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0 TÜTŐ LÁSZLÓ

Kizsákmányoló proletár?

Annak idején úgy tanultuk, hogy az emberiség történelme osztályhar
cok története. Az írásbeliség időszakában a társadalmak osztályokra 
tagolódnak: mindegyikben létezik kizsákmányoló és kizsákmányolt 
osztály. Ez utóbbi tétel nehezen vitatható: valamennyiben megtalál
ható egyéneknek olyan halmaza, amelynek tagjai az általuk előállított 
javak egy részét nem önként, hanem társadalomszerkezeti kényszer 
hatására adják át másoknak (veszik el tőlük mások). Gazdaságilag 
ki vannak zsákmányolva: meg vannak fosztva attól, hogy egyénként 
vagy közösségként a saját termékük fölött rendelkezzenek. Azt is 
tanultuk, hogy az osztályviszonyok leginkább letisztult formában a 
polgári rendszerben jönnek létre: az egyének olyan viszonyok közé 
születnek, amelyek a társadalom tagjait döntően kizsákmányolt (a 
létfenntartását csak bérmunkásként biztosítani tudó) vagy kizsák
mányoló (vagyis bérmunkásokat alkalmazó) pozícióba helyezik. Itt a 
kizsákmányolás – legáltalánosabb szinten megfogalmazva – abban 
áll, hogy a bérmunkások meg nem fizetett többletmunkát kénytelenek 
végezni alkalmazóik számára.

Az újkori bérmunkások szokásos elnevezése: proletár. Vannak, akik 
különbséget tesznek a bérmunkás és a proletár szó között, és az 
utóbbit normatív értéktartalom megjelölésére használják: annak a 
kifejezésére, hogy az illető tudatos, osztálytudatos bérmunkás. Jelen 
írás eltekint ettől a – normativitás kifejezését lehetővé tevő – nyelvi 
megkülönböztetéstől, és a két szót – leíró értelemben, „tárgyjelölő” 
jelleggel – szinonimának tekinti. Ugyanakkor fontosnak tartja magát a 
tartalmi különbségtételt, amely a szakirodalomban magánvaló, illetve 
magáértvaló proletariátus közötti differenciálásként terjedt el, és arra 
utal, hogy kettősség, elválás alakulhat ki az egyének társadalmi lét
helyzete és társadalmi tudata között. Az egyén társadalmi léthelyzete 
és arról való tudata (ahhoz való viszonyulása) inadekvát viszonyba 
kerülhet egymással. (Továbbá alternatíva mutatkozik a léthelyzet 
részleges, illetve komplex, átfogó tudatosításában.)

Annak idején azt is tanultuk (vagy legalább olvastuk), hogy melyek 
a magáértvalónak nevezett proletariátus legfőbb ismérvei. Általános 
kritérium az összmozgalom képviselete: az egész proletariátus közös, 
a nemzetiségtől független érdekeinek hangsúlyozása és érvényesíté
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1se. Konkrétabban: a pillanatnyi előnyökkel szemben a tágabb távlati 

szempontokhoz való ragaszkodás.

Egyes munkás – összmunkás (egyes tőkés – össztőkés)

A tudat, a gondolkodás – imént említett – nyitottságát és az érdek-
meghatározásokban megjelenő viszonylagos relativitást szemléletesen 
illusztrálja Rosa Luxemburg fejtegetése. Feltárja az osztályhelyzeten 
nyugvó viselkedések alternativitását, amikor – jelen írásban némileg 
továbbvitt formában felidézve – rámutat a következőkre. 

Az egyes tőkésnek az a közvetlen érdeke, hogy minél több profithoz 
jusson, ezért a bérmunkásait maximálisan kizsákmányolja. Ezzel azon
ban kiélezi az osztályviszonyokat: társadalmi feszültséget gerjeszt. 
A profitszerzés folyamatossága és biztonsága viszont a bérmunka 
rendszere működtetésének stabilitását igényli, ami megköveteli bizo
nyos szélsőséges tőkés túlkapások megakadályozását, a mindenkori 
profitmaximalizálás korlátozását. Másként fogalmazva: a rendszer 
működésének politikai-hatalmi szabályozását. Az össztőkének (a 
tőkésosztály egészének) kitüntetett érdeke a felhalmozás társadalmi 
feltételeinek biztosítása: a tőkeviszony folyamatos megújítása, a tő
kestruktúra újratermelése. Vagyis az egyes tőkés rövid távú érdeke 
szembekerül a hosszabb távon érvényesülő osztályérdekével.

Hogyan néz ki ugyanez a bérmunkások oldalán?
Az egyes dolgozó közvetlenül a magasabb fizetésben (ezért a profit 

csökkenésében) érdekelt. Ettől reméli a jobb életet a fennálló társa
dalmi rendszerben. Ez a beállítódás kibékíthetetlen ellentétben áll az 
őt alkalmazó tőkés közvetlen gazdasági érdekével, de valamennyire 
összhangba hozható a tőkésosztály társadalmi stabilitást preferáló 
szempontjaival.

A nagyobb jövedelmet (béremelést) előnyben részesítő bérmunkás
tól eltérően az összmunkásnak (a munkásosztály egészének) stratégiai 
(strukturális) érdeke a kizsákmányoló rendszer felszámolása, a belőle 
fakadó és tőle elválaszthatatlan monopolhelyzetek (monopoltulajdo
nok) megszüntetése; annak teljes kiküszöbölése, hogy bárki bérmunka 
végzésére kényszerüljön. 

