
Bevezetés
Mi az a világ, amiben élünk? A történelem milyen 
szakasza? A kapitalizmus? Vagy valami más? In-
formációs társadalom? Tudásalapú társadalom? 
Kockázattársadalom, mint Ulrich Beck nevezi? 
Hálózati társadalom, mint Castells fogalmaz? 
Mindenesetre a jelen állapot már csak azért is fel-
veti sokakban a mai világtársadalom mibenlétének 
megértésére irányuló igényt, mert – miközben az 
emberek túlnyomó része nem érezheti azt, hogy be-
folyással bírna a világ sorsának alakítására, s nem 
is látja át igazán, hogy mi miért történik – eközben 
szinte minden terület válságban lévőnek mutatko-
zik. Politikai válságok, ezeknél mélyebb gazdasá-
gi válságok, a gazdasági válságoknál is mélyebb 
világszemléleti válságok: a családok, az erkölcsök, 
a tudományok válságai; az erőforrások kimerü-
lésének veszélye, céltalanság, pusztulás-forgató-
könyvek… Nem kevesen a hanyatló császárkori 
Róma hasonlatával élnek: ha kapitalizmus, akkor 
annak már mindenképpen a destruktív, önpusztító 

1 Elektronikus könyvként jelent meg Kapitány Ágnes 
és Kapitány Gábor műve – www. multimediaplaza. 
com –, melynek rövid ismertetője és tartalomjegyzéke 
Felhívás rovatunkban olvasható. A könyv megírásához 
az MTA Szociológiai Kutatóintézetében folytatott 
alapkutatásaink szolgáltatták a hátteret.

fázisa. És akkor mi felé haladunk? Egy új feudaliz-
mus (Habermas), egy új barbárság felé (Mészáros)? 
Vagy a negatív összkép végletesen torzít, s elfedi 
a születőben lévő újat, annak pozitív oldalait? Hi-
szen bármilyen hanyatlásnak csak az vethet vé-
get, ha megmutatkozik, tapinthatóvá és kívánha-
tóvá válik az az új, ami új erőforrásokat, célokat, 
perspektívákat, a fenyegető veszélyek elhárítását, 
a legkínzóbb problémák megoldását ígéri. Van ma 
ilyen új? És ha van, mi az? Ha történelmi tapasz-
talataink arra intenek is, hogy fogadjunk kétellyel 
minden olyan újat, ami magát megoldásnak hirde-
ti, ha e tapasztalatok legjobb esetben is azzal biztat-
nak, hogy a mindenkori jelenben (és sokszor még 
ugyanabban a jelenségben is) egyszerre vannak je-
len a legjobb és a legrosszabb lehetőségek; hogy a 
„világ, amelyben élü nk” sosem egyvalami, hanem 
egymásnak ellentmondó, egymással küzdő ten-
denciák együttese – a történelemben, nagy léptékű 
folyamatokban való gondolkodás akkor is igényli 
és rendre meg is találja azokat a fogódzókat, ame-
lyekkel egy-egy korszak lényege meghatározható. 
S hiszen csak ennek birtokában találhatók meg az 
élhetőbb világért kifejtett aktivitás, a világ alaku-
lásába való beavatkozás lehetőségei is. Ebben a 
könyvben egy ilyen gondolkodás számára kínáljuk 
fel – véleményünk szerint a „mivel magyarázhat-
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juk mai világunknak a korábbiaktól eltérő sajátos-
ságait” és a „mi felé haladunk” kérdéseire adható 
egyik válaszlehetőségként – a „szellemi termelési 
mód” fogalmát.

*
A „szellemi” kifejezés olyan emberi tevékenysége-
ket jelöl, amelyekkel többé-kevésbé minden ember 
él, de amelyeket hivatásszerűen a történelem során 
elsősorban értelmiségiek2 végeztek; s annyit már 
itt megelőlegezhetünk e könyv mondandójából, 
hogy ezt a társadalmi csoportot (illetve a társada-
lom azon csoportjait, amelyek számára a szellemi 
tevékenységek meghatározó értéket jelentenek, 
tehát az „értelmiségnél” tágabbra nyitott körben: 
inkább „szellemi termelőkről” beszélve), a jelen 
történelmi pillanat főszereplőjének tekintjük, s egyik 
célunk éppen az, hogy e történelmi szerep tudato-
sításához hozzájáruljunk. (A „szellemi” a történe-
lem folyamán valami valóságtól elváló, légies, s az 
„anyagi valósághoz” képest másodlagos jelenség-
kört jelentett, s ezzel összefüggésben a szellemi te-
vékenységet végzők csak a fő folyamatok mellék-
szereplőiként jöttek számításba; e könyvben – sok 
más társadalomelemzővel egyetértésben – amellett 
szeretnénk érvelni, hogy ez a mi korunkra megvál-
tozott. A „szellemi” szféra középpontba kerülése 
ma nem utópia, hanem az „anyagi valóság” mind 
meghatározóbb ténye. Hogy pontosan mit is értünk 
– a szellemi tevékenységek differentia specifi cáját meg-
határozó – „szellemen”, ezt részletesebben a negyedik 
fejezetben fogjuk kifejteni, itt egyelőre csak annyit, hogy 
az ember kognitív, emocionális és egyéb olyan tevékeny-
ségeinek együtteséről van szó, amelyet a történelem 
során fogalmilag elkülönítettek és a munkamegosztás-
ban is elválasztottak a fi zikai tevékenységektől, s amely 
ugyanakkor valamiképpen kulcsszerepet játszik az egyes 
ember és az össztársadalom közti közvetítésben). Az 
általunk használt fogalom másik fele, a „termelé-
si mód” kategória viszont nagyon „marxistául” 

