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Illuminátusok: 6. A marxizmus 
 
 
A kommunizmus eszmerendszere a társadalmi életben az emberi közösségeknek a 
meghatározó jellegét emeli ki. A szó alapjelentése: közös. A XVIII. századi 
felfogásban az egyenlőség jelszavának eszmerendszerré átgyúrását képviseli. 
Ennek programját kívánta Robespierre a nagy francia forradalom idején 
megvalósítani. 
 

Robespierre a magántulajdon megszüntetését tűzte ki célul, az emberiséget egyetlen 

hatalmas, harmóniában élő családként képzelte el, aminek a megvalósítását – szerinte – a 

magántulajdon és a szervezett vallások gátolták. Ezeket úgy kívánta megszüntetni, hogy az 

államot, mint egy hatalmas családot fogta fel, és ezért minden tulajdont átruházott volna az 

államra, mert így az állam válik az emberi élet szervező, a hatalmas család irányító, elosztó, 

rendfenntartó és összetartó erejévé.
1
 Az elképzelés valójában az államszocializmust jelenti. 

Az eszme bölcseleti alapjai ugyancsak a nagy francia forradalom idején Saint-Simon herceg 

nevéhez kötődnek. Az első, aki megkísérelte az eszmét a gyakorlati életbe átültetni, Robert 

Owen volt. Owen 200-300 fős olyan közösségekben látta az emberiség jövőjét, ahol a testvéri 

szeretet, a harmónia hatja át a közösséget az egyenlőség alapján. Owen pamut nagyiparos 

volt, aki az önzetlenség elvén törődött az alkalmazottaival, megosztotta velük a cég 

nyereségét. A Weishaupt szerinti ‘boldog családot’ próbálta meg létrehozni és az erre 

fölépített kísérleti ‘telepe’, a New Lanark azonban 1827-re, létrehozását követő alig egy 

évtized alatt teljes kudarcba fulladt.
2
 

Az eszmére alapozott mozgalom 1847-ben immár rendszer formájában, közérthető 

módon a Kommunista Kiáltványban hirdette meg cselekvési programját.
3
 Névadói, 

megfogalmazói Marx Károly és Engels Frigyes voltak. A Kommunista Szövetséget is ők 

szervezték meg, és annak cselekvésprogramja valójában a bajorországi Illuminátus Rend 

gondolatait jelenítette meg, de most már valamivel érthetőbb módon.
4
 A cselekvési program 

az osztályelméletre alapszik, amennyiben a munkásosztályt biztatta a tőkésosztály 

megdöntésére és tőle a hatalom átvételére. 

Az osztályelmélet alapja az, hogy az emberi érdekeket, magatartást elsősorban a termelő 

eszközökhöz való viszonya határozza meg: a tulajdonos a tőkés, a működtető meg a munkás. 

Ez elegendő ahhoz, hogy érdekeik itt is, ott is azonosak legyenek, és ezért összességben egy-

egy osztályt határozzanak meg. Az elmélet szerint a társadalmi osztályban valójában az egyed 

felszívódik, és a mindenkori társadalmi helyzete meghatározza mind az érdekeit, mind pedig 

a viselkedését. A tőkés és a munkás ezért – a hegeli elmélet alapján – kibékíthetetlen 

ellentétben áll egymással szemben, mint tézis és antitézis, és az ellentétet csakis a társadalmi 

forradalom oldhatja meg azáltal, hogy a tőkésosztályt megsemmisíti, és a munkásosztályt 

teszi a termelő eszközök birtokosaivá, azaz forradalmi úton teremti meg a szintézist. A 

termelő eszközök – ebbe beleértve a földet is – ezáltal társadalmi tulajdonba kerülnek. Ebben 

a folyamatban új társadalmi rend jelenik meg, és a hegeli dialektika alapján ez 
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magasabbrendű, mint a tőkés társadalmi rend, ezért ennek a harcosai a haladók, ellenzői 

pedig fékezők, gátlók, szakkifejezéssel élve: reakciósok. 

