatára ébrednek a   tőkés termelési mód
és  lét   belső  ellentmondásainak  -  ennek  folyamatát  is  meg  kellett  volna  kísérelniük
rögzíteni.
Maga a folyamat   behatóbb  analizálása azonban nem történik meg –marad a mitizálás.
Nincs  szó  a   munkásosztály  osztálytudatlan,  önkorlátozó,  történelmileg  visszahúzó
szerepéről,  atomizáltságának  okairól,  hamis  tudatok   működéséról,  a   nacionalizálódás
folyamatairól,  annak  következményeiről  -  csak  halottnak  minősíti  állampolgári  létében
rohadva. Munka, fogyasztás  punktum...  Nincs szó behatóbban szavazó barom létéről sem
(nem az urnákban szavaz a tőke mellett, hanem létével)  demokráciába ágyazottságáról, mi
köti  őt  a  tőkéhez,  miért   tartja  fenn  az  árutermelő  társadalmat.

Emellet  arról  is  ejt  pár  mondatot,  hogy  a  tőke  fejlettebb  centrumaiban,  Európa
hathatósabban  „tőkésített  árnyékvilágában„,  ahol  erősebb  a  vidám  apokalipszis,  mitől
nagyobb, erősebb, érzéketlenebb a domesztifikáció. Miért  is közömbösebb a reagálása a
magányos vegetációra általánosságában mint másutt, ahol a kapitalizmus halálos ölelése
kevésbé  elidegenítő,   a  tőkés  termelési  mód  alacsonyabb  fokán.   
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Ez az egyén,  akiről  annyit  beszélnek,  és  amelyből kiindulva épül fel  a  társadalom egész
felépítménye,  valójában  a  piaci  társadalomnak,  magának  a  polgári  társadalomnak  a
viszonylag  modern  terméke,  magának  a  burzsoának  osztályharc-ellenes  és  ahistorikus
kivetítése, aki csak nyereségének maximalizálására törekszik, és akit éppenséggel kurvára
nem érdekli a felesleges egyén. Ha a proletár munkaerejét elfogyasztották, ez a felesleges
egyén társadalmilag már nem bír értékkel, és a társadalom úgy bánik vele, mint azzal a
15000 öreg proletárral, akiket a 2003-as nyári kánikula ölt meg Franciaországban. Igen,
megölték őket, a francia kormány abszurd önigazolásai ellenére.

Ha aláhúzzuk ezeket az incidenseket, akkor ez azért történik, hogy újból megerősítsük: ami
magát közösségként mutatja be („talán nem szép az élet?” – ismétlik vég nélkül a rádió- és
tévéadók), az a legindividualistább és legegoistább az eddig létezett valamennyi társadalom
között. Az ízetlen propaganda ellenére a tőke alatt mindannyian magányosak vagyunk, az
emberek nem látják, nem érintik egymást, nem beszélnek egymáshoz, nem érzik egymást,

nem vonzódnak egymáshoz, nem szeretik egymást!

„Egyáltalában az a tétel,  hogy az embertől  elidegenült  a
nembeli lénye, annyit jelent, hogy egyik ember elidegenült
a másiktól, mint ahogy mindegyikük az emberi lényegtől.”
Marx: Gazdasági-filozófiai  kéziratok.  Az  elidegenült
munka.

De a tőke nem fogja tudni megszüntetni az ellentmondást
értékesülési szükségletei és az emberi szükségletek között,
még  ha  ez  utóbbiak  elidegenült  szükségletek  is.  Minél
inkább  próbál  dehumanizálni  minket  és  rákényszeríteni
arra,  hogy  ember  alatti  lényekként  éljünk  és  dögöljünk
meg borzalmas ismeretlenségben, annál inkább erősítjük
meg  újból  ezzel  a  nem-élettel  ellentétben  minden
társadalmi  viszony  radikális  átalakításának  és  a  pénz

elpusztításának perspektíváját. A túlélés borzalmas feltételei azok, amelyek negatív módon
létrehozzák egy emberi társadalomért vívott harcunk meghatározottságait.

Tagadjuk, ami tagad minket!

Pusztítsuk el, ami elpusztít minket!

Ez az, amit a harcoló proletárok tesznek a világ minden sarkában. Ellenállnak, küzdenek,
összecsapnak  azzal,  ami  pusztítja  őket,  és  amikor  sajnos  elesnek  a  harcban,  akkor
haláluknak  az  egész  harci  közösség  számára  van  értéke,  és  nem  jár  olyan  általános
közönnyel, mint amit azok a halottak keltenek, akikről korábban beszéltünk.