2 Ha az „értelmiség” jelentőségét hangsúlyozzuk, ez is a 
szó széles értelmében értendő, (amely magában foglalja 
a modern értelmiség kialakulása előtti, dominánsan 
szellemi munkát végző csoportokat, és azokat a 
csoportokat is, amelyek nem feltétlenül élnek szellemi 
munkából, de jelentős szellemi tevékenységgel járulnak 
hozzá a társadalom alakulásához) – minderről később 
még bőven, az ötödik fejezetben részletesen lesz szó. 
Mint ott majd kifejtjük, az „értelmiséget” a szellemi 
termelők egy történelmi alakváltozatának tartjuk, 
amely még e széles értelemben sem „örök” kategória, 
s jelenbeli történelmi jelentőségét egy olyan társadalom 
előkészítése adhatja meg, amelyben éppen a szellemi 
termelés (és az értelmiség, mint társadalmi csoport) 
elkülönült jellege szűnik meg.

hangzik. Ez nyilván önmagában elég ahhoz, hogy 
éppen a szellem iránt elkötelezett olvasók egy je-
lentős részét elriassza, hiszen a huszadik század 
diktatúráinak egyik része magát marxistaként dek-
larálta, s az a sok szörnyűség, ostobaság és kártétel, 
amelyet ezek a diktatúrák az emberiségnek okoz-
tak, akkor is ellenérzést keltene minden iránt, ami 
e diktatúrákkal kapcsolatos, ha magát, a „szellem 
köztársaságát” nem érte volna számos kár e dikta-
túrák idején. Márpedig tudjuk, igen sok kár érte a 
szellemi szabadságot és magát az értelmiséget is. 
A marxizmus pedig kapcsolatos e diktatúrákkal, 
hogy miképpen, hogy a marxi gondolatrendszer-
ben hol vannak azok az elemek, amelyek miatt a 
„marxista” ma sokak számára szitokszóvá válha-
tott, arról még alább bőven lesz szó. A „termelési 
mód” kategória azonban egy olyan leíró fogalom, 
amely akkor is használható a történelem korszako-
lásának megalapozásához, ha az ember egyébként 
nem osztja Marx nézeteit. De miért használnánk? 
Miért kellene éppen ezt, a szocializmusokban oly 
agyonszajkózott kategóriát alkalmaznunk? Úgy 
gondoljuk, elsősorban azért, mert egy alapvetően 
kapitalista világban élünk. (Itt most tegyük zárójel-
be a kapitalizmus egymástól elváló korszakainak 
a kérdését – például a „klasszikus kapitalizmus – 
keynesi államkapitalizmus – információs társada-
lom” bontásban, vagy bármely más korszakolás 
szerint –, mert ezeknek az egymástól is sok min-
denben eltérő szakaszoknak vannak közös, más 
társadalmi formáktól ezeket együttesen megkü-
lönböztető „kapitalista” sajátosságai; s tegyük zá-
rójelbe azt is, hogy a világ számos országának igen 
kérdéses a kapitalista jellege: a világ egészében 
– erős hatást gyakorolva a nem-kapitalista zárvá-
nyok lehetőségeire is – mégis csak a kapitalizmus 
uralkodik. Hogy ezen pontosan mit értünk, ezt az 
első-második és nyolcadik fejezetben igyekszünk 
majd kifejteni). A „termelési mód” kategóriát többek 
között azért is tartjuk (továbbra is) adekvát fogalomnak 
a jelen viszonyainak értelmezésére, mert a világban do-
mináló kapitalista társadalom maga az, amely ön-
magát a termeléssel határozza meg, amely a „haladást” 
termelékenységi mutatókkal méri, amely minden más 
érték fölé helyezi a gazdasági teljesítményt3. Minthogy 

3 Itt felmerülhet, hogy vajon valójában a „termelés” vagy 
a „gazdaság”-e a meghatározó kategória? A kapitalizmus 
sajátossága kétségkívül az, hogy a társadalom 
gazdasági alrendszerét teszi az egész társadalom 
meghatározójává, hiszen a tőke hatalma egyértelműen 
gazdasági természetű. A gazdaságnak viszont a 
kifejlett társadalmakban legalapvetőbb meghatározója 
a termelés – hiszen még amikor egy társadalom 
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minden kor a maga szemüvegén át látja és láttat-
ja az egész történelmet is, Marx ezzel kapcsolatban 
nem tett mást, mint hogy megfogalmazta a törté-
nelem értelmezésének a domináns viszonyokkal 
legadekvátabb változatát. A kapitalizmusban élve 
leginkább a termelés kategóriáival lehet a világot 
értelmezni, s minthogy bármely paradigmából ki-
lépni is csak úgy lehet, hogy a paradigmán belül 
uralkodó fogalmaknak adunk új értelmet (hogy 
ezeknek is új értelmet adunk), ennélfogva aki nem 
fogadja el, hogy amit kapitalizmusnak nevezünk, az a 
lehetséges világok legjobbika, s hogy uralma örök az 
emberiség felett, annak éppen a „termelési mód4” kate-
gória adhatja a legalkalmasabb kiindulópontot a rend-
szer megkérdőjelezéséhez. Ha ugyanis a kapitalizmus 
legfőbb hajtóereje a termelés, de a kapitalizmust is úgy 
értelmezzük, mint egyet a lehetséges termelési módok 
közül, akkor ezzel – és éppen ezzel – lehet megkérdője-
lezni a kapitalista rendszer önlegitimációjának alapjait. 
Amíg a kapitalizmus mellett azzal lehet érvelni, 
hogy a rendszernek sok ugyan a hibája, de ez a 
leghatékonyabb, a legtermelékenyebb; amíg nem je-
lenik meg olyan társadalomszervezési mód, amely 
mint termelési rendszer bizonyul a kapitalizmus si-
keres alternatívájának, addig semmilyen alternatí-
va nem lesz elég meggyőző azon embermilliárdok 
számára, akik maguk is megélhetésük sikerességé-
ben, megszerezhető javakban mérik körülményeik 
fejlődését vagy rosszabbodását, s akiket a világ-
ban uralkodó véleményformáló mechanizmusok 
is erre szocializálnak. Lehet a kapitalizmus ellen 
gazdasága például nagy mértékben a zsákmányolásra 
épül, akkor is, e zsákmány is többnyire termelő kultúrák 
erőfeszítéseiből származik –, s a termelés jelentősége 
fokozottan érvényes a kapitalizmusban. Vannak ugyan 
a kapitalizmusnak olyan szakaszai – és a virtuális 
tőkemozgásokat a középpontba helyező jelenkor éppen 
ilyen – amelyekben a gazdaság a termeléstől függetlenül 
is működőképesnek tűnik, ez azonban illúzió, minthogy 
a tőke csak a (termelő)munkából képes magát bővíteni 
és társadalmának sajátos ereje éppen a termelékenység 
(állandó) fejlődésén alapul. Ezért úgy véljük, 
a kapitalizmust specifi kálhatjuk „gazdaságcentrikus” 
társadalomként, de működése megértéséhez a 
„termelés” a kulcsfogalom.
4 Gyakori a gondolkodás történetében, hogy amikor az 
adott társadalmi körülmények valamely összetevője – 
mint a kapitalizmusban a termelés – kiemelt szerepet 
kap, ez segíti elő annak felismerését, hogy ez az 
összetevő korábbi társadalmakban is fontos lehetett 
(s az lehet későbbi korokban is). Így jelent meg annak 
lehetősége is, hogy a korábbi társadalmakat – az 
antikvitást, a feudalizmust, stb. is – elsősorban a termelés 
bennük érvényesülő sajátos rendszerén keresztül 
jellemezzék, a kapitalizmussal és az azt majdan 
meghaladni képes társadalommal együtt.

erkölcsi fellépésekkel – egy „emberibb világ” ne-
vében – tiltakozni, politikai lépéseket szervezni, 
a kapitalizmus „megdöntéséről” álmodozni, de 
mivel a kapitalizmus alapvetően egy sokoldalúan 
megszervezett – pontosabban: felépült – gazda-
sági-termelési rendszer, (s amennyiben társadalmi 
rendszer, hát olyan társadalmi rendszer, amely 
a haszonszerzés gazdasági-termelési céljai köré 
épül), ezért bármilyen erkölcsi, politikai vagy egyéb 
alternatíva, amely nem rendelkezik a kapitalizmussal 
legalábbis versenyképes – és attól persze gyökeresen kü-
lönböző – termelési rendszerrel is, (ami persze szük-
ségképpen újfajta gazdasági és társadalmi rendszert, 
s hozzátehetjük: újfajta gondolkodásmódot, az emberi és 
természeti környezethez, stb. való újfajta viszonyt is je-
lent), az nem tud sehová sem „kilépni” a kapitalizmus 
jelenlegi világrendjéből, amelynek mechanizmusai 
– minthogy a „termelés” az élet újratermelését je-
lenti, s minthogy a jelenlegi világot ennek kapi-
talista törvényei mozgatják – a világon mindenki 
életlehetőségeit megszabják. A „gazdag nyugatiét” 
éppúgy, mint a szétesett afrikai társadalmak tag-
jaiét. S azokét is, akik megpróbálnak bármilyen 
módon „kilépni”, legyen ez a kilépés Owen telepe 
vagy szerzetesrend, hippikommuna vagy kister-
melői közösség, vagy akár egy egész „szocialista” 
vagy bármilyen más politikai alapon szerveződött 
– „világrendszer”. Egy olyan mindenre kiterjedő 
termelési rendszernek, „termelési módnak”, ami-
lyen a kapitalizmus, csak egy hasonlóan kidolgo-
zott másik „termelési mód” képes a helyére lépni. 
Aki tehát bármilyen alapon kritikus a kapitalista 
rendszerrel szemben, (s különösen aki a „szellemi” 
értékek, s alapvetően egyfajta értelmiségi „huma-
nizmus” jegyében), azt arra kérjük, legalább gon-
dolatkísérlet szinten fogadja el, hogy ez a kategó-
ria használható, s hogy másképpen is használható, 
mint ahogy az a szocializmusok tudatformáló gé-
pezeteiben történt. Miként nevetségesen leegysze-
rűsítő (és egyértelműen a gondolkodás szándékos 
korlátozója) az az állítás, hogy csak a kapitalizmus 
és a (huszadik században megtapasztalt) szocializ-
mus között lehet választani, (és harmadik, negye-
dik, ötödik „út” nem lehetséges), így nagyon leegy-
szerűsítő az olyan gondolkodás is, amely csupán 
azért nem hajlandó egy fogalmat alkalmazni, mert 
a fogalom megalkotója más vonatkozásokban olyan 
következtetéseket vont le, amelyek számunkra el-
fogadhatatlanok.

*
Marx a történelem hagyományos korszakolását 
(ókor, középkor, újkor) lényegében megtartva e 
korszakok számos tulajdonsága közül a termelési 
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rendszer sajátosságait ítélte a legdöntőbb sajátos-
ságoknak, a történelem egyes korszakainak kü-
lönbségeit az anyagi és szellemi javak termelésének, 
e termelés megszerveződésének különböző rend-
szereire vezette vissza. Kritikusai éppen ezért is 
szokták egyébként Marxot „túlzott ökonomizmus-
ban” elmarasztalni. A termelés kétségkívül gazda-
sági kategória, s bár Marx a termelési mód fogal-
mában korántsem csupán gazdasági tényezőket 
vesz fi gyelembe, – szerepet ad benne a társadalmi 
lét minden összetevőjének5, s ebből a szempont-
ból a „túlzott ökonomizmus” vádja nem egészen 
igazságos megítélés, (akik így értékelnek, számos 
marxi szöveget szándékosan vagy ismerethiányból 
fi gyelmen kívül hagynak) –, az kétségtelen, hogy 
már maga a kategória is jelzi, hogy Marx azok-
hoz csatlakozik, akik a társadalmi lét lényegének 
az anyagi és szellemi javak termelését, s ilyen érte-
lemben valóban (a tág értelemben vett) gazdasá-
got tekintik6. Marx egyik legfőbb hozzájárulása az 
emberi gondolkodás építkezéséhez éppen az, hogy 

5 Ezt szemléletileg egymástól igen távol eső, de a 
marxi életművet ismerő különböző szerzők egyaránt 
így látják: „A termelés igen tág értelemben értendő, 
a gazdasági termeléstől a szubjektivitás termeléséig” 
(Hardt–Negri, 2001, p. XVII). [Marx] „Azért tekinthető 
a rendszerparadigma úttörőjének, mert nem a 
kapitalizmus egyik vagy másik szféráját (vagy csak 
a politikait vagy csak a gazdaságit, vagy csak a 
társadalmit, vagy csak az ideológiait) tartotta szem előtt, 
hanem valamennyit együttvéve, és azok interakcióját 
elemezte. Azóta is a rendszerparadigmában gondolkodó 
kutatók egyik fő témája az, hogy miképpen hatnak ezek 
a szférák egymásra, és mikor mi a kauzalitás fő iránya. 
Marx rendszerszemléletben gondolkodott, amikor nem 
a kapitalizmus egyik vagy másik intézményét vizsgálta, 
hanem az intézmények együttesét; azaz nem a részt, 
hanem a rendszer egészét.” (Kornai, 2007, pp. 165-166). 
Ez a „rendszeregész” – amelyben a kulcsszerepet a 
termelés alapviszonyai játsszák – a „termelési mód”.
6 E gazdaság-centrizmus értelmezésében pedig 
megfontolható Mészáros István interpretációja is, mely 
szerint Marx nem gazdasági determinizmus szerint 
gondolkodik, hanem a gazdasági determinizmus 
világa ellen küzd: nem az ő szemlélete, hanem az általa 
ábrázolt világ alapszik gazdasági determinizmuson. 
(Mészáros, 1995, p. 893) „A tőke apologétái rendszerint 
Marx nyakába varrják saját vétkeiket, hogy mintegy 
föloldozhassák alóluk magukat avval, hogy fonák 
módon őt ítélik el miattuk. Így hát a gazdasági 
deterministák – mert valójában azok, amennyiben 
kritikátlanul azonosulnak a tőke álláspontjával 
és érdekeivel – elítélik Marxot, mint ’gazdasági 
deterministát’, amiért föltárni merészelte imádott 
rendszerük terjeszkedő gazdasági determinizmusát.” 
(Mészáros, 2010, pp. III/132, eredeti: Mészáros, 1995, p. 
603).

a termelés fogalmait, mint értelmező kategóriákat 
kiterjesztette a történettudomány, a fi lozófi a és 
más társadalomtudományok területére is. (Ebben a 
vonatkozásban számos későbbi polgári gondolkodó 
is „marxista”, hiszen nem kevesen építenek fel úgy 
antropológiákat, történelemelméleteket, hogy ab-
ban termelési-gazdasági szempontok kulcsszere-
pet játszanak). Rövidesen visszatérünk arra, hogy 
ez a szemlélet hol csúszik, csúszhat át (szerintünk 
is) valóban túlzott ökonomizmusba, s arra is, hogy 
melyek Marx elméletének azok a pillérei, amelyek 
véleményünk szerint tévesnek bizonyultak. A tár-
sadalmi formációkat termelési módokként bemutató, 
értelmező elméletről azonban azt gondoljuk, hogy ál-
landó korrekciókkal, tovább-pontosításokkal, de továbbra 
is alkalmas – sok más magyarázatnál jóval termékenyeb-
ben alkalmas – a társadalmi lét és a történelem magya-
rázatára7 (ha a termelés meghatározó szerepét nem úgy 
fogjuk fel, hogy általa csökkentjük az emberi lét szem-
pontjából hasonlóképpen fontos tényezők szerepét 
a természettel való harmóniától az egyes egyének etikai 
felelősségéig).

*
„Szellemi termelési mód”-ról azonban – legalább-
is explicit módon – nem beszél a marxi elmélet. 
Az eltérő termelési módok által meghatározott 
társadalmi formációk történelmi sorában a „ka-
pitalizmus”, a „tőkés termelési mód” az utolsó 
(és legegyértelműbben defi niált) formáció. Ezt 
(a marxista elemzésekben) megelőzi a feudaliz-
mus vagy a „germán forma” – itt már bizonyta-
lan a szóhasználat, mert nem teljesen egyértelmű, 
hogy mit tekintenek a termelési mód lényegének; 
még bizonytalanabb a korábbi korszakra vonat-
kozó terminológia, amelyet „antik formaként”, 
másutt „rabszolgatartó termelési módként” 
igyekeznek leírni, a közvetlen érintkezési viszo-
nyokat, a törzsi-nemzetségi szerveződést meg-
haladó legkorábbi (sok marxista által vitatott, de 
többek között éppen a magyar Tőkei Ferenc által 

7 Könyvünknek ezen első fejezetét lényegében a marxi 
életmű témánkkal összefüggésbe hozható gondolatai 
köré próbáljuk építeni. Reméljük, az olvasó számára 
később kiderül, hogy ez nem az államszocialista 
idők mindent a „marxista szentírással” igazoló 
citatológiája, s hogy – mint a főszövegben jeleztük – 
néhány alapvető kérdésben véleményünk igencsak 
eltér azoktól a szemléleti premisszáktól, amelyeket 
Marxnak szokás tulajdonítani. Ugyanakkor úgy véljük, 
hogy éppen a termelési mód kategóriájának használata 
és a kapitalizmus alternatívájának keresése olyan 
kiindulópontok, amelyek kifejtésében nem lehet az e 
kérdéseket először felvető Marxot megkerülni: kiindulni 
e tekintetben mindenképpen innen érdemes.
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meggyőzően elkülönített) formáció, az „ázsiai 
termelési mód” elnevezése pedig még kevésbé 
operacionális fogalom, hiszen csak – egyébként 
pontatlan – földrajzi behatárolást tartalmaz, nem 
a termelés jellegére utal8. Az elnevezések bizony-
talansága ellenére az azért többé-kevésbé egyér-
telmű, hogy ezeket a történelmi nagykorszakokat 
valóban egymástól lényegileg különböző terme-
lési (gazdasági, társadalmi) rendszerek jellem-
zik, leírásuk, specifi kálásuk ebből a nézőpontból 
kiindulva is lehetséges, és mint említettük, sok 
más megközelítésnél termékenyebb. A „termelé-
si módok” addigi történetét meghosszabbítva a 
marxista gondolkodás kezdettől fogva feltételezte 
azt is, hogy a kapitalizmus után újabb termelési 
mód várható. Ennek meghatározásában azonban 
szintén mindig is sok volt a bizonytalanság, (és 
nem utolsósorban éppen azért, mert ennek az „el-
jövendő” társadalmi formációnak éppen a sajátos 
termelési módjára vonatkozóan tudott csak igen ke-
veset mondani az elmélet, a fi atal Marxnak ezzel 
kapcsolatos absztrakt és eszményített elképzelé-
seit később nem bontották ki, (mint a hetedik feje-
zetben látni fogjuk, többek között azért sem, mert 
a huszadik század során számos országban hata-
lomra került marxisták éppen a termelési mód tekin-
tetében nem képviseltek életképes alternatívát). Ami 
az elnevezést illeti, a „kapitalizmus után követke-
ző” formációt egy évszázadon át „szocializmus-
ként” (és/vagy kommunizmusként) írták körül, 
(anélkül, hogy sajátos termelési módjának miben-
létét kielégítően tisztázták volna); majd a magu-
kat szocialistaként (és/vagy kommunistaként) 
defi niáló társadalmi kísérletek bukása után egy 
ilyen – kapitalizmuson túli – formáció vagy ter-
melési mód léte is megkérdőjeleződött, olyannyi-
ra, hogy egyesek, mint például elhíresült könyvé-
ben Fukuyama, ebből azt a következtetést vonták 
le, hogy a világban jelenleg is regnáló társadalmi 
formáció (a kapitalizmus), annak termelési mód-
ja (a tőkés termelési mód) és/vagy annak legfej-

8 A mások, például Wittfogel által használt „hidraulikus 
társadalmak” kategória közvetlenebbül utal a termelési 
formára, ami ezeket a társadalmakat jellemzi, de a 
termelési mód leírására, lényegének megragadására ez 
sem pontos kategória, mert az „öntözéses földművelés” 
csak a domináns gazdasági ágat határozza meg, s nem 
mond semmit a tulajdonviszonyok jellegéről, és a 
termelésnek sajátos szellemi folyamatokat is magában 
foglaló szervezetéről, amelyek legalább annyira lényegi 
vonásai egy termelési módnak. (Hasonló megjelölés ez, 
mint az „ipari társadalom” a „kapitalizmus” helyett, 
ami, mint később látni fogjuk, ugyancsak nem alkalmas 
az adott formáció lényegének megragadására).

lettebbnek tartott politikai rendszere (a liberális 
demokrácia) után nem is lesz, nem is lehetséges 
újabb termelési mód, illetve társadalmi formáció.

Később visszatérünk még arra is, hogy részben 
egyetértünk a marxizmusnak azokkal a bírála-
taival is, amelyek érveket sorakoztatnak fel a tör-
ténelem többé-kevésbé lineáris marxi felfogásával 
szemben, (amely egyes marxistáknál szélsősége-
sen mechanikus formát is öltött); egyetértünk any-
nyiban, hogy a történelem semmiképpen sem de-
terminált, nem „kell” feltétlenül, mechanikusan 
bejárnia az egyes termelési módok, illetve társadal-
mi formációk lépcsőfokait; egyetértünk abban is, 
hogy az egyes formák is nagyon kevertek, (a lineá-
ris koncepció szerinti) „korábbi” és „későbbi” ter-
melési módok és formációk elemeit tartalmazzák; 
hogy különböző termelési módok élhetnek egymás 
mellett; egyetértünk abban, hogy bizonyos mérté-
kig visszakanyarodások is lehetségesek, hogy az 
egyes termelési módok, társadalmi formációk sajá-
tosságai nagyon különböző formát öltethetnek kü-
lönböző történelmű társadalmakban. Az azonban 
nehezen kétségbevonható, hogy az úgynevezett 
„ázsiai termelési mód” sajátosságai az ősi viszo-
nyokból kiemelkedő első társadalmak, civilizációk 
eléggé általános jellemzői; hogy a kapitalizmus szin-
te mindenütt felbomlasztja a különböző őt megelő-
ző prekapitalista termelési módokat és társadalmi 
formációkat és a helyükre lép; s az sem nagyon 
cáfolható, hogy például az európai ókor társadal-
mai igen lényegi vonásaikban (s éppen termelésük 
domináns jellegében is) látványosan különböz-
nek például az európai középkor társadalmaitól. 
(Az utóbbi évtizedekben eluralkodott szkepszis 
a „nagy elméletek” iránt a mikrofolyamatok felé 
fordított fi gyelem által az emberi társadalom és 
a történelem nagyon sok fontos részletének meg-
ismeréséhez, nagyon fontos distinkciók megtéte-
léhez vezetett, de a részletek igazsága és az egész 
igazsága nem mond egymásnak ellent, a részek kü-
lönbségei és az egész egysége ugyanannak a rend-
szernek a képe; s a „nagy elméletek” posztmodern 
tagadása – erre visszatérünk a harmadik fejezetben 
– maga is egy múlékony, és „nagy elmélettel” jól 
magyarázható korsajátosság). Mindezt egybevetve 
nem látunk okot arra, hogy a társadalmi formációk 
elméletét, és az ennek alapjául szolgáló termelési 
mód koncepciót teljesen elvessük a történelem ér-
telmezésében. A „történelem vége” konklúziót pe-
dig abszurdnak tartjuk (az volt már a marxistáknál 
is, akik a kapitalizmus utáni társadalmat jósolták 
öröknek és a történelem messiási végpontjának); 
hiszen ha csak nem pusztul el az emberiség, társa-
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dalmának mozgásai mindig történelemmé fognak 
összeállni, s ez állandó változást jelent, hosszabb 
időtávon egész formációk, termelési módok szük-
ségképpeni megváltozását is. Amikor „szellemi ter-
melési9 módról” beszélünk, annak a termelési módnak a 
sajátosságait próbáljuk felvázolni, amely a történelem-
ben éppúgy a kapitalizmusra ráépülő, s ilyen értelem-
ben azt követő formációnak mutatkozik, mint ahogy 
a kapitalizmus épült rá a különböző prekapitalista for-
mációkra10, s tette így azokat a történelemben önmaga 
„előttivé”.

Egy ilyen új formáció jelentkezését – mint erről 
később részletesen szó lesz – már sokan regisztrál-
ták. (Nem anticipálták, mint Marxék a szocializ-
must és a kommunizmust, hanem leírták az ilyen 
új formáció jelenlétére utaló tényeket). Amit ezek-
hez a leírásokhoz hozzá próbálunk tenni, az annyi, 
hogy a „termelési mód” kategória felhasználásával 
egy tágabb történelmi összefüggésben próbáljuk 
elhelyezni az új fejleményeket. Marxék híres-hír-
hedt 11. Feuerbach-tézisét („A fi lozófusok a vilá-
got csak különbözőképpen értelmezték; a feladat 
az, hogy megváltoztassuk” Marx, 1960/1, MEM 
3, 9 p.) sok voluntarista használta saját cselekvé-

9 Kifejtésünk logikai menete szerint a „szellemi 
termelés” fogalmát az első fejezet utolsó alfejezetében, 
a „szellem” fogalmát pedig a negyedik fejezetben fogjuk 
defi niálni.
10 A „ráépülést” a fentieknek megfelelően természetesen 
nem úgy értve, ahogy az épületek szintjeit húzzák 
sorban egymásra: (a kapitalizmus is a világ számos 
pontján a korábbiak lerombolásával, szervetlenül 
vett uralma alá társadalmakat); azt azonban utólag 
mindig látni lehet, hogy a korábbi forma miként 
hordta magában a későbbit, mi módon segítette elő 
annak térhódítását, s hogy a törések és szervetlen 
fejlemények ellenére az egyes termelési módok 
egészükben szervesen fejlődnek ki egymásból. Általában 
nem úgy, hogy az előző forma legfejlettebb szintje 
töretlen fokozatossággal továbbfejlődik az újba, hanem 
az „egyenlőtlen fejlődés” törvénye szerint inkább a 
korábbi forma „szabálytalan” elemeinek megerősödésén 
keresztül, sokszor külső hatások ösztönző befolyására 
is támaszkodva; a „szervességnek” azonban annyiban 
mindenképpen érvényesülni kell, – mint erre 
könyvünkben többször is visszatérünk majd –, hogy az 
új felhasználja, előbb vagy utóbb magába-integrálja, új 
tartalommal tölti meg (s elsősorban éppen a termelési 
mód tekintetében) a régi vívmányait, és egyúttal választ 
ad azokra és éppen azokra az ellentmondásokra, 
amelyek a régiben felmerültek és annak keretei között 
megoldhatatlanoknak bizonyultak. És éppen ezt és nem 
mást értjük „ráépülésen”. Enélkül bármely új társadalmi 
formáció valóban szervetlen fejlemény marad, és az 
adott közegben hosszabb távon nem képes integratív 
rendszerként működni.

sei indoklására. (Marxék a saját gyakorlatukban 
egyébként nem tartották magukat ehhez a tézishez, 
nem állították dichotómiaként szembe egymással 
a „történelem értelmezését” és a változtatását: bár 
nagy elszántsággal próbálkoztak a változtatással, 
de írásaik sokaságát fordították – továbbra is – „ér-
telmezési” kísérletekre11). Mint korábban már utal-
tunk erre, a huszadik század szörnyű tapasztalatai 
azt a reakciót erősítették meg az emberiségben, 
hogy óvakodjék azoktól, akik mindenáron változ-
tatni akarják a világot, (ahelyett és/vagy anélkül), 
hogy kellőképpen megértenék. Ezért a világ jelen-
ségeinek értelmezése továbbra is nagyon fontos; 
s mi mindenképpen az értelmezéshez szeretnénk 
hozzájárulni, (egyfajta interpretációját adni a világ 
társadalmában ma zajló folyamatoknak); ha van 
is bennünk változtatási szándék – hiszen a világ 
sosem elég humánus ahhoz, hogy ne legyen rajta 
változtatni való –, ezt is csak egy, (az alábbiakban 
kifejtendő) „értelmezési” – vagy talán pontosab-
ban: „megértési” – kísérlettel igyekszünk realizálni.

Könyvünk egy tervezett trilógia középső darab-
ja. Az első rész „Túlélési stratégiák” címmel 2007-
ben jelent meg. Abban a könyvben az élet egyik 
leglényegibb sajátosságából, az élő lények önfenn-
tartási törekvéséből kiindulva próbáltuk körüljárni 
azokat a tényezőket, amelyek az embert, mint élő-
lényt, és mint a társadalom tagját túlélésében se-
gítik, illetve segíthetik. A könyv középső részén a 
német fi lozófi a „nembeliség” fogalmára építve az 
ember egyik legfőbb sajátosságaként azt a tulajdon-
ságát emeltük ki, hogy az ember tudatosan az emberi 
nemnek, az emberiségnek tagjaként határozza meg ma-
gát, (feltételezi a Nem összetartozását, az egyes embe-
rekben meglévő, s ezáltal őket összekapcsoló „egyetemes 
emberit”), miközben az emberi nemnek meg az a sajátos-
sága, hogy egymástól különböző egyediségekben, indivi-
dualitásokban létezik, amelyek mind ennek a magasabb 
szerveződési egységnek, az emberiségnek mintegy kü-
lön-külön utakra küldött „felderítőiként” járulnak hozzá 
a nagy egész tudásához és ezen keresztül túléléséhez. Az 
emberi nem és az egyének közötti kapcsolat bizto-
sítékaiul fejlődtek ki az emberi történelemben a kü-
lönböző (az egyének túlélési stratégiáit is nagyban 
szabályozó) etikák; említett könyvünkben amellett 
próbáltunk érvelni, hogy következetes etikát éppen 
az embernek erre a nembeli természetére lehet ala-

11 Egyébként Baumannak igaza van, amikor a tézisnek 
azt az oldalát is kétségbe vonja, hogy „a fi lozófusok 
csak értelmezték a világot” – a felvilágosodás példáját 
említi, amelynek fi lozófusai nagyon is jelentős szerepet 
játszottak a gyakorlati „világváltoztatásban” is. 
(Bauman, 1987, p. 101).



10

S
Z
E
L
L
E
M

I 
T
E
R

M
E
L
É
S
I 

M
Ó

D
 –

 K
ap

it
án

y 
Á
g
n
es

 –
 K

ap
it

án
y 

G
áb

o
r:

 A
 „

sz
el

le
m

i 
te

rm
el

és
i 
m

ó
d
”.
 B

ev
ez

et
és

pozni12, az egyes ember túlélési stratégiáit az emberi 
nem túlélési szükségleteiből értelmezni (s ezt teszik 
például a különböző vallások is). Erre az alapve-
tően etikai – és ezzel összefonódottan (humán) eto-
lógiai, antropológiai – megközelítésre épül rá az 
olvasó által most kézben tartott második kötet. Az 
egyes termelési módok közötti váltást ugyanis – mint 
ezt később részletesebben kifejtjük – nagymértékben 
az indítja el, hogy változnak a túlélési stratégiák; az új 
társadalmi formációk kiformálódását új etikai premisz-
szák megjelenése, a megszokott humánetológiai mecha-
nizmusok, kulturális antropológiai funkciók és struktú-
rák új alakban való megjelenése, átrendeződése is kíséri, 
illetve nagyrészt éppen ezek az etikai és humánetológi-
ai-antropológiai változások, az ezekhez kötődő megfonto-
lások indukálják a társadalom gyökeres változásait.

A hagyományos polgári fi lozófi ai rendszerek 
többnyire úgy építkeznek, hogy az ismeretelmé-
letből indulnak ki, erre épül rá többek között va-
lamilyen társadalomfi lozófi a, és a társadalomfi -
lozófi ából következnek az etikai premisszák. Mi 
a tervezett trilógiában éppen fordított láncolatot 
követünk. Az (emberi nem szempontjából aktu-
álisnak látszó) etikai, humánetológiai, kulturális 
antropológiai megfontolásokból indulunk ki13, 
ezt követi a társadalomelméleti második kötet, 
amelyet most tart kezében az olvasó (annak ki-
fejtésével, hogy a jelen humánetológiai, kulturális 
antropológiai és etikai változás-tendenciái milyen 
termelési mód irányába mutatnak), s a harmadik 
részt szánjuk egy mindezekkel adekvát ismeretel-

12 Az egyes etikai rendszerek egyszerre tartalmaznak 
relatív, saját felfogásukat más emberi etikáktól 
elkülönítő elemeket, és „általános emberi” 
szempontokat. Ennek következtében egyfelől érvényes 
az a tétel, hogy az etikai igazságok relatívak, s nincs 
olyan kifejtett és gyakorolt etika, amely kizárólagos 
igazsággal bírna tőle eltérő etikákkal szemben: ami 
az egyik (jogos) szempontból etikus, az a másik 
(hasonlóképp jogos) szempontból nem az; másfelől 
– és ez legalább annyira lényeges – egyetlen, valóban 
etikának nevezhető rendszer sem áll meg anélkül, 
hogy ne tartalmazna „objektív”, nem-relatív, az emberi 
nem egésze, az emberiség szempontjainak megfelelő 
igazságokat.
13 Az egyes társadalmi formációknak, „termelési 
módoknak” megvan a maguk kulturális rendszere, 
mindennapi kultúrája, s nem is lehet sajátos termelési 
módokról beszélni, csak abban az esetben, ha a 
mindennapi életet, az egész kultúrát átfogóan történik 
rendszerszintű változás. A kulturális antropológiai 
megközelítés ebben az esetben azt jelenti, hogy a 
kulturális paradigmák sajátosságainak megfi gyelése 
és leírása adja (legalábbis az egyik) alapot az adott 
formáció megértéséhez.

méleti koncepció kifejtésére. Véleményünk szerint 
ugyanis – minthogy az ember lényege nembelisége 
–, bármely érvényes társadalmi következtetést csak 
ebből a nembeliségből, az ember nembeli megha-
tározottságából és a Nem szempontjából – lehet 
levezetni: bár az egyes társadalmi formációk ön-
magukat általában egy másik társadalmi formáci-
óval szemben, ahhoz viszonyítva határozzák meg, 
valódi (hosszabb korszakon át fennálló) társadalmi 
formációvá csak akkor tud válni egy termelési mód 
és a vele adekvát társadalmi együttélési rendszer, 
ha az alapvető kulturális antropológiai, humán-
etológiai és etikai kérdésekre ad (az általa felváltott 
formációnál hatékonyabbnak tűnő, és a kulturális 
antropológiai funkcióknak, humánetológiai me-
chanizmusoknak és a nembeliségből következő 
etikai szempontoknak megfelelő) választ. Ilyen 
értelemben egy új társadalmi formáció csak kulturális 
antropológiai-humánetológiai és etikai alapokon fejlőd-
het ki, e nélkül bármely társadalomváltoztatási kísérlet 
csak öncélúvá válhat. A kifejtésben tehát a (megala-
pozó) kulturális antropológiai-humánetológiai és 
etikai szempontok után – az olvasó által most kéz-
ben tartott kötetben – térünk ki annak a termelési 
módnak a felvázolására, amely jelenünkben körvo-
nalazódik, s amely véleményünk szerint az alap-
vető antropológiai és etikai szempontok ma meg-
fi gyelhető új formákba rendeződését magyarázza. 
Végül az új formáció körvonalazódása adhat tár-
sadalmi hátteret annak az ismeretelméletnek, amit 
egy „A szimbolizáció” címmel tervezett harmadik 
könyvben remélünk kifejthetni; hiszen minden új 
termelési móddal, minden új társadalmi formáció-
val új ismeretelméletek (és ezek alapjaként az isme-
retek rendezésének új formái) jelennek meg; ezek 
sajátosságait nem lehet érteni a velük adekvát ter-
melési sajátosságok megértése nélkül. Ugyanakkor 
– szemben azokkal a vulgármarxistákkal, akik a 
„társadalmi létnek” a „tudatformákkal” szembeni 
prioritását (túl)hangsúlyozzák – kulcsszerepet tu-
lajdonítunk a három rész közül éppen az ismeret-
elméleti (s az ismeretszerzési és -rendezési formák 
változását értelmező) harmadik résznek; mert bár 
ontológiailag a fent említett módon lehet az egyik 
elemzett síkot a másikkal megalapozni; a dolgok 
valóságos alakulásában ez nem jelent sorrendet, 
hiszen az egyes termelési módoknak éppen a (ne-
kik megfelelő) ismeretszerzési formák (és az ezek-
re épülő ismeretelméletek) szolgáltatják az alap-
eszközöket (s mint látni fogjuk, különösen így van 
ez a szellemi termelési mód esetében). A három 
kötet alapmotívumai: a nembeliség etikája, a szelle-
mi termelési mód és a szimbolizáció – mint a trilógia 
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végére érve remélhetőleg kiderül – felfogásunk 
szerint egymással szervesen összetartozó, egymást 
kölcsönösen meghatározó tényezők. De ne szalad-
junk előre. Egyelőre a „termelési mód” kérdésénél 
tartunk.

E könyvben először megpróbáljuk meghatároz-
ni (1. fejezet) a „szellemi termelési mód” mibenlé-
tét, összegezni (2. fejezet) az ennek irányába mu-
tató jelenségeket és (3. fejezet) az ezeket értelmező 
különböző elméleteket, (illetve a „szellemi terme-
lési mód” fogalom viszonyát ezekhez az elméle-
tekhez, s azt is, hogy miért tartjuk adekvátabbnak 
ezt a kategóriát az általuk használtaknál a jelen fo-
lyamatok értelmezésére). Kitérünk (4. fejezet) az 
e kategóriában megjelenő „szellem” fogalom tar-
talmának, a „szellem” voltaképpeni mibenlétének 
kérdésére, illetve arra is (5. fejezet), hogy a „szelle-
mi termelés” kategóriája mennyiben kapcsolható, 
s mennyiben nem az „értelmiségnek” nevezett tár-
sadalmi csoporthoz. A szellemi termelés mibenlé-
tének körüljárása során az előző kötetben tárgyalt 
„nembeliség”-probléma és a „szellemi termelési 
mód” összekötőjeként foglalkoznunk kell (6. feje-
zet) a „humanizmus” fogalmával is. Tisztázni kell 

a szellemi termelési mód viszonyát (7. fejezet) a 
szocialistának nevezett társadalmakhoz és (8. feje-
zet) a mai kapitalizmushoz. Végezetül (9. fejezet) 
értelmezni próbáljuk a ma zajló folyamatokat azok 
lehetséges kimenetelei szempontjából.

*
Ajánljuk ezt a könyvet Tőkei Ferenc emlékének, 
akinek – ha nem is diszciplináris értelemben – ta-
nítványai lehettünk; Mészáros Istvánnak, aki év-
tizedek óta elkötelezettje a „Tőkén túl” való gon-
dolkodásnak, s akinek egy napon vendégszeretetét 
élvezhettük; Immanuel Wallersteinnek, aki írásai 
mellett a vele való személyes beszélgetésekben 
is inspirált bennünket a továbbgondolkodásra; 
mindazon barátainknak és kollégáinknak, akik 
termékeny viták sorában járultak hozzá gondol-
kodásunk alakulásához, Csikós Ellának és Gulyás 
Gyulának, akik lektori elsőolvasóként segítették 
elő, hogy a könyv elnyerhesse végleges formáját; 
Kocsis Andrásnak, aki már nem először vállalja 
fel mégoly elvont-elméleti gondolati termékeink 
kiadását is; és elsősorban nagyszerű gyermekeink-
nek, Mihálynak és Máténak, akiknek szeretnénk 
egy jobb világ örökségét hagyni.


