
M
.m.tórgr;:;/; \ v-y-

MARX

ÉS TANÍTÁSA
IRTA

pal Agyi Menyhért
V/ -

MASODIK KIADÁS

BUDAPEST
A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 

1920.

Ar» 24 Korona.



ÄS1 BiSimmwm

ssm:ic :|i|g*í
:

S '

' v
- W'

###&

w#

mmsm

bm
%:!###

t«K

EÄBSS

ill<5:

k >



MARX

ÉS TANÍTÁSA
IRTA

PALAGYI MENYHÉRT

MÁSODIK KIADÁS

\W

BUDAPEST
A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA

1920.



STEPHANEUM NYOMDA K. T. 
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. szám.

f h
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

ttkäJUom'



ELŐSZÓ.

Munkámnak ez a második kiadása szóról-szóra egyezik 
az elsővel, mely 1908-ban, tehát tizenegy évvel ezelőtt látott 
napvilágot. Már akkor teljesen tisztában voltam a marxizmus 
nemzetbontó jellemével s már akkor óvni akartam a magyar
ságot az életveszedelemtől, mely erről az oldalról fenyegeti. 
Az olvasó, aki e kis munkámat behatóbb figyelmére méltatja, 
talán úgy fogja érezni, mintha az ma Íródott volna, a proletár
diktatúra végzetes lezajlása nyomán. És ha van könyvemnek 
valamelyes érdeme, talán ebben a frissességében s el nem 
avuló mivoltában rejlik. Épen ezért nem akartam rajta mit- 
sem változtatni, sem semmit hozzá nem toldani, noha tizen
egy év múltán sok kiegészítésre szorulna. Ámde hasson inkább 
a maga eredeti közvetetlenségével és tiszta tudományos meg
győződésével, melyet az idő és az átélt katasztrófa oly ke
gyetlenül beigazolt. Hasson azzal a lángoló szeretettel, mely- 
lyel a nemzeti élet s az emberiség haladásán csüng s azzal 
a kritikai haraggal és szigorúsággal, mellyel mindent elitéi» 
ami a nemzet s az emberiség haladását károsítja és veszé
lyezteti. De legfőképen hasson azzal a tárgyiassággal, mellyel 
Marx egyéniségét mintegy domborművű képben kimintázni 
és társadalombontó elméleteit kiélezni iparkodtam. Ha sike
rülne az olvasót meggyőznöm, hogy csak az építő szocializ
musnak van létjogosultsága, mely a nemzeti gondolatban 
gyökeredzik s a nemzeti újjászületést szolgálja, holott a 
marxizmus ennek épen a visszája, negatívuma, akkor ezt a 
munkámat nem hiába írtam.

Budapest, 1919. december havában.
Palágyi Menyhért.
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A KIADÓ ELŐSZAVA.

Aki szelet vet, vihart arat. A szentirásnak e közkeletű 
példabeszédét igazolja az a forradalmi vihar, mely Európa 
keletéből kiindulva, néhány hónapig hazánkban is pusztított. 
Mert amit ma bolysevizmusnak neveznek, az tulajdonképen a 
Mari-féle tanításnak végső következménye.

Marx kétségkívül egyike a világtörténelem legjelentéke
nyebb szélvetőinek. Mint nemzetgazdász, szociológus, törté
nelembölcselő régen túlhaladott álláspontot képvisel, de mint 
forradalmi agitátor írásaiban és tanítványai hagyományaiban 
ma is kiváló tényező. Ez pedig onnan van, hogy hamis és 
egyoldalú beállításai, rendszerének féligazságai mellett sok 
igazság is rejlik tételeiben, amelytől a kevésbbé beavatottak 
és a vakon hivő követők elkábulnak.

Marx egész rendszerének két alaptétele van : az egyik 
az elméleti, az úgynevezett történelmi materializmus, a másik 
a gyakorlati jellegű, az osztályharc. Mindkettő valami pozitív 
igazságot rejt magában, de a Marx-féle felfogásban, mint az 
emberi történésnek és cselekvésnek egyedüli rugói és alap
vető energiái a legnagyobb tévedésekre vezethetnek. Ha ma 
a történelmi kutatás a gazdasági tényezőket és a társadalmi 
osztályok súrlódásait nagyobb figyelemre méltatja, mint 
annakelőtte, ezt lehet Marxnak érdemül is tulajdonítani ; de 
ha megint milliók abban a hitben vannak, hogy az anyagi 
élet fölött álló és az emberi létet felemelő és igazában irá
nyító eszmék iránt csak lenézéssel kell viseltetniük és hogy 
az alantabb néprétegek életstandardját csak erőszakos harc
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által lehet emelni, ez Marx tanításának a közvetlen követ
kezménye, amely az evolúcióból revoluciót alkotott és ép 
ebben áll a marxizmus szélvetése, amelyből viharok kelnek 
ki. A szeletvető konkolyhintők azonban, miként az evangéliumi 
példabeszédből is tudjuk, csak akkor végzik munkájukat, 
mikor az emberek nincsenek ébren. A társadalmi forradal
mak talaja az antiszociális közönyösség, tespedés, aluszékony- 
ság. A napfény és eső, mely a kikelt palántát növeli, a 
másoknál egybegyüjtött arany csillogása és a töméntelen 
társadalmi igazságtalanság. Aki azt óhajtja, hogy forradalmi 
förgetegektől megmenekedjünk, annak azért ébren kell lennie 
és tevékeny részt kell vennie a fejlesztő szociális munkában. 
A forradalmakért való felelősség elsősorban azokat terheli, 
kik a szociális fejlődés iránt semmi érdeklődést nem mutat
nak, sőt azt elfojtani akarnák.

Azért kell nekünk ismernünk a szociális forradalmak 
okait, fejlődését és módszereit, úgyszintén a bennük rejlő 
igazságokat és tévedéseket. S minthogy Marx iratai ma is 
még a magyar szociáldemokráciának mintegy evangéliumát 
képezik — bár kevesen vannak, akik azokat alaposan át
tanulmányozták — kívánatos, hogy Marx tételeivel mindenki 
megismerkedjék, aki a modern politikában, a legszélesebb 
értelemben véve e szót, tényező kíván lenni.

Palágyi Menyhért e tanulmánya, mely mintegy tíz év 
előtt a Magyar Társadalomtudományi Szemlében jelent meg, 
Marx gondolatmenetének és mentalitásának mintegy genetikus 
fejlődését és dialektikájának fonákságát teszi szemlélhetővé s 
azért jó bevezetésül szolgálhat a marxizmus lényegének meg
ismeréséhez. S ma, midőn a szociális kérdés mindinkább 
fokozódó erővel előtérbe lép, midőn intelligens osztályunk a 
megélhetés nagy szociális problémája elé van állítva, kívá
natos, hogy minél többen megismerkedjenek a nagy szociális 
agitátor szellemével és annak tévedéseivel. Nem azért, hogy 
azt gondoljuk magunkban, mivel azok meg vannak cáfolva, 
hát ártalmatlanok ; hanem azért is, hogy a gazdasági és társa
dalmi életből minél gyökeresebben eltüntessük azt a durva
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materializmust, mely az osztálykülönbözetek kiélesítését és 
ezzel a szociális harcot magával hozza.

Marx tanítását nem annyira az elméleti téren kell meg
cáfolni, hanem a gyakorlati téren. Súrlódások ugyan mindig 
lesznek a társadalmi életben, hisz súrlódás nélkül nincs 
mozgás, de ne legyen a szociális élet minden harmóniát fel
bontó törtető harc, amely szintén nem az igazi haladás ös
vénye. A marxizmus osztályharcát azonban a gyakorlati élet
ben csak a társadalmi szolidaritás harmóniájával lehet meg
cáfolni. Erre serkentsen mindenkit e könyv tartalma.

Budapest, 1920. febr. 6.
Dr. Giesswein Sándor.



I.

Alig szenvedhet kétséget, hogy a XIX. század társadalmi 
forradalomszítói között Marxnak volt korára a legnagyobb 
szellemi hatása. A világ összes bérmunkásait hazájuktól elvonni 
és őket egy «nemzetközi» egységbe tömörítvén, a meglévő tár
sadalmi rend megdöntésére fölhasználni : ez volt életének — 
bocsánat az önmagának ellentmondó kifejezésért — gyakor
lati ábrándképe. És el kell ismerni róla, hogy ő ezért az 
ábrándért nemcsak nagy tudással és kiváló dialektikai erővel, 
hanem törhetetlen kitartással, makacs szivósággal küzdött 
egy életen át. Szóval, ő ama kiválóságok közé tartozik, kik 
tévedésüknek nagysága és következetessége által válnak 
nagyokká s akiknek élete és szellemi munkássága épen 
ennélfogva sok mély és érdekes tanulságot rejt magában. 
Marxot nem «cáfolni» kell, legalább nem úgy, ahogy azt 
a német tudomány bizonyos gyűlölködő zsoldosai cseleked- 
ték; Marxot érteni kell, mert aki keresztüllát érzületének és 
elméjének pártosságán, az menten tévedése fölé is emelkedik.

