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 Kritikai bevezető  
( inkább nagyobbaknak )   

 

A gyermekeknek Marxról mesélni nem oly egyszerű de nem ám  , habár eme történet  
kapitalizmusról  beszél, mesél,  rajzol,   osztálytörténelemről  ,  harcról,  és mindezek 
velejárójaként     Karl  Marx  kommunista elvtársunk  fenomenális  alakjáról . Nyilván el  
van nagyolva    ez  az egész   história ,     mégis eleven   élő  történet  tárul elénk   túl  a 
káprázatok hamis  cirkuszán.    

A felnötteknek is sokszor   absztraknak  tetsző  fogalmak labirintusán sem kell   
átverekedni magát az éber szemeknek , hiszen a történelmi , gazdasági ,     dialektikus  
gyakran elvont , bölcseleti  tartalmakat nagyvonalakban  képes árnyaltan , érzékletesen   
szemléltetve   elbeszélni  a  szerző .  De olykor pontatlanul  , fogalmakat félremagyarázva  
s interpretálva  teszi  ezt .  Igy  korántsem mindig sikerült   elbeszélnie  a maga történelmi 
–fogalmi  konkrétságában ,  pontosságában azokat .  Nem képes   folyamatosan  a  maga 
dialektikus totalitásában , absztrakciójában   átültetni gyermeki (fogalom és fantázia- tár  
szintjén )   az amúgy felnötteknek  teljesen világosan megalkotott   marxi történelmi 
logikát s fogalomtárat .  Hisz tényleg elég fajsúlyos  vállalkozás gyerekeknek  olyanról 
beszélni  amit gyakorta  a  felnöttek sem értenek  ,   sem tudnak !    !    Ugyanakkor 
sajnos a   szerző  maga   sem érti  minden esetben  azt   amit  amúgy szellemesen  
interpretálni óhajt  .  Pedig nem  “  lehetlen kisérlet  “  bevezetni  az osztályvalóság  
kapitalista  alapjaiba  a   Manókat  a maguk  játékosan leleményes  logikai -  nyelvtani 
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eszköztárával, annak  ellenére  sem ,  hogy azok a    valóságos   történelmi  tartalmak , 
fogalmak , jelentéstartalmak a maguk összetettségében  “ felnött  elmét “követelhetnek “ 
Újra utalva  a   szerző “félreinterpretációira “  ezek meg   félrevezethetik  a gyanútlan  
olvasót .   Még sincs  semmi vész   , a  szemléletesen   árnyalt   “mese “  tartalmasan     
elvégzi   az  kapitalizmusról s osztályharcról a  mozgalmi ismeretterjesztést  (ámbár olykor 
felszinesen  teszi ) a  maga kedélyes humoros, szatirikus stilusában,   miközben   
segitségül hivható a mesevalóság Pancsantrától  – Rodarig azok a felforgató mesék és 
mesélők  akik  az osztálytörténelem meséit   a maguk  univerzalitásában  tárják   
gyermekeink elé és  igy  a Manók  eleve “ anyatejjel szivott “  élményeket, kalandokat 
élnek át a  magántulajdon világának “paradicsomi derüjébe “ ütemesen szocializálódva .  

  Az elbeszélő   Ronan Calan   igyekszik   elmagyarázni  marxi gazdaságelmélet alapjait  
az értéktöbblet elméletet  ,  kizsákmányolás fogalmát (igaz   az eldologiasodást s 
elidegenedés  jelenvalóságát mintha elfelejtette  volna a térképre  rajzolni),  
Megkisérli  elmondani  mi a pénz s Tőke piaca, mi a használati érték és a 
munkamegosztás (Hú + Ha :  nagyon fennakadt a  fán a vége felé, amikor is az egészet 
félreérti  ) mitől függ valaminek az ára, sőt még azt is, hogy milyen ideológiák segíthetnek 
fenntartani a  Tőke poklát…. 

Calan (aki egyébként tudományfilózofus )  elbeszélésében  azonban  sok minden le van 
egyszerüsitve , sarkitva  illetve egész egyyszerüen  újra mondván félre interterpretál  (pl a  
Piac esetében    nem ártott volna   pontosan elmagyaráznia    mi a  Tőke  és mi a  Piaca  
de  a Tőke  fogalmával mit is kezdene a Manók   serege  ......  Ezért  az elbeszélésben  
általában  (nem mindig )  a  Piac   fogalma  marad  az előtérben,   ami   a  gyermek   
számára  érhetőbb , kézen foghatóbb  fogalom de nyilván nem szerencsés  , sőt 
egyenesen megtévesztő a    Piacot a  Tőke szinonimájaként használni, általánoságban   
igy megjeleniteni . A Piac  fogalmával eljátszik hát , és érzékelteti  azt is hogy  Piac 
sokrétü gazdasági    tartalmú fogalom (“ a termelési viszonyok kifejezödése “) és ezernyi 
más :   bevásárló tér , helyzin  (ahol mogyoró ,  csoki, keksz, almás pite,  gumicukor,    
hús,  lángos,  dinnye ,  körte ,áfonya ,    és mesekönyv kapható    vaskos áron ...  .És 
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ezzel összefüggésben   létezik az árutermelés piaca   meg a   munakerő piac is  ahol a 
bérmunkás munkaerejét  adja el , de   nem  munkáját    amint   azt Calan  irja tévesen.  