Ez a mi harcunk, ragadjuk meg újból a VILÁGFORRADALOM zászlaját.
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lehetetlen  még  Ázsia,  Amerika,  Európa  nagyobb  részén…  és  valójában  mindenütt,  ha
kilépünk  a  nagyvárosokból.  És  ugyanígy  lehetetlen  és  elképzelhetetlen  lett  volna  egy
évszázaddal  ezelőtt  a  világon  bárhol.  A  megkárosított  és  elnyomott  emberi  közösség
részlegesen  fennmaradt,  az  atomizált  egyén  – a  piac  és  az  érték  történelmi  terméke  –
évszázados fejlődése ellenére. A magány nem vált ennyire általánossá. A borzalmas tőkés
haladás  legutóbbi  fázisainak  mára  mindenütt  jelenlévő  szabad  egyéne  akkor  még  nem
hódította  meg  teljes  autonómiáját  és  magányát.  A  haladás  még  nem  teremtett  ekkora
egoizmust. Még létezett egy minimális társadalmi szövet, és nem volt kizárólagos a tiszta és
szabad egyén totális uralma. A „boldogulj, ahogy tudsz” és a „mindenki saját magáért” –
ami  oly  fontos  a  tőkés  uralom  és  elnyomás  strukturálásában  –  bár  folytonosan
kitermelődött a piac és a demokrácia révén, nem volt még ennyire mindenütt jelenlévő.

Ma nem arról  van szó,  hogy sírjunk ezen,  ezeknek a  legszörnyűbb magányban meghalt
embereknek a sorsán, akik a sokféleség és a banalitás ellenére megmutatják a tönkretett
emberiség, egy elaltatott, fásult, elzsibbadt társadalmi osztály tragédiáját. Ma ellenkezőleg,
a feladat az, hogy aláhúzzuk: ez a szörnyű valóság darabokra hullik akkor, amikor és csakis
amikor  a  proletariátus  harcol.  Sok  közelmúltbeli  példa  (Argentínából,  Bolíviából,
Algériából…)  mutatja,  hogy  magát  az  egyéni  szabadságot  és  egoizmust  is  szétzúzzák  és
meghaladják, amikor a proletár direkt akció minőségi ugrást hajt végre, és újjászületik a
társulás,  amikor  területi  alapon  szervezi  meg  magát  kerületenként,  és  városi  és/vagy
országos koordinációs szervezetek révén.

A  reklám,  amit  a  polgári  társadalom  ezekből  az  elszigetelt  halottakból  csinál,
ellenségeinknek arra szolgál, hogy megerősítsék az Egyén mindörökre egoista természetéről
szóló ideológiát, és hogy unalomig ismételjék: „az ember embernek farkasa”, hogy mindig is
így volt, és hogy ezen semmi sem változtathat.
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Ebből azonban arra következtetésre is jutunk, hogy egy fajta primitivista szemlélet hatja át
az  IKCS szemléletét,  miszerint  ahol  a  tőke  fetisizációs  jellege  gyengébb(és  ez  azokon  a
helyeken létezik  is, ahol a tőkés termelési mód még nem totalizálódott illetve épp ezért a
helyi  közösségi  hagyományok  élőbbek)  ott  a  közösségi  szolidaritás  erősebb,  (Az  adott
termelési  mód és  annak   foka   pedig  ugyancsak  nincs  megemlítve,  sem annak  múltba
révedező vagy utópista szegmenseiről sem, avagy magáról az eltérő, de adott történelmi
növekedési ívről sem)

Fecseg a felszín, hallgat a mély!

Miért van az, hogy a munkásosztály a fennálló termelési hatalom logikája alapján agonizál,
az  urak  nyelvét  beszéli  (  a  tőkés  lét  alapján  szocializálva)  és  mi  az  a  kényszer,  ami
ellentétébe csap(hat) át? Miért hamis az IKCS árnyalatlan optimizmusa, amikor azt írják:
„Pusztítsuk el, ami elpusztít minket.”

Ez  az,  amit  a  harcoló  proletárok  tesznek  a  világ  minden  sarkában.  

Holott ez többnyire halandzsa a világ, forrong, de kiterjedt proletár harcok híján, Covid
közben,  válság  közben  is  a  dögkeselyűk  híznak!  Nem  azt  állítjuk,  hogy  nem  folynak
osztályharcok, hanem hogy azok mind a maga belterjességükkel terhesen   történnek, majd
forradalmi  célok  és  radikális  önszerveződés  híján  többnyire  elhalnak  és  aztán  újra
keringőznek. A szelet emberkék tömegének egésszé kell válniuk, látható mozgásirányukban
tőketagadóvá. Mitől? Attól, hogy ta őkés lét kitermeli maga tagadását aminek azáltal kell
tudatosodnia a szelet emberkék tömegében, hogy élni akarnak. Az IKCS azonban említést
nem tesz arról,  milyen atomizált az  osztálytudatlan a munkásosztály. Így olyan militáns
proletariátusról  (ami semmiből  keletkezik?)  ad hírt  amely csak fragmentáltan létezik.  A
proletár azonban nem egyszerűen megfigyelő lényként áll a társadalomban, hanem aktív
erőként, amely befolyásolja és megváltoztatja környezetét, (Pannekoek), de miért is teszi
ezt?   Még néma sikolyt sem hallunk, nemhogy választ!

Az  IKCS  vulgarizmusa  abban  is  felszínre  tör,  hogy  minden  társadalmi  harcot  proletár
harcnak  akar  láttatni,  összekeverve  a  legkülönfélébb  társadalmi  megmozdulásokat.  (Így
lehet  a  náci  munkás  is  proletár.)  Ez  abból  következik,  hogy  az  IKCS  osztályképe
undialektikus, felszínes történelmietlenül homogenizáló. Az állampolgár többnyire 
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bérmunkás,  ő  Gregor  Samsa,  avagy  bővített  körökön  belül  körbe  mozgó,  fenntartó.
Nekünk is dolgoznunk kell, és az általunk megtermelt érték elszivárog tőlünk,
mindannyiunktól, apró cseppenként, de összességében már tengernyi mindez,
ami a következő nemzedék számára egy olyan gazdagsággá sűrűsödik,

amit mások fognak birtokolni, és mint egy összeállt struktúrát a burzsoázia
helyzeti  előnykénthasználja  majd,  hogy  új  és  más  irányba  terelje  az  új
kreativitásokat, de mindig és mindig ugyanazt a munkát követelve.”

A szöveg  érdeme hogy fenntartja  elidegenedés  elleni  kommunista  harcot:  a  legmélyebb
vereség  a  hétköznapi  magány  kiteljesedése  a  kapitalista  csontváz  sivatagban.  Mindenki
elvan a maga fallanszterében, a közösségi lét, polgári agónia dagonyájában, a kimerült a
szabvány  kapcsolatokban,  a   szabad  idő-munka-társadalmi  feladat  halál  zónájában.  A
hétköznapok felforgatása  helyett  a  párkapcsolat,  a  család,  acélhomályában,  a   kollektív
individualista ürességében az egyén céltalanságában illúzió pseudo-kreativitásba,  pseudo-
aktivizmusba,  a  csontkopogtató  keddek,  szerdák stb.  alkonyában  ragad.)  Az  IKCS ezzel
szemben  kísérelt meg általános radikális hangot adni a a beletörődés fetisizált mámorával
szemben. Az állampolgárok tömege, akik a valódi élet siratják majd el is temetik azzal, hogy
itt  ragadnak  forradalmi  felismerés,  akarat  és  képzelőerő  hiányában  a   polgári
mészárszékben, vajon élvezi mindezt? Oly aktívak az itt ragadásban, a szardagonyázásban –
a  „  feltámadást„  illetően  meg  koporsó  szöget  gyártanak  maguknak.
A felszabadulás csak a kizsákmányoltak tudatosságával és akaratával történhet meg, vagy
egyáltalán  nem  fog  megtörténni. A  kommunista   dialektika   hatékony  ok-okozati
összefüggések  módszertana,  amely  lehetővé  teszi  az  előrejelzést. A  jövőt,  nekünk  kell
megteremtenünk,  és  ennek  megelőlegezésében  elkerülhetetlen  a  jövőre  vonatkozó
forradalmi terv.

A tudományos szocializmus egy olyan forradalmi folyamat elméleti kifejeződéseként képzeli
el  magát,  amely  véget  vet  a  filozófiának,  amennyiben felszámolja  azokat  az  elidegenítő
anyagi viszonyokat, amelyek spekuláción keresztül ilyen kerülőutat igényelnek. Marx „az
ember  egységes  tudományára”  irányuló  terve  spekulatív  módon  egy  ilyen  el  nem
idegenedett társadalom előképe. De a filozófia mindaddig valóság marad, amíg a forradalmi
gyakorlatból  hiányzik  a  közvetlen  történelmi  aktualitás.

„Hogy  a  tőke  ellen  küzdhessen,  a  munkásosztálynak  önmaga  ellen  kell  küzdenie,
amennyiben maga is tőke; ez az ellentmondás maximális szintje – nem a munkások, hanem
a  tőkések  számára.  [...]  A  tőke  síkja  elkezd  fordított  irányban  működni,  nem  mint
társadalmi fejlődés, hanem mint forradalmi folyamat.” (M. Trontti)

„A róka sokat tud, a sün csak egyet: ami fontos, ’azt’ ”(Aiszoposz)
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A gyerekek futballoztak, kiabáltak, futkároztak, éltek… míg egyszer kitörnek egy üveget. A 
dobás akkora volt, 

hogy  a  labda  berepül  az  egyik  szomszéd  öregember  lakásába.  De  az  nem  reagál.  A
gyerekeket megtéveszti, hogy a tévé tovább szól, de nem veszik a bátorságot, hogy a labda
keresésére induljanak. Bár figyelnek, továbbra is tévedésben vannak, és így telnek a napok.
A  gyerekek  elmondják  a  dolgot  a  szüleiknek,  és azok  a  szomszédoknak,  mindenki
nyugtalanná  válik,  és  csengetni,  kopogtatni  kezdenek az  öreg  ajtaján,  de  semmi  válasz,
noha  a  tévé  –  ahogyan  kívülről  hallható  –  csak  szól  és  szól  tovább.  Végül  felhívják  a
rendőrséget, a család barátnőjét,  és holtan találják az embert.  A szakértők kimértek:  Az
öreg már egy éve halott! Egy éve!

A foteljében ült, szemben a tévével, amely vígan szólt tovább. A holttest egy éve ott volt, és
nézte  a  tévét.  Feltételezzük,  hogy  a  tőke  haladásának  köszönhetően  az  öreg  nyugdíja
megjött a bankba, és a bank abból automatikusan fizette a lakbért, az áramot, a vizet, a
tévét…

Valójában nem számít, hogy a fickó él-e, az a fontos, hogy fizessen!

Nem ez minden tévénéző valósága? Az életből a halálba való átmenet fájdalom nélkül megy
végbe,  mert  a  televízió  előtt  mindannyian  vörös  zónában  vagyunk,  átkelőben,
akaratgyengék, passzívak,  akiket  magába foglal  az  életünket elfogyasztó kép.  A proletár,
mikor  aláveti  magát  a  látványnak,  gyűrött  ronggyá  válik,  elnyomott,  elkápráztatott,
leigázott, elhülyített lesz,… hagyja, hogy a tévén keresztül felfalja az Állam. Így hallgatja a
csendre korlátozott ember a tőke monológját.

És mit mondjunk arról az utasról, aki a mikrobuszon már több mint 4 órája halott volt,
amit a mikrobuszon utazó többi utas még csak észre sem vett? A leglenyűgözőbb fikció sem
képes felvenni a versenyt prózai valóságunkkal! Miben különböznek és miben hasonlítanak
a holtak az „élőkre”? Az állampolgár állapotának alávetett proletár, aki amorf és apatikus,
egy élőhalott.

Nemrég  néhány  elvtárs,  akikre  nagy  hatással  volt  egy  Európában  történt  hasonló  eset,
elmesélték  azt  szenegáli  és  más  afrikai  országokban  élő  közembereknek.  És  Afrikában
egyszerűen nem hitték el, hogy valaki teljes magányban halt meg, és hogy a szomszédok
csak hónapokkal később fedezték fel a holttestet. Azt mondták, hogy ez lehetetlen, hogy ők
maguk találták ki, vagy hogy az újságok találták ki, hogy „a szomszéd hogyhogy nem tudta
meg?”,  „a  sarki  boltos  hogyan  tudta  nem  észrevenni?”,  „és  a  család?”  Ez  Afrikában
egyszerűen lehetetlen (noha e földrész nagyvárosaiban már nem az!), ahogyan ez 
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azon történelmi szándékát, hogy erővé szervezzék, pártként centralizálják magukat.

Következésképpen  magunkat  a  kommunista  mozgalom  egy  frakciójának  tartjuk,  azért
harcolunk,  hogy  a  proletariátus  centralizációjának  egy  nemzetközi  sejtjeként
fennmaradjunk,  és  mint  ilyen  részt  vegyünk  az  élcsapatot  alkotó  kisebbségek  azon
törekvéseiben, hogy centralizálják a világszerte létező harci közösséget.

Ez  tehát  az,  ami  mellett,  mint  Internacionalista  Kommunista  Csoport  elköteleztük
magunkat hogy folytassuk a nemzetközi eszmecserét. Hogy újból elsajátítsuk a történelmet
– a kommunista programot - érdeklődésünk és vitáink maguktól értetődően a legmagasabb
szintű  szakítás  köré összpontosultak,  amelyet  osztályunk  napjainkig  végrehajtott:  ez  az
1917-1923 közötti harcok nemzetközi forradalmi hulláma.

Azonban túl  az  1917-23 közötti  időszakról folyó nemzetközi  eszmecsere centralizációján,
folyóirataink  harcot  folytatnak  mindenféle  ideológiával  szemben,  és  számos  kérdésben
állást  foglalnak:  a  tudomány,  a  munka,  a  gazdaság,  a  filozófia  kritikája,  államellenes
szövegek,  osztályunk  történelmi  szövegeinek  újbóli  megjelentetése  („osztályunk
emlékezete”), megtörtént esetekkel, aktuális eseményekkel, történelmi vitákkal kapcsolatos
állásfoglalások, stb.

Ahogyan a korábbi forradalmárok, sajtónkra úgy tekintünk, mint a forradalmi propaganda,
kollektív vita, programatikus fejlődés, akció nélkülözhetetlen eszközére.

Azt szeretnénk, ha szövegeinket militáns szemszögből olvasnák, megvitatnák, kritizálnák és
arra  használnák,  hogy  azokat  más  álláspontokkal  ütköztessék,  annak  érdekében,  hogy
egyértelműen elhatárolják a forradalom és az ellenforradalom területét, és hogy támogassák
-  mindig  egyre  határozottabban  -  osztályunknak  osztályként  és  világméretű  történelmi
erőként való létrehozása során az osztály által kialakított forradalmi vezetést.

5

Internacionalista Kommunista Csoport - Kik vagyunk ? (részletek)

Internacionalista Kommunista Csoport

Kik vagyunk ? (részletek)

Egy  kommunista  szervezet  nem  egy  maroknyi  militáns  szubjektív  törekvéseinek
következménye,  kommunizmus,  mint  mozgalom  és  annak  történelmi  pártja  -  azaz  a
korábbi harcok összes tapasztalatának felhalmozott emlékezete egy programba tömörítve -
határozza meg.

Az Internacionalista Kommunista Csoport (IKCS) 1978 óta létezik.

Központi  folyóiratot  adunk  ki  francia,  német,  angol,  arab,  spanyol,  magyar,  kurd  és
portugál nyelven. Vannak szövegeink görögül, perzsául, oroszul, szerb-horvátul és törökül
is.

„Internacionalista” – Jól tudjuk, hogy ez a kifejezés redundáns, ha a „kommunista” szóval
összefüggésben  használják;  elsősorban  azért  nevezzük  magunkat  „internacionalistának”,
hogy  kihangsúlyozzuk,  miszerint  a  kommunizmus a  kezdetek  kezdetétől  fogva,  és  mint
mozgalom kizárja az országot, a nemzetet, a nemzeti harcot. Azt fejezi ki, hogy csoportunk
közvetlenül nemzetközi szinten szerveződik.

Egy másik szinten az „internacionalista” megnevezés azt is lehetővé teszi számunkra, hogy
elhatároljuk  magunkat  a  rengeteg  kommunistának  álcázott  ellenforradalmi  formától
(sztálinisták,  trockisták,  maoisták,  bordigisták,  stb.),  amelyek  többé  vagy  kevésbé
szégyenletes  módon  támogatják  egyik-másik  úgynevezett  forradalmi  nemzetet,  lehetővé
téve  az  uralkodó  ideológia  számára,  hogy  a  kommunizmust  összemossa  az  úgynevezett
„kommunista országok” vörösre mázolt kapitalizmusával.

„Kommunista”  –.  A  kommunizmus  -  az  emberi  közösség,  a  kollektív  létezés,  az
osztálynélküli társadalom – marad az a perspektíva, amelyért szenvedélyesen harcolunk.
Így,  mint  kommunisták,  a  kapitalista  katasztrófával,  a  profit  és  a  pénz  diktatúrájával,
életkörülményeink folyamatos romlásával szemben hangosan és nyíltan követeljük ennek a
halálvilágnak a megsemmisítését, a magántulajdonnak, az államnak, az ember ember általi
kizsákmányolásának megsemmisítését. Az egész történelem során és szerte az egész világon
elvtársainkkal együtt újból megerősítjük egy osztálynélküli társadalom szükségességét, ahol
nincs pénz, nincs munka és az idővel, valamint a dolgokkal való szabad rendelkezés fog az
emberi tevékenység kibontakozásának egyedüli terepéül szolgálni.

„Csoport” – Egy csoport létrehozásával újból kifejezésre juttatjuk a forradalmi proletárok
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