Marx tetőtől talpig német, még pedig típusos, hogy úgy 
mondjam : vasas-német tudós, kinek nem csekély része volt 
abban, hogy a múlt század második felében a német szellem 
túlsúlyra jutott a francia és angol tudománnyal szemben s 
általán a német nemzeti szellem bizonyos hegemóniára tett 
szert a művelt nemzetek versenyében. Mert, bárha épen ő 
volt az, ki a «nemzetköziség»-nek olyan végzetes értelmet 
adott, hogy a hazátlanságot, sőt hazaellenességet is jelenthe
tett: mégis jellemző, hogy minden «internacionalizmus»-a 
dacára, mindig a németség szekerét tolta és mindig a német 
szellem fensőbbségeért küzdött a francia, angol, orosz stb. 
nemzetek munkásainak nemzetközi társulásaiban. Abban rej
lett ugyanis elméjének egyik nagy ellentmondása, vagy ha 
úgy tetszik, titkos tragikuma, hogy, bárha ő minden nemzetek
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bérmunkásait egy nemzettagadó szövetségben akarta egyesí
teni, ő maga szive mélyén mégis csak szülőföldjét, a szép 
német Rheinlandot tekintette a világ közepének, aminthogy 
gondolkozásának minden gyökérszála abból a hegeli szellem
ből szívta táplálékát, mely a német nemzeti bölcsészeinek 
eddigelé legnémetesebb kialakulása volt. És ha életének tör
ténetét figyelemmel tanulmányozzuk: egy az, ami menten 
szemünkbe ötlik, hogy, bárha konok gyűlölködéssel ostro
molja az úgynevezett «bourgeois»-világ társadalmi rendjét, 
alapjában véve a saját legsúlyosabb egyéni harcait nem is 
ellenfeleivel, hanem saját «elvtárs»-aival kellett megvívnia, 
ama francia, angol és főképen orosz munkásokkal, kiket 
csak egy-egy pillanatra és akkor is csak látszólag, lehetett 
egy fölfogásban összeforrasztani.

Mert ne feledjük el, hogy az emberi társadalomnak vál- 
tozhatatlan, örökérvényű fejlődéstörvényei, melyek közt első 
helyen a nemzeti differenciálódás elve áll, csakúgy érvényesek 
gyári munkástestvéreinkre, mint bármely társadalmi osztály 
gyermekeire. A különböző nemzetek munkásai más szellemi 
légkörben nevelkedvén, más természeti viszonyok közt, más 
történelmi alapokon nyugvó, más termelési rendszerek élet
föltételeivel küzködvén, minden esetleges érdekrokonságuk 
dacára mégis csak különböző nemzetek fiai maradnak, ami 
akkor tűnik ki a legcsattanósabban, ha valamelyik «nemzet
közi» kongresszuson találkoznak. Soha ember ezt keserveseb
ben nem tapasztalhatta, mint a jó Marx maga az «Internatio
nale Arbeiterassociation» tárgyalásain, ahol ugyancsak vilá
gosan láthatta, vagy legalább láthatta volna, hogy a nemzeti 
gondolatnak minő jelentősége van a világtörténelemben. Ki 
tudja, hányszor jaj dúlt föl magában ily módon: Hiszen a 
«bourgeois»-világgal valahogy csak dűlőre tudnék jutni, de 
hogyan érttessem meg magamat saját híveimmel, főképen 
nagyrabecsült orosz elvtársaimmal, élükön a vakbuzgó, pán
szláv anarchista Bakuninnal? — De azt már Marx természe
tesen nem vette észre, hogy a különböző nemzetiségű mun
kásagitátorok között épen ő, az egységesülés nagy szószólója, 
aki a «Proletarier aller Länder vereiniget Euch!»-ot röpítette 
világgá, hogy, mondom, ő maga volt öntudatlanul is a leg
nemzetibb jellegű egyéniség, aki nem tudott egy mondatot
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úgy megfogalmazni, hogy arról a német tudomány és bölcsé
szet bélyege le ne rítt volna. Mert a «nemzetközi» uraknak 
az épen a közös jellemvonásuk, hogy más nemzetek fiaitól 
ugyancsak meg tudják követelni a nemzeti bőrükből való 
kibújást, de e tekintetben jó példával előremenni maguk a 
legkevésbbé képesek.

Ámde olvassuk csak a «német szocializmus»-ról szóló és 
főképen Marx szereplését dicsőítő munkákat és rögtön észre 
fogjuk venni, hogy mindnyájan egy dallamra vannak han
golva, folyton azt fújván, hogy a német szocializmus az egyet
len igazi tudományos szocializmus az egész világon és hogy 
e tekintetben milyen nehéz fölfogásuk van más nemzetek 
munkásainak.

Hogy a francia szocialisták milyen utópisták és hogy 
Marx mily dicsőségesen verte tönkre a franciák kedvenc 
szocialistáját, Proudhont I Továbbá, hogy az angol munkások 
mily nagyon is józanok és mily nehéz beléjük diktálni az 
igazi szocialista «szellemet» ! Végezetül, hogy az orosz munká
sokban mily kezdetleges, türelmetlenkedő vakbuzgóság lako
zik, stb. stb. Ellenben milyen gyönyörű dolog a német dialek
tika, melynek fegyvereivel senki sem tudott oly igazán 
«wissenschaftlich» módon bánni, mint a nagy Marx. — Ez 
hangzik ki a német szocialista berekből ezer és egy változat
ban, úgy hogy az ember néha azt kívánja, vajha a mi piros- 
fehér-zöld szónokainkban félannyi «chauvinizmus» lakoznék, 
mint a «nemzetközi szocializmus»-t hirdető német szocialista 
Írókban. így pl. Franz Mehring «Geschichte der deutschen 
Sozialdemokratie» (Stuttgart. I. H. W. Dietz Nachf. 1897.) 
című kétkötetes munkájának főbb fejezeteiben alig tesz 
egyebet, mint hogy Marxnak és a német tudománynak dicső
ségét hirdeti, a tartózkodás halk hangján ugyan, de amely 
annál jobban elárulja chauvinista német érzületét. Nem kisebb 
elragadtatással beszél Marxról Werner Sombart (Socialismus 
u. sociale Bewegung im 19. Jahrh. Bern. 1897.), mint a «19. 
század legnagyobb társadalombölcsészéről)), akinek egyetlen 
baja csak az volt, hogy «az elmeerőnek bizonyos hypertrophiá- 
jában», túltengésében szenvedett s akinek szelleme nemcsak 
a német, hanem más nemzetiségű szocialisták között is egyre 
nagyobb tekintélynek örvend. «Lassan-lassan egy név lesz
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az, — mondja Sombart diadalmasan, — mely, akaratunk 
ellenére is. tömöríteni fogja az összes szociális árnyalatokat ; 
és bizony nem véletlenség az, hogy a nemzetközi szocialista 
kongresszusokon Marx és Engels arcképei tekintenek le a 
résztvevőkre.» (Pag. 43.)

De még jellemzőbb, hogy a németségnek ezidőszerint 
legkiválóbb történetírója, Kari Lamprecht, ki a nagynémet 
nemzeti öntudatnak napjainkban egyik irodalmi megszemélye
sítője, milyen alig titkolt rokonszenvvel, sőt hódolattal beszél 
Marxról «Deutsche Geschichte» című sokkötetes munkájá
ban, főleg annak második pótkötetében. Ez a kötet, melynek 
első fele a mai Németország gazdasági életével foglalkozik, 
nem csekély mértékben Marx szellemének egyenes hatását is 
érezteti. Lamprecht Marxot mondja «a 19-ik század legna
gyobb német s egyáltalán leghatalmasabb európai szocialista 
gondolkozójának» és bizony nem köznapi méltatással szól 
elméleteiről az 510—513. lapokon. Mi több, érthetőnek tartja 
még Marx internacionalizmusát is ! Ugyan kérem, mond Lam
precht, mért akadjunk fönn azon, hogy a különböző nemzetek 
munkásosztályai rokon érdekeiket közös ápolásban részesítik, 
hacsak nemzeti érzésük emiatt csorbát nem szenved ? Avagy 
nem cselekedtek épúgy a 12-ik és 13-ik század lovagjai, a 
15-ik és 16-ik század humanistái, a 17-ik és 18-ik század 
galanthomme-j ai. Elitélhetjük-e a negyedik rendet azért, amit 
a magasabb osztályoknak megengedünk ? «Avagy talán — kiált 
föl Lamprecht — azért nem tetszik az internacionális szocialis
mus, mert annak kezdeményezése Németországból indult ki 
és nem a külföldről?» (Deutsche Geschichte. Zur jüngsten 
deutschen Vergangenheit. Zweiter Ergänzungsband. Zweite 
Hälfte, Freiburg im Breisgau. H. Heyfelder, 1904, pag. 149.)

Szóval, a német nemzeti történetiró nemcsak hogy 
hazafiatlanságot nem lát többé Marx egykori törekvéseiben, 
hanem ellenkezőleg a legnagyobb mértékben büszke arra, 
hogy német agyból eredtek az úgynevezett «nemzetközi szocia
lizmus» elméletei. Mert nagyon is jól tudja, hogy ez a nem
zetközi szocialismus semmi egyéb, mint a «német szocialismus», 
amelynek hívei (mint pl. Bebel is) becsületes német hazafiak. 
És nagyon tisztában van azzal, hogy a német szellemnek 
milyen diadala volna az, ha a marxizmus valóban elhatalma
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sodnék más nemzetek munkásainak körében. — Lám, mily 
messzire ható tekintete van ennek a chauvinista német tör
ténetírónak. Mily világosan látja, hogy Marx egész életén át, 
még tudtán kívül is, sőt olykor akarata ellenére, a német 
szellemi uralom egyik legszívósabb előharcosa volt Európá
ban. Mennyire érzi azt, hogy ahová a marxizmus behatol, 
ottan voltaképen a német hegemónia érdekköre hódít meg 
újabb területet.

II.
De hogy ez az igazság mintegy kézzelfoghatóan álljon 

előttünk, nem elég Marx tanait elemeznünk, hanem egy 
pillantást kell vetnünk egyéni élettörténetére is. Az elméletek 
magukban véve szürkék és igazi magyarázatukat gyakran 
csak szerzőjük személyiségének eleven képmása szolgáltat
hatja. Sajna, nem vagyunk még abban a helyzetben, hogy 
Marx életének bizalmasabb részleteibe, agitátori működésének 
titkosabb műhelyébe kellően betekinthetnénk és így csak 
azokra a legfőbb életrajzi mozzanatokra kell szorítkoznom, 
melyek nélkül életműve teljességgel érthetetlen maradna. A mi 
közönségünk különben még ezeket sem ismeri, vagy legalább 
nem látja azokat a kívánatos tárgyilagos világításában. Főleg 
az ifjú Marx szal kell bensőbb ismeretséget kötnünk, mert ő 
ama rohamos gyorsasággal kialakuló egyéniségek közé tar
tozik, kik már fiatal korukban állapítják meg akaratos elszánt
sággal egész életpályájuk irányzatát. Meglehet, hogy a szélső
ségre hajló, forradalmi akarat-lények mind ilyenek. Marxra 
nézve mindenesetre áll, hogy aki fejlődésének kilenc esztendejét 
(18—27 éves korában) figyelemmel kíséri, az könnyű szerrel 
megérti egész pályafutását.