Ebben az értelmezésben jól látható, hogy míg az egyes tőkés, illetve 
az összmunkás törekvése gyengíti a rendszert, kifelé mutat belőle, ad
dig az egyes munkás és az össztőkés horizontja nincs antagonisztikus 
viszonyban egymással és a gyakorlatban integrálható.
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2 Nemzetgazdasági kizsákmányolás

1. Miből lesz gyarapodás?
Egyének gazdasági gyarapodásának különböző okai lehetnek. 

– Van, aki fizikai vagy szellemi szorgalma (erőfeszítése, találé
konysága) révén tud többletjövedelemre szert tenni. Ahelyett, hogy 
szabadideje egészében pihenne, szórakozna, annak egy részében is 
tevékenykedik.

– Van, aki takarékoskodással tesz félre pénzt a jövedelméből. 
Ahelyett, hogy fogyasztási javakra vagy másra elköltené, gyűjtögeti, 
felhalmozza. 

– Van, aki áruforgalmi manőverrel (olcsón vesz, drágábban elad) 
jut többlethez. 

– Van, aki pénzforgalmi manőverrel (legegyszerűbb formájában 
kamatra kölcsönzéssel) növeli a vagyonát. 

– Van, aki a felsoroltak valamilyen kombinációjával vagy másféle 
eljárással ér el hasonló eredményt. 

– Van, aki bérmunkások alkalmazásával, vagyis általuk termelt több
letérték szerződéses kisajátítása révén gazdagodik.

(Megjegyzendő, hogy csalás, rablás is segítheti az egyéni vagyo
nosodást, de – miközben a polgári rendszerben a tulajdonos számára 
jogilag szentesített a gazdasági erőfölényével való élés és visszaélés – 
ezek hivatalosan nem legitim módszerek.)

A nemzetgazdasági gyarapodás kérdése jelentősen különbözik az 
egyéni gyarapodásétól: ezen a szinten – szokványos alapesetben – 
csupán bérmunkások által termelt, felhalmozott többletértékből szár
mazik gazdasági növekedés. A nemzetgazdasági mutatók felszínén 
termelésbeli többletértéknek kereskedelmi, bankügyi, spekulációs, 
korrupciós átcsoportosítása vagy fedezet nélküli pénzzel történő 
gazdaságélénkítés nyomán is mutatkozhat átmeneti nekilendülés, de 
itt lényegében csak részleges előnyök és részleges hátrányok újrael
osztása történik – a végső forrás a termelés.

2. Mit termel a proletár?
Mit termel az árut (tárgy vagy szolgáltatás formájában) előállító bér
munkás? Egyrészt piacra vihető, eladást igénylő árukat. Másrészt 
potenciális, azaz az áru megvásárlása esetén realizálható használati 
javakat. Termel jövedelmet magának és többletértéket az alkalma
zójának. Tehát a saját kizsákmányolását is termeli. Továbbá termeli 
mind saját maga, mind alkalmazója társadalmi helyzetét, vagyis azt 
a viszonyt, amelyben ő – mint tulajdon nélküli, nem rendelkezvén 
létfenntartási eszközökkel – kénytelen  valamilyen tulajdonosnak (ha 
az hajlandó megvásárolni) a munkaerejét eladni. Azaz újratermeli, 
folyamatossá teszi mind saját kizsákmányolt, mind alkalmazója kizsák
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3mányolói pozícióját. Ezáltal magát az osztálytársadalmat termeli: annak 

a rendszernek az egészét, amelynek szerkezetét a kizsákmányolt és 
a kizsákmányoló osztály ellentéte határozza meg. 

3. Mit termel a nemtermelő? (A termelőmunka fogalmának alakulása)
Az ún. szabad versenyes kapitalizmus gazdaságtanában megfo
galmazódik: csak az a tevékenység tekinthető termelőnek, amely a 
ráfordított költségek feletti többletet, felhalmozható többletértéket is 
eredményez. Ez a tudományos megállapítás az adott korszak tény
legesen érvényesülő gazdasági logikáját képezi le, tükrözi vissza. 
Ebben az időszakban az ilyen tevékenység a termelésben alkalmazott 
bérmunka, tehát termelőnek csak az emberi oldal vonatkozásában 
kizsákmányolást termelő munka minősül. A nemzetgazdasági gyakorlat 
nem ismeri el termelőnek azt a tevékenységet, amelynek eredményét 
maga a munkavégző vagy közvetlen környezete fogyasztja el. Az 
ún. egyszerű árutermelés szintén nem számít termelőnek (gazda
ságilag termelőnek): eredményét fogyasztási (illetve fogyasztással 
összefüggő) javak megszerzése érdekében adják el áruként – így a 
tranzakciónak nincs felhalmozható hozadéka. Továbbá: gazdaságilag 
improduktívnak tekintik nem csupán az államhivatalnokot, katonát, 
vagyonából élő földbirtokost, de a pénzét kereskedőtőkeként vagy 
banktőkeként forgató kapitalistát is.   

