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4 TIMM GRASSMANN

Marx és egyéb négybetűs szavak
Thomas Piketty: Das Kapital im 21. Jahrhundert,  

C. H. Beck Verlag, 2014.

Annak ellenére, hogy saját bevallása szerint soha nem olvasta igazán 
el Marx fő művét, A tőkét a sztárközgazdász Thomas Piketty mégis 
ragaszkodik ahhoz, hogy „A tőke a huszonegyedik században” című 
könyvében Marxot alaposan helyre tegye. Többször is ismételt állítása, 
miszerint Marx „teljesen figyelmen kívül hagyta a folyamatos technikai 
fejlődés és a hosszú távú produktivitásnövekedés lehetőségét” (Piketty: 
24. 47. és 302.) új csúcspontja az akadémiai Marx-hamisításnak. Hi
szen Marx számára a riválisokkal szembeni versenyelőnyre törekvő 
individuális tőkések permanens igyekezete a munka termelékenysé
gének növelésére új gépek és technológiák bevetésével a felhalmo
zási folyamat elválaszthatatlan velejárója és egyben a tőkés termelési 
rendszer történelmi dinamikájáról szóló elméletének legfőbb érve. Marx 
számára épp ebben nyilvánul meg a tőkés termelési mód központi 
önellentmondása: hogy a konkurenciaharcban felszínen maradjon, az 
individuális tőkés a lehető legmagasabb produktivitásszintre törekszik, 
ezáltal folyamatosan növelve a gépesítés mértékét, így egységnyi 
áru előállítása egyre kevesebb munkaidőt foglal magába és a tőke 
hosszú távon kiszorítja a munkaerőt a termelési folyamatból, miközben 
ugyanakkor fennmaradása csak az élőmunka alkalmazásával („kizsák
mányolásával”) lehetséges.

Piketty ennek megfelelően arra sem képes később könyvében, hogy 
helyesen visszaadja Marx érvelését a profitráta süllyedő tendenciá
jának törvényéről (Uo.: 301–305.), amelynek lényege persze épp az 
élőmunka „holt munkával” való helyettesítése a termelőerők folyamatos 
fejlődésének folyamatában. Természetesen Marx notórius visszautasí
tása egyfajta látványos megnyugtatása az olvasónak, hogy a jelenlegi 
társadalom alapintézményei minden világok legjobbikát jelentik. Így 
Piketty bestsellere újra megerősítheti a „szociális piacgazdaság” refor
mer hajlamú barátait abban az attitűdjükben, hogy a MEGA*1 vaskos 
kék köteteire továbbra sem kell különösebb figyelmet fordítaniuk.

*1 Marx–Engels Gesamtausgabe. Marx és Engels műveinek teljes, kritikai 
kiadása. (A ford.)
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5Végső soron tragikus, hogy Marx neve már megint csak mint „négy
betűs szó”1 funkcionál, mindenféle önkényes projekciók eszközeként, 
hiszen A tőke első kiadása óta eltelt közel 150 évben senkinek sem 
sikerült, hogy a tőkés termelési mód ideális átlagában megragadott be-
mutatását és kritikáját magasabb szinten valósítsa meg. Marx fényében 
nyilvánvalóvá válik, hogy Piketty tőkefogalma – amelyen, mint a 72. ol
dalon ő maga is bevallja, egyszerűen „vagyont” ért – nem ragadja meg 
a valóságot. Marx szerint a tőke társadalmi viszony, amelyet a P-Á-P’*2 
körforgása tart életben, azaz a bornírt és elvileg soha véget nem érő 
törekvés, hogy pénzből az emberi munka termelési folyamatba való 
felhasználásával több pénzt csináljanak. A tőke nem azonos a vagyon
nal. Az utóbbi évtizedekben elsősorban részvények és származékos 
pénzügyi termékek formájában felhalmozott likvid vagyonok egyáltalán 
nem a tőkés gazdagság sziklaszilárd példái. Nem kisajátított munkán, 
hanem lényegükből adódóan hitelen alapulnak, azaz tulajdonjogot 
jelentenek a jövőben létrehozandó értékre. Erre a jelenségre alkotta 
meg Marx a fiktív tőke fogalmát. Kétségtelen, hogy itt is pénzből (P) 
több pénz (P’) lesz, de a tőke számára terhes, ám végső soron mégis 
elkerülhetetlen folyamat, a bérmunka (Á) felhasználása nélkül. Az 
eszközár-infláció (asset inflation) – és a mesés szintre emelkedő ingat
lanárak is ennek egy esete – még korántsem jelent értéktermelést. Ha 
Piketty tisztában lenne ezzel az alapvető megkülönböztetéssel, akkor 
a profitráta-változóját (r) máshogy konstruálná meg és az utóbbi nem 
konstans lenne, hanem süllyedne, mint ahogy arra a brit közgazdász 
Michael Roberts már felhívta a figyelmet.2

Így ahelyett, hogy a kapitalista termelés lényegén gondolkodna el, 
Piketty egyfajta „puha” malthusianizmusba keveredik bele. Mint az 
közismert, az anglikán lelkész Thomas Robert Malthus – a történelmi 
liberalizmusnak ez az autoriter atyja, aki iránt Piketty igen sok meg
értést mutat (16–18.) – a szegénység és a munkanélküliség okának 
a népességnövekedés és az élelmiszertermelés közötti természeti 
jellegű, állandó aránytalanságot nevezte meg. Az alamizsna háborúk
hoz, éhínséghez, s pestiseshez vezet. Pikettynek már az a kijelentése 
is némileg meglepő, hogy a növekedésnek két dimenziója van, a per 
fő termelésnövekedés és a népességnövekedés (105.), de ezek után 
még beljebb fúrja magát a malthusianizmusba: szerinte az alacsonyabb 
népességnövekedés „automatikusan” növeli a múltban felhalmozott 
vagyonok súlyát (205., 220/221). 

Itt a sötétben minden tehén fekete esetéhez jutunk. A vulgáris 
gazdaságtanban a népesedéskártyát időtlen idők óta kétféleképpen 
játsszák ki: az ökológiai és elosztási vitákban mindig túl sok ember 
van, és a szűkös erőforrások sosem elegendők; ezzel szemben ha 

*2 Pénz – áru – több pénz, Marx jelölése A tőkében. (A ford.)
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6 a késlekedő fellendülésről van szó, akkor a fogyasztói keresletre és 
olcsó munkaerőre redukált emberiségből sosincs elég. A valóságban 
egyszerűen nincs összefüggés a gazdasági és népességnövekedés 
között. Máskülönben a legmagasabb népességnövekedést felmutató 
szubszaharai Afrika a legprosperálóbb régiók közé tartozna. 

Az ember megdöbbenve kérdezi magát: miért vezetne éppen a gyor
sabb népességnövekedés megújult gazdasági növekedéshez, tekintve, 
hogy a – tőke értékesülési igényei szerint – fölösleges népesség már 
így is milliárdos? Itt bosszulja meg magát, hogy Piketty – szemben 
azokkal a közgazdászokkal, akiket Marx még kritizálhatott azért, mert 
a „nyomorban csak a nyomort látják”, nem pedig annak szükségszerű 
összefüggését a specifikus termelési móddal – semmiféle képet nem 
ad napjaink szenvedéséről és például teljesen ignorálja azt a fájdalmat 
és őrületet, amit a világ több mint negyedmillió nyomornegyedében 
(Slums) élő közel 1 milliárd ember nap mint nap át kell hogy éljen. Az 
egyenlőtlenség sosem egyszerűen egyenlőtlenség, hanem specifikus 
formában jelenik meg, és a társadalomból való kirekesztés, az általá
nos létbizonytalanság (Prekarität), az informális nyomornegyedgazda
ságok, a jobless recoveries*3 és a második világháború óta tapasztalt 
legnagyobb menekülttömegek korában különösen képtelen és cinikus 
a lassuló népességnövekedést fájlalni.

Piketty hasonló vulgaritással folytatja: „Marx a közgazdaságban 
akkoriban kialakuló nemzeti számlák [Gesamtrechnung] módszerét 
úgy tűnik teljes mértékben figyelmen kívül hagyta” (Uo.: 304.), és 
ellenpédaként Colquhoun, majd később Petty, King és Quesnay nevét 
említi meg. Természetesen Marx a makrogazdasági statisztikák e korai 
úttörőit nagyon jól ismerte – Quesnay Tableau économique-ját például 
így írta le: „legzseniálisabb [ötlet], amellyel a politikai gazdaságtan 
eddig vádolható” (MEGA II/3. 656.) – és gondolataikat A tőke második 
kötetében saját újratermelési sémáival fejlesztette kritikailag tovább. 

Piketty pédaképei elárulják saját kritikájának irányát is. Érdekes alak 
például a skót statisztikus Patrick Colquhoun, aki jó 200 éve kiszámol
ta, hogy a brit lakosságnak csak kb. egynegyede vesz részt effektíve 
a termelési folyamatban, a teljes lakosság túléléséhez szükségesnél 
jóval nagyobb „összértéktömeget” előállítva. Colquhoun különösen az 
1820–30-as évek brit popular political economyjának (a fogalom meg
magyarázásához lásd David Mc Nally írásait) korai szocialistái között 
volt népszerű. A popular political economy művelőinek a szemében 
a politikai gazdaságtan a burzsoázia szolgálatában álló legitimációs 
tudomány volt, amely a munkásosztály fölöslegességét és nyomorult 
létének szükségességét hivatott kimutatni – válaszképpen ezek a mun
ka oldaláról érvelő kapitalizmuskritikusok egyszerűen megfordították a 

*3 Gazdasági növekedés új munkahelyek nélkül. (A ford.)
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7dolgot és a politikai gazdaságtan módszereivel, számaival és fogalmai-
val a járadékosok, földtulajdonosok és tőkések fölöslegessége mellett 
érveltek. Colquhoun társadalomfelosztása a produktív és improduktív 
osztályokra termékeny talajra hullott a korai szocialistáknál, akik az 
„improduktivitást” „kártékonyságként” fogták föl. Ellentétben számos 
előítélettel Marx – aki először 1845-ben, egy manchesteri utazás al
kalmával foglalkozott Colquhounnal és a popular political economyval, 
majd nem sokkal ezután Quesnay-vel, ahogyan ez a nemsokára meg
jelenő MEGA-kötetben (IV/5)  olvasható lesz – nem a magántulajdon 
hatalmából adódó egyenlőtlenségeket tartotta a kapitalizmus leginkább 
kritizálandó tulajdonságának, hanem annak eltárgyiasult uralmát, ami 
már magában az értékformában benne rejtőzik, mint bornírt, vak, 
pusztító és külső kényszerként megjelenő erő. 

Piketty elődjeihez hasonlóan belecsúszik ebbe a politikailag fatális 
megszemélyesítéscsapdába és a parazitizmus szókincsét kezdi 
el használni. Könyve csak úgy hemzseg a ki nem érdemelt örök
ségektől, magukat „féktelenül jutalmazó” „szupermenedzserektől”  
(Uo.: 43.), „skrupulus nélküli bankoktól és befektetési tanácsadóktól” 
(Uo.: 392.) és a részvényesektől, akiket „nagy hasúnak” (40.) és „hájas
nak” (Uo.: 297.) ócsárol. Ezek egyáltalán nem retorikai kisiklások, hanem 
konstitutív elemei a Piketty-féle kritikának, amely az improduktívra, a 
pazarlóra és a kívülállóra [Abgehobene] koncentrál. Ami mindezeket  
a figurákat egyesíti, az az, hogy állítólag „komolytalan” úton jutottak el a 
gazdagsághoz, azaz: az izzadságos munka fáradságai nélkül. Piketty 
nem veszi észre, hogy a munka nélküli jövedelem és a kamat (Uo.: 587.) 
kritikája nemcsak egy totális zsákutca, de mindig azzal is fenyeget, hogy 
átcsap az összeesküvés-elméletek hagymázos világába. A teljesítmény 
nevében gyakorolt – egyébként is kissé naiv – kritikája kifejezetten ebben 
az irányban hat. A meritokrácia melletti apológiájában szembeállítja a 
munka, egyenlőség és igazságosság polgári ideáljaival a jelenlegi tár
sadalmi viszonyokat, amelyek között a teljesítmény nincs kellőképpen 
honorálva. Ez a teljesítménykultusz persze balzsam a megtakarításait 
kuporgató kispolgár, a kistelkes építkező vagy a Montagsdemók*4 tünte
tője fülének, aki tulajdonát tisztességes munkája gyümölcsének, illetve 
gyűlöletét „azok ott fönt” ellen világmagyarázatnak akarja látni.

Meritokratikus meggyőződésétől átszellemülve, Piketty megismétli a 
baloldali-liberális oktatásszociológia összes dogmáját, miszerint a „több 
oktatás” egyfajta csodafegyver, amely beindítja a gazdasági növekedést, 
korlátozza az egyenlőtlenségeket, visszaszorítja a munkanélküliséget 
és szegénységet és egyben a társadalmat újra „fair” és „teljesítmény

*4 A 2004 után bevezetett megszorító intézkedések elleni, politikailag heterogén, 
tüntetések Németországban. (A  ford.)
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8 arányos” módon hierarchizálja (Uo.: 405.). Ez az ok és okozat összeke
verése. A hatvanas évek oktatási expanziója a tőke máig történelmileg 
egyszerinek bizonyult integrációs képességének kifejeződése volt a 
Trente Glorieuses időszakában, amikor is egyre több magasabban kva
lifikált munkaerőre volt szükség a (késő) második ipari forradalom, majd 
a meginduló harmadik (digitális) ipari forradalom új szektorai számára. 
Az abszrakt munka rendszere azonban ma már nem bővül tovább. Ezért 
illúzió, hogy a „több oktatás” megoldhatná a jelenlegi gazdasági válságot 
vagy enyhíthetné az egyenlőtlenségeket – elég a Földközi-tenger orszá
gaiban tapasztalható diplomás-munkanélküliségre gondolni. 

 Ezen túl Piketty időnként maga jön elő olyan keserű pirulákkal, ame
lyeknek kijózanítólag kellene hatniuk az efféle politika-központú illúziók
kal szemben. Szemben a baloldal kedvenc tündérmeséjével – miszerint 
egy neoliberális clique Chicagóból propagandájával egymaga elérte 
a szépséges jóléti állam leépítését – Piketty adatokkal megmutatja, 
hogy a centrumországok újraelosztási szintje egyáltalán nem csökkent, 
ezzel szemben évtizedek óta változatlanul az állami költségvetés fele 
a szociális rendszerbe vándorol, megmutatva, hogy egyáltalán nem 
egy rosszindulatból megnyirbált állammal van dolgunk, hanem egy
szerűen egy kompenzálhatatlanná váló elnyomorodási folyamattal. 
De Piketty maga sem tud dönteni a kérdésben: egyrészt az állam nem 
lett karcsúbb, másrészt felpanaszolja a „privatizáció[t], a gazdaság 
liberalizációjá[t], a pénzügyi piacok és a tőkeáramlás deregulációjá[t]” 
(Uo.: 184). Összességében kirajzolódik egy igen kétes, de ugyanakkor 
nagyon is megszokott utópia több piacról, több oktatásról, nagyobb kö
zéposztályról, de egyben több államról, több adóról, több munkáról és 
gyorsabb népességnövekedésről is. És mindezt pont azoknak az intéz
ményeknek kellene megoldaniuk, amelyek súlyos válságban vannak.

A könyv így abszolút kompatibilis az orientációját vesztett maradék 
baloldallal, amely már régóta a világpiac konjunktúrahullámzásait köve
ti zavarodott csordaként – anticiklikus módon. Míg az államszocialista 
zászlók alatt uralkodó modernizációs diktatúrák összeomlása után 
hangos volt a „több piacot” csatakiáltása, addig legkésőbb a Lehmann 
Brothers 2008-as csődje óta a búskomor fordizmus-nosztalgiát követve 
újra divatba jött az állam megerősítése, amely majd megregulázza a 
pénzügyi szektort és a piacokat újra „szociálisan beágyazza”. Mivel 
Piketty félreérti a tőkés termelés lényegét, ezért adóelképzelései 
természetesen teljesen elhibázottak. Minden adó már megtermelt, 
megadóztatható értéket feltételez elő. Azonban a XXI. század gaz
dagságának nagy része pontosan nem ez. Persze adódhat itt-ott még 
valami, de a megadóztatható értéktömeg az élőmunkának a termelési 
folyamatból való fokozódó kiszorításával egyre zsugorodik; így Piketty 
amúgy sem valami lenyűgözően hangzó „XXI. századi jóléti állama” 
egyszerűen finanszírozhatatlan.
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9A kapitalizmus 1929 óta tapasztalt legsúlyosabb krízisén megy keresz
tül. Ha a magasabb adók tényleg beindítanák a felhalmozás motorjait, 
akkor ugyan miért nem emelték már régen meg őket? Épp azért, mert 
itt „érték nélküli pénzről” (Robert Kurz) van szó, amely csak a pénzügyi 
piacokat élteti tovább: csak az USA-ban a forgalomban lévő pénzügyi 
eszközök mennyisége a központi bankok programjainak (mint a FED 
által épp most lezárt kvantitatív enyhítés program) köszönhetően 1 000 
milliárdról 4 000 milliárdra nőtt. Ha ténylegesen megpróbálná valaki 
ennek a buborékgazdaságnak a gyümölcseit újraelosztani, ez a húzás 
azonnal inflációt gerjesztene, ami ma csak azért marad el, mert a pénz 
jelenleg kizárólag a magánbankok tartalékait dagasztja, valamint min
denki örömére történelmi magasságokban tartja a tőzsdék üzleti indexét.

Így Piketty „Tőké”-je inkább kordiagnosztikus értékkel bír, mivel  
– habár nem tudatosan – egy olyan világot mutat meg, ami a tőkétől 
függ, miközben a tőke dinamikája hanyatlóban van és a kapitalizmus 
integrálóképessége egyre inkább zsugorodik. A felemelkedés a mun
ka által egy olyan társadalomban, amelyben a munka eltűnőben van 
egyre ritkábban lehetséges, ami lehetőséget adhatna, „hogy a bér
munkarendszer eltörléséről beszéljünk végre, anélkül hogy életidegen 
bolondnak tűnjünk”.3 Piketty azonban összekeveri a kapitalizmus egy 
megjelenési formáját annak lényegével. Az általa leírt XXI. századi 
finánc- és ingatlanoligarchikus járadékkapitalizmus ugyanis még 
mindig csak kapitalizmus, amelyben a Marx által elemzett alapvető 
mozgástörvények továbbra is érvényesülnek.

Akinek eddig nem tűnt fel, hogy a szegények egyre szegényebbek, 
a gazdagok pedig egyre gazdagabbak, azt Piketty számai sem fogják 
meghatni. Aki a meritokráciát helyesli és így meg van győződve arról, 
hogy a fölöslegben rendelkezésre álló anyagi javakhoz való hozzáférés 
olyan mindig is hamis, de ma már minden eddiginél anakronisztikusabb 
értékektől kell hogy függjön, mint a teljesítménykészség, a szorgalom 
és a munkakedv – az itt egy szövetségesre találhat. 

Ezzel szemben, a cél épp az kellene legyen, hogy az anyagi 
javak bőségét mint a szabadság feltételét megerősítsük, és végre 
elválasszuk a szegénységtől, a szükségtől és a nyomortól.

Jegyzetek
       
1 http://jungle-world.com/artikel/2011/21/43270.html/
2 http://weeklyworker.co.uk/worker/1013/unpicking-piketty/
3 http://kosmoprolet.org/krisenloesung-als-wunschkonzert/

(Fordította: Koltai Mihály Bence)

(Eredeti megjelenés:http://www.theorieblog.de/index.php/2014/11/
piketty-buchforum-5-marx-is-just-a-four-letter-word/ 2014. november 11.)