Végigolvasva a történetet   gyakoriak nála a fogalmi tévesztések , levezetések, hibák és 
ez nagyon zavaróan hathat , hiszen megtévesztheti a befogadót  ,és a szerzönek sem árt 
tudnia mivel is akar bennünket elkápráztatni....  

Összemossa  a  munkásosztályt a proletáriátussal, nem képes  különbség tevésre ,    
nem képes ábrázolni,  érzékeltetni  , hogy a proletáriátus  a magát megszervező  militáns 
dinamikusan  fejlödő mozgás a maga  ellenmondásaival egyetemben is  , addig  a 
munkásosztály önmagában  lényegébben    nem más mind  az árutermelés  és bérmunka 
által kizsákmányolt    osztály ,s mind olyan elszenvedöje de egyszersmind fenntartója is a 
kapitalizmusnak  ( a proletár is az csak ö próbál tenni ellene ) amely   a  forradalmi harc  
szemontjából a   “negativ dialektika   “ fenntartója .     

A történetben az sem passzol, s azt emeli ki,  hogy  munkások alacsony bért kérnek eleve 
,  de ki az a hülye aki ezt teszi  ?  És ha akad is ilyen ,   nem túlságosan tendenciózus 
jelenségről  van szó,  Eleve egy konkrét sztituációba szállnak  be a pokoljárók,    készen 
kapott körülmények közé, amit aztán kezdhetnek átalakitani a  maguk javára   radikálisabb 
esetben a  kommunizmusért ,  ha erre képesek. 

  A király ( mint a szinen feltünő   ellenszenves kretén   )  nem más mind  nyilván a  
hatalom     jelképe a  történetben,      burzsoázia a tőkés osztály  ,  a  mindenség fönöke 
(  szemléltető mese elem  ,   akár népmesei eleme,     a  gyermek igy nyomban veszi a 
lapot kivel  is állunk szemben ,   igaz a király  szó  jelentése  ma    nagyszerüség 
szinonimája -  remek, pompás  jelentéstartalommal  az ifjak szótárában)      

.De  az hogy az osztályharcban ki pontosan az osztályellenség ezért nagyon is 
valószinüsithető  kedves mesélő....  Föleg  Marx   ezt egyértelmüsiti csak olvassátok ,   
Igy ahogyan te elbeszéled   bizony fanyar ködösités ,  még akkor is ha léteztek  a  luddita 
géprombolók.... és még akkor is ha hamis tudatok és atomizációk  setét korát éljük...    
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No de   barátom, az sem szerencsés hogy  az uralkodó osztályt   meg  a  tőkés 
személyét  Das Kapitalnak nevezed és ekként személyesited  meg  az osztály  
ellenségeinket .  És nem pusztán   egyéni burzsuj, hanem  totális tőkés viszonyok 
uralkodnak –amelynek  burzsoája   csak  egyik eleme , az össztársadalmi viszonyoknak. 
Nem beszélve arról, hogy a burzsoá maga  is rabja társadalmának és  közel sem biztos  , 
hogy abban  az osztályban fog kifingani amelybe netán beleszületett ..... 

 

Calan  a  története vége felé  is  alaposan mellétrafál  ,   nagyon  de nagyon   nem érti  
az   összemberi tevékenység totalitását, az  egységesült társadalmi létet, az ÚJ VILÁGOT 
,  a munkamegosztás   felszámolását,   az emberi tevékenységet ,   időt, univerzumot .  
Nem valamiféle  valamitől  elszeperált  munkaelvégzése után (  “szükséges társadalmi 
feladat elvégzése után  “ )   szabadidejében akár   festhet , halászhat, épithet éstb   a 
homo faber , hanem  a munkamegosztás a magántulajdon,   az árutermelő társadalom s  
bérmunka-munka  felszámolása  következtében a  kommunista világtársadalomban    a 
mindenoldalú emberi kreativitás,  össztársadalmi szintetizálódásának  következtében  
minden  elválasztottság megszünik a múltba rohad ( bérmunka- munka, család, állam, 
értékfogalom és logika  ect ect )   ,és a  kommunista társadalom egésze teremti (nem  az 
államkapitalista  Kina és CCP  bolsevizmus , “anarchista “ individualizmus  , szocdemek, 
zöldek, autonomók   és “elbövülö társaik “.)  a mindenoldalú  el nem idegenedett 
össztársadalmi tevékenységet .  Eszerint termel- teremt –alkot, varázsol ,   : valójában 
kiteljesedve él, létezik ,  van  ,   egységes totalitásba szervezödve   ,   ahogyan Marx irja  
anélkül, hogy valaha vadásszá, pásztorrá, vagy kritikussá válna  tehát mindenféle 
elválasztáson,  szakosodáson túli világról van szó !   

  Hajdanán megjelent az Igy élt sorozatban  Millok Éva  : Igy élt  Marx Károly  életrajza 
abban pompásan  megirta a fater életrajzát,  gyerekeknek ,    vigan  derüsen ,  
tartalmasan     alapos   történelmi ismeretterjesztés  keretében  (igaz  némileg kritikátlanul  
ami visszavesz a  szöveg  mélységéböl    de alapvetöen  e hiány  ellenére  nivós opusz )     
Akinek Calan olvasásakor  hiányérzete  lenne,   csapja fel ama  kötetet .  
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 Calan  nem szokványos  történelmi elbeszélést müvelt ,olvassuk kritikusan biráljuk, de ne 
feledjük  mégiscsak  az osztályharcról    meg a  kommunista  Marxról  mondott nekünk 
történetet   lelkesen    , olyan történetet amiből árad  a mély rokonszenv  a  kommunista 
forradalom  igenlése irányába . mindezt egy nagyon- nagyon nehéz     mesélő-elbeszélö  
történelmi ismeretterejesztés    müfaj keretébe ágyazva , és igen van benne élet spiritusz , 
humor ,életöröm ,  és ami a legföbb a  “ vörös  kisértetetjárás “életrehivásának  
elkötelezett szándéka üt át  elbeszélésének résein.           

 

Donatien  Mary illusztrációi (könnyen megkülönböztethetőek a  mások alkotta   
illlusztrációktól ) DM Ilusztrációi a   korai szovjet konstruktivisták szellemiségét idézik, és 
ez nem véletlen, hiszen  azon mozgalmárok alkotásait  csak  egy világ utánozza  és 
próbálja kisajátitani ,   azok  az  eredeti  forradalmi  új világot  alkotó-teremtő  
konstrukciók Marx szellemében  a múlttal szemben a  kommunista jövö meghóditásáért  a  
mi oldalunkon állnak.   DM rajzai ezt az örökséget folytatják (amelyeket  itt csak fekete-
fehér nyomásban tudunk közvetiteni .)   Vörösre a valóságot mi fogjuk festeni....!             

 De  Te Fabula  Narratur Kommunista Kiadó 

2018 SZEPTEMBERÉBEN 

 

 

Ronan de Calan / Donatien  Mary   

 

Karl Marx  KISÉRTETE 

 

 

  

Kisértet Járja be Európát ! 

Guten Tag! Jó napot! Ne ijedj meg, ez csak egy 
lepedő ! A nevem Karl Marx . Nem vagyok már 

olyan fiatal, hamarosan a 200. szűletésnapomat 



 7 

űnneplem ! De nehogy azt hidd, meghaltam, és kísértetként kóborolok itt! Ne 

higgy azoknak, akik ezt mondják, és szeretik állandóan ismételgetni ! Én 
vagyok az, személyesen, hús-vér valómban, lepedő alá rejtőzve. A lepedő arra 

kell, hogy átverjem azokat, akik mostanság üldöznek, mert az összes európai 
nemzet szent vadászatra esküdött össze ellenem, amelyben én vagyok a 
vadnyúl ! 

Ezért kellett menekülnöm, 
ahogy a nyúl is elhagyja 
üregét, ha a kutyák 

kiszagolják, Berlinből 
Párizsba, Párizsból 

Brüsszelbe, Brüsszelből 
Londonba, mindig meglépve 
üldözőim elől. De újabban a 

lepedő többnyire arra jó, hogy 
elijesszem őket, ahogy látni is 

fogod. 
 

Halottnak hisznek és félnek tölem , a 

kisértetől……!  Hogy mit csinálok a lepedő alatt? 
Nos, ez hosszú történet, és az osztályharcról szól. 
Egyben szomorú történet is, de olyan, k megpróbálunk majd jó véget, 

örömteli kimenetelt keríteni, hiszen mi értelme lenne kitalálni a dolgok végét, 
ha nem tudjuk jóra fordítani őket? 

 
A történet néhány évvel a születésem előtt kezdődik szülőhazám, 
Németország egy régiójában, melynek szép csengésű neve van: Szilézia. A 

szegény sziléziai parasztok, akik nemrég kerültek ki lusta és kapzsi 
nagyuraik uralma alól, ekkor már szabad emberekként művelték saját kis 

földdarabjaikat, és a városban adták el a búzát. Egy napon, mikor épp a 
városba mentek búzát árulni, a kereskedő azt mondta nekik: 
 

A ti búzátok túl drága! A vesztfáliai parasztok, akik az új földművelő gépeket 
használják, olcsóbban adják el nekem. Mostantól tőlük vásárolok, nem tőletek. 
Ne nézzetek így rám, ez nem az én hibám, ezek a Piac szabályai !" 
 
 

A sziléziai parasztok nagyon dühösen mentek haza, és a következő 

hónapokban arra kellett szorítkozniuk, hogy az összes búzájukat maguk 

egyék meg. A következő évben, mivel nem volt pénzük vetőmagot venni és 

újra elvetni a gabonát, el kellett adniuk otthonaikat. 

Amikor az üzletkötő megérkezett, hogy megvegye a házaikat, azt mondta 
nekik: 
„A házaitok túl drágák ! A pomerániai parasztok, akik szintén elhagyták 
földjeiket, olcsóbban adják el nekem a házaikat. Sőt mi több, senkinek nem 
kellenek ezek a kunyhók. Fogjátok ezt a néhány érmét a házaitokért, és 
keressetek munkát a városban! És ne nézzetek rám így, ez nem az én 
hibám, ez a Piac törvénye !" 
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És akkor a sziléziai parasztok a városba mentek, hiszen előbb vagy utóbb 
mindenki a városban köt ki. Szinte semmijük sem volt: csak, amit viseltek, 

néhány bútor és az öreg szövőszékek, amelyekkel lenből és pamutból a 
ruháikat és ágyneműiket készítették. És így éltek a városban az otthoni 
szövésből, vagy hogy pontosabbak legyünk, szövetgyártásból. Ám egy szép 

napon a ruhakereskedő, akinek eladták a szöveteiket, így szólt hozzájuk: 
 

„A szövetetek túl drága ! A frankóniai 
szövetgyárak olcsóbban adják el nekem az 
anyagaikat! Mostantól tőlük fogok vásárolni, is 
nem tőletek. Ami titeket illet, menjetek, is 
keressetek munkát a gyárban! És ne nézzetek 
rám így, nekem semmi közöm a 

problémáitokhoz, ezek a Piac kőkemény tényei! 
 
A sziléziai szövőmunkások kétségbe esve 
mentek a szövetgyárba. Ahogy megérkeztek, 
hatalmas tömeget láttak az épületek előtt: 

hozzájuk hasonló parasztokat, akiket földjeik 
elhagyására kényszerítettek, kisiparosokat, 

akiket a gyár tett tönkre, fiatalokat, akik 
elherdálták csekélyke vagyonukat, és még olyan kiskereskedőket is, akik 
nem értették a Piac szabályait. Mind azért jöttek, hogy a munkásosztály 

sorait növeljék, melyet proletariátusnak nevezünk. Ezeknek az embereknek 
semmijük sem maradt, amit áruba bocsáthatnának a megélhetésért, csak a 
munkájuk, a karjuk ereje. 

 
Egy munkafelügyelő ált előttük egy emelvényen, aki az új munkások 

felvételéért felelt. Erős és öntelt hangon szólította meg őket : 
„Túl sokan vagytok, nekünk nem kell ennyi munkás. Ezért csak azokat 
vesszük fel, akik a legalacsonyabb bérért dolgoznak. Mostantól csak velük 
tárgyalunk, senki mással. Tegyétek meg az ajánlataitokat, és ne nézzetek 
így rám! Ez nem az én hibám, így működik a Piac 

 
Az első, meglehetősen idős munkás, nagyon alacsony bért kért a hanyatló 
ereje miatt. Utána egy fiatalember jött, erősebb, de éhező, aki még 

alacsonyabb bért, nevetségesen alacsony bért kért a munkájáért. Aztán egy 
harmadik előrehozta a gyerekeit, és azt mondta, ingyen felajánlja őket 
további munkásokként, ha felveszik őt. Versengtek abban, hogy ki tud a 

legtöbbet dolgozni és a 
legkevesebbet keresni érte 

! 
 
igy történhetett meg, hogy 

a szövőmunkások 
besokalltak. Elegük volt 

ebből a Piacból, amelyet 
nem ismertek, de amely a 
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pokol haragját a fejükre íd&6 varázslóként eltulajdonította a földjeiket, az 

otthonaikat, a munkájukat, most pedig a testüket és erejüket is el akarja 
lopni. Mivel nem tudták, kí ellen kéne fordítaniuk a haragjukat, úgy 

döntőttek, hogy elsőként az emelvényen tőltik ki, amelyen a munkafelügyelő 
állt, és ezután rémülten elfutott. Majd behatoltak a szövetgyárba, összetörték 
a gépeket, amelyekkel az olcsóbb szöveteket készítették, és használhatatlanná 

tették őket. Haragjukban felgyújtották a szöveteket is. Mikor a szikrák az égbe 
szöktek, a lázadó szövőmunkások meglátták, hogy katonák vették őket körbe, 
akik egyenesen rájuk fogták a puskájukat. 

 
 

 
 
 

A munkafelügyelő a 
főnökéhez futott, hogy 

figyelmeztesse, a főnök 
figyelmeztette a 
gyárigazgatót, aki ment, és 

figyelmeztette a 
hatóságokat, akik magához 

a királyhoz rohantak figyelmeztetni, a király pedig ezt mondta: 

„Piti kis szövőmunkások, faragatlan fonók akarnak elpusztítani egy 
gyárat, ami nem az övék. Megkérdőjelezik, - hogy mit  ne mondjak - 
megsértik a tulajdonjogot, amely a modern társadalmunk alapja, a Piaci 
Társadalmunké! Ezt meg kell állítani! Parancsolják meg seregünk 
katonáinak, hogy oszlassák fel ezeket ez a lázadókat, vagy tartóztassák 
le őket, és ha ellenkeznek, nyissanak tüzet! Mondjátok meg nekik, hogy 
ezt nemcsak a király, de maga a Piac is parancsolja !" 
 
Így hát a katonák körülvették a gyárat a Piac és a magántulajdon 
védelmében. Ezt látva, a szövőmunkások erőszakkal a katonák ellen 

fordultak, remélve, hogy végre nyílt harcba szállhatnak 
a Piaccal és láthatatlan ügynökeivel, akiket ezúttal a katonák jelképeztek, 

személyesítettek meg. Mert így néz ki az.osztályharc: az ember sosem 
tudhatja pontosan, ki ellen kell harcolnia a győzelemért, és gyakran rosszul 
választja meg az ellenségét. 

 
De mit is tehetettek az éhező szövőmunkások egy  seregnyi felfegyverzett 
katona ellen, akik tüzparancsot kaptak, ráadásul  a Piac nevében ? 

 
Én, Karl Marx, a fiatal filozófiahallgató, nemrég érkeztem a városba> és a 

gyár közelében voltam azon a bizonyos reggelen, láttam elesni a 
szövőmunkásokat a katonák golyói által. Miután elvették a földjeiket, 
elűzték, tönkretették és kizsákmányolták őket, a Piac végül az életüket is 

elvette. Ezt a szomorú jelenetet látva, megfogalmaztam a magam számára 
egy erkölcsi törvényt, vagy ahogyan a filozófus Kant mondaná: kategorikus 

imperatívuszt. Azaz ünnepélyesen megesküdtem, hogy életem során 
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megkísérlem megdönteni mindazt, ami lehetővé teszi az ember 

megalázását, rabszolgává tételét, magára hagyását és megvetését. S 
különösen arra esküdtem meg, hogy megtalálom a Piacot, a gonosz 

varázslót, és mindenki javára végleg megszabadulok tőle. Hogy sose 
feledjem el az eskümet, felkaptam egy lepedőt, ami a földre hullott az 
igazságtalan küzdelemben, a sziléziai szövőmunkások egy lepedőjét. 

Manapság arra használom, hogy elbújjak, amikor üldöznek, vagy 
elijesszem az üldözőimet. 
 

Most, hogy ismered a sziléziai szövőmunkások szomorú történetét, az 
osztályharc eme rettenetes példáját, adjunk neki örömteli kimenetelt, jó 

véget! Rohamozzuk meg a Piacot! 
 
De mit kellene tenni ? Sőt mi több, mivel kellene kezdeni ? Tegyünk egy 

sétát a piacon, a szó hétköznapi értelmében. A piacon például mindenből 
találhatunk egy kicsit: halat, húst, gyümölcsöt és zöldséget, bútorokat és 

játékokat. Természetesen ez a piac nem maga a Piac, amit keresünk. Am 
mivel ugyanazt a szót használjuk, hogy leírhassuk azt, ami hétről hétre a 
piacon történik, és egyébként meglehetősen ártatlannak tűnik, és a gonosz 

varázslót, aki földeket, otthonokat rabol, rabszolgasorba taszítja a testet és 
szövőmunkásokat gyilkol, kell lennie köztük valamiféle kapcsolatnak, és 
én hiszem, hogy megtaláltam! 

 
 

 
Egy teraszon üldögélve Das Kapital a kávéját iszogatja. Elegánsnak, 
udvariasnak és kedvesnek tűnik, sőt, sokan azt mondják, a szíve aranyból 

van, mint az órája. Én szeretném ' elhinni ezt, de látnunk kell, hogy a 
dolgok, ahogy mindig, sokkal bonyolultabbak, ha a Piac is csatlakozik a 

tánchoz. 
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Egyelőre hagyjuk Das Kapitalt, hogy csendben befejezze a kávéját, később 
visszatérünk hozzá. 

 
 
 

 

 
 
 
Szóval akkor mit is látsz ezen a piacon? Rengeteg felhalmozott árut, azt 

látsz. Minden árucikknek megvan a maga használati módja és használati 
értéke: a gyümölcsök és a zöldségek a hús és a hal arra való, hogy 
megegyék... 
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Vagy legalábbis ez a leghasznosabb dolog, amit tehetünk velük. A fonott 

székek arra valók, hogy beleüljenek, ez a hasznosságuk, a játékoknak, 
hogy játsszanak velük, szintén ez a hasznosságuk. Minden árunak más a 

használati értéke, s néha igazán nehezen összehasonlítható. A 
hamburgerhússal lehet játszani, de nem fog túl sokáig tartani. Az ember 
megpróbálhat játékokat enni, de nem túlságosan táplálóak, és még a fogát 

is eltörhetik. Minden tételnek 
merőben más a célja. De ha 
mindezeket árunak hívjuk, az nincs 

összefüggésben a hasznosságukkal; 
mindenekelőtt azért vannak, mert 

eladhatók. 
 
 

Most pedig, ha közelebb sétálsz az 

árukhoz, látni fogod, hogy mindegyik 

tétel árral van megjelölve. Egy kiló 

krumpli egy kemény érmébe kerül, ez 

a fonott szék ötven érmébe vagy egy 

bankjegybe. De mi az ár? 

Egy bizonyos pénzösszeg, ez kétségtelen. 
Ássunk mélyebbre, hiszen a Piac 

rejtélyeit kell felfednünk! Próbáld 
felidézni: valójában mí is a pénz ? Érmék és bankjegyek, persze, többé-
kevésbé értékes fémből elkészítve vagy csak papírra nyomtatva. Az ilyen fém 

vagy papir nem jó másra, csak a dolgok megvásárlására. Csupán egyfajta 
használati értékük van, az, hogy elcserélhetjük bizonyos mennyiségű árura. 

Valaki már biztosan mondta neked> hogy a pénz nem játék, vagy hogy ne 

„dobd ki az ablakon': Arra való, hogy árut vegyenek rajta. És a pénzen sok 
különböző tételt lehet megvásárolni: krumplit, játékokat vagy székeket; a pénz 

e sok különböző árucikk általános egyenértéke. A hétköznapi értelemben vett 
piac így az a hely, ahol a pénzt árura cserélik. 

Nekem úgy tűnik, hogy máris remekül tudsz követni ! 

 
Bár azzal, hogy mindezt kimondtuk, még nem jutottunk közelebb ahhoz, 

hogy megértsük minden árucikk árát. Miért kerül egy kiló krumpli egy 
kemény érmébe, és egy fonott szék ötven érmébe vagy egy bankjegybe? Az 
áru hasznossága dönti el az árát? Ha így lenne, az áru ára folyamatosan 

változna az alapján, hogy az emberek mit tartanak hasznosnak életüknek 
ebben vagy abban a pillanatában. A hamburgerhús például százszor annyit 
ér egy éhes ember számára, mint egy fonott szék, és a játék ezerszer annyit 

egy gyerek számára, mint egy kiló krumpli. Nem, az áru ára nem múlhat a 
hasznosságán. Inkább a munkán múlik, ami a gyártásához szükséges? Ez 

az, amit az érték munkaelméletének nevezek: egy árucikk ára, illetve, 
általánosabban szólva, a csereértéke az elkészítéséhez szükséges munka 
mennyiségét tükrözi. 
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Az emlegetett piacunk arculata furcsán megváltozott: itt az ember nemcsak 
árut cserél pénzre, de egy bizonyos mennyiségű munka ellenértékét, amit a 

pénz jelképez, egy másik mennyiségű munka ellenértékéért is elcserél, amit 
az áru jelképez. A híres Piac, amit keresünk, így közvetlenül azoktól a 
feltételektől függ, amelyek között dolgozunk, vagyis a termelési 
viszonyoktól. Szóval el kell hagynunk a piacot, ahol a dolgokat eladják, 
hogy meglátogathassuk a gyárat, ahol a dolgokat termelik. 

 
Nézd csak , Das  Kapital épp befejezte kávéját ,   és a gyára  felé  tart. 
Kövessük ! 

 
 

 

Itt vagyunk az irodájában ez az, ahol Das Kapital találkozik a munkásokkal, 

akiket a munkafelügyelő gondosan kiválasztott, mert a legalacsonyabb 
fizetségért dolgoznak. Itt jön egy munkás, akinek alá 
kell írnia a munkaszerződését. Hallgassuk csak őket! 

Ezt „tárgyalásnak" hívják, de ahogy ebben az esetben is 
láthatjuk, egyikük sosem „tárgyal": Das Kapital szabja 

meg a feltételeket. 
 
„Igazgató úr, segítenie kell! - mondja a munkás. - 

Elvállaltam ezt a munkát a legkevesebb bérért, mert 
mindenben szűkölködöm. A feleségem ágyban fekvő 

beteg, és a gyermekeink éhesek. Már tárgyaltam a 
munkafelügyelőjével, de könyörgöm, adjon egy kis 
előleget a fizetésemből, szükségem van rá!" 

 

De, drága barátom - válaszol Das Kapital -, nem 

hagyhatja figyelmen kívül a Piac szabályait! Ha nem képes rendesen 

felnevelni őket, miért vállaltgyerekeket? Én lennék felelős a helyzetéért?

 ` - 
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„Eddig minden rendben volt, igazgató úr, egy kis üzlet tulajdonosa voltam, 

szalmafenekű székeket adtam el, amiket magam készítettem, de a 
székgyár tönkretett azzal, hogy alacsonyabb áron adta el az áruját!" 

 
 
Mi a problémája ? Ezek a piac szabályai... Engedje meg, hogy 
elmagyarázzak valamit Önnek! Az én apám apja egy kis üzlet 
tulajdonosa volt, akárcsak ön. De nagyon érdekelték a termelési 
viszonyok. Abban az időben biztosítótűket készített és adott el. Egy 
bizonyos munkafajtára szakosodott: fognia kellett egy köteg drótot, 
kihúznia a megfelelő hosszúságút a kötegből, kiegyenesítenie, elvágnia, 

kihegyeznie, úgymond megformálnia a tű végét, 
majd kilapítania a tű másik végét, és elkészítenie 
azt, amit a tű fejének hívnak. Ez a feladatsorozat 

annyira időigényes volt számára egyedül, hogy 
naponta csak nagyjából húsz biztosítótűt tudott 
elkészíteni, a munkásai pedig még ennél is 
kevesebbet. 
 
 
 
 
De hamar rájött, hogy a munkát kis lépésekre 
bonthatja fel, hogy időt és ezáltal pénzt takarítson 
meg. Minden munkást egyetlen feladatra osztott 

be: egy munkás letekerte a drótot az orsóról, egy másik kiegyenesítette, a 
harmadik elvágta, egy negyedik kihegyezte, az ötödik feladata a másik 
végének kilapítása volt,a hatodik ráütötte a fejet, a hetedik kifehérítette a 
tűt> az utolsó pedig a dobozba tette őket. A munkamegosztás Mete 
egyszerű volt, is briliáns! Az ilyen módon szervezett lépésekkel képesek 
voltunk naponta több száz tűt legyártani, és sokkal többet el is adni, 
hogy így jóval több pénzt kereshessünk belőlük. Minden munkásnak 
egyetlen nagyon szerény és egyszerű feladata volt, amit gépiesen tudott 
ismételni. 
 
 
 
 
Néhány évvel később, amikor az apám átvette az üzletet, ami ekkor már 
tűgyár volt, egy brit mérnök feltalált egy gépet, ami automatikusan 
készítette a tűket. Ezután már nem volt szükségünk két munkásnál 
többre, egyre, aki a drótot adagolta a gépbe, is egyre, aki a gép által 
gyártott tűket a dobozokba pakolta. És a gép naponta több mint tízezer 
biztosítótűt készített! A többi, felesleges dolgozót elküldték, és az apám 
csak azokat tartotta meg, akik a legalacsonyabb bért elfogadták. 
Bármelyik munkás, akit boldogtalanná tett vagy dühített ez a nagyon 
egyszerű és ismétlődő munka, elmehetett: a munkája egyáltalán nem volt 
szakszerű, bárki pótolhatta őt, és sokan vártak odakint, mióta a gépek 
leváltották a kezeket a munkában. Ahogy On is gyönyörű példa erre, ha 
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a munkások felvételéről van szó - az igyekezet győzedelmeskedik, vagyis 
az arra való igyekezet, hogy keményebben dolgozzon, mint egy másik 
munkás, aki szintén az állást akarja! 
 
 
„De, Igazgató úr - mondta a munkás -, nem lehetne, hogy egy kicsit többet 

fizessen az alkalmazottainak? Vagy legalább azt 
engedje meg, hogy szüneteket tartsanak munka 
közben, mert úgy hallom, nagyon kemény 

munka folyik itt:' 
Drága barátom, nem én vagyok az, aki dönt 
az erőfeszítései áráról is időtartamáról,  
hanem Ön! Én csak a termelési eszközök 
tulajdonosa vagyok, más szóval a gyáré és 

a gépeké. On eljön, hogy eladja a munkáját, 
a karjai erejét. Mint bárki egy piacon, azt a 
munkát veszem meg, amit a legalacsonyabb 
áron adnak el nekem, ez teljesen 
természetes! Ha önn almát vesz, a 
legolcsóbbat veszi meg, vagy nem? Ugyanez 
a helyzet velem és az ön munkaerejével! 
 
Tehát ha nem elégedett, kérem, nyugodtan 

fáradjon ki azon az ajtón. Rengetegen várakoznak az ajtón kívül - 
jószándékú munkások. Talán jobb is a szándékuk, mint az öné ? 
 
 
 
 
Mit gondolsz minderről? Úgy gondolom, 
eleget hallottunk a Piac az a hely, ahol a 
munkásoknak, a gyártóknak a legkisebb 

ajánlatért kell eladniuk a munkájukat 
annak, aki a létfontosságú dolgokat, 
tudniillik a termelés eszközeit birtokolja. A 

Piac tehát nem egy varázsló, hanem 
egyszerűen csak a termelési viszonyok 

kifejeződése, azon viszonyoké, amelyeken 
belül a munka az áru, s a legmagasabbra 
licitáló munkás az, aki a legtöbbet 

dolgozza, azaz a legtöbb ideig, hogy a 
legkevesebbet keresse, és lehetővé teszi, 
hogy a termelőeszközök birtokosa még 

többet keressen. Siessünk hát e kizsákmányolt munkás segítségére! 
Visszahúzzuk a lepedőt, és kísértetnek tettetjük magunkat 

 
Iaaaj, segítség, Marx jött el kísérteni engem! Távozz tőlem, Kommunista! 
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Ugyan, ugyan, Das Kapital, ne légy nevetséges azzal, hogy e szegény 

munkás segítségére sietek, valójában téged mentelek meg! Ugyanis ez a 
helyzet tarthatatlan! Nagyon jól tudod, hogy egy napon az éhező és dühös 

munkások ejönnek érted és amikor ez a nap eljön, semmi pénzért nem 
lennék a helyedben... Ne rejtőzz a gonosz szellem mögé, amit Piacnak 
neveznek! Nagyon jól tudod, hogy a Piac sehol sincs, csak abban az 

igazságtalan szerződésben, amit a munkással próbálsz aláíratni. 
De ha ő ezt elfogadja, az őszintén nem az én  hibám! 
Amit mondasz, mélyen megrázó, de nem teljesen téves. Munkás úr, vissza 
kell utasítania ezt az igazságtalan helyzetet, nemcsak egyénileg, mert akkor 
mindig lesz valaki szegényebb vagy kétségbeesettebb, hogy átvegye a helyét, 

hanem együttes erővel! 
„De, Kísértet úr, mégis mit javasol, mit tegyek ? 

Nos, a megoldásom némileg radikális, azaz a dolgok gyökeréig hatol, de 

arányos a bajhoz. Mivel a szerződés igazságtalansága a tulajdon alapvető 
igazságtalanságából származik, hiszen néhányaké minden, és a többiek 
birtokában nincs semmi, csak a munkájuk, amit eladhatnak, egészen 

egyszerűen azt javaslom, hogy töröljük el a magántulajdont. ' 
Hahaha! - kacagott Das Kapital, - Ön nevetségesen felelőtlen, drága 
barátom! 
Ha felelősnek lenni azt jelenti, hogy elfogadjuk a sokak kizsákmányolását a 
kevesek által, akkor valóban felelőtlen kívánok lenni. De inkább hallgass 

rám: a proletariátuson, azaz a kizsákmányolt munkások tömegén fog múlni 
a magántulajdon eltörlése. Ha a magántulajdont eltörlik, minden ember 
szabad lesz a szó valódi értelmében, és nemcsak abban, hogy szabadon 

rabszolgává teheti magát, és egy gép puszta kiegészítése lehet nyomorúságos 
fizetségért. Minden egyes ember hozzátesz majd mindenki jóllétéhez anélkül, 

hogy mások alá rendelődne, mert a társadalom egésze szabályozza majd az 
általános termelést, s nem néhány személy, akinek csak a saját nyeresége 
számít. Minden ember, ideje nagy részében, ha a szükséges társadalmi 

feladatok már elvégeztettek - amelyek mindenkinek lehetővé teszik, hogy 
ellássa magát élelemmel, fedél legyen a feje felett és oktatásban részesüljön -

> azzal foglalkozhat, amivel csak akar: feltaláló lehet, olvashat, alkothat vagy 
akár halászhat, vadászhat reggelente, marhákat tenyészthet délután, és 
filozófiát gyakorolhat esténként, saját kedve szerint. 

Ön idealista, ez sosem működne! - vágott vissza Das Kapital. 
Talán. De az, hogy kiszabadítsuk az emberit a bilincseiből, nem az 

egyetlen dolog, amiért érdemes erőfeszítést tenni? 
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„Értem Önt - mondta a munkás -, és meg fogom vitatni 

az elméleteit a munkástársaimmal, akiknek hozzám 
hasonlóan semmijük sincs:' 

Rendben van hát, csak nyugodtan, cseréljenek 
eszmét! - mormolta Das Kapital gonosz vigyorral. - 

Addig is, még mindig marad néhány felelős ember, 
mint én, hogy olcsón termeljen árut, ahogy mindenki 
akarja... Egyenlőségről beszélnek, amíg én bőséget 
termelek 
 

 

„Bőséget az egyenlőségért cserébe! Bőséget, de kinek 

a számára? Vigyázzon, Das Kapital úr - mondta a munkás -, jobb, ha 
óvatos lesz, mert ha túl későn gondolja meg magát, semmije sem marad, 
hogy megmentse, csak a két lába... És lehetséges, hogy futnia kell majd, 

mint az őrült!" 
 

 

 

 

Rendben van hát! Hagyjuk magukra Das Kapitalt és a munkást, és 

induljunk tovább, látom, már jól haladnak a dolgok. De ne ünnepeljünk túl 
hamar, mert az értékeink felborítása komoly erőfeszítést igényel mindenki 

részéről! Mert ez nem arról szól, hogy pusztán megfordítsuk az 
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igazságtalanságot, és kizsákmányoljuk azokat, akik eddig a kizsákmányolók 

voltak, hanem hogy úgy, ahogy van, megszüntessük a kizsákmányolást  ! 
 

Hamarosan visszatérek zaklatni Das Kapitalt és a munkásait, 
hiszen ez a dolgom: hogy visszatérjek, kísértsem a világot és 
megpróbáljam egyesíteni a radikális megoldásaim érdekében. 

Most viszont egyelőre itt kell hagynom téged, társamat e 
kalandban, ám ne feledd az eskünket: hogy megdöntsük mindazt, 
ami az emberi lényt megalázza, rabszolgává teszi, magára hagyja 

és megvetésben részesíti! Vedd ezt az anyagdarabot a sziléziai 
szövőmunkásoktól: emlékeztetni fog az eskünkre! Most pedig 

indulnom kell. 
Hogy hova megyek? Felszállok e hajóra, amely az Amerikai Egyesült 
Államokba tart! Randevúm van az ottani tőzsdével.., 
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