A szabad versenyes kapitalizmus történelmi megteremtése, majd mű
ködtetése a tőkések frontális osztályharcának jegyében zajlik. Ez az 
osztályharc „kifelé” és befelé egyaránt irányul. Befelé eleinte döntően 
a feudális földtulajdonosok és kistermelők ellen, később pedig a bér
munkások ellen. Az általánosabban vett tőkés osztályharc – egyrészt 
időben szétterülő, másrészt ismételten felbukkanó – néhány jellegzetes 
vívmánya: egységes nemzeti piac (pénzrendszer, mértékrendszer), a 
nemzetgazdaság protekcionista védelme, külföldi terjeszkedés támo
gatása (gyarmatszerzés, kereskedelmi társaságok, háború terület és 
befolyási övezet növeléséért), feudális tulajdon elidegeníthetővé tétele, 
a kirekesztő (használati monopóliumot biztosító) polgári tulajdon jogi 
védelme, munkaidő meghosszabbításának lehetősége, gyerekmunka 
alkalmazásának szabadsága.

A szabad versenyes korszak lecsengésével új kihívások keletkeznek, 
illetve tudatosulnak. Ezek közül a leglátványosabb, hogy – mintegy 
túlnőve gazdasági szerepén – politikai erőként is színre lép a prole
tariátus. 

Már a Luxemburg-hivatkozásnál megmutatkozott, hogy a tőkés 
tulajdonosok és a tulajdon nélküli (termelési-létfenntartási eszközzel 
nem rendelkező) bérmunkások gazdasági ellentéte előbb-utóbb poli
tikai síkra is áttevődhet. Tiltakozások, lázadások elvezetnek a mun
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4 kásmozgalom különböző formáinak kialakulásához. Ez a konfliktus 

hátrányos a felhalmozás folyamatára: többletköltséget igénylő (azaz 
nyereségcsökkentő) tényező. Ezért a kortársak a proletariátus ellenál
lásával, mint a tőkefelhalmozási folyamat egyik járulékos jelenségével 
kénytelenek szembenézni. A megváltozott helyzetben a többletérték 
termelésének feladata kiegészül a rendszerstabilizáló infrastruktúra 
megteremtésének feladatával. 

A szabad versenyes korszak (amikor – a lényeget tekintve – állami 
beavatkozástól mentesen konkuráltak egymással a piaci szereplők) a 
kapitalista tulajdonosokat találékonyságra, rugalmasságra, folyamatos 
gazdasági erőfeszítésre (maximális nyereségre és a nyereségnek 
termelő újrabefektetésére) kényszerítette. A versengés során a gyen
gébbnek bizonyuló (mert kisebb tőkével rendelkező, rugalmatlanabb, 
kevésbé erőszakos stb.) vállalkozók fokozatosan kihullottak. A nyere
ségmaximalizáló törekvés azonban mindinkább beleütközött a bérmun
kásság gazdaságipolitikai ellenállásába. A fokozatosan kicsiszolódó 
(de elméleti körvonalaiban már az 1840-es években megfogalmazott) 
megoldás: a tőkestruktúra érdekeit hatékonyan képviselő, a tőke
rendszer egészének működését biztosítani hivatott politikai állam (a 
tulajdonképpeni tőkésállam) kiemelkedése, megerősödése. 

A politikai állam a stabilitást veszélyeztető (mert túl mohó) ma
gántőkésekkel és a lázongó bérmunkásokkal szemben egyaránt az 
egész rendszert (mint az össztőke rendszerét) védelmezi. Ennek fő 
eszközeként az össztőkének előnyös osztálykompromisszumra tö
rekszik: megvédi a tőkés vállalkozást a munkásaitól és – nem túl tág 
határokon belül – a helyzetükkel elégedetlenkedő bérmunkásoknak 
is nyújt valamit (oltalmazza a munkást a tőkés vállalkozó bizonyos 
túlkapásaival szemben – munkaidő-maximálás, gyerekmunka korlá
tozása stb.). Magát osztályfeletti hatalomként feltüntetve, társadalmi 
békét biztosító (az össztőke érdekeit védő) viszonylagos egyensúly 
megteremtésén munkálkodik. E feladat végrehajtásának fedezetéül 
a terebélyesedő állami bevételek szolgálnak. Minden állami forrás a 
többletérték valamilyen származékos formája. (Jelen írás azt az ér
telmezést követi, mely szerint a bérmunkásnak fiktív bruttó bérében 
feltüntetett, de rendelkezésére nem álló rész – mint nem tényleges 
jövedelem – olyan többletérték, mely kizárólagosan az össztőkét kép
viselő állam fennhatósága alá tartozik. Szakmailag kifejezve: nem v, 
hanem m.) Az állami bevételek növelésére kiépített adórendszer stb. 
lehetővé teszi, hogy állampolgári jogon a bérmunkások is részesülje
nek bizonyos juttatásokban. Ezen a vonalon alakul ki fokozatosan az 
ún. fogyasztói társadalom, „jóléti kapitalizmus”. A nemzetgazdasági 
jövedelem egy részének állami újraelosztása (redisztribúciója) fontos 
rendszerkonzerváló szerepet játszik. (Bővebben: „Szolgáló állam és 
’szabadon lebegő’ kormányzat.” Eszmélet, 4.) Az úgynevezett jóléti 
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5rendszerekben a politikai állam elsősorban mint a tőkés felhalmozás 

infrastruktúrája, másodsorban – ennek részeként – mint az össz
tőkének előnyös osztálykompromisszum intézménye működik. Az 
osztálykompromisszum állami eszközökkel való megteremtése és 
tartóssá tétele a nemzeti össztőke számára jól megtérülő gazdasági 
befektetésnek bizonyul.