Az a körülmény, hogy Marx a Rajnatártományban (Rhein
provinz) és annak is legszélsőbb határán, Trier városában 
született (1818), kétségtelenül elhatározó befolyással volt élet- 
útj ára. Trier több ízben került volt múló francia hódolt
ságba, tartósabban a francia forradalom idején (1794), útdí
jára és leghuzamosabban Napoleon alatt 1801-ben. Az egész 
Rajnatartomány csak három-négy évvel Marx születése előtt 
(1814—15) jutott porosz uralom alá és ez az új szerzemény 
olyan különnemű, a német világtól részben annyira elidegene
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dett vidékekből állott, hogy beolvasztása jelentékeny nehéz
ségekbe ütközött. Hiszen a fondorkodó Metternich épen erre 
való tekintettel engedte át a poroszoknak ezt a nehezen 
-emészthető rajnai falatot. A tartomány ipari és kereskedelmi 
szellemben messze fölülmúlta a keleti porosz tartományokat 
s a franciákkal rokonszenvező lakosságának fölvilágosodott 
polgári önérzete éles ellentétben állott az erősen feudális 
jellegű, vaskalapos porosz uralommal, mely akkoriban (III 
Frigyes Vilmos alatt) olyan korlátolt is volt, hogy inkább 
szerette volna a bekebelezett tartományt a saját színvonalára 
alászállítani, semmint a saját eredeti birtokát, amahhoz alkal
mazva, gazdaságilag fölvirágoztatni. Nemzeti szempontból 
tehát a Rajnatartomány ingatag terület volt és így könnyen 
érthető, hogy Marx, bárha német szellemű műveltségben 
részesült, politikai tekintetben maga is csak ingatag öntudatra 
tehetett szert. A hét évvel későbben született és sziléziai 
(boroszlói) származású Lassalle már egészen más világban 
nevelkedett és már lángoló német hazafias érzéstől volt áthatva.

De az a német világ, amelyben az ifjú Marx gyökered
zett (1835—43) a lelki ziláltságnak hihetetlen mértékét tárja 
elénk. A «Junges Deutschland» vezérei, Heine és Börne már 
teljesen megbontották volt a német nyárspolgári érzületet s a 
nyomdokukba lépő irónemzedék (Gutzkow, Laube, Mundtstb.) 
minden tőle telhetőt elkövetett, hogy vad politikai ábrándok s 
a hittel kacérkodó hittagadás regényes kiszínezésében minden 
józan gondolkozásból kivetkőzzék. A gyorssajtó is akkoriban 
terjedt el Németországban és a hirtelenül sudárba szökő hírlap
irodalom fiatalos iránytalansága nagy mértékben hozzájárult 
a korszellem teljes elzüllesztéséhez. Mindenki ellenzékeskedett 
és ellenzékiességben társán túltenni iparkodott; de tulajdon
képen irányító gondolat és a politikai iskolázottság nyoma 
nélkül. Németországnak, hogy úgy mondjam, politikai kamasz
évei voltak ezek, mikor már forrongott benne az egységre 
való törekvés, de csak alaktalan vágyódás gyanánt, mely aztán 
mindenféle vad világpolgári, világköztársasági és szocialista 
álmadozásban tört elő. Az önmagát bíráló német «philister» 
némi sejtelmére ébredett a saját lénye kicsinyes, nevetséges 
vonásainak és hogy ezeket önmaga elől elrejtse, a legmeré
szebb forradalmias tempóban tetszelgett magának, majd meg,



a kishitűség végleteibe sülyedvén vissza, éktelen gúnnyal 
pellengérezte ki a saját politikai éretlenségét. Az irodalom 
csak úgy úszott a kongó radikális szavalatokban, valamint a 
német kisvárosi korlátoltság és az apró udvarok atyáskodá- 
sának kicsúfolásában. De ami ennek a politikai hangzavarnak 
legsajátosabb német alapszínét adta: az ama szenvedélyes 
vallástagadás, mely viszont a szemforgató német pietizmus- 
nak ellenorkánját ébresztette föl s a theologiai viták özönébe 
fullasztotta az alig ébredező politikai öntudatot. A keresztény
ség történelmi és bölcsészeti alapjainak bírálata pedig össze
kapcsolódott a zsidóság emancipációjának, no meg a «nőeman- 
cipació» féktelenül vitatott kérdéseivel. Egy Ida Hahn-Hahn 
grófnő pl. az igazi nőtől azt követelte, hogy minden férfit 
hódítson meg, de egyiknek se adja magát egészen oda. Char
lotte Stieglitz asszony öngyilkossá lett, hogy ezáltal férjének 
(ki különben igen tehetségtelen poéta volt) tárgyat szolgál
tasson a versírásra. Az ilyen perverzus érzés és cselekvésmód 
már-már az idegjárvány jellegét kezdte ölteni, úgy hogy a 
német történetírók ezt az egész időszakot a «problematikus 
lelkek» korának nevezik. Ennek a problematikus világnak 
egyik legjellemzőbb tünete a Berlinben keletkezett «Gesell
schaft der Freien» volt, mely jobbadán írókból, hírlapírókból 
és már többé nem is kétes jellemű hölgyekből állott, kik a 
«zseniális» viselkedés címén olyan korcsmái és utcai botrá
nyokat rendeztek és olyan suhanc-módra sértették a vallásos 
érzést, valamint a közszemérmet, hogy azt bővebben részle
tezni nem óhajtom. Ennek a jeles társaságnak egyik főalakja 
volt a Marx Stirner írói néven szereplő Kaspar Schmidt, kit 
manapság mint Nietzsche előfutárját szokás dicsőíteni. Alapí
tója a társaságnak a kor theologiai vitáinak egyik nevezetes 
főalakja, Bruno Bauer volt, ki, mint látni fogjuk, nagy szere
pet játszik az ifjú Marx élettörténetében is. Félreértések 
elkerülése végett azonban meg kell jegyeznem, hogy Marx 
ennek a kornak egyik igen tiszta és feddhetetlen jel
lemű egyénisége volt, kit a beteg korszellem csakis elmé
leti tekintetben sodort már ifjú korában a legszélsőbb vég
letekbe.

Marx ifjúkori magánéletéből csak három mozzanatot 
emelek ki: atyjához való viszonyát, szerelmét és a Bruno
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Bauer-rel való kapcsolatát, mert ezek nagyon alkalmasak arra, 
hogy lelkületét élénk világításba helyezzék.

Atyja, Heinrich Marx, igen derék, közbecsülésnek örvendő 
ügyvéd volt, ki a «Justizrat» címmel Ion kitüntetve. Egészen 
a maga erejéből, nagy szegénységből küzdötte föl magát bizo
nyos közepes jólétbe és igen boldog házasságban élt nejével, 
Henriette Pressburggal. Az asszony egy régi németalföldi 
rabbi-család származottja volt, mely a 16-ik század elején 
vándorolt Hollandiába magyar földről, Pozsonyból. A házas
ság gyermekekkel gazdagon volt megáldva, de ezek közt 
csakis a másodszülött Kari tűnt ki észtehetsége által. Az érzé
keny szivű, lelkes apa szinte fölolvadt a fia iránti nagy szeré
téiben, mint ezt azokból az érdekes levelekből látjuk, melye
ket 1835—37-ben intéz fiához, mikor ez a bonni, majd egy 
évvel későbben a berlini egyetemet látogatja. Egyik levelében 
(1836) írja az akkortájt 18 éves joghallgató fiának : «A jogról 
alkotott nézeteid ugyan nem alaptalanok, de nagyon alkalma
sak arra, hogy rendszerbe foglalva vihart támasszanak, pedig 
nem is sejted, hogy az ilyen tudós viharok mily veszedelme
sek lehetnek». (Aus dem literarischen Nachlass von Karl 
Marx. Friedrich Engels und Ferdinand Lassale, Herausg. von 
Franz Mehring. I. Bd. Stuttgart. Dietz Nachf. 1902. pag. 14.)

A harmonikus lelkű apát már korán nyugtalanítja fiának 
forradalmi érzülete. így egy 1837-iki levelében az az aggoda
lom gyötri, hogy fia elég gyöngéd érzésű-e és szive össze- 
hangzó-e elmetehetségével, főként pedig, hogy az a hatalmas 
démon, mely benne lakozni látszik, «égi származású, avagy 
inkább fausti jellemű?» Az apai sejtelem itt valóban rátapint 
fia egyéniségének alapproblémájára. A fiú kedély dolgában 
nem a gyöngéd és föllengző lelkületű apára, hanem prózai 
és naturalista vérmérsékletű hollandus anyjához hasonlított. 
Kari Marxban két lélek lakott : egy elméleti, mely őt a szak- 
tudomány, sőt a bölcsészet felé ragadta és egy gyakorlati, 
mely őt később arra tüzelte, hogy pártot szervezvén a maga 
számára, elméleteit világszerte diadalra juttassa. A két lélek 
erősen útjában állott egymásnak, mert a gyakorlati Marx 
mintegy versenytársa lett az elméleti Marxnak és fordítva. 
Látni fogjuk, hogy a pártszempont kedvéért önkéntelenül 
erőszakot tesz elméletein és fordítva, elméleti batyujával
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igen megnehezíti magának a gyakorlati agitációt. E tekin
tetben érdekes őt Lassalleval összehasonlítani, ki fényes tudo
mányos tehetségét játszi könnyedséggel helyezi politikai föl
adatának szolgálatába. Marx izmos, nagy tehetség volt, de 
zseniálitás nélkül szűkölködő. Az elméleti és gyakorlati lélek 
oly erősen súrlódott benne, hogy az ebből eredő disszonanciát 
még atyja is megérezte. Az idősbb Marx különben csak rövid 
ideig támogathatta tanácsaival egyetemi hallgató fiát, mert 
már 1838-ban elhunyt. Ha ő tovább él, akkor bizonyára min
dent elkövet vala, hogy fiát tisztán az elméleti irányba terelje, 
mert az volt neki legforróbb lelki vágya, hogy fia habilitálja 
magát és mint egyetemi jogtanár szerezzen nevének dicsőséget.

De még egy másik fontos körülmény is hozzá járult 
ahhoz, hogy a fiatal Marx ot tisztán elméleti irányából kizök
kentse és időnek előtte a gyakorlati érvényesülés útjaira 
sodorja. Már 18 éves korában titkon eljegyezte szive válasz
tottját, úgy hogy e korai kötöttsége következtében egyetemi 
tanulmányai alatt folyton az a tudat sarkantyúzta, hogy minél 
előbb kell majd az életben érvényesülnie, ha jegyesét, aki igen 
előkelő nemesi családból származott, oltárhoz akarja vezetni 
Az esetnek, mint látni, regényes színezete van, de egyben azt 
is világosan elénk tárja, hogy az ifjú Marxnak szenvedélyes 
lelke mindenekfölött az akaratnak szokatlan koraérettsége 
által tűnik ki. Marxék szoros benső barátságban éltek Ludwig 
v. Westphalen, tikos kormánytanácsos családjával, úgy hogy 
a két család gyermekei együtt nevelődvén, az ifjú Marxnak 
már korán alkalma nyílott «Trier legszebb leánya», Jenny v. 
Westhphalen iránt lángra lobbani. Hét évi nehéz küzdelmek 
után a jegyesek (1843) egybe is kelhettek és semmi kétség, 
hogy Marx ebből a boldog házasságból merítette a legtöbb 
erőt sokat hányatott forradalmas-életének soknemű válságai
hoz. Még azok is, akik haragudtak rá kommunista meg
győződéséért, azt mondták róla, «hogy ennek az atheista 
embernek házassága igazán az égben köttetett». Ámde reánk 
kissé kiábrándítólag hat az a körülmény, hogy Marx e szép 
házas frigye dacára is lándzsát tör irataiban a kommunisták 
nőközösségeért és egyéb furcsa családi, illetve családiatlan 
eszményeiért.

Ami Marx szellemi fejlődését illeti, arra döntő hatással
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voltak a berlini egyetemen töltött esztendők. Szerencsétlensé
gére akkoriban kiváló tanítómestere semmi szakmában nem 
akadt és talán csak az éleselméjű hegelianus jogtanár, Gans, 
tett reá mélyebb benyomást. Különben is, a jogi pálya nem 
vonzotta, hanem nagy energiával a bölcsészet és főképen 
Hegel rendszerének tanulmányozására vetette magát, melynek 
dialektikai módszere oly erősen megragadta elméjét, hogy 
többé egész életén nem tudott tőle megszabadulni, bármeny
nyire is küzdött ellene. Nem volt önálló bölcsészeti világföl
fogás megalkotására termett elme és így mesterétől függés
ben maradt gondolkodásmódja még akkor is, mikor annak 
idealizmusát naturalizmusba csavarta el. Hegel öt esztendeje, 
hogy halott volt már, mikor Marx Berlinbe került, de böl
csészeié csak akkor kezdett igazán elhatalmasodni a német 
politikai, szépirodalmi, tudományos életben és mindenek fölött 
a protestáns theologiai harcokban. Alig nevezhetnék újkori 
bölcsészt, ki a keresztény gondolattal mélyebben át lett volna 
hatva, mint épen Hegel, mégis dialektikájának sajátos két
értelműségénél fogva épen az ő iskolájából állottak elő azok 
a búvárok és bölcsészek, kik bírálatukkal a kereszténységet 
gyökerében támadták meg és kik általában a 19-ik század 
legnagyobb német forradalmárai lettek. A «Junghegelianusok» 
táborához sorozható David Friedrich Strauss is, kinek könyve 
Jézus életéről (1835) épen Marx egyetemi tanulmányainak 
időszakában keltette azt a szinte példátlan izgalmat, mely 
egy szenvedélyes röpirat és ellenröpiratzáporban tombolta ki 
magát. Marxnak legfogékonyabb ifjúsága egészen ebbe a nagy 
vallásforradalomba esett bele és így nem csoda, hogy annak 
láza, bárha vajmi csekély érzéke volt a vallás mibenléte iránt, 
őt is elragadta.

Bizony nagyon forró s fölöttébb egészségtelen levegőben 
folytak le az ifjú Marx tanulmányi évei. Semmire sem lett 
volna neki akkoriban nagyobb szüksége, mint kiváló tanító- 
mesterekre és csöndes magába zárkózásra; de ezek helyett 
egy féktelen theologiai háborúság fülsiketítő puskaropogása 
és a tiszta látást elhomályosító mérhetetlen füstfellege környé
kezte a nagy becsvágyó ifjút. Egyik oldalról a tudományos 
történelmi búvárlat, messze túllőve célján, a keresztény hitet 
alapjaiban támadta, az ellenkező oldalról pedig az Evange-
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lische Kirchenzeitung fő-muckere, a vad fanatizmustól lángoló 
Hengstenberg fújt a nagy zióni vészharsonába, jajongva a hit 
pusztulása fölött és ádáz alattomos hajszát indítva a szabad
kutatásnak még árnyéka ellen is. Hogy Marx végzete egészen 
beteljesüljön, hát az ő balsorsa épen azzal a Bruno Bauerrel 
hozta legszorosabb kapcsolatba, aki ennek a vallástudományi 
zivatarnak legtúlzóbb s legszánalmasabb szereplőjévé és 
áldozatává lett.

Bauer, állása szerint, theologiai magántanár volt és a 
Junghegeliánusok táborához tartozott: alapjában tehetséges, 
elmés, de nagyon egyensúlytalan ember, kinek a hegelizmu- 
<ért rajongó Altenstein porosz közoktatási miniszter volt a 
pártfogója. Marx, aki kilenc évvel fiatalabb volt Bauernél, 
egyideig ennek hallgatója volt, később azonban barátja, baj- 
társa, tudományos tanácsosa. Mikor Altenstein miniszter 
Bauert a bonni egyetemre helvezte át, hogy ott egy év lefor
gása alatt rendes tanszékhez juttassa, Marxnak is erős kilá
tása nyilt a bonni egyetemen való mielőbbi habilitatióra. 
A miniszternek váratlanul közben jött halála azonban egy
szeriben körösztülhúzta a baráti pár szövetséges terveit. 
Ugyanabban az évben (1840) halt meg ugyanis III. Frigyes 
Vilmos porosz király és utódjának, a középkori szellemért 
lelkesedő IV. Frigyes Vilmosnak, közoktatásügyi minisztere, 
Eichhorn, a pietista ellenhatás embere, minden tanszabad
ságnak elszánt ellensége, szóval a porosz zelotaságnak meg
testesülése volt. Alig hogy a bonni theologiai kar neszét vette 
a rendszerváltozásnak, ellenezni kezdte a «gyanús» érzületű 
Bauer kineveztetését ; ez pedig, bárha egyideig óvatos volt, 
sőt Strauss ellen is állást foglalt, utóbb fokról-fokra túltett 
még Strausson is és az evangéliumok történeti bírálatának 
valóságos fenegyerekévé nőtte ki magát, mert végül oda jutott, 
hogy Jézus személyének történeti létezését is tagadóba vette. 
Az egyetemi tanítás jogától való megfoszttatásának történetét 
részletesen mondja el Ferdinand Christian Baur, a tübingai 
theologiai iskolának hegelianus szellemű nagyhírű mestere, 
«Geschichte der christlichen Kirche» című munkájában, mely
nek ötödik kötete (pag. 350—94) ennek az egész korszaknak 
vallásforradalmát igen szépen tárgyalja. — A Bruno Bauer 
munkái közül csak a «Christus und die Caesarén» címűt

Palágyi : Marx és tanítása. 2
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(Berlin, 1877. Eugen Grosser) említem meg, melyben a szerző 
szép történelmi tudását és elmésségét annak a képtelen tétel
nek bizonyítására pazarolja, hogy a kereszténységnek alap
jában véve vajmi kevés köze van a zsidósághoz és hogy az 
lényegileg nem is a zsidóságból, hanem a görög-római bölcsé
szeiből, a stoicizmusból, sőt egyenesen Senecatól eredt.

Azt talán mondanom sem kell, hogy Bruno Bauer buká
sával Marx is végképen elesett a magántanárságtól. Ha atyja 
még életben lett volna, akkor valószínűleg nem oly könnye
dén adja föl az egyetemi pályát; de meglehet az is, hogy 
éles tragikai összeütközésbe került volna atyjával, mert apa 
és fiú bizonyos tekintetben ellentétek voltak. Es, ha látjuk, 
hogy a fiatal Marx a reá váró jegyesével szemben micsoda 
válságos helyzetbe jutott, mikor magántanári terve dugába 
dőlt, akkor emberi részvétünket tőle meg nem tagadhatjuk. 
A saját makacs vérmérséklete, a beteg idegzetű korszellem 
és ennek folytán föltámadott sötét, bősz porosz ellenhatás, 
mind összeesküdtek ellene, hogy neki szélsőséges forradal
márrá kelljen válnia.

III.
A tanári pályán való érvényesüléstől elesvén, a büszke, 

dacos Marx rohamosan haladt tova a társadalmi rend meg
tagadásának azon a lejtőjén, mely őt a kommunizmus karjaiba 
sodorta. De bárha ez a viharos szellemi bontakozás csak rövid 
nehány esztendőt (1840—45) foglal el, mégis nagyon fontos, 
hogy különböző szakaszait, ha azok nem is válnak el élesen 
egymástól, kellően megkülönböztessük. Marx a vallástagadá
son keresztül jut el a meglévő társadalmi rendnek politikai és 
gazdasági megtagadásához. Egyetemi tanulmányai idején, 
Strauss, Bauer és mindenek fölött Feuerbach hatása alatt, a 
vallás kérdésében válik úgynevezett «szabad-gondolkozó»-vá : 
ez az ő ifjúkori fejlődésének, hogy úgy mondjam theologiai 
korszaka. Szakítván az egyetemi pályával, a «Rheinische 
Zeitung* munkatársa, majd meg szerkesztője lesz (1842—43), 
de a cenzúra betiltja a túlságosan szélsőséges újságot, mire 
Marxnak nem marad egyéb hátra, mint hazáját elhagyni. 
Párisba vándoroltak akkoriban, már Heine óta (1831), a
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német elégületlen forradalmi elemek és oda kerül Marx is, 
mint fiatal házas ember, 1843. novemberében. Ott Rugeval 
egy rövid ideig a «Deutsch-französiche Jahrbücher»-! szer
keszti, majd meg a szocialista «Vorwärts»-nek munkatársa 
lesz. Ez az ő vedlésének politikai korszaka, mikor szellemét 
túlnyomóan hazájának politikai sorsa foglalkoztatja és mikor 
még fokról-fokra közeledik tulajdonképeni tárgyához, a köz- 
gazdaságtanhoz. Francia földön, a francia szocializmusnak 
beható tanulmányozása idején alakul ki elméjében a világ- 
történelemnek egyoldalú gazdaságtan! fölfogása, melyet a 
«történelmi materializmus» elnevezéssel szokás megjelölni, 
Mikor (1845) Párisból kiutasítják és Brüsszelben szellemi 
ikertestvérével, hű barátjával Engelsszel újra találkozik, akkor 
már, ez utóbbinak tanúsága szerint, a «történelmi materiáliz- 
mus» alapgondolata teljesen kiforrott benne. («Das kommu
nistische Manifest», Berlin, 1906. Buchh. Vorwärts. Engels elő
szava : pag. 18.) Innen, vagyis 1845-től, számíthatjuk Marxnak 
gazdaságbölcsészeti korszakát.

Megvallom, hogy nézetem szerint nem lehetséges Maix 
szellemén egészen keresztüllátni, ha ezt az ifjúkori fejlődés- 
menetét nem ismerjük. A lélektan alapigazságai közé tartozik 
ugyanis, hogy az ember hajlandó a saját alanyi fejlődésének 
szakait az egész emberi társadalom történeti fejlődésébe 
mintegy kivetíteni, vagyis hajlandó önmagával elhitetni, hogy 
azok a stádiumok, amelyeken épen az ő egyéni elméje 
keresztülment, voltaképen az egész emberiség szellemének 
fejlődési szakai. Röviden: az alany hajlandó individuális 
fejlődését a szociális fejlődéssel fölcserélni, összezavarni. Már 
Goethe mondotta, hogy amit az emberek a történelembe bele
magyaráznak, az voltaképen a saját alanyi szellemük ; de, mint 
annyi más bölcs intelemnek, úgy, sajna, ennek sem volt még 
eddig semmi látható foganatja. Innen van, hogy a társadalom- 
bölcsészek oly nagyon eltérnek egymástól, mihelyt az emberi
ség evolúciójáról van szó. Mindegyik hajlandó ugyanis a maga 
alanyi fejlődését az emberiség világtörténeti fejlődésébe bele
csempészni. És pedig annál is inkább hajlandó erre, minél 
kevésbbé válik öntudatossá önmaga előtt a saját egyéni fejlő
dése. Már pedig régi dolog, hogy az önismeret tekintetében 
vagyunk mindmegannyian a leggyöngébbek. Eme gyöngesé-

2*
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günkből kifolyóan, egészen észrevétlenül, illetve öntudatlanul 
magyarázzuk bele különleges alanyiságunkat a világtörté
nelembe.

Marx is öntudatlanul viszi bele saját alanyi fejlődésének 
szakait a társadalomról alkotott fölfogásába. Egyéni tehetsége, 
hajlandósága őt a gazdaságtant elmélkedés felé terelték ; de 
mert nem mindjárt találta meg önmagát, hanem egy theologiai 
és politikai stádiumon botorkált keresztül, míg ahhoz a tárgy
hoz ért, mely egyéni tehetségének legjobban megfelelt, a gaz
dálkodás, az árucsere kérdéséhez: azt hitette el magával, hogy 
komoly tárgy csakis ez lehet ; minden többi csak mellékes 
sallang, díszítmény, csak másod- és harmadrendű vagy épen- 
séggel teljesen elenyésző jelentőségű kérdés. Ha ő az emberi 
társadalom «alsó és felső építményéről» (Unterbau und Über
bau) beszél, akkor ebben a rétegmegkülönböztetésben az ő 
saját ifjúkori fejlődésmenete tükröződik öntudatlanul. Alsó 
építménynek, vagyis fundamentumnak azt veszi, amihez utol
jára jutott el, t. i. a gazdasági életet; felső építménynek ellen
ben azt mondja, vagyis «ideológia» néven azt csúfolja, ami az 
ő tanulmányaiban, fiatal próbálkozásaiban csak átmenetet 
jelent: a jogot, politikát, bölcsészetet, vallást, vagyis mindazt, 
ami őt alanyilag csak másod-, harmadsorban érdekelte, illetve 
amihez kevésbbé értett. Az elfogulatlan gondolkozó első tekin
tetre látja, hogy a társadalmi élet különböző irányú megnyil
vánulásai, minők pl. a gazdálkodás, jog, politika, sem alsó-, 
sem felső építményhez nem hasonlíthatók, mert valamely való
ságos alsó építmény megállhat, ha fölébe felsőt nem is eme
lünk, ellenben gazdálkodás, jog, politika egymással a kölcsö
nös feltételezés viszonyában állanak, mert nem lehet ott gaz
dálkodni, ahol a jognak legkisebb nyoma sincsen és nem 
állhat fenn semminemű jog, ha valamelyes kormányzat nem 
működik a társadalomban.

Ámde ne csodálkozzunk Marxnak azon az elfogultságán, 
hogy alanyi fejlődésmenetét és ezzel kapcsolatban alanyi 
értékelését, társadalmi fejlődésnek és társadalmi értékelésnek 
tüntette föl, hiszen nála jóval magasabb rendű elmék, mint 
pl. Comte is, hasonló tévedésbe estek társadalomtant vizsgáló
dásaikban. Comte élettörténetéből is ki lehet mutatni, hogy 
ő maga olyan «theologiai», «metaphysikai» és «positiv»
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stádiumokon ment keresztül, aminőket ő az emberi társada
lom fejlődésében vél megállapíthatni. Mikor pedig későbbi 
fejlődése folyamán bizonyos mértékben a szülői házból magá
val hozott katholikus alapérzülethez (mint valamelyes első 
szerelemhez) tért vissza, akkor bölcsészete vallássá kezd 
átalakulni. Ily módon gondolatmenete némiképen kört írt le, 
csakhogy nem egészen zárt kört, mert az a vallás, melyet ő akart 
megalapítani, Isten helyett az emberiség imádatát követeli, de 
egyébként nagy mértékben a katholikus vallás utánzata és körül
belül úgy viszonylik a katholicizmushoz, mint az «espéranto» 
mesterségesen készült nyelv a latin,olasz,spanyol stb.nyelvekhez.

Csak azért említem a Comte példáját is, hogy mi
nél erősebben hangoztathassam a társadalomiam kutatás 
módszerének azt az első és legfőbb intelmét, hogy alanyisá
gunk fejlődésmenetét ne vetítsük ki a társadalomba, mert 
ezen az úton a legjobb esetben is nem szociológiához, hanem 
lirai versek készítéséhez jutunk. Főképen pedig ne hitessük 
el magunkkal, hogy saját elcsuszamlásaink és eltévelyedéseink 
egymásutánja az emberi társadalom evolúciójának különböző 
korszakait tárja föl, mint ahogy ezt a Marx példája igen 
élénken szemlélteti. Ifjúsági fejlődésmenetének közelebbi vizs
gálatát ép azért tartom nélkülözhetetlennek, mert csak ezen 
az úton tűnhetik ki, hogy elméletei mennyire csak a saját 
alanyiságát tükröztetik.

Ifjú korában ő vereségről-vereségre haladt. Nem azt 
mondom én vereségnek, hogy nem habilitálhatta magát, vagy 
hogy az általa szerkesztett «Rheinische Zeitung»-ot a cenzúra 
kivégezte, vagy hogy őt Franciaországból kitiltották: ellenke
zőleg, életének ép eme mozzanatai tüntetik őt föl legrokon
szenvesebb színben, mert az ellene működő hatalmaknak 
galádságát, vagy legalább is nagyfokú korlátoltságát tárják 
föl és egyben éreztetik velük Marx akaratának azt a kemény
ségét, melyet minden külső üldözés csak keményebbé ková
csolhatott. Más vereségekről szólok én itt : belső vereségekről, 
melyeket a világ nem lát s melyeket csak mi magunk érezünk 
és még többször magunk előtt is eltitkolunk.