Marx Károly 1818-ban Trierben, hagyományos zsidó ügyvédi családba született,
5
 de 6 

éves korában megkereszteltették. Hamarosan azonban megtagadta mindkét hitét, és az 

Illuminátusok eszmerendszerét vállalta fel. A Kommunista Kiáltvány kiadását követő, ezt 

zászlójára tűző berlini forradalomban való halált osztó szerepe miatt őt magát is halálra 

ítélték, de az ítélet elől Londonba szökött, ahol aztán a British Múzeum könyvtárában 

összeollózott anyagból írta meg a később marxizmusnak nevezett eszmerendszer bibliáját, a 

Tőkét. A Tőke még a beavatott kommunisták számára is érthetetlen olvasmány,
6
 ennek 

ellenére később az ú.n. szocialista táborban kötelező szellemi táplálékként szerepelt.  

A marxizmus eszméje szerint az értéktermelő tevékenység a munka, és ebben is 

elsősorban a fizikai munka. Hangoztatta ezt az a Marx és Engels, akik életükben soha nem 

végeztek fizikai munkát. Hangoztatta ezt mindama ‘munkásmozgalmi vezér’, aki ugyancsak 

nem volt fizikai munkás, hiszen a kommunizmus eszmerendszerére települő mozgalom szinte 

valamennyi vezéralakja vagy értelmiségi, vagy birtokos nemes, vagy éppen tőkés volt, mint 

ahogy maga Engels is pamutfonó tulajdonosaként nagytőkés volt. Valójában a 

munkavégzésre alkalmatlan Marxot ő tartotta ki, fizette a számláit, látta el családját a 

megélhetéshez szükséges anyagiakkal, fizette az utazásait.
7
 Nagyon is elképzelhető, hogy 

maga Marx egyetlen betűt sem hitt el abból, amit hirdetett. 

Egyébként nem csak a kezdeti szakaszokat, hanem a gyakorlati megvalósítást is áthatotta 

a valóság nyilvánvaló megváltoztatása, a teljes szélességű és mélységű hazudozás. Ez a 

gyakorlat leginkább valótlanságaival jellemezhető, az eszmerendszert megvalósító mozgalom 

egészen mást mondott, mint amit tett, és a valóságról egészen mást hirdetett, mást állított, 

mint ami az valójában volt. De nem csak maga hazudott, hanem ezt a hazudozást követelte 

meg az alárendeltektől is, leginkább azt, hogy a hazugságot valóságnak hirdessék maguk is, 

hogy azt el is higgyék. Ennek kirívó példáira hivatkozhatom magam is. Éhezve jártam 

iskolába az ötvenes években, miközben a legnagyobb jólétről kellett szónokolnunk a kötelező 

szemináriumokon, a heti agymosó társadalmi összejöveteleken. Ugyanez ma is megtalálható a 

Magyarországon regnáló, magát bal-liberálisnak minősítő koalíciós partnereknél. 

A kommunista forradalmi mozgalom alapját tehát az a tétel képezi, hogy a munkás által 

megtermelt értéket a tőkés kisajátítja. Ennek meg az alapja az, hogy a tőkés birtokolja a 

termelő eszközöket. Ezért, ha a termelő eszközöket társadalmasítják, akkor az azokon a 

munkások közreműködésével megtermelt értéktöbbletet is társadalmasítják, és az állam 

szerepe aztán annak az ismételt szétosztása a termelők között. A kommunizmus elsődleges 

célja tehát a magántulajdon megszüntetése, társadalmasítása, valamennyi értéknek a központi 

állami kasszába gyűjtése és a szükségleteknek megfelelő elosztása lett. Minthogy a kapitalista 

rendszer társadalmi termelés mellett egyéni kisajátítást folytat, ezért igazságtalan. Az azt 

felváltó kommunista társadalom majd a társadalmi termeléshez az igazságos társadalmi 

kisajátítást valósítja meg. Ennek központi eszköze a munkáshatalom, azaz a munkásosztály 

állama, amit a munkásosztály vezető ereje, a munkáspárt irányít. A kommunizmus azonban 

közvetlenül a tőkés termelési rend társadalmasításával nem valósítható meg, hiszen nem áll 
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rendelkezésre a mindenkinek igényei szerinti bőség. Két lépcsőben kívánták elérni a teljes 

egyenlőséget. Az első lépésben még nem tételezték fel azt, hogy létezik a bőség kosara, ezért 

ebben a szakaszban ez még nem valósulhatott meg, ezért itt az lett a jelszó, hogy mindenki a 

képességei szerint dolgozik és a munkája alapján javadalmaztatik. Így hát a kommunizmus 

eszmerendszere a megvalósítás útját is két lépcsőre osztotta. Az első lépcsőt szocializmusnak 

nevezte és a végső célként megjelölt társadalmi képletet tekintette csak kommunizmusnak, 

ahol a termékbőség ígérete mellett az államot is elhaláloztatnák, és megszüntetnék a fizikai és 

a szellemi munka, a város és a vidék különbségét, ahogy ezt a mai liberalizmus is hirdeti. 

Minthogy ebben a felfogásban ekkoriban a munkát csakis a fizikai munka jelentette, hiszen 

csakis azt lehetett mérni, a társadalmi jelkép a sarló és a kalapács lett, aminek merev 

értékítélete aztán ezeket a társadalmakat néhány évtized alatt teljesen működésképtelenné is 

tette. 

Minthogy azonban – úgymond – ekkor még a társadalom szellemileg sem érett a 

kommunizmus megvalósítására, ezért mindig lesznek elemek, akik annak sikerét meg akarják 

akadályozni, ezért az államra ekkor még egész hatalmi gépezetével egyetemben szükség van, 

annak szigorú törvényekkel kell uralkodni, amit a proletárdiktatúra biztosít. Az első szakasz 

tehát diktatórikus, elnyomó jellegű és állandó társadalmi harc, ellentét színhelye. Csupán csak 

a második szakaszban valósulhat meg az egyenlőség, miután a társadalom kizárólag egyenlő 

munkásokból áll, akik öntudatosan teljesítik kötelességeiket és ezért államra sem lesz 

szükség. Az állam elhalása lenne a társadalmi fejlődés végső célja, a kommunizmus, amikor a 

munkás már az igényei szerint részesedik a javakból, mert azok mennyisége minden igényt 

kielégítően nagy. 

A kommunista eszme alapjainak, a dialektikus materializmusnak a kidolgozása Engels 

munkájához kapcsolódik. Engels ebben támaszkodik Hegelre, hivatkozik is rá, de azt állította, 

hogy a hegeli bölcseleti rendszer az idealista, és ez a tudatelvű hegeli dialektika csak egy a 

feje tetejére állított bölcselet, amit azzal, hogy anyagelvűvé változtatták, a talpára állították. 

Anyagelvűség, aminek meghatározó lényege az éles vallás- és egyházellenesség lett. A vallást 

a marxizmus a nép ópiumának tekintette. Ebben egyenes vonalban követi a tan az Illuminátus 

tanokat. 

De a marxizmus több mint anyagelvűség, hiszen az csak az anyagnak a tudattal szembeni 

elsődlegességét vallja. A marxizmus kifejezetten istentagadó eszme, mindent, ami az isten 

fogalmához kapcsolható, vagy arra vonatkoztatható, azt hevesen ellenez. Így az emberi 

együttélés szabályait, az erkölcsöt is érvénytelennek tekinti. Később azonban az erkölcshöz 

hasonló fogalmakat vezettek be, az ú.n. szocialista erkölcsöt, ami már a proletárdiktatúra 

elméletét tükrözte.
8
 Aszerint erkölcsös mindaz, ami a munkásosztály érdekeit szolgálja. 

Munkásosztály pedig a megvalósított társadalmi rendszerekben csupán és valójában csak a 

hatalmat gyakorló társadalmi elitet, a munkásarisztokráciát jelentette, amit a közép-kelet-

európai szocialista országokban a társadalom politizáló értelmisége alkotott.
9
 

Ezt fejezte ki Orwell is az Állatfarm című kisregényében, amikor a szamár, az az 

egyetlen állat, aki még nem felejtett el olvasni, elolvassa a kőkerítésre kiakasztott jelszót:
10

 

„Minden állat egyenlő!” A szamár még hozzá tudja olvasni a később hozzábiggyesztett 

kiegészítést is: „de vannak, akik egyenlőbbek a többieknél.” A társadalom fizikai 

kettészakításának a gondolata tükröződik ebben a mondatban és a mai valóság, ahogy a Cion 

Bölcseinek a Jegyzőkönyve is célul tűzte ki, kínosan efelé halad. 
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A tan keményen épít a munkásosztály öntudatára – ez maga a marxizmus – és fölépíti 

annak hatalmi formáit. Ebben már meghaladta a korábbi forradalmi eszméket, figyelembe 

vette azok negatív tapasztalatait. Nem elég csak lerombolni a korábbi hatalmi szerkezetet, a 

társadalmat, annak életét is gyökeresen át kell alakítani. A társadalom életének teljes 

átalakítását jelenti a szocialista forradalom.
11

 Az nem csak a hatalom megváltoztatását, nem 

csak a korábbi vezető réteg (osztály) hatalomból való kiszorítását, majd megsemmisítését, 

hanem teljes életforma váltást is jelenti. Ez utóbbit, ezen belül is a korábbi uralkodó osztályok 

felszámolását, fizikai megsemmisítését szolgálja a proletárdiktatúra. Az új társadalom ezért 

nem demokratikus, jóllehet, az eszerint működő országokat népi demokráciának nevezték, és 

ott képletesen alkalmazták a demokratikus formákat, mint pl. ‘választásokat’,
12

 többségi 

döntéseket, stb. Ennek ellenére az új társadalmi rendszer alapvetően önkényes és elnyomó, 

azaz diktatórikus volt. Ezt a többség diktatúrájának tekintették. A diktatúrát biztosító ú.n. 

munkásosztály élcsapata, pedig megfelel az úrráhivatottság fogalmából eredő 

követelményeknek. Ők a mások feletti uralomra meghívottak, miközben a teljes társadalmi 

egyenlőséget hirdették. Ugyanis a gyakorlati szocializmusban a társadalom viszonylag hamar 

két élesen különböző rétegre bomlott: a dolgozó emberre és a munkásra, aki esetleg soha sem 

dolgozott, ellenben az eszme harcosaként az egyszerű dolgozóval, a proletárral szemben 

megkülönböztetett bánásmódban részesült. Ő volt a munkás, akinek később már a gyermeke 

is a ‘munkásszármazást’ igényelte, szeretett volna annak születni. Kialakult a 

‘munkásarisztokrácia’. 

További kitétel az volt, hogy a munkásosztály a világ legfejlettebb tőkés társadalmát 

fogja először megdönteni, átvenni ott a hatalmat, majd a szocialista fejlődés eredményeként 

és a munkásosztály nemzetközi összefogása alapján a szomszédos államokban is fokozatosan 

terjed a forradalmi átalakulás, mígnem az egész világon ez lesz a társadalmi forma. Ezért 

Anglia látszott az elsődleges terepnek, de az angol munkásosztály ezt valahogy nem akarta 

tudomásul venni: a kommunizmus Angliában soha sem eresztett gyökeret!
13

 

Ezért aztán a forradalom eszméjét máshová kellett szállítani és végül Európa egyik 

legfejletlenebb, a tőkés termelést éppen kiépítő államában, Oroszországban sikerült először a 

szocialista eszmékre épülő államot létrehozni. Ennek a forradalomnak a szellemi vezére 

Vladimir Iljics Uljanov, azaz Lenin volt, aki a marxizmus tételeit kiegészítette a 

materializmusnak a történelemre való kiterjesztésével: megfogalmazta a történelmi 

materializmust. Valójában a darwini fejlődéselméletet ötvözte a dialektikus materializmussal, 

pontosabban a hegeli államelméletre alapozva a darwinizmust kiterjesztette a társadalom 

fejlődésére is. 

Eszerint a társadalmi formák is az emberi fejlődés lépcsőit jelentik, és az egyik 

társadalmi alakzat a másikba a termelés és a kisajátítás állandó párharcából eredően 

forradalmi úton megy végbe. A lenini felfogás szerint az első társadalom az újkőkori 
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ősközösségi volt, ahol társadalmi termeléshez társadalmi kisajátítás tartozott. Ezt követte a 

rabszolgatartó társadalom, ahol társadalmi termelést egyéni kisajátítás egészítette ki, ami a 

dialektika szerint az előző társadalmi alakzat tagadását jelentette. Az egyéni kisajátítás 

megmaradt a következő két fejlődési szinten, a hűbéri, majd a tőkés társadalomban is, majd a 

tagadás tagadását, azaz a társadalmi szintézist a szocialista–kommunista társadalom jelenti, 

amikor a társadalmi termelés melletti egyéni kisajátítást ismét társadalmi kisajátítás váltja fel. 

Mindezek alapja az emberi tevékenység termelékenységének a mértéke. A társadalmi 

termelékenység növekedése megteremtette az új társadalmi alakzat alapfeltételeit, a régi 

alakzat már a további fejlődés gátjává vált, és ezért a termelés és a kisajátítás ellentéte 

feloldhatatlanná vált, azaz a mennyiségi változás eme szintjén be kell következni a minőségi 

változásnak. A változás forradalmi alakban jön létre, a társadalmi forradalom életforma 

változást jelent majd, és akkor ez az ellentét megszűnik. 

 A történelmi materializmus fejlődési elméletét a történelemtudományban még ma is 

mereven alkalmazzák, és ezt használják fel a haladás és a reakció (fékezés) 

megfogalmazására. Haladónak tekintik azt a társadalmi erőt, mozgalmat, eszmét, ami a 

szerintük elavult társadalmi formából a felette lévő felé mozdítja el a társadalmat. Ezért pl. a 

hűbéri társadalom európai uralma idején már reakciósnak, elmaradottnak tekintették a 

magyarországi faluközösségeket és Mária Terézia, meg II. József többek között azért is voltak 

haladók, mert ezt fölszámolták.
14

 A megfogalmazás szerint is a haladó társadalmi forma 

termelékenységét tekintették magasabbnak, attól teljesen függetlenül, hogy mi is volt a 

valóság. Az eszmében élesen megjelent, hogy a társadalmi mérce kizárólag a termelés 

pénzben kifejezett eredménye, a haszon, a nyereség. 

A dialektikus és történelmi materializmust gyakorló társadalmi rendszerek kegyetlen 

módon irtották a vallási eszméket. Valójában azonban az egész eszmerendszer úgy tekinthető, 

mint egy isten nélküli vallás, pontosabban: valláspótló,
15

 aminek viszont mind az eszmei 

háttere, mind pedig az intézményrendszere a katolicizmusra utalt, arra reagált. Az eszmei 

tartalomban meghatározó lett a keresztény tanok merev tagadása, a szervezeti fölépítésben 

pedig sokkal több az azonosság a katolikus egyházi szervezettel, semmint azt elő pillantásra 

megláthatnánk. Talán nem véletlen ez, hiszen az alapok kidolgozásában Weishauptnak, a 

jezsuitáknál tanult embernek volt meghatározó szerepe, majd pedig a későbbi társadalmi 

gyakorlatában is megtalálhatók a papi rendből kivált, hitüket tételesen megtagadók, mint pl. 

Joszif Visszarionovics Dzsugasvili, azaz ismertebb nevén Sztálin. 

A Tőkében bevezetett ‘bérrabszolgaság’ fogalma már a nagy francia forradalom idején 

ismert és használt volt, majd Vidal és Pecquer fejlesztették az elvet tovább, akiknek a 

programjában már a bányák, a vasút és a szállítás társadalmasítása szerepelt. Az ő 

kommunista eszméiket fejlesztette aztán tovább Babeuf, Louis Blanc és Cabet, akik már 

Weishaupt és Clotz nemzetköziségére is támaszkodtak, amikor a társadalmasítást nemzetközi 

méretekben akarták megvalósítani. A ‘munka-értékelmélet’, azaz, hogy a ‘munka minden 

érték forrása’ az angol Locke, Petty, Adam Smith és később Robert Owen fogalomtárából 
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ismert, akik ezt már évtizedekkel Marx munkássága előtt leírták. Owen már az értéktöbblet 

elméletet is kidolgozta és közölte, de Chartris is foglalkozott ezzel a The Poor Man’s 

Guardian
16

 című, 1835-ben közölt könyvében, azaz mind Marx munkáit évekkel, 

évtizedekkel megelőzően. 

Mindezeket kisajátítva építette fel Marx a Tőkét, vezette be a munka-értékelméletet, az 

értéktöbblet elméletet, amivel bebizonyította a munkásosztály kizsákmányolását.
17

 Marx tehát 

nem a saját gondolatait fektette papírra, hanem amit a Tőkében összehordott, az szinte 

kizárólag plágium, hiszen másoktól merítette, és a forrásait alig, vagy egyáltalán nem adta 

meg. Ugyanez vonatkozik természetesen az osztályelméletére is. Amikor Marx 1883-ban 

meghalt, a kommunizmus még nagyon távol állt a megvalósulástól.
18

 Alig egy fél évszázad 

multán azonban a Föld lakosságának 1/3-a nyögött a kommunista iga alatt. S a gyakorlat azt 

mutatta, hogy a kommunizmust építő társadalmakban nemhogy csökkent volna a munkaidő és 

az elvégzendő munka mennyisége, hanem kötelezően még meg is nőtt. A kapitalizmusban 

elítélt terhelésnövelés (kizsákmányolás növelése) a szocialista termelésben önként vállalt 

termelékenység növeléssé változott át. Az államhatalom
19

 ugyan begyűjtötte az értéktöbbletet, 

annak azonban csak egy töredék részét osztotta ki a termelők között. Ezt jelentette az 

ingyenes oktatás, egészségügy. 

A megélhetés azonban mégis nagymértékben megnehezedett. A munkabér elveszítette 

értékmérő képességét, sokkal inkább a Párthoz való viszonyt, semmint a munka minőségét 

mérte. 1989-re nemzetközi szinten dolgozó kutató mérnök jövedelme kevesebb lett, mint egy 

kezdő autóbuszvezetőé. A segédmunkásnak, aki csak hórukkfeladatra volt képes, nem érte 

meg képezni magát, mert a jövedelme csökkent, ha tanult szakmát igénylő munkát végzett. 

Ugyanakkor a társadalomban valóban a diktatórikus uralom lett a meghatározó. A 

besúgó- és spicli rendszer, a másik embertől való félelem, az emberek fölött állandóan úgy 

lebegett, mint Damoklész kardja, mert a politikai megbízhatatlanság esetleg életet, de 

legalább is életminőséget meghatározóvá lett. A hiánygazdaság, a kötelező munka,
20

 a 

tervgazdálkodásnak nevezett kaotikus intézkedések, a politikai döntés alá helyezett kultúra és 

gazdaság, mind-mind az egyszerű dolgozó embert sújtotta. 

A szabadság és az egyenlőség jelszavának összevetésekor kibukik a jelszavak demagóg 

jellege, azaz megvalósíthatatlansága. Teljesen szabad csak az az ember lehet, aki a többiek 

fölé helyezve magát azok javaival is rendelkezik. A nincstelen ember viszont rab, a 

szabadsága is semmis. Így óhatatlanul a „minden ember egyenlő” jelszó átalakul olyan 

formán, hogy „de vannak, akik egyenlőbbek a többieknél”, ahogy ezt George Orwell az 

Állatfarm című könyvében levezette.
21

 A szabadság és az egyenlőség ezért egymást kizáró 

fogalmak. A gyakorlati, államszocialista társadalmaknál a zérótulajdonú gazdasági 
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egyenlőség megvalósításához a teljes személyi szabadság korlátozására volt szükség, azaz 

ezek a rendszerek totalitáriusok voltak. 

A kommunista próbálkozás mellett, párhuzamosan egy másik próbálkozás is történt a XX. 

század Európájában. Ez a hitleri Németországban létrejött nemzeti szocializmus volt, aminek 

a legfőbb jelszavát a testvériség jelentette. Ezzel foglalkozom a következő részben. 