A vázolt folyamatban a bérmunkások köre kitágul. Egyik részüket 
(közvetlen termelő, mérnök, menedzser) változatlanul azért alkalmaz
zák, hogy felhalmozható többletértéket termeljenek. Másik részük 
(rendőr, tanár, jogász, képviselő stb.) viszont a tőke osztálykompromisz
szumot fenntartó infrastruktúrájában kap feladatot. Addig van állása, 
ameddig eredményesen segíti a felhalmozható többletértéket termelő 
rendszer működését. A tőkés felhalmozás rendszerében foglalkoztatott 
(jobban vagy rosszabbul kereső) bérmunkások egyaránt a – magán
való értelemben vett – proletariátushoz sorolódnak. Összességében 
– közvetlenül vagy közvetve – a tőkés felhalmozást szolgálják.

A korábbi (klasszikus szabad versenyes) elképzelésben minimális
nak vágyott államhatalom és államapparátus felduzzad. Mondhatni: 
gyarapodásnak indul a politikai bérmunkások (hatalmi-politikai, igazga
tási területen alkalmazott bérmunkások) száma, és fokozatosan kiépül 
az állami bürokrácia. A bérmunkásoknak ez a része rendszerstabilizáló 
szerepet lát el. 

Mit eredményez mindez a bérmunkás oldalán?
Az új helyzetben a nemzetgazdasági többletértéknek már nemcsak 

termelője, hanem bizonyos mértékben társfogyasztója is. A nemzeti 
(nemzetgazdasági) kizsákmányolás rendszerének bevételeiből meg 
nem fizetett munkája értékének egy részét – állami újraelosztás révén 
– visszakapja. Vagyis a nemzetgazdasági többletértékből bizonyos 
mértékig maga is részesedik. Könnyű belátni, hogy jobban jár, mintha 
nem részesedne. Helyzete kettőssé válik: miközben a kizsákmányolás 
rendszerét menedzselő állam egészének működésében strukturálisan 
ellenérdekelt, érdekeltté válik a tőkésállam egyes funkcióinak fenn
maradásában. (Módosul az eredeti képlet, miszerint „a munkásoknak 
nincs hazájuk”. Már nemcsak „a láncaikat veszíthetik”.)

Azokban az országokban, ahol ez a folyamat végbemegy, az állam 
gazdasági stabilitást és társadalmi békét célzó beavatkozása jelentős 
változásokat idéz elő a proletariátus gondolkodásában és magatartá
sában. Az állami redisztribúció haszonélvezőjeként a rendszerbe már 
nem csupán mint bérmunkás, hanem mint állampolgár is integrálódik. 
Belső meghasonlás alakulhat ki az osztálylét és állampolgári lét tudata 
(a többlettermelés kényszerének felszámolásáért vagy állampolgári 
juttatások növeléséért való fellépés elsőbbsége) között. A karhatalmi 
erőszak mellett az állami-nemzeti hovatartozás is abba az irányba nyit
ja meg az utat (sőt gyakran erősen motiválja), hogy bérmunkás létével 
(osztály-hovatartozásával) szemben előnyben részesítse állampolgári 
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6 hovatartozását, illetve osztályszempontjait csak annak keretében, neki 

alárendelten próbálja érvényesíteni. 

A tőkés rendszer számára a másik nagy kihívás – a proletariátus el
lenállásának politikai síkon való megjelenése mellett – a túltermelés. 
Ez egyrészt a termelés periodikus leállásához, elbocsátásokhoz, 
munkanélküliséghez vezet, másrészt a kereskedelmi-realizálási gon
dok halmozódásához. A tőkésállam felemelkedése a rendszer politikai 
stabilizálása mellett a gazdasági stabilitás esélyeinek javításában is 
döntő feladatot lát el.

– Az „állammentes” piacgazdaságot fokozatosan állami piacgaz
daságra cseréli: aktív beavatkozással befolyásolja, szabályozza a 
nemzeti piac, a nemzetgazdaság működését. 

– Gazdasági szerepet vállal: a magántőke segítségére siet olyan 
nagy beruházások végrehajtásával vagy megszervezésével, amelyek 
meghaladják a magántőke erejét, de annak növekedéséhez elenged
hetetlenek (pl. út- és vasútépítés). Az ilyen nem feltétlenül nyereséges 
tevékenység mellett legnagyobb vállalkozóként a többletérték közvet
len termelésébe is bekapcsolódik. 

– A magántőke segítségére siet állami iskolarendszer felállításával, 
ahol egyaránt történik a termelésben szükséges tudást elsajátító bér
munkások képzése és a bérmunkáslétbe többé-kevésbé betagozódó 
„civilizált” bérmunkásság kiképzése, beszoktatása.

– Új intézményeket, foglalkozásokat, munkahelyeket teremt és tart 
fenn. A nemzetgazdaság legnagyobb foglalkoztatójaként csökkenti 
a – rendszer stabilitására veszélyes – munkanélküliséget. 

– A termelésben előállított többletértéket csak akkor lehet felhal
mozni, ha profitként realizálták, vagyis sikerült az áruból, amelyben 
lappang, kiszabadítani (az áru eladni). Az állam mint fizetőképes 
keresletet biztosító legnagyobb megrendelő és legnagyobb vásárló 
jelentkezik az árupiacon. Továbbá központi juttatásaival és bérsza
bályozással is új vásárlóerőt hoz létre. Szintén ide tartozik, hogy új 
fogyasztási szükségleteket (fogyasztási vágyat) gerjeszt a reklámozás, 
a tömegtájékoztatás, a tömegszórakoztatás különböző intézményeinek 
megalkotásával, illetve támogatásával.

A szabad verseny és a vele kapcsolatos illúziók lecsengésével 
a teoretikusok is kénytelenek azzal szembenézni, hogy a tőkefel
halmozásnak elengedhetetlen járulékos kellékei is vannak. Ez az 
összefüggés nemcsak a társadalmi gyakorlatban, hanem elméleti ka
tegóriák tartalmának módosulásában is lecsapódik. A felismerés, hogy 
felhalmozható gazdasági többletérték nem egyszerűen a közvetlen 
termelésben, hanem a felhalmozáson alapuló rendszerben és rendszer 
által keletkezik, alapvető szemléleti változást eredményez. Egyfelől 
ugyan a többletértéket konkrétan előállító vállalkozások érdekében 
alakul ki a számukra – gazdaságilag, jogilag és karhatalmilag védett – 
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termelik ki), másfelől viszont magukat a tőkésvállalatokat a rendszer 
egészének működése termeli (termeli újra). Ennek megfelelően alakul 
át a termelőmunka fogalma. 

Már a XIX. század első felében elkezdődik a „termelőmunka” tartal
mának kibővítése. Míg Ricardónál még csak az ipari tőkésnek és 
bérmunkásainak tevékenysége számít termelőnek, addig John Stuart 
Millnél már mindazoké, akiknek közvetlen vagy közvetett szerepük 
van a felhalmozásra (gazdasági növekedésre, terjeszkedésre) alapo
zott rendszer működtetésében. A kapitalizmus működési logikájából 
következően valamennyi tevékenység termelőnek tekintendő, amely 
– közvetlenül vagy járulékosan, azaz a rendszer közvetítésével – fel
halmozható többletértéket is eredményez. 

A termelőmunka tartalmának átalakulása, komplex értelmezése 
együtt jár a kizsákmányolás jelentésének árnyaltabbá válásával. Ha a 
rendszer – szerződéses úton – kisajátított többletérték előállításán és 
felhalmozásán alapul, akkor a rendszer egésze kizsákmányoló. Minden 
moralizálás nélkül (azaz tisztán leíró, tényrögzítő jelleggel): a kizsák
mányoló rendszer működésében való részvétel (akár profitrealizáló 
vásárlóként) tevőleges hozzájárulás magához a kizsákmányoláshoz 
– annak elősegítése is.  Vannak, akiknél ez közvetlen cél, és vannak, 
akiknél ez – tudatosult vagy nem tudatos – melléktermék. 

Nos, rendben van: tételezzük fel, hogy alapjaiban a vázolt módon 
működik a modern polgári rendszer és megy végbe a tőkés kizsák
mányolás. De hogy jön ide a proletariátus? Mi köze lehet az egyszerű 
bérmunkásnak mások kizsákmányolásához?

A társadalomegész tőkés vállalkozókra és bérmunkásokra, azaz 
nyereségből származó, illetve bérjellegű jövedelemmel rendelke
zőkre való tagolódása aligha vitatható, azzal a kiegészítéssel, hogy 
kisebb számban léteznek önellátásra-önfenntartásra termelők és 
bérmunkást nem foglalkoztató kisvállalkozók stb. is. Nem tipikus, de 
nem is teljesen kizárt, hogy egy kizsákmányolt bérmunkás maga is 
bérmunkásokat alkalmaz. Ugyanakkor „jóléti” országok állampolgá
raként a kizsákmányolásnak nemcsak áldozata (kárvallottja), hanem 
haszonélvezője is. 

A kizsákmányolásból eredő többletértékből elsődlegesen részesednek 
a tőkés vállalkozások (tőketulajdonosok), amelyek alkalmazásában 
állnak a bérmunkások. (Az egyszerűség kedvéért itt nem teszek kü
lönbséget a saját tőkével és – a hitelrendszerből származó – kölcsön
tőkével vállalkozó között.) 
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részesednek azok a tőkés vállalkozások, amelyek – a felhalmozási 
összfolyamat nélkülözhetetlen szereplőiként – nem a termelésben, 
hanem a kereskedelem vagy a reklámozás területén, illetve a bank
szektorban működtetnek tőkét. Ők társfogyasztói a termelésben kelet
kezett többletértéknek (többletérték termelése nélkül nagymértékben 
funkciótlanná válnak).

A kizsákmányolásból származó többletértékből szintén másodrendű
en részesednek azok a bérmunkások, akik alkalmazásukat a rendszer 
stabilizálási szükségletének köszönhetik (politikus, rendőr, jogász stb.). 
Bármily paradoxnak tűnik, bérmunkás létükre ők is társfogyasztói 
a többletértéknek, és többletérték termelése nélkül nagymértékben 
megszűnik a funkciójuk.

Mind a termelő, mind a közvetlenül nem termelő bérmunkások azért 
kapják a fizetésüket, mert a felhalmozás összfolyamata megköveteli 
a tevékenységüket, más szavakkal, mert a nemzetgazdasági szin
tű össztőke kizsákmányoló rendszerének szolgálatában állnak. (A 
multinacionalitás, transznacionalitás problematikájától itt eltekintek.) 
Direkten vagy passzívan (kizsákmányolt munkavégzésük mellékter
mékeként) a kizsákmányolás rendszerét szolgálják. (Minden bérmun
ka – amennyiben a rendszer szerves része – különböző áttételeken 
keresztül egyúttal kizsákmányolást is termel.) Ugyanez áll az állami 
juttatásokra. A bérmunkások azért részesednek állampolgári jogon 
ezekből a juttatásokból, mert termelőként, illetve aktív vagy passzív 
rendszerfenntartóként a nemzetgazdasági szintű össztőke kizsákmá
nyoló rendszerének szolgálatában állnak.

A jól fizetett és a rosszul fizetett bérmunkás – többletértéket termelő 
vagy közvetítő (realizáló) tevékenységével – nemzetgazdasági szinten 
egyaránt végez meg nem fizetett munkát. Ennyiben kizsákmányolt. 
Különbség abban van közöttük, hogy az általuk termelt (realizált) 
többletérték vagy az állampolgárként kapott többletérték a nagyobb. 
Akinél az utóbbi, az aktuálisan nagyobb mértékben gazdasági ha
szonélvezője, mint áldozata a kizsákmányoló rendszernek. Akinél az 
előbbi, az jobban kizsákmányolt, mint haszonélvező. Ennek konkrét 
vizsgálata azonban meglehetősen ingoványos terület. A kizsákmányoló 
proletariátus kérdésének felvetésekor nem is erről van szó, hanem a 
vázolt összefüggések nemzetközi keretekben való megnyilvánulásáról.

Nemzetközi kizsákmányolás

 Elsősorban arról van szó, ami a klasszikus tömörségű ismert meg
fogalmazásban így hangzik: „egyik nemzet kizsákmányolása a másik 
által”. Mire utal az idézet? Lényegében arra, hogy erőfölénnyel rendel
kező országok a gazdasági vagy a hagyományos (vagy a kettőt kom
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a függő országok nemzetgazdaságát. A kizsákmányolt országok 
nemzetgazdaságába kihelyezett tőke (miként a gazdaságon kívüli 
kényszer alkalmazása) fontos forrása az anyaországokban végbeme
nő újraelosztásnak: jelentős mértékben finanszírozza az állampolgári 
jogon nyújtott juttatásokat. A kizsákmányoló nemzet proletariátusa 
ennek (miként a mögötte álló kizsákmányolási folyamatnak) közvetlen 
haszonélvezője.

Ebből a jelenségből következően a „nemzeti osztályérdek” (Marx–En
gels) nem feltétlenül esik egybe a nemzetközi (nemzetgazdaságok 
feletti) osztályérdekkel. A kettő alapvetően elválhat és szembekerülhet 
egymással. A luxemburgi logika itt is végigvezethető. A kizsákmányoló 
nemzet tőkésének „nemzeti osztályérdeke” a kizsákmányolt nemzetek 
bérmunkásságának kizsákmányolása. A kizsákmányoló nemzet pro
letariátusának szintén a kizsákmányolt nemzetek bérmunkásságának 
kizsákmányolása a „nemzeti osztályérdeke”. (Ez az egybeesés – a 
nemzetgazdasági javak egy részének állami újraelosztása mellett – 
tovább erősíti a bérmunkásságban a nemzeti hovatartozás érzését, 
tudatát.) Ugyanakkor, miközben a kizsákmányoló nemzet tőkésének 
nemzetfeletti osztályérdeke is a kizsákmányolt nemzetek bérmunkás
ságának kizsákmányolása, addig a kizsákmányoló nemzet bérmun
kásságának az a nemzetfeletti osztályérdeke, hogy a kizsákmányolt 
nemzetek (miként saját nemzete) bérmunkásságának kizsákmányolá
sa egészében szűnjön meg. Az utóbbi olyan egyesülést feltételez, mely 
„a proletariátus jellegénél fogva csak egyetemes lehet” (Marx–Engels). 
Visszautalva emlékeztetőül. Általános kritérium az összmozgalom 
képviselete: az egész proletariátus közös, a nemzetiségtől független 
érdekeinek hangsúlyozása és érvényesítése; a pillanatnyi előnyökkel 
szemben a távlati szempontokhoz való ragaszkodás.

A fogyasztás a másik terület, ahol az anyaország proletariátusának 
előnye származik függő nemzetek kizsákmányolásából.

A kizsákmányoló termelés során keletkezett többletérték csak a 
piaci forgalomban alakul át a tőkés nyereségévé. A fogyasztó az áruk 
megvásárlásával segíti a bennük szunnyadó (általuk tartalmazott) 
többletérték profitként való realizálását, ezáltal a bővített újratermelési 
(kizsákmányolási) folyamatba történő visszaáramoltatását. Mivel tudják 
elősegíteni bérmunkások a kizsákmányolt nemzetek proletariátusá
nak kizsákmányolását? Gyarmatáruk (kávé, kakaó stb. – az esetek 
többségében a kőolajtermékek is ide tartoznak) vásárlásával. Ezt 
közvetlenül fogyasztási igényeik kielégítése miatt teszik, de – tudva, 
nem tudva – ezzel az állampolgári jogon kapott juttatásaik fedezetének 
megteremtéséhez is hozzájárulnak. Az olcsó bérmunka (gyerekmunka) 
haszonélvezőjeként gyakorlatilag támogatják annak bővített újrater
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említett tudati hasadás (az osztályhoz vagy az államhoz kötődés kap 
elsőbbséget). Az egyes proletárban mintegy belső „osztályharc” ala
kulhat ki a globális, egyetemes bérmunkássághoz tartozás, illetve a 
tőkés nemzethez tartozás előnyben részesítése között.

Planetáris kizsákmányolás

„Egy magasabb gazdasági társadalomalakulat álláspontjáról az, 
hogy a földgolyó egyes egyének magántulajdonában van, éppoly 
képtelenségnek fog látszani, mint az, hogy az egyik ember a másik 
magántulajdonában van. Még egy egész társadalom, egy nemzet, sőt 
az egy időben létező összes társadalmak együttvéve sem tulajdonosai 
a földnek. Csak birtokosai, haszonélvezői annak, és mint boni patres 
familias [jó családapák] kötelesek jobb állapotban hagyni örökül a 
következő nemzedékeknek.” Így hangzik az ismert idézet. Ha a jobb ál
lapotba hozás kötelezettségétől el is tekintünk, az egyensúlyban tartás 
szükségessége – hosszabb távú szempontok miatt – mindenképpen 
megfontolandó, hiszen az életfolyamat során az ember és a termé
szet között cserefolyamat zajlik. A természet (mint energiaforrás és 
nyersanyag) nélkülözhetetlen matéria az ember (emberiség) számára.

– Van, aki – termelő és fogyasztó tevékenysége során – kevesebb 
erőforrást vesz ki a természetből, mint amennyit visszapótol (például 
rehabilitációs célú termelést folytat).

– Van, aki – termelő és fogyasztó tevékenysége során – ugyanannyi 
erőforrást vesz ki a természetből, mint amennyit visszapótol.

– Van, aki – termelő és fogyasztó tevékenysége során – több erőfor
rást vesz ki a természetből, mint amennyit visszapótol.

Talán Robert Malthus mutatott rá elsőként a fogyasztás gazdasági 
fontosságára: ahhoz, hogy a nemzetgazdaság egyensúlya ne boruljon 
föl, a túltermeléssel ugyanolyan mértékű túlfogyasztást kell szembeál
lítani. Vagyis gazdaságilag szükséges, hogy nagy számban legyenek 
olyanok, akik árukat nem termelnek, csak vásárolnak. Az ember és a 
természet közötti egyensúlyteremtés azonban nem így működik. 

Azt tapasztaljuk, hogy termelő és fogyasztó tevékenysége során az 
emberiség (természetesen figyelembe véve a természet öngyógyító 
sajátosságát is!) többet vesz ki a természetből, mint amennyinek a 
visszajuttatásáról gondoskodna. A természetet nagyobb arányban 
fogyasztja, mint ahogy visszatermelné. Ennek az az oka, hogy egyes 
nemzetgazdaságok többet vesznek ki a természetből, mint amennyi
nek a visszapótlását biztosítják: a rövid távú gazdasági növekedés 
érdekében túlhasználják a természeti erőforrásokat, azaz kizsákmá
nyolják a természetet. Ez a kizsákmányolás felborítja az ember és a 
természet közötti egyensúlyt. Rombolja az emberiség életfeltételeit. 
A természet túlfogyasztásával a következő nemzedékek elől veszi el 
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jövő nemzedékek kizsákmányolása. Tehát ami rövidebb távon jó lehet 
egyes nemzetgazdaságoknak, az nem jó az emberiségnek.

A korábbi eljárást alkalmazva itt is összevethető az egyéni bérmun
kás, a proletariátus mint „nemzeti osztály” és az összproletariátus 
érdekeltsége.

Az egyes bérmunkás közvetlen érdeke, hogy minél olcsóbban tud
ja megvásárolni az általa igényelt árukat – bármilyen járulékos ára, 
következménye is van ennek a viszonylagos olcsóságnak. (Ez az 
érdek – a természet vonatkozásában – egybeesik a tőkés tulajdonos 
érdekeivel.) A proletariátus mint „nemzeti osztály” közvetlen érdeke 
szintén az, hogy minél olcsóbban tudjon árukat vásárolni. Miként a tő
kés árutulajdonosoknak, számára is közömbös, hogy ennek milyen ter
mészetrombolás az ára, előfeltétele. A proletariátus mint nemzetfeletti 
(„egyetemes”) osztály azonban – lévén a hosszabb távú folyamatokat 
is kénytelen szem előtt tartani – abban érdekelt, hogy ne bomoljon 
meg a természeti egyensúly, vagyis hogy szűnjön meg a természeti 
erőforrások egyoldalú kiaknázása.  

***
A felhalmozásra orientált tőkével szemben álló proletariátus osztályküz
delme számára elvi alternatíva mutatkozik. A klasszikus megfogalma
zás szerint a magáértvaló osztály tudatosan a proletariátus egészének 
érdekeiért és hosszú távú érdekeiért küzd – céljai (a bérmunkáslét
nek és társadalmi előfeltételeinek felszámolása stb.) túlmutatnak a 
rendszeren. A nem az egész proletariátus (bérmunka), illetve nem  
a hosszú táv érdekeit szem előtt tartó küzdelmek (bérharc stb.) viszont 
belül maradnak a rendszeren, annak a bérmunkások számára előnyös 
javítását, a bérmunkáslét újratermelését, tartóssá tételét szolgálják. 

Tehát kiélezett válaszút mutatkozik a rendszeren belüli és a rend
szert transzcendálni akaró osztályharc között. Ez a különbségtétel 
nem csupán elméletileg fontos, hanem gyakorlati összefüggésekre 
is utal. A jobban fizetett bérmunkáslétre való törekvés lehetővé teszi, 
hogy az mások fokozott kizsákmányolásával valósuljon meg: az 
adott nemzetgazdaságon belüli bérmunkásoknak vagy más országok 
bérmunkásainak kizsákmányolásával. Egyidejű és jövő generációk 
bérmunkásainak kizsákmányolásával. Az ilyen fizetésemelés vagy 
államtól kapott jövedelem a kizsákmányolt bérmunkást a kizsákmá
nyolási folyamat „társtettesévé”, más bérmunkások kizsákmányolá
sának haszonélvezőjévé teszi. Célját mint a tőkenyereség – a profit 
növelésében érdekelt, állami közvetítés révén a rendszerbe integrált – 
társfogyasztója éri el. 
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Amerikában. Antiglobalizáció, ellenállás; 52: A magyar privatizáció. Tör
ténelemhamisítás. Terrorválság;  53: A „harmadik út”. Egészségügy. 
Nyugdíjrendszer; 54: Glo-bal. Kik csinálják a cigánykérdést? 56: Civil tár
sadalom, Izrael, Oroszország, EU; 57: A sztálinizmus a historiográfiában. 
Ökológiai egyensúly; 58: Az államszocializmus hagyatéka. Hidegháború és 
kultúra; 59: Új világrend? Államszocializmus-vita; 60: India. József Attila. 
Lu kács-tanítványok; 61: Holokauszt. A „harmadik út” kudarcai. Új jobboldal;  
62: Munkásság. Migráció. Latin-Amerika; 64: EU-alkotmányozás. Bűnö
zés, hatalom és jog; 65: József Attila. II. világháború; 66: József Attilaév. 
Zsukov. Xenorasszizmus; 67: Gunder Frank. Amerikai birodalom. Magyar 
vidék a mezőgazdaság „után”; 68: Ifjúság. Latin-Amerika. Az 1905-ös 
orosz forradalom; 69: „Világrendszer-nézőben”. Forradalom és szervezet;   
70: Spanyol népfront. Baloldal és „szervezeti kérdés”; 71: Civil mozgalmak. 
Kína;  72: 1956 másként. A lengyel szükségállapot; 73: Gender mainstreaming.  
A magyar film. Puskás; 74: Miért beteg a baloldal? Galbraith, Keynes, Polányi; 
75: Információs társadalom és közoktatás, közjavak. TGM  vs. Krausz. Kuba; 
76: A nemzetközi marxista reneszánsz fő irányai; 77: Munkásosztály. Jóléti 
állam. Roma nemzetépítés?; 78: Globalizáció, kapitalizmus, Afrika, Tibet;  
79: Élelmiszerválság, választói osztályhelyzet; 80: Pénzügyi válság, olaj, 
balpártok, 1968; 81: Kommunizmus újratöltve. Zöld pénz; 82: Háború 
Gázában. Osztály és nemzet; 83: Politikai iszlám. Bolivari forradalom;  
84: G. Arrighi- és P. Gowan-életinterjú. Melléklet: Žižek; 85: Korrupció. Euro
kommunizmus. Félperiféria-vita. 86: Szocialista autógyártás. Ökomarxizmus. 
Latin-Amerikai regionalizmus; 87: Változatok a félperifériára: Kína, Kirgí
zia, India, Brazília; 88: Rendszerváltás. Klíma és kapitalizmus. Bulgakov;  
89: Erőszak és kapitalizmus. Ökologikus civilizáció. Szintetikus biológia;  
90: Új alkotmány. Mexikó. Neozapatizmus; 91: Wallerstein világrendszerelmé
lete. Munkásosztály; 92: Wallerstein világrendszer elmélete II. Beatles-apokrif; 
93: A „fülkeforradalom” államrendje. Occupy; 94: Mészáros Brazíliában. 
Melléklet: Krausz: Történetírás és marxizmus; 95: Közösségi gazdálkodás. 
A nők helyzete Latin-Amerikában. Varlam Salamov; 96: A kapitalizmus 2. 
kiadása. Gender és államszocializmus; 97. Munkástörténet-írás. EU-válság;  
98: Sartre. Brazília. „Szellemi termelési mód”; 99: Felszabadítási teológia, 
újpünkösdizmus. Ferenc Pápa; 100: Az Eszmélet 25 éve. Átmenet Mozga
lom. Kritikai közgazdaságtan; 101: Új Internacionálé, földkérdés, agrobiznisz, 
néptáncmozgalom; 102: Ukrajna, prekariátus, lengyel rendszerváltás;  
103: Ruanda. Neomarxisták. Posztkoloniális elmélet. Félperiféria.

Kérjük, hogy megrendelését az előfizetési csekkszámlaszámon fizesse 
be, a kért példányok sorszámának megjelölésével.