Marx Berlinben a bölcsészet tanulmányozásába merült 
volt el: de ugyan mire ment vele? Roppant küzködött He
gellel, nagy csatákat vívott vele száz ívre terjedő kéziratok-
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ban, melyeket végül összetépett, mert érezte, hogy nem bir 
mesterével. Innen van, hogy az «ideológiádról később oly 
elvetően beszél, holott ő maga is csak ideológus volt, de belül 
vereséget szenvedett ideológus, ki a saját alanyi vereségét a 
társadalomba vetítvén ki, azt hitette el magával, hogy a kü
lönböző «társadalmi ideológiák» csak amolyan cicomái az 
emberi szellemnek, melyek a társadalom fejlődésében igazi 
mozgató energiát nem jelentenek. — A korszellem ha
tása alatt a vallás bírálatával foglalkozott : de ugyan mire 
ment vele ? Végül is egy Feuerbach-nak kellett jelentkeznie, 
aki szintén Hegel-tanítvány volt, hogy annak irataiból meg
tanulja, miként kelljen a vallással szemben tagadó állást 
elfoglalnia. Hja, ha Marxnak egyéni «ideológiája» ilyen man
kóra szorult, akkor könnyen érthető, hogy ő a «társadalom 
ideológiáit» is sánta hatalmaknak képzelte, melyek a gazdasági 
tényezők mellett mitsem számítanak. — Aztán német nemzeti 
politikával foglalkozott : de ugyan mire ment vele? Talán 
igazi érzéke volt a németség politikai helyzete iránt? Talán 
tudta, vagy legalább is sejdítette annak módját, hogyan kell
jen a németséget, szégyenletes történelmi százfelé tagoltságá
ból kiemelve, valódi nemzetté kalapálni ? Szó sincs róla. Ö 
csak szélső radikalizmusban utazott, mert ebben utazott volt 
már az egész «Junges Deutschland». Ő is francia mintára 
akarta hazáját boldogítani és valamelyes a nagy francia for
radalom után másolt német forradalom látványosságában sze
retett volna gyönyörködni; holott nagyon jól tudhatta volna, 
sőt tulajdonképen tudta is, hogy mily óriás ellentét választja 
el a francia és német nemzetek politikai vérmérsékletét. A fran
cia és német szellem összehasonlítása legjobban világíthatta 
volna meg előtte a nemzeti elvnek alapvető jelentőségét a 
politikában ; de, mert alapjában véve nem volt politikai te
hetség, abba a tévedésbe esett, hogy minden áron francia 
lelket szeretett volna beleoltani a német «Michel»-be. És 
mivelhogy ez nem sikerülhetett, vájjon minemű tanulságot 
vont le a «Rheinische Zeitung» bukásából ? Talán azt, hogy 
tévedésben leiedzett a nemzeti elv megértése tekintetében ? 
Nem. Ő nem önmagát érezte tévedŐnek, hanem inkább ma
gát a nemzeti elvet kezdte tévedésnek tekinteni. így haladt 
aztán az «internacionalizmus» felé.
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. Hogy erről meggyőződjünk, főleg három dolgozatát kell 
behatóbb figyelemre méltatnunk, melyek mind a Deutsch- 
Französische Jahrbücher»-ben jelentek meg. Ezeknek elseje 
«Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung» 
című, mely azonban nem jut el a hegeli jogbölcsészet bírá
latához, hanem Németországgal általában foglalkozik. A má
sik kettő a zsidó emancipáció kérdését tárgyalja egy Bruno 
Bauer ellen irányuló, de igen tárgyilagos hangú vitairatban. 
Mind a három dolgozat fölött — írja Mehring — a Feuer
bach szelleme lebegett, kinek «Das Wesen des Christentums» 
című roppant feltűnést keltett munkája Marxra valóságos 
kinyilatkoztatásként hatott. Maga Engels is írja, hogy Feuer
bach munkája általános lelkesedést keltett közöttük, úgy 
hogy pillanatra mindannyian hívei lettek. Ez a pillanat azon
ban két-három esztendeig tartott, úgy, hogy a Jahrbücher 
teljesen az akkor egész Németországban divatossá lett hit
tagadó bölcsészet hatása alatt állott.

A Németországról szóló dolgozatában különben Marx 
maga is hirdeti akkori mesterének dicsőségét. Dolgozatát 
ezzel a fölkiáltással nyitja meg : «Németországra nézve a 
vallásnak bírálata lényegileg már be van fejezve ; már pedig 
a vallásnak bírálata előzetes föltétele minden egyéb bírá
latnak». Ezzel Feuerbachra céloz, kinek hittagadását fej
tegetései folyamán a következő két tételben foglalja össze: 
1. «Minden hittagadó bírálatnak alapja, hogy az ember csi
nálja a vallást, de a vallás nem teszi az embert. 2. A vallás 
bírálata abban csúcsosodik ki, hogy az emberre nézve az 
embernél magasabbrendű lény nem létezik». A mai ember 
elbámul ezeken a laposságokon, s azzal kezdi menteni Marxot, 
hogy mikor ezeket írta (1844-ben), csak 26 éves volt. Külön
ben a mai ember bizonyos fejcsóválással olvassa magát a 
mestert, Feuerbachot is, mert el-eltünődik afölött, hogy ez a 
bölcsész miként gyakorolhatott korára olyan nagy hatást. 
Igazán bele kell magát élnie az embernek a német világba 
és különösen a negyvenes évek német világába, hogy meg
értse, miért volt a közönség annyira elragadtatva a keresz
ténység ellen irányuló eme fölületes támadásoktól. De hát 
így jár majd a jövő század embere is a mai kornak sok 
hirtelenhatású írójával. Feuerbach azzal hódított, hogy hit
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rombolást bizonyos rajongó lelkesedéssel végezte, úgy, hogy 
a dolognak az a látszata volt, mintha épen ő, az atheista,' 
volna az igazán hívő lélek. Egy atheista, aki a hit oltáráról 
ledönti a régi istent és új istent helyez oda, magát az em
beri nemet, a humanitást: ó, mily édes, fenkölt és elbű
völő látvány ez I El tudom képzelni, hogy a szőkefürtű né
met ifjak keble hogyan dobogott az istentelen istenességért, 
a kereszténytelen kereszténységért, a fából való vaskarikáért, 
mely lehetővé tette, hogy az ember egyidejűleg a hit és hitet
lenség kéjeiben fürödhessen. De Marx, a kritikus Marx, aki 
nem volt szőkefürtű ifjú : miért rajongott ő az új, a hit
tagadó evangéliumért ?

A dolog nyitja a következő : Feuerbach őszinte német 
demokrata lélek volt, ki szerette népét és hevült a természet 
szépségeiért. Kedélyének ez a költői vonása bölcsészeti Írá
sainak is bizonyos tüzességet, ragyogást kölcsönzött, mely a 
rokon gondolkozású, de szárazabb kedélyű Marxot annyira 
megbűvölte, hogy a Feuerbach írásain képezte a saját egyéni 
stílusát. Marx és Feuerbach ezenfölül testvérek voltak Hegel
ben, Hegel dialektikai módszerében. Mind a ketten azon fáradtak, 
hogy ezt a nevezetes dialektikát, melyet Hegel egy föllengző, 
a mindenséget átölelő idealista világfölfogás megalkotására 
fejlesztett ki, úgy idomítsák át, hogy az egy naturalista, illetve 
materialista gondolkozásforma módszeres eszközévé váljék. 
Feuerbach voltaképen nem tett egyebet, mint hogy Hegel 
vallásbölcsészetét, mely a kereszténységnek logikai megdicsőí- 
tése akart lenni, úgy forgatta ki valójából, hogy a keresztény
ség megtagadásává lett. Marx ezzel párhuzamosan arra tört, 
hogy Hegel egész történelmi filozófiáját, mely a világtörténe
lemnek sajátszerű logikai megdicsőítése akart lenni, szintén 
úgy állítsa fej ete tej éré, hogy a mesternek történelmi idealiz
musa— történelmi materializmussá alakuljon át. Ez az a mély 
benső rokonság, mely a fiatalabb Marxot Feuerbachhoz kötötte. 
Ha Engels inkább pillanatnyi föllángolásnak akarja föl tün
tetni Marxnak Feuerbachért való hevülését, akkor ez részé
ről tévedésen alapult. Azt hiszi, hogy barátja dicsőségét védi, 
ha minél rövidebb tartamúnak mondja Feuerbachnak reá 
gyakorolt befolyását. Pedig Marx Feuerbachtól kapta a lökést 
történelmi materializmusának kifejtésére. Amit Feuerbach
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csak a theologia körében végzett el, azt Marx a történelem 
filozófiájának körében akarta elvégezni. Egészen különböző 
területeken működtek ugyan, de egyek voltak abban, hogy a 
hegeli bölcsészetet saját dialektikai módszerének segítségével 
föl kell forgatni és naturalizmussá átalakítani.

IV.
Marx szellemi fejlődését nyomon követve, misem lepett 

meg oly nagy mértékben, mint az, hogy a zsidókérdésben 
sem tud valamely önállóan megalkotott fölfogáshoz eljutni 
és hogy a vezető gondolatokat itt is Hegeltől, főképen pedig 
Feuerbachtól, avagy máshonnan (a francia szocialistáktól !), 
de mindenesetre nem önmagából meríti. Megjegyzem, hogy 
a negyvenes évek német társadalmát minden kérdések között 
talán épen a zsidó emancipáció kérdése izgatta legerősebben» 
már azért is, mert a zsidóság egy-két évtized óta a német 
szellemi életnek egyre jelentősebb tényezőjévé kezdett emel
kedni. Úgy kell látni az akkori Németországot, hogy az már 
több mint egy emberöltő óta szenvedte a francia forradalmi 
vulkán kitöréseinek minden súlyos hatásait és ellenhatásait, 
úgy hogy lassanként maga is áttüzesedett és fokról-fokra 
fogékonyabbá lett a nemzeti egység és nemzeti szabadság 
eszméi iránt, melyeknek világossága mellett szégyenleni kez
dette sok tekintetben középkorias állapotát és főképen né
hány tucat törpe államocskára való szánalmas szerteszagga- 
tottságát. Mint reális politikai hatalom az akkori Német
ország már nem is számított, és ha létezni akart még, akkor 
spekulativ bölcsészeti álmaiból végre a gyakorlati valóság 
föladatainak tudatára kellett ébrednie. Nos, ebből az ébresztő 
munkából a német zsidóság is alaposan kivette volt a maga 
részét.

A német nemzet sajátságai közé tartozik, hogy egyrészt 
nagyon is elmerül a köznapi gyakorlatiasság legkicsinyesebb 
és legpedánsabb föladataiba, másrészt pedig, ha elmélkedni 
kezd, nagyon is hajlandó magát ködös, misztikus mélységekben 
elveszíteni ; de ahhoz már csak a legritkább esetben van tehet
sége, hogy könnyed, merész leleménnyel hidat verjen elméleti 
világa és gyakorlati föladatai között. Aki ezt a germán nehéz
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kességet ismeri, az tudja, hogy mennyire szüksége volt arra a 
zsidó elméjű, könnyed szellemi lovasságra, melynek oly éles 
szimatja van minden iránt, ami divatos, korszerű, aktuális és 
főképen gyors sikert ígérő. Ennek a könnyű lovasságnak élén 
az egyszer egy lírai lángész vágtatott előre : olyan költő, mint 
Heine, kinek érzületében a legholdvilágosabb regényesség a 
legkíméletlenebb magagúnyolással párosult s akinek művé
szetében a tökéletes báj és tökéletes ledérség eladdig ismeret
len, újszerű frigyre léplek volt. Igaz, hogy Heine a németség 
kigúnyolásában olykor nagyon is elveti a sulykot, de azért 
egészben véve, a végső eredményt tekintve, ő a németségnek 
politikai önérzetre való ébresztője és a német érzésmódnak 
lírai megdicsőitője. Hazafias tisztalelkűség tekintetében nem 
akarom őt távolról sem a mi Petőfinkhöz hasonlítani, de azért 
Petőfi szavaival el lehet mondani Heinéről is, hogy ostort 
font, lángostort napsugarakból, megkorbácsolni a korabéli 
német világot, hogy az végül is tudatára ébredjen képtelen 
szétdaraboltságának, nevetséges politikai önérzethijjasságának. 
Ezek az ostorcsapások ugyan máig is fájnak a németségnek, 
ámde ez* csak annak a jele, hogy a német társadalom ma is 
szenved még az ősi partikularizmus és az ősi nyárspolgárság 
jellemzetes német bajaiban.

Marxnak, aki 18 évvel fiatalabb volt Heinenál, tehát fényes, 
hogy ne mondjam páratlan alkalma nyílott a zsidó emanci
páció kérdésében való hathatós felszólalásra ; hiszen az egész 
«Junges Deutschland» vállaira állva, kereszténynek és zsidónak 
egyaránt hirdethette volna a maga részrehajlatlan, független 
és kemény társadalombölcsészeti meggyőződéseit. Csakhogy 
Marx szellemének nem volt eleven érintkezése az élő, a valódi 
emberi társadalommal ; szobatudós volt és bizonyos mértékig 
az is maradt egész életén át, aki könyveken és jórészt mások 
által kitalált elméletek pápaszemén keresztül látta csak az 
embervilágot. A zsidó emancipációról írt értekezései ehhez 
képest hatástalanok maradtak megjelenésük idején épen úgy, 
amint hogy nem tesznek semmi hatást a mai olvasóra sem. 
Csak a lélekvizsgáló merül el szívesen az értekezések tanul
mányozásába, mert jobban föltárják a 26 éves Marx szellemi 
világát, mint ezt az önvallomásoknak és naplójegyzeteknek 
vaskos kötetjei tehetnék.
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Már az magában véve mélyen lehangoló, hogy Marx nem 
talált senki mást, mint Bruno Bauert, akivel szellemben meg
vitassa a zsidó emancipáció kérdését Hiszen az volt Marx 
ifjú éveinek végzetes szerencsétlensége, hogy ezzel a Bauerrel 
barátkozott össze, aki őt — ha akaratlanul is — a tisztán 
tudományos pályától eltérítette; de ha végül mégis szeren
csésen megszabadult volt már gyakorlatilag ettől az ő rossz 
szellemétől, legalább ne akadt volna újból beléje elméleti 
téren. Ha ugyanis valamely elméleti polémiában szabadon 
választhatjuk meg vitatársunkat, akkor a józan ész első paran
csolata, hogy olyan ellenfelet keressünk ki, aki a fönforgó 
kérdésben velünk lehetőleg ellentétes elvi álláspontot foglal 
el, mert csak az elvi ellentétek összecsattanása gyújthat vitás 
kérdésekben igazán új világosságot. De Marx elvi álláspontja 
a zsidó vallás és egyáltalán minden vallás dolgában teljesen 
egyezett a Baueréval, amennyiben mindaketten úgy a zsidó, 
mint a keresztény, valamint minden más vallást is magukra 
nézve végképen és tökéletesen meghaladott álláspontnak tekin
tették. Hogy az ilyen egy húron pendülő ellenfelek vitájából 
nem háramolhatott valami új fény a zsidókérdésre, azt minek 
is mondanom : a bosszantó a dologban csak az, hogv Marx a 
vitában bizonyos fokig alul maradni látszik, holott semmi 
kétség, hogy elméje jóval mélyebben jár a Bauerénél s ami 
a fődolog, hogy ő teljes jóhiszeműséggel szakadt el minden 
vallásos hittől, amit Bauerről egyáltalán nem mernék állítani 

Bauer ellenzi a zsidók emancipációját s gondolatmenete 
körülbelül a következőkben foglalható össze : A zsidók nálunk 
(Németországban) állampolgári, vagyis politikai emancipációra 
tartanak igényt, holott mi magunk sem vagyunk emancipálva, 
magunk sem vagyunk szabad állampolgárok. A mi államunk 
vallásos előítéletnek rabja, hiszen keresztény előítéletben leledző 
állam: hogyan kívánhatják hát a zsidók, hogy lemondjon erről 
az elfogultságáról velők szemben ? Hát ti zsidók lemondotok-e 
zsidó vallástok sötét örökségéről, midőn azt követelitek, hogy 
a keresztény állam veletek szemben az elfogulatlanság állás
pontjára helyezkedjék? Amíg ez az állam keresztény lesz, 
addig nincsen arra hivatása, hogy bárkit is szabaddá tegyen 
s amíg ti zsidók zsidók maradtok, addig képtelenek lesztek a 
szabadság befogadására. Nem látjátok-e ti konok önző lelkek,
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hogy mily kufárok vagytok, midőn a zsidó emancipációt köve
telitek, holott mindenekelőtt németekként Németország sza
badságáért kellene síkraszállnotok.

Ha nem is ezzel a nyíltsággal, de lényegében véve egé
szen ilyenformán okoskodik az egykori theológiai magántanár. 
Kaján gyönyörrel becsmérli a kereszténységet és a német álla
mot, hogy annál kajánabból gázolhasson a ghettóból kikíván
kozó zsidóságba. Különben nem is annyira az ő egyéni gon
dolkozása, mint inkább annak a beteg korszaknak szelleme 
az, ami minden sorából hozzánk beszél. Amily tehetetlennek 
és reményvesztettnek látja Bauer az akkori német politikai 
világot, úgy látja és úgy ostorozza azt az egész akkori német 
irodalom. A kereszténységről is úgy beszél és úgy ír az a 
meghabarodott nemzedék, mintha már a végső föloszlás sza
kába jutott volna és már csak tetemét kellene valahogy kímé
letesen eltakarítani. A zsidóság emancipációja ugyan erős 
visszhangot kelt a fölvilágosodott elmékben, de a zsidók túl- 
hangos szereplése az irodalomban máris erős visszahatást 
támaszt a türelmetlenebb németségben. Míg pl. Laube lándzsát 
tör a zsidókért, addig Dingelstedt ilyen verset követ el elle
nük: «Wohin ihr fasst, ihr werdet Juden fassen, — Allüberall 
das Lieblingsvolk des Herrn 1 — Geht, sperrt sie wieder in 
die alten Gassen, — Eh’ sie euch in ein Christenviertel sper
ren». Látni tehát, hogy Bauer nem állott egyedül emancipáció
ellenes érzületével.

Ami Marxot illeti, neki alapjában véve nem valami nagy 
kedve volt ezzel az áramlattal szembeszállani. Érzése ugyan 
a zsidó emancipáció mellett szólott, de ő elsősorban bizonyos 
hideg, tudományos tárgyilagosságot akart tanúsítani ebben a 
kényes kérdésben. Pedig társadalmi problémák fejtegetésében 
nem úgy vagyunk tárgyilagosak, ha érzelmeinket elfojtani vagy 
eltitkolni iparkodunk ; mert az ész nem arra való, hogy a 
jogosult érzésmódot elnyomja, hanem inkább, hogy a fölszinre 
hozza és minél teljesebb győzelemre juttassa. De Marx hely
zete a fönforgó kérdésben főképen azért volt oly kényelmetlen, 
mert alapjában véve elméletileg teljesen egyetértett Bauerrel. 
Marx szerint is az igazi emberi emancipáció csak úgy érhető 
el, ha az emberi társadalom megszabadul a zsidósággal és 
kereszténységgel együtt minden vallástól. Bauertől ő lényegileg
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csak abban tér el, hogy előtte a vallás egyáltalán egészen 
jelentőségtelen üres «ideológia» színében kezd föltűnni és a 
társadalmi kérdés merően a gazdasági egyszeregy kérdésévé 
átalakulni. Ha tehát ő egészen kedve szerint szólhat vala a 
zsidókérdéshez, körülbelül így nyilatkozott volna : ugyan kérem, 
térjünk már egyszer napirendre a vallásos sallangok fölött ; 
csináljuk meg a jövendő szociális államát, ahol a vallás «puszta 
magánüggyé» leszen (vagyis a társas közösség számára nem 
létezik) s akkor meglesz a zsidó emancipációval együtt min
den képzelhető egyéb emancipáció is. Hja, nincsen kényel
mesebb dolog a világon, mint szocialistának lenni, mert 
«a jövendő államában» ott aztán minden meg leszen oldva. 
Csakhogy Marx nem helyezkedhetett ezúttal erre a kényelmes 
álláspontra, mert különben gyakorlatilag ugyanahhoz az ered
ményhez jutott volna, mint Bauer, vagyis a zsidó emancipációt 
arra a bizonytalan időre tolta volna ki, mikor a keresztény 
és zsidó vallással együtt minden vallásos kérdés társadalmi
lag elenyészik.

így tehát kénytelen volt komolyan fölvetni a kérdést, 
hogy a zsidó vallásfelekezet s a felekezetek általában milyen 
viszonyban vannak az állammal : amikor aztán kitűnik, hogy 
az ilyen alapvető szociológiai kérdésekben mily csekély önálló
sággal gondolkozott. Mesterére, Hegelre hivatkozik és idézi 
Hegel jogbölcsészetéből az állami és a vallásos élet viszonyára 
vonatkozó formulát, melynek értelmében az állam, mint a 
szellemnek öntudatos erkölcsi megjelenése, csak úgy valósul
hat meg, ha elkülönülvén a vallástól, ezen belül is különböző 
felekezetek differenciálódnak : mert az állam csak a különböző 
felekezetek fölé emelkedve valósíthatja meg a saját elvi lénye
gét. Hegel ezt az ő sajátos modorában így fejezi ki: «Damit 
der Staat als die sich wissende sittliche Wirklichkeit des Gei
stes zum Dasein komme, ist seine Unterscheidung von der 
Form der Autorität und des Glaubens notwendig ; diese Un
terscheidung tritt aber nur hervor, insofern die kirchliche Seite 
in sich selbst zur Trennung kommt : nur so, über die beson
deren Kirchen hat der Staat die Allgemeinheit des Gedankens, 
das Prinzip seiner Form gewonnen und bringt sie zur Exi
stenz». Ezzel az idézettel szemben Marxnak föl kellett volna 
vetnie a kérdést, hogy megmagyarázta-e Hegel, miként férhet
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össze több felekezet egy államban és miként ismerheti el az 
állam valamennyit, anélkül, hogy önönmagával ellentmon
dásba jutna ; továbbá az állam lényegéhez tartozik-e az, hogy 
benne több felekezet foglaljon helyet? (Igen súlyos kérdés ez, 
melynek némileg analogonja, hogy több nemzetiség miként 
fér meg egy államban?) Mert ha Hegel jog-, vallás- és tör- 
ténelembölcsészetét tanulmányozzuk, az tűnik ki, hogy alap
jában véve nem fejti föl sem a vallás, sem az állam miben
létét, sem azoknak egymáshoz való viszonyát, hanem inkább 
csak bizonyos követelményeket állít föl mindezekre vonatko
zólag. Ezzel nem akarom a hegeli társadalombölcsészetet a 
legkevésbbé sem lekicsinyíteni, sőt azt hiszem, hogy minden
kinek, aki társadalombölcsészettel behatóbban foglalkozik, a 
hegelizmust is tanulmányoznia kellene. Csakis abbeli csodál
kozásomnak akarok kifejezést adni, hogy Marx nem veti bírá
latnak alá Hegel fölfogását az állam és az egyházak viszonyá
ról, holott ez lett volna első föladata, ha Bauerrel, aki szintén 
hegelista, sikeresen vitatkozni akart. Ő csak kijelenti, hogy 
igenis úgy áll a dolog, ahogy Hegel mondja, «csak a külön
leges elemek fölött valósíthatja meg az állam az ő általános
ságát». (Aus dem lit. Nachlass von Karl Marx etc. Herausg. 
von Franz Mehring. Stuttg. J. H. W. Dietz Nachf. 1902. — 
Bd. I, p. 407.)

De a jellemző a dologban az, hogy Marx épenséggel nem 
ragaszkodik az általa idézett és helyeselt Hegelhez, hanem 
ilyen fölfogáshoz jut a vallás és állam viszonyáról: «Az ember 
mint vallásos lény és mint állampolgár között ugyanaz a 
különbség áll fönn, mint a kereskedő és az állampolgár, mint 
a napszámos és az állampolgár, mint a földbirtokos és állam
polgár, mint az élő egyed és az állampolgár között», (p. 408.) 
Ez aztán az érdekes elmélet 1 íme a felekezeti különbségek egy 
kalap alá kerülnek a foglalkozásbeli különbségekkel. A fele
kezeti különbség csak úgy viszonylanék az államhoz, mint 
ahogy az iparágbeli különbségek hozzá viszonylanak. De ne 
tessék efölött túlságosan csodálkozni, mert Marx az efajta föl
fogásokhoz «elvi alapon» jutott el. Feuerbachtól tanulta azt 
az elvet, hogy az emberi ügyeket «világiasan» kell fölfogni és 
a vallást is el kell világiasitani («verweltlichen»). Amit Heine 
szellemesen így fejezett ki: «Den Himmel überlassen wir —
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den Engeln und den Spatzen», abból Feuerbach egész vallás- 
bölcsészetet, illetve vallástalan bölcsészetet csinált Szerinte az 
igazi vallás az, mely Isten helyett magát az emberiséget imádja, 
amiből aztán az a furcsaság is következik, hogy az Istent durva 
érzéki tulajdonságokkal is kell fölruháznunk. «Aki komolyan, 
valósággal, igazán hisz Istenben —mondja Feuerbach — az nem 
akad fönn Istennek vaskos érzéki («derbsinnlich») tulajdonsá
gain.» L. Feuerbachs sämtl. Werke. Bd. 7. Das Wesen des 
Christenthums. III. Au fl. Leipzig. 0. Wigand. 1849. p. 42.) Az Isten 
tehát valószínűleg csal, lop, rabol, gyilkol és paráználkodik is. 
Feuerbach ugyan nem ezt következteti elméletéből, mert a 
saját, valamint olvasóinak érzelgősségére való tekintettel csak 
néha és csak kíméletesen szállítja le Istent az emberállati 
színvonalra s inkább fordítva, nagy föllengzően az emberiséget 
ülteti Isten trónusára, amennyiben nyíltan végtelen észt, vég
telen szeretetet és végtelen hatalmat tulajdonit az emberiség 
szellemének. A dialektikai fondorkodást, melyet Feuerbach az 
Isten és emberiség fogalmával űz, Hegeltől tanulta el, de hogy 
az emberiséget teszi meg Istenné, az nyilván a francia forra
dalmi szellem hatására vezetendő vissza.

Marx is Hegel-tanítvány, Marx is rajong a francia forra
dalomért és így ne csodálkozzunk azon, hogy Feuerbach 
nyomán elvilágiasítja a vallást, vagyis a felekezeti különb
ségeket egy sorba helyezi az iparágbeli különbségekkel. 
Hiszen a fenti idézetben tovább is megy, amennyiben a hit
beli különbségeket egyenesen az «élő egyedek» különbségeire 
vezeti vissza, amivel azt akarja mondani, hogy a vallás az 
tiszta magánügy. A vallás szerinte többé nem is a közösség 
szelleméből folyik, hanem «az egoizmus, a bellum omnium 
contra omnes körébe tartozik». (P. 409.) A vallás nem kap
csolja többé az egyest a nagy közösséghez, hanem inkább 
elszakítja az embert embertársától és a közösségtől — amint
hogy hajdanában is ezt művelte. «Sie (die Religion) ist nur 
noch das abstrakte Bekenntnis der besondern Verkehrtheit, 
der Privatschrulle, der Willkür.» (P. 409.) Vagyis a vallás ma 
már nem tartalmaz egyebet, mint alanyi önkényt, magán
szeszélyt és valamely különleges lelki elficamodottságot.

így dühöng Marx a vallás ellen, olyan értekezésben, 
ahol a zsidó felekezet politikai emancipációjáért akar síkra-
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szállani, pedig, ha csak az elemi udvariasság és illem sugal- 
mára hallgat vala, akkor is be kellett volna látnia, hogy tel
jességgel gyakorlati és aktuális kérdéssel foglalkozván, a meg
lévő társadalmi alapokra kell helyezkednie és komolyan 
vennie a kereszténységet, a zsidóságot, a meglévő német 
államot, még ha azokat felfuvalkodott lelkében le is nézi és 
túlhaladott álláspontoknak is tekinti. De vakbuzgósága annyira 
elragadja, hogy megfeledkezik céljáról s nem veszi észre, 
hogy a vallás gyalázásával folyton ellenfelének, Bauernek 
malmára hajtja a vizet. A tanulság ebből csak az, hogy nem
csak vallásos fanatizmus létezik, hanem van a vakbuzgóság
nak egy másik faja is, mely az emberiség vallásos érzése 
ellen való rút gyűlölködésből származik. Nehéz volna eldön
teni, hogy a két türelmetlenség közül melyik az elitélendőbb, 
mert hiszen ugyanannak az eltévelyedésnek két ellenkező 
pólusát képviselik.

De mi értelme is van annak, hogy a vallást merő 
magánüggyé tegyük ? Hiszen mindenki tudja, hogy a val
lásos érzületből mindig valamely cselekvésmód is folyik, 
már pedig ez a cselekvésmód oly mélyen érinti a társa
dalmi közösséget, hogy ez egy pillanatig sem tekintheti 
azt magánügynek. Aki a vallást magánügynek minősíti, az 
lehetetlenné akarja tenni, hogy valamely cselekvési mód
ban megnyilatkozzék, vagyis az a vallást meg akarja semmi
síteni az egyéni lélekbe való belérekesztés vagy beléfojtás 
által. Olyan eljárás volna ez, mintha valakinek mondanám : 
szabad lélekzened, hiszen van tüdőd ; csak a levegőt fogom 
tőled elvonni. Nos hát, minden, ami a lélekben rejtve lako
zik, az a társadalmi közösség levegőjébe törekszik kiröppeni, 
mert máskülönben a magábazártság örökös börtönére kár
hoztatva, utóbb teljesen magába fulladna. A lélek életéhez 
szükségszerűen hozzátartozik, hogy gondolatát, érzelmét, aka
ratát, hitét a társadalmi közösség levegőjébe kivetítse : így 
lesznek a tudomány, a művészet, a politika, a vallás szociális 
tényezőkké. Semmi értelme sincs tehát annak, nogy azt, ami 
az ép egyéni lélekből kisarjadzik és a társadalmi közösség 
éltető levegőjére kikívánkozik, az egyéni lélekbe erőszakosan 
visszafojtani, vagyis «puszta magánüggyé» tenni iparkodjunk. 
Hisz ép azt nevezzük a legszörnