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3JOHN BELLAMY FOSTER

Előszó 
Mészáros István  

A társadalmi öntevékenység rendszerének  
szükségessége című könyvéhez

Mészáros István mindmáig az egyik legnagyobb filozófus azok közül, 
akik a történelmi materializmus hagyományát folytatják. Munkássága 
ma gyakorlatilag egyedül áll a marxi elidegenedéselmélet, a tőke struk
turális válsága, a szovjet stílusú forradalom utáni társadalmak kimúlása 
és a szocializmushoz való átmenet szükséges feltételei elemzésének 
mélységében. Az ő dialektikus vizsgálódása a társadalomszerkezet és 
a tudatformák – a ma érvényesülő gondolkodási formák – rendszeres 
kritikáját tekintve, páratlan a korunkban. Nem kisebb történelmi szemé
lyiség, mint Hugo Chávez hivatkozott rá a XXI. századi szocializmus 
„útkereső-fölvezetőjeként”.1 

A jelen könyv egy beszélgetésből nőtt ki, amelyet Mészáros és 
jómagam 2013 júliusában folytattunk Londonban. Ennek során meg
említettem, hogy nagy szükség lenne egy könnyen érthető írásra, 
amelyik módot adna a beavatatlanok számára, hogy belépjenek a 
gondolatvilágába. Ő komolyan vette ezt a kihívást, s ennek eredménye 
lett ez a könyv. Előszavam szerepe annyi, hogy segíthet Mészáros 
gondolatrendszerét egészében, ezt a könyvét pedig különösképpen 
történeti összefüggésekbe állítani, s közben rávilágíthat néhány olyan 
fogalomra, amely megkülönböztetett szerepet játszik elemzésében.

Marx, Lukács és Mészáros

Marx Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből című munkája – az 
1920-as évek végén fedezték föl, de csak évtizedekkel később lett 
általánosan ismeretessé – vitathatatlanul a legtágabb körben tárgyalt 
és a legnagyobb hatású filozófiai mű volt, ami csak megjelent a XX. 
században. Első ízben vált nyilvánvalóvá a marxi rendszer teljes 
filozófiai gyökérzete, s föltárulásával valóságos óvást emelt az egész 
addigi filozófiatörténet és egyben a fönnálló társadalmi rend gyökerei 
ellen is.2 Marx korai írásainak fölfedezése ugyanakkor a társadalom
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4 elméletet is merőben új szellemi kihívások elé állította. Ezek egyike 

abból eredt, hogy rá kellett ébredni: sokkal mélyebb kapcsolat fűzi 
egymáshoz a hegeli és a marxi filozófiai hagyományt, mint amilyennek 
addig látszott.

Lukács György monumentális műve, a Történelem és osztálytudat 
(1923) nyújtotta addig a legnagyobb hatású értelmezését a hegeli és 
a marxi rendszer között fönnálló dialektikus kapcsolatnak. Nézetein 
sokat változtatott Marx korai kézirataival való találkozása: ő adta a 
legradikálisabb választ az említett kihívásokra, miután mélyen beleásta 
magát a hegeli filozófiába, amelyből Marx elidegenedéselmélete kelet
kezett. E vizsgálódásainak eredménye lett A fiatal Hegel. A dialektika 
és az ökonómia összefüggéseiről (1966).3 Lukács ebben elsősorban 
arra összpontosította figyelmét, hogy a klasszikus politikai gazdaság
tan logikai kategóriáinak kritikai elemzése miként vezetett el Hegel 
rendszerének születéséhez, elválasztva őt elődeitől, amilyenek Kant, 
Fichte és Schelling voltak. Hegel már a kezdet kezdetén fölismerte, 
hogy a fölvilágosodás uralkodó filozófiai fogalmai „tárgyiasult” (más 
szóval objektiválódott, vagyis anyagi alapjuktól elvonatkoztatott, önálló, 
mesterséges, eszményi életre kelt) kifejezései voltak a polgári társa
dalom alapját képező termelési és csereviszonyoknak. Ez a fölismerés 
rejlett amögött, hogy Hegel oly rendkívüli fontosságot tulajdonított az 
elidegenedés fogalmának a maga filozófiájában.4 

Hegel idealista filozófiája ekképpen öltött jóval átfogóbb formát, 
mint bármelyik elődjéé a német idealizmuson belül. Mindaz, amit 
Kant előzőleg úgy jellemzett, mint leküzdhetetlen antinómiákat, Hegel 
filozófiájában egy ellentmondásos történeti folyamat megnyilvánulása
ként mutatkozott meg, amely folyamatban a különböző közvetítések 
az anyagi és az eszményi, a szubjektív és az objektív, a különös és 
az általános között rendre föltárultak és meghaladottakká váltak – ám 
csupán gondolati szinten. A fölvilágosodás filozófiájának elidegeníthe
tetlen igazságai itt nyerték el végső igazolásukat: az Ész (az abszolút 
szellem) kibontakozása gyanánt a történelemben.

Marx elidegenedéselmélete lázadást jelentett a hegeli rendszer 
ellen.5 Marx materialista dialektikájában az elméletileg közvetített 
anyagi gyakorlat (praxis), amely egy adott termelési móddal vagy 
társadalomalakulattal párosul, alkotta a társadalmi változás alapját.  
Ő tehát materialista fölfogásban vizsgálta a munka és a termelés foko
zatos elidegenedését, ezt tekintette a tőke logikája alapjának, amely a 
termelési eszközök/feltételek tőkés kisajátítása következtében állt elő. 
Marx, akár Hegel, a tőkés osztálytársadalomban elidegenült gazda
sági viszonyok tárgyiasult kifejezésének tekintette a modern filozófia 
kategóriáit.6 Ám ő, Hegellel ellentétben, nem úgy törekedett ennek az 
elidegenedett világnak a meghaladására, hogy a szubjektum-objek
tum idealista kibékülését szorgalmazta a gondolkodás birodalmában, 
hanem a forradalmi gyakorlat révén.
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5Mészáros, mint Lukács tanársegédje és fiatalabb munkatársa 

(mielőtt Nyugatra távozott volna Magyarország 1956-os szovjet meg
szállása után), folytatta annak kutatását, amit Lukács „a dialektika és 
az ökonómia összefüggéseinek” nevezett Hegelnél és Marxnál. Ezt 
teljesen világossá tette a Marx’s Theory of Alienation (1970), ez a 
maga témájában máig fölül nem múlt könyve, amelyért megkapta az 
Isaac Deutscher Emlékdíjat. Marx teljes filozófiai rendszerének átvilá
gítása folyamatában jutott el első ízben odáig, hogy a tőke rendszerét 
„társadalmi anyagcsere-rendszerként” mutassa be, ahogy azután a 
következőkben nevezte. Ennek előképe rajzolódott ki abban a tár
gyalási módban, ahogyan Marx kezelte a tőkét mint a munkafolyamat 
elidegenült formáját, s amelyet dialektikusan az emberi lények és a 
természet közti társadalmi anyagcsereként definiált.7 

Mészáros úgy interpretálta Marx elidegenedéselméletét és a politi
kai gazdaságtan fölött gyakorolt általános kritikáját, hogy a tőke mint 
rendszer tökéletesíti és általánosítja azt, ami a korábbi osztályrendsze
rekben még pusztán részleges tendenciaként van jelen. Megkaparintja 
és elidegeníti az embernek mint „magát közvetítő természeti lénynek” a 
megkülönböztetett szerepét, átváltoztatja ezt a lényegi emberi viszonyt 
az osztályelnyomás eszközévé azáltal, hogy a dolgozókat megfosztja 
a termelési eszközök fölötti ellenőrzéstől, s ekképpen megszakítja 
közvetlen kapcsolatukat a természettel és saját munkájukkal.8 A tőke 
logikája ezen az alapon terjeszkedik ki az összes társadalmi viszony
nak éppúgy, mint a környezettel való kapcsolatnak az újratermelésére, 
olyan öngerjesztő, önerősítő társadalmi rendet teremtve, amely sem
milyen megelőzőhöz nem hasonlítható. S ahogy története mutatja, ez 
a társadalmi rend kimagasló társadalmi kohézióról tesz tanúbizony
ságot. Ámde ezt a kohéziót a tőkerendszer csakis „antagonisztikus 
másodrendű közvetítések” segítségével teremtheti meg (amilyenek 
az elemi/”nukleáris” család, az elidegenedett munka/termelés, a civil 
társadalom, az állam stb.), mindezekből rendre ördögi köröket generál.9 

Az eredmény a társadalmi szakadékok és válságok növekedése, 
amelyeket a rendszer logikája addig hatványoz, mígnem végül saját 
abszolút korlátaival kerül szembe.

Ez az embrionális alakjában már a Marx’s Theory of Alienation lapjain 
is jelen levő nézőpont vezette el Mészárost „a tőke globális strukturális 
válságának” elméletéhez – amelyre már könyve harmadik kiadásának 
Előszavában (1971) is utalt.10 1971 januárjában az Isaac Deutscher 
Emlékülésen elhangzott, „A társadalmi öntevékenység rendszerének 
szükségessége” című előadásában mutatkozott be Mészáros az egyik 
első jelentős társadalomtudósként, aki (elemzése egyik fejezetében) 
a „Kapitalizmus és az ökológiai pusztítás” viszonylatát a rendszer föl
fakadó ellentmondásainak homlokterébe állította – jóval a Római Klub 
nevezetes tanulmánya, A növekedés határai (1972) publikálása előtt. 
A kor közhangulatával szembefordulva jelentette ki, hogy az a fölte
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6 vés, miszerint „a »magas szintű tömegfogyasztás« amerikai mintája 

egyetemes normává lesz egyetlen évszázad leforgása alatt”, ahogy 
a közgazdász Walt Rostow The Stages of Economic Growth (1960) 
című könyvében jósolta, nemcsak lehetetlen – ismerve az imperializ
mus valóságát –, de elképesztő abszurditás is, mivel megfogalmazói 
„nem zavartatták magukat elemi, ámde elengedhetetlen számításoktól, 
amelyekkel kimutatható, hogy egy ilyen minta egyetemes elfogadása 
[…] bolygónk összes ökológiai erőforrásait többszörösen kimerítené 
jóval egy évszázad leforgása előtt” (27.).

Nem képes a tudomány és a technika sem – szögezte le Mészáros – 
úrrá lenni a kapitalizmus ökológiai ellentmondásain, mivel a környe
zettel kapcsolatos alapvető gond magából a tőke logikájából fakad, 
amely végtelen kvantitatív gazdasági növekedést ír elő, s így antago
nisztikusan viszonyul minden igazán fönntartható fejlődési mintához. 

E kritikus álláspont csíráját már nyilvánvalón tartalmazta a Marx’s 
Theory of Alienation is, ahol Mészáros arról írt, hogy „a szennyezés 
intenzitása, amely magát az emberiség létét veszélyezteti, […] a 
termelőképesség elidegenedett formájának” köszönhető, ez pedig  
a tőkerendszer elengedhetetlen eleme. A természettudományok tőkés 
szerveződése inherens módon vezetett „a természet elidegenülésének, 
pl. a szennyeződésnek a fölerősödéséhez”.11 

Mészáros egész kritikájának központi kérdése volt a pocsékolás, a 
mesterséges hiánykeltés, az ésszerűtlenség és a rombolás értelmezé
se, ami a monopoltőke egyre fokozódó mértékben globalizált termelé
sére jellemző. Amiként 1971-ben a Deutscher Emlékdíj nyerteseként 
tartott előadásában leszögezte:

„A tőkés ellenőrzési rendszer másik alapellentmondása az, hogy 
nem képes elválasztani a »fejlesztést« a rombolástól, sem pedig 
a »haladást« a tékozlástól – akármilyen katasztrofális eredmé
nyekkel jár is ez. Minél inkább szabad tér nyílik a termelékenység 
erői előtt, annál inkább szabadjára kell engedni a romboló erőket; 
s minél nagyobbra növekszik a termelés volumene, annál inkább 
mindent betemetnek a fojtogató hulladékhegyek. A takarékos 
gazdálkodás fogalma gyökeresen összeegyeztethetetlen a tőketer
melés »gazdálkodásával«, ami szükségképpen halmozottan tetézi 
a károkozást, amikor előbb rablógazdálkodással elpocsékolja boly
gónk korlátozott erőforrásait, majd tovább súlyosbítja a helyzetet 
avval, hogy tömegesen termelt hulladékával és szennyvizével 
elszennyezi és megmérgezi az emberi környezetet.” (49–50.) 

Éppily fontos volt „a kizsákmányolási ráta fokozása”, ami a „mono
polkapitalizmus világrendszeréhez” és ahhoz kapcsolódott, hogy egyre 
inkább képtelenség volt újabb utakat-módokat találni arra, hogy ezt az 
ellentmondást imperialista expanzió révén kitelepítsék a perifériára. 
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7A kapitalizmus törésvonalai mindinkább világméretűvé váltak. Egyik 

lényeges megnyilvánulása volt ennek „a kizsákmányolás különbözeti 
rátáinak fokozódó kiegyenlítődése mint a világtőke globális fejlődési 
iránya” (45–47.). Gyakran utalt itt egyfajta „lefelé irányuló kiegyenlítő
désre” a munkabérek tekintetében, tehát arra a versenyfutásra, amelyik 
a világ legalacsonyabb munkabére rekordjáért folyik.12 Mészárosnak 
ez az 1970-es évek elején megfogalmazott nézete hasonlít ahhoz, 
amit nemrégiben Ernesto Screpanti fejtett ki Global Imperialism and 
the Great Crisis című könyvében. Ebben Screpanti azt fejtegeti, hogy 
világméretű tendencia „a munkabérek konvergenciája”, s ennek ered
ménye „egyfajta nemzetközi nivellálódás a legalsó szinten, vagyis  
a globális kizsákmányolás maximalizálása”.13 A végeredmény pedig a 
kapitalizmus általános gazdasági ellentmondásainak kiéleződése, amit 
nem lehet többé eltompítani imperialista és háborús eszközökkel.14 

Nem kevésbé fontos szerepet kapott Mészáros érvelésében az a 
tény, hogy szükségszerű a tőkés újratermelés feltételein uralkodó, 
s ezeket kierőszakoló államok rendszerének megosztottsága. En
nélfogva lehetetlen bármiféle globális kormányrendszer, jóllehet a 
fölhalmozás feltételei egyre inkább globalizálódnak. Az ilyen kormány
rendszerhez az Egyesült Államok uralma áll a legközelebb. Az USA 
jelenleg hegemón hatalomként működik, s ezt a leggyakrabban úgy 
erőszakolja ki, hogy háborúhoz és katonai beavatkozáshoz folyamodik. 
A szervezett kapitalizmus azonban elérhetetlen álom marad az államok 
közti versengés, a globális monopóliumok rivalizálása, a kizsákmányo
lás világszerte mindegyre növekvő szintje (és egyenlőtlensége) miatt, s 
mert tovább folytatódik az egész élet elidegenítése a tőke másodrendű 
közvetítéseinek eszközeivel.

Ahogy Mészáros kifejtette The Work of Sartre című könyvében 
(1979, 2012), a „fejlett kapitalizmus” látszólagos stabilitása, amely 
képes átformálni az emberi szükségleteket úgy, hogy megfeleljenek 
az ő árutermelési célkitűzéseinek – s így látszatra kiiktatni a maga 
belső ellentmondásait – a képzelet szüleménye volt, minthogy való
jában „a társadalmi anyagcsere-újratermelésének módja történelmi 
fejlődésének [produktív mivoltában] leszálló ágában van, s ennélfog
va […] csakis tőkés módra fejlett, de egyáltalában semmilyen egyéb 
értelemben nem az”.

„Csakis egyre destruktívabb s ezért végső soron önpusztító módon 
képes fönntartani magát”, ebből pedig számos újabb abszolút forra
dalmi imperativus következik.15 A kérdés tehát arra egyszerűsödik le, 
hogy mi is az az „archimédeszi pont”, amelyikből kiindulva „a munka 
önelidegenítésének” (ami a tőke égisze alatt áll elő) szocialista meg
szüntetése megvalósítható lenne, s így megnyílna a társult termelők 
által végzett tudatos tervezés kora, ahogy a társadalmi anyagcsere 
ellenőrzésének szükségessége megköveteli.16 
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8 A tőkén túl (1995)

Mészáros a Marx’s Theory of Alienation befejezése utáni huszonöt 
évben mesteri műve, A tőkén túl. Közelítések az átmenet elméletéhez 
(1995) írására fordította fő erőfeszítését.17 Ez a mintegy ezeroldalas, 
apró betűs, nagy mű (amelynek némelyik részét mostani könyve is tar
talmazza) annyira összetett, hogy nem könnyű összefoglalni. De azért 
fölvázolhatjuk a benne föltáruló roppant széles látókört, és ismertethet
jük néhány kulcsfontosságú fogalmi kategóriáját olyan módon, hogy 
ezáltal segítsünk az olvasóknak eligazodni a jelen könyvben éppúgy, 
mint Mészáros egész munkásságában.

A monopol-finánctőke uralta neoliberális globalizáció korában leg
inkább az a tendencia érvényesült a baloldalon, amelyik vonakodva 
bár, de belenyugodott a tőke uralmába, elfogadta azt az állítást, hogy 
nincs alternatívája a kapitalizmusnak. E tekintetben Mészáros munká
ja, A tőkén túl – ahogy Daniel Singer írta 1996-ban – igencsak kirítt a 
sorból, mivel üzenete „szögesen ellenkező volt: nemcsak a klasszikus 
kapitalista társadalmat kell eltörölni, hanem a tőke egész birodalmát. 
A szovjet példa csakugyan azt bizonyítja, hogy nem elég »kisajátítani 
a kisajátítókat«, ha nem irtják ki gyökerestül azt, amin a tőke uralma 
nyugszik, vagyis a munka leigázását. Igenis létezik alternatíva, vagy 
pontosabban mondva, megteremthető egy ilyen radikális és alapvető 
alternatíva.”18 

Mészárosnak a tőke strukturális válságáról és a szocialista átmenet 
lehetőségéről végzett elemzése középpontjában a következő három, 
Marx szellemi örökségéből továbbfejlesztett, radikális elméleti újítás áll: 
(1) a „tőkerendszer” fogalma; (2) a „társadalmi anyagcsere-ellenőrzés” 
és újratermelés fogalma; (3) valamint a „másodrendű közvetítések” 
eszméje.

E fogalmi újítások közül az elsőben Mészáros Marxot követi a 
tekintetben, hogy a tőke, nem pedig a kapitalizmus bírálatával fog
lalkozik (ezt az utóbbi terminust aligha használta valaha is Marx). 
A döntő probléma tehát a tőke logikája, s nem elsődlegesen a piaci 
kapitalizmus rendje. A tőke uralma Mészáros számára a tőke-munka 
viszony dominanciáját vagy a többletmunka rendszeres fölhalmozását 
jelenti, és csakis ezekben a viszonylatokban érthető. A tőkerendszer 
tehát általában véve olyan rendszer, amelyik alapvetőn a munka 
elidegenítésén nyugszik, s az emberi erő rendszeres kisajátításában 
és az emberi szükségletektől való eltávolításában-elidegenítésében 
gyökerezik.19 

A tőkerendszerre a tőke logikájának megtestesüléseként tekinteni, 
ami a tőke-munka viszony dialektikájából bontakozott ki, ez a meg
közelítési mód három fő következménnyel jár a szocializmushoz való 
átmenet elmélete számára (amit gyakran szem elől tévesztenek, akik a 
kapitalizmusra mint intézményes rendre összpontosítják figyelmüket):
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91. Egy forradalom, amely győzelmet arat ugyan a kapitalizmus főbb 

intézményes formái ellenében, beleértve a termelőeszközök ma
gántulajdonát s az állam és a piac kapcsolatát, még korántsem 
teljes, amennyiben nem haladja meg magát a tőkeviszonyt, ha 
tehát továbbra is a tőkerendszer alapvető logikája szerint működik. 
Hiába társadalmasították tehát a tulajdont, s került kizárólagosan 
állami kézbe a társadalom irányítása, ahogy a Szovjetunióban 
történt.

2. Lehetséges harcba szállni a tőke logikájával, fontos ütközeteket 
(de nem háborút) lehet nyerni ellene magának a tőkés társada
lomnak a formális intézményi terében, stratégiailag járhatóvá 
lehet tenni a forradalmi szocialista politika megvalósításának 
útját – ténylegesen a szocializmus felé menetelve – a kapitalista 
határokon belül (vagyis „a Téli palota ostroma” nélkül is), de csakis 
annyiban, amennyiben ez minden fronton támadást jelent a tőke
viszony minden oldala ellen, és ennek fokozatos helyettesítését 
jelenti a társadalmi anyagcsere ellenőrzésének/irányításának va
lamely alternatív szerves módjával, a létező társadalom pórusain 
belül.

3. A forradalmi harc minden létező esetében csakis az lehet a cél, 
hogy leküzdjék/megszüntessék azokat a másodrendű közvetíté
seket és tárgyiasult ideológiai struktúrákat, amelyek a rendszer 
elidegenült létezését jelentik. A forradalmi cél sohasem egysze
rűen az, hogy kivessék helyükből ezek egyikét-másikát, vagy 
megkaparintsák a rendszernek pusztán egyik vagy másik részét 
– például az állam „parancsnoki magaslatait” –, hanem hogy meg
szüntessék az elidegenült tőke-munka anyagcserét egyáltalában, 
megteremtve ezáltal egy lényegi/tartalmi egyenlőségen alapuló 
társadalmat.

Az utóbbi követelmény előfeltétele, hogy az állam mint a tőkevi
szony kierőszakolására szolgáló, fölülről lefelé ható mechanizmus 
s mint a rendszer vezérlőközpontja elsorvadjon („elhaljon”), hogy 
fokozatosan közösségi struktúrákkal lehessen helyettesíteni. Egy 
újfajta, horizontális munkamegosztáshoz pedig az szükséges, hogy 
ez a munka – a munkásnép – önszerveződő koordinálásával, vala
mint a szükségletek kollektív meghatározásával párosuljon az egész 
társadalomban. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a szocialista 
rendszer meggyökerezzen a saját szerves mikrokozmoszaiban.  
A Szovjetunióban ellenben az állam „hivatalban” maradt mint kollek
tív kapitalista. Ezért volt a bolsevik forradalom csupán részleges és 
végképp önellentmondásos. Mészáros fogalmai szerint az 1917-ben 
lezajlott októberi forradalom anélkül döntötte meg a kapitalizmust, 
hogy kivetette volna sarkaiból a tőkerendszert. A munkásság meg
maradt proletariátusnak. Végül aztán a szovjet stílusú posztforradalmi 
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0 társadalom nem is annyira „összeomlott”, mint egyszerűen csak visz

szahátrált egy klasszikus kapitalista intézményi mintához, amelyikkel 
mindig is szoros rokonságot tartott.20 

Mészáros második kulcsfontosságú fogalmi újítása szorosan kap
csolódik az elsőhöz, s abban áll, hogy a tőkerendszert a „társadalmi 
anyagcsere-ellenőrzés” vagy újratermelés formájának tekinti.21 Itt a 
szerző éppúgy kapcsolódik Marxhoz (aki a tőke „társadalmi anyagcse
réjéről” írt, amely a természettől elidegenült termelési viszonyban gyö
kerezik), mint ahogy a kései Lukácshoz, aki az „anyagcsere” fogalmát a 
természet dialektikájának elemzésében használta.22 Ugyanez a kritikai 
megközelítés nyilvánvaló azoknak a marxista ökológusoknak az újabb 
munkásságában, akik Marx nyomán az „anyagcsere megszakadását” 
(„metabolic rift”) hangsúlyozták a tőkés termelési mód velejárójaként.23 

Mészáros számára a tőkerendszer olyan szerves anyagcsererend, 
amely képes saját újratermelésére, de csakis addig, ameddig érin
tetlenül megmarad benne az állam „vezénylő struktúrája”. „A modern 
állam kibontakozása nélkül”, írja, „a tőke anyagcsere-ellenőrzésének 
spontán módja nem képes magát olyan rendszerré változtatni, amelyik 
világosan azonosítható […] társadalmi-gazdasági mikrokozmoszokból 
áll. A tőke társadalmi-gazdasági újratermelési egységei külön-külön 
véve nemcsak nem képesek spontán koordinálásra és totalizálásra, 
de ezzel szöges ellentétbe kerülnek, ha szabad folyást engednek 
bomlasztó természetüknek.”24 Tehát miközben a tőke társadalmi 
anyagcsere-újratermelési módja elidegenedett munkán, hierarchikus 
osztályrendszeren, versengésen és a korlátlan fölhalmozás parancso
latán alapul, mindamellett egy valamilyen fölépítményi államappará
tus létezését követeli meg saját belső kohéziójának fönntartásához. 
Mindent összevetve, a tőkerendszer az „önfenntartó kölcsönösség” 
egy bizonyos formájának tekinthető, amelyet a különféle másodrendű 
közvetítések, köztük az állam, tartanak egyben, dacára a rendszer 
elidegenítő, romboló és anarchikus természetének.25 

Így jutunk el Mészáros harmadik kulcsfontosságú újításához, a „má
sodrendű közvetítések” fogalmához (lásd a 3. fejezetet). Az „elsőrendű 
közvetítés”, minden társadalmi létezés alapja: a termelési viszony 
„az emberi lények és újratermelésük létfontosságú feltételei, vagyis a 
természet között” (68.).26 Amikor a tőke elidegeníti ezt az alapvető vi
szonyt, egyúttal különféle antagonisztikus másodrendű közvetítéseket 
létesít (vagyis létrehozza az elsődleges közvetítések közvetítéseit), 
amilyenek: (1) az elkülönített elemi, „nukleáris” család; (2) az elidegení
tett munka/termelés; (3) az árufetisizmus; (4) pénz (a pénzviszony); (5) 
elnyomó/megtorló államalakulatok; valamint (6) a világpiac. Mindezek 
a másodrendű közvetítések „kölcsönösen támogatják egymást”. En
nélfogva e tőkés másodrendű közvetítések „bármelyikének elidegenítő 
és bénító erejével külön-külön lehetetlen szembeszegülni”. Minden 
arra irányuló próbálkozás, hogy valamelyiküket részlegesen, a többitől 
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1elszigetelten leküzdjék, óhatatlanul kudarcba fullad. „Következésképp a 

társadalmi anyagcsere-újratermelés fönnálló, javíthatatlanul diszkrimi
natív rendje ellenfeleinek nemcsak a tőke pozitív módon önfönntartó, 
többletmunka-kiaknázó erejével, hanem a tőke körkörös kapcsolódá
sainak pusztító negatív hatalmával – szemlátomást félelmetes tehe
tetlenségi erejével – is szembe kell szállniuk, és afölött is győzelmet 
kell aratniuk (A tőkén túl I, 192.). Ezért vezet oda Mészáros érvelése, 
hogy „a gyökeres szocialista átalakulás valódi céltáblája csakis a tőke
rendszer mint olyan lehet, ennek összes másodrendű közvetítésével 
egyetemben” (70.).27 Azonfölül, ahogy a tőkerendszer ellen irányuló 
forradalom megköveteli az összes elidegenült másodrendű közvetítés 
leküzdését, amelyek a társadalmi anyagcsere-újratermelésének az 
alapját alkotják, úgy a társadalmi anyagcsere-újratermelés akármely 
alternatív rendszerének is törekednie kell arra, hogy létrehozza saját  
– nem elidegenített – kölcsönös cserekapcsolatainak a formáit (ame
lyek a használati értékek közösségi cseréjére alapozódnak).

Ezek a megfontolások beépültek Mészáros átmenetelméletébe. 
Képletesen, egy lakóház Goethe atyja által kivitelezett fölújításának 
történetével magyarázza el (a történet hőse meg akarta kerülni a helyi 
törvényes előírásokat, amelyek szerint egy háznak a földszinthez 
képest csupán egyetlen kiugró szintje engedélyezhető), hogy a forra
dalmi változás „csakis az átmenetet jelentő átépítés olyan formájaként 
fogható föl, amelyik […] az anyagi közvetítések áttételére alapozódik”:

„Mint Goethe atyjának esetében (még ha igen eltérő okokból is), 
itt sincs lehetőség lebontani a meglevő építményt, és egy teljesen 
újat húzni föl a helyére, egészen új alapokon. Az aládúcolt ház
ban továbbra is élni kell az átépítés egész folyamán, miközben a 
ház emeleteit »alulról kezdve egyiket a másik után kicserélik, az 
újat mintegy beillesztve; így aztán úgyszólván semmi sem marad 
meg a régiből«. Sőt, a föladat még ennél is nehezebb. Még az 
épület korhadozó támgerendáit is ki kell cserélni, s közben  
az emberiséget ki kell menteni a tőkerendszer veszélyessé vált 
vázszerkezetéből.”28 

A szocialista átmenet – érvel Mészáros – alternatív közösségi ter
melési rendszer, társadalmi fogyasztás, kollektív ellenőrzési rendszer 
megteremtését követeli meg: egészen új struktúrát, amelyet szinten
ként kell egymásra építeni, az alaptól kezdve, alulról fölfelé, de köz
ben élni is kell abban a házban, amelyiknek sorra cserélik ki korhadt 
kapitalista építőanyagait. 

Ilyen elgondolások hatottak Hugo Chávezre, amikor a bolívari forra
dalom végrehajtásába kezdett Venezuelában. Mészáros már akkor föl
figyelt Chávezre – A tőkén túl írása közben –, amikor az még börtönben 
ült, s nem indult elnökválasztáson; Latin-Amerika leginkább forradalmi 
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2 gondolkodású, új vezetőjét látta meg benne, aki már akkor mélyen 

elkötelezett híve volt a lényegi/tartalmi egyenlőségnek.29 Mészáros
nak A tőkén túl lapjain kifejtett szocialista átmenetelmélete alapján 
fejlesztette ki Chávez (Michael Lebowitz közreműködésével) a maga 
nagy hatású koncepcióját a „szocializmus elemi háromszögéről”, amely 
a termelés társadalmi tulajdonát, a termelés munkásellenőrzését és  
a közösségi szükségleteken alapuló fogyasztást foglalja magában.30  
Az alapeszme az volt, hogy olyan kerek egész, önmagát erősítő 
társadalmi anyagcsererendet kell teremteni, amelyik az emberi szük
ségleteket és a lényegi/tartalmi egyenlőséget szolgálja. A nevezetes 
kommunális (községi-közösségi) tanácsoknak Venezuelában, valamint 
a használati értékek kölcsönösen előnyös cseréje rendszerének létre
hozását, amit a Mi Amerikánk Népeinek Bolívari Szövetsége (ALBA) 
intézményesített, részben Mészárosnak A tőkén túlja inspirálta; e köny
vére úgy tekintettek, mint a XXI. századi szocializmus megalapozására.

A tőke strukturális válsága

Mészáros könyve, A tőkén túl, amint láttuk, válasz gyanánt született a 
tőke korunkban beköszöntött strukturális válságára. Kevés gondolkodó 
– ha egyáltalán még valaki – járult hozzá oly nagy mértékben a tőke 
gyorsan halmozódó globális ellentmondásainak és a példátlanul nagy 
veszélyeknek a megértéséhez, amelyek az új évezredben leselkednek 
ránk, mint ő. A jelenlegi tőkerendszernek tulajdonított maradandóság 
– szögezi le Mészáros – teljesen téves, viszont a rendszer „megváltoz
tathatatlan mulandósága” („időbelisége”) egyre nyilvánvalóbb.31 Elke
rülhetetlen az a nagyszabású változás, amelynek szükségszerűsége 
úgy lép föl számunkra, mint választás Szocializmus vagy barbárság 
között.32 Mészáros azonban olykor úgy pontosítja ezt, hogy hozzáfűzi: 
„barbárság, ha szerencsénk van” – rámutatva a lehetőségre, hogy 
amennyiben nem állítják meg a tőke képviselte fékeveszett vonatot, 
nemcsak a civilizáció, de egész fajunk is effektíve megsemmisülhet.33 

A tőke strukturális válsága abból fakad, hogy „minden globális 
rendszer szükségszerűen robbanékony és végső soron önpusztító, 
ha velejéig antagonisztikus a struktúrája”.34 A tőke társadalmi anyag
csere-ellenőrzési módjában súlyos válság „áll elő, amikor a társadalmi-
gazdasági újratermelés fönnálló rendje azokba az akadályokba ütközik, 
amelyeket saját dualisztikus tagozódása támaszt, úgyhogy a három
szoros ellentmondás termelés és ellenőrzés, termelés és fogyasztás, 
termelés és forgalom között nem békíthető össze többé, még kevésbé 
lehet hatalmas húzóerő a létfontosságú terjeszkedési és fölhalmozási 
folyamatban”.35 Ennélfogva a rendszer kezd beleütközni saját abszolút 
korlátaiba, ami elburjánzó válságokban lesz nyilvánvalóvá, mihelyt a 
további terjeszkedés elé akadályok gördülnek.
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3Ma a tőkerendszer már nem szorítkozik a földteke kicsiny zugára, 

hanem a „globális fölívelésig” jutott, birtokba vette a kerek világot (és 
egyre inkább magát a bolygót), miközben szembe kell néznie avval, 
hogy „a kör bezárul”. Ilyen körülmények – a rendszer „hanyatló fej
lődési szakasza” – közepette az a romboló tendencia, amely mindig 
is jelen volt és van a tőke terjeszkedésében, uralkodóvá kezd válni, 
s nem hagy teret maradék kreativitásának. Az a korábbi folyamat, 
amelynek során a világ egyéb részeibe telepíti ki ellentmondásait 
(ez az imperializmus játszotta történeti szerep), már nem lehetséges 
ugyanolyan mértékben. Az állam szükséges vezénylő struktúrája, ha a 
globális fölhalmozási rendszer összefüggéseiben nézzük, folyvást csak 
romlik és bomlik, már nem képes ezt az ellenőrzése és irányítása alatt 
tartani, merthogy lehetetlenség egy koherens globális tőkés államot 
összekovácsolni.36 

Ezek az ellentmondások fejeződnek ki a legerőteljesebben abban, 
ahogyan Mészáros tárgyalja „a tőke abszolút határainak aktiválódását” 
(4. fejezet).37 Itt, a rendszer külső korlátainak elemzésében, amelyeket 
saját belső szerveződése kondicionál, kimutatja, hogy miként ássa alá 
a monopol-finánctőke korára oly jellemző globalizált termelés és fölhal
mozás a hagyományos nemzetállami rendszert, valamint a lehetőséget 
a hegemonikus hatalom annak rendje-módja szerint való fönntartására 
az USA részéről, mivel ennek mindinkább teljes kényszerítő erejét latba 
kell vetnie csak azért, hogy képes legyen szembeszállni az uralma 
ellen irányuló s végtére megállíthatatlanul nagyra növekvő geopolitikai 
fenyegetésekkel.

A bolygó méretű ökológiai válság, miközben az egész rendszer a 
„társadalmi anyagcsere-újratermelés feltételeinek pusztítását” repre
zentálja, egyben azt bizonyítja, hogy ez a rendszer jóvátehetetlenül a 
saját fészkébe piszkít.38 Itt is az emberiség jövőjének kérdése vetődik 
föl, a tőkerendszer fokozottan romboló másodrendű közvetítéseinek 
eredményeképpen. „Sem a természet rongálása, sem a társadalmi 
dúlással járó kínszenvedés nem jelent semmit a tőke társadalmi 
anyagcsere-ellenőrzési rendszere számára, ha saját egyre bővülő új
ratermelése feltétlen parancsolatával áll szemben. Ezért van az, hogy 
a tőke a történeti fejlődés során nem pusztán végzetesen túl találta 
vállalni magát, méghozzá minden téren – még a társadalmi anyagcse
re-újratermelés alapfeltételeihez való viszonyában is –, hanem előbb 
vagy utóbb túl kellett vállalnia magát”, méghozzá az egész földtekére 
kiterjedő méretekben.39 

A tőke abszolút korlátainak aktiválódásáról szólva, Mészáros – össz
hangban Fourier híres kijelentésével, miszerint a nők emancipációja 
a mércéje az emberiség emancipálódásának általában – azt fejtegeti, 
hogy a társadalmi nemi egyenlőség elfojthatatlan követelései lerán
tották a leplet a takargatnivalóról, s látnivalóvá tették a tőkerendszer 
teljes képtelenségét arra, hogy lényegi-tartalmi egyenlőséget hozzon 
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4 létre. A teljes emancipáció társadalma, amely azon az elven működik, 

hogy „mindenki képessége szerint, mindenkinek szükségletei szerint” 
(Bolívarnál: „a törvények törvénye – az egyenlőség”) tökéletesen 
elképzelhetetlen a tőke uralma alatt.40 A legtöbb, amit egy ilyen rend
szer nyújtani képes: egyfajta üres, formális egyenlőség, amely – ha 
tartalmi kérdések vetődnek föl – lépten-nyomon meghazudtolja az 
egyenlőséget, s szemlátomást annál inkább ezt teszi, mihelyt a válság 
fölerősödik. Az „identitások” sokfélesége csak arra szolgál, hogy meg
ossza a munkásságot magán belül, s ezáltal az elidegenült rendszer 
tartósításának egyik fő eszköze legyen. A lényegi-tartalmi egyenlőség 
hiánya voltaképpen „a közös nevezője és bomlasztó magva minden 
társadalmi viszonynak a jelenlegi rendszerben”.41 

Végül Mészáros, a tőkefölhalmozás Marx-féle abszolút általános 
törvényével összhangban, rámutat, hogy a krónikus munkanélküliség 
(amely kéz a kézben együtt jár a tőke rendszeres és növekvő mérték
ben hiányos hasznosulásával) az egész tőkerendszert sújtja: a cent
rumot éppúgy, mint a perifériát, s a létbizonytalanságot (a „prekárius 
létet”) teszi a munkásság fő jellemzőjévé korunkban. Ekképpen rávi
lágít a mai nagy válság elkerülhetetlen voltára.42 

Kulcsfontosságú része az elemzésnek, amelyet Mészáros ad a glo
bális strukturális válságról, az a tétele, hogy „az imperializmus poten
ciálisan legveszedelmesebb szakaszába” léptünk (lásd a 6. fejezetet). 
Az Egyesült Államok hiú igyekezete, hogy fönntartsa fölényét, és afféle 
globális pótkormányzatként rendezkedjék be (európai és japán szö
vetségesei segítségével, amelyek alárendeltjei uralmának), immáron 
az egész világot fenyegeti. „A tőke szerkezeti válságának kezdete az 
1970-es években fontos változásokat hozott az imperializmus visel
kedésében” (110.). Ez tette szükségessé, hogy egyre inkább harcias 
magatartást öltsön: állandó háborúskodás, amit ideológiailag igazol a 
mindenre kiterjedő módon definiált, mégis megkülönböztethetetlen s 
ennélfogva legyőzhetetlen „terrorista” ellenség, amely átlép minden 
nemzeti és nemzetközi határon és korláton – egyszerre van mindenhol 
és sehol. E helyzet velejáró veszélyei, amelyekhez társul a (rendőri) 
„felügyeleti kapitalizmus” („surveillance capitalism”) előtérbe kerülése, 
végül pedig az ellenőrizhetetlen-irányíthatatlan háborúskodás – ami 
óhatatlanul komoly konfliktusokat szül a nemzetállamok között –, mind
ezek a legközvetlenebb módon fölvetik korunkban a Szocializmus vagy 
barbárság kérdését.43 Hasonló veszélyekkel jár – emlékeztet rá Mészá
ros – a folyamatos fölhívás „humanitárius beavatkozásokra”, amelyek 
célja annyi, hogy itt meg ott „aládúcolják” a birodalmi rendszert (200). 

A financializáció folyamata, amely a monopol-finánctőke központi föl
halmozási folyamatának gazdasági stagnálásából ered, tovább növeli a 
rendszer strukturális válságát, s ez gyorsan fajul el belülről, miközben 
áthághatatlan akadályokba ütközik kívülről. A rendszer képtelen a ter
jeszkedésre, ha egyszerűen csak termelő beruházásokra alapoz. Most 
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5már kénytelen több különböző pillérre építeni, amilyenek az erőszakolt 

kiárusítások, a militarizmus és legújabban a financializáció, avégből, 
hogy teljesüljön bizonyos vélelmezett növekedés, ami mindinkább 
pazarló és illuzórikus, és adóssággerjesztette spekulációban gyöke
rezik. Az eredmény egy pénzügyileg törékeny, adósságok marcangolta 
rendszer, amelyet a világon soha nem látott egyenlőtlenség jellemez 
(lásd az 5. fejezetet).44

A történelmi pillanat és a radikális politika életbeléptetése 

Központi kérdése Mészáros forradalmi bírálatának, hogy ma maximális 
radikalizmusra van szükség a társadalmi/osztály-megmozdulásokban. 
Népi „alternatívát a parlamentarizmussal szemben!” – vagyis a vá
lasztói képviselet jelenleg fönnálló rendjével szemben –, így hangzik 
fölhívása. A választásokkal ismételten arra veszik rá a néptömegeket, 
hogy hagyják jóvá saját alárendeltségüket egy hamis „demokrácia” 
nevében (lásd a 9. fejezetet). Hangsúlyozza ennek kapcsán, hogy 
a tőke maga „par excellence parlamenten kívüli erő”, s így csakis 
radikálisan lehet szembeszállni vele, „olyan politikával, amelyik képes 
megmérkőzni a tőke parlamenten kívüli erőivel és cselekvési módjaival” 
(185., 192.). Olyan parlamenten kívüli mozgalom fölépítéséről van szó, 
amelyik képes szembeszállni a tőkének a termelés és a civil társada
lom, valamint az állam fölött gyakorolt ellenőrzésével. Mészáros, aki 
itt Hegel Jogfilozófiájára (s Marx A hegeli jogfilozófia kritikájára) ala
pozza elemzését, nem táplál illúziókat a civil társadalomnak (amilyen 
az jelenleg) az állammal való háborúskodásáról alkotott s a baloldalon 
közhelynek számító fogalommal kapcsolatban. „Ilyen álláspont elfog
lalása”, írja, „csakis azt eredményezheti, hogy a »civil társadalom« 
természetéről feltételezett, igencsak naiv fölfogás csapdájába esünk, 
s teljesen kritikátlan magatartást tanúsítunk a temérdek NGO iránt, 
amelyek önjellemzésük szerint „nem-kormányzati szervezetek” ugyan, 
de alkalmasint nagyon is jól képesek együtt élni a domináns retrográd 
állami intézményekkel, amelyektől pénzügyi létezésük függ” – ahogy 
a tőke támogatását is élvezik.45 

Ahelyett, hogy elfogadnánk „a legkisebb ellenállás irányvonalát”, s 
igazodni próbálnánk a rendszer megszabta korlátokhoz, létfontosságú 
tehát – szögezi le Mészáros –, hogy éljünk a történelmi pillanat kínálta 
előnnyel, ami abból adódik, hogy a válság rést ütött a fönnálló renden, s 
eltökélt „szocialista offenzívát” hirdessünk meg. Egy ilyen offenzívának 
arra kell irányulnia, hogy meghosszabbítsa a radikális politika pillanatát 
a politikai cselekvés átalakításával: „tartós térré változtatni a tovaröp-
penő időt”, és összeforrasztani „a politikai döntéshozatal hatalmát a 
társadalmi alappal, amelytől oly hosszú időre elidegenítették”.46 Itt a 
venezuelai „bolívari forradalom” s a Latin-Amerika számos helyén meg
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6 figyelhető „a szocializmus felé tartó mozgalom” szolgál bizonysággal 

arra, hogy milyen sebesen képes egy radikális offenzíva átrendezni 
az egész harcteret. 

A globális cselekvés (fejtegeti a 10. fejezetben Mészáros), egy Új 
Internacionálé megteremtése révén válik lehetségessé, a távlatok sok
féleségének arra a mintájára, amely a Nemzetközi Munkásszövetséget 
jellemezte Marx idején, elutasítva tehát azokat a próbálkozásokat, 
amelyek minden rá következő Internacionáléban – a másodikban, a 
harmadikban, a negyedikben stb. – egyfajta mechanikus „egységes tan 
követésére” redukálták a mozgalmat.47 A forradalmi politikai küzdelmek 
határozott, globális támadást igényelnek a tőkés állam ellen, s meg
követelik ennek elsorvasztását (előidézett „elhalását”) abban az érte
lemben, hogy egykettőre áthelyezik a politikai hatalmat a társadalom 
szociális bázisára, s meggyökereztetik ezt a közösségi struktúrákban.

A forradalom kezdeti szakaszában szükségképpen a tőkerendszer 
ellenséges állama és a tőke parlamenten kívüli hatalma ellen irányul 
a harc, s így döntően negatív alakot ölt. De már ekkor is a pozitív 
célja felé kell haladnia a mozgalomnak – s ehhez kollektív szocialista 
nevelőmunkára van szükség –, hogy túllépjen az államon és ennek 
fölülről lefelé működtetett ellenőrző-irányító struktúráin, és általános 
társadalomátalakítást eredményezzen olyan alternatív ellenőrző-irá
nyító struktúrák teremtésével, amelyek új, szocialista társadalmi-gaz
dasági mikrokozmoszokban gyökereznek.48 

Mészáros munkásságának a legközvetlenebb filozófiai kifejeződése 
a kétkötetes Social Structure and Forms of Consciousness (Társa-
dalomszerkezet és tudatformák), amely eleddig a legmagasabb fokú 
rendszeres bírálata a modern liberális gondolkodásnak: kritikai-dia
lektikus nézőpontból teszi kérdésessé ennek minden módszerét és 
alakját.49 Kimutatja a polgári gondolkodás folytonosságát, megjelöli 
ennek külső paramétereit, amelyeket az uralkodó rend határoz meg; 
a gondolat ezekhez igyekszik igazodni s ugyanakkor ezeket törekszik 
igazolni. Egyúttal beavat bennünket a „történelem radikális nyitottsá
gába” s a kritikai okfejtés dialektikus folyamatába, ami képessé tesz 
bennünket arra, hogy saját kiutat találjunk a kapitalista útvesztőből. „A 
társadalmi anyagcsere-ellenőrzés gyökeresen más formájába való, 
történetileg fönntartható átmenet kérdése” – fejtegeti – „nem valami 
elvont elméleti posztulátum”, hanem dinamikusan változó szükség
szerűség: elveti az összes elidegenült másodrendű közvetítést, és 
visszaállítására vállalkozik egy szerves emberi közösségnek azáltal, 
hogy a társult termelők ésszerűen szervezik meg a természethez 
fűződő anyagcsereviszonyukat. Ennek véghezvitele „korszakváltást” 
követel, s ez az egyedüli életképes alternatíva az emberiség számára, 
az immár a katasztrófa felé száguldó „szökevény vonaton”.50 

A Mészáros kínálta „legértékesebb tanulsággal” – fogalmazta meg 
Daniel Singer:
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7„a két alapvetőn ellentétes »anyagcsere« konfrontációja szol

gál. A tőke uralma így olyan integrált rendszerként mutatkozik 
meg, amely magában foglalja annak az idők folyamán kiépült 
mindenféle jellegzetes vonását. A szocialista tervnek ugyanilyen 
átfogónak kell bizonyulnia. Összes előnyét nem lehet egy csa
pásra meghódítani, de a mozgalomnak ilyen elképzeléssel kell 
kezdenie. S a hierarchikus munkamegosztás ellen és az állam 
elsorvasztásáért folyó támadást már a kezdet kezdetén el kell 
indítani, ha nem akarjuk, hogy az újabb történelmi próbálkozás 
ugyanúgy zátonyra fusson, mint elődei. Hátra van még, hogy 
kiötöljük, miként kell áttérnünk az elméletről a gyakorlatra, hogy 
mi legyen a régi szocialista dilemma megoldása: hogyan mozgó
sítsuk a népet a létező társadalom keretein belül, s adjunk közben 
olyan válaszokat az emberek kérdéseire, amelyekkel átlendülünk 
e társadalom határain túlra?”51 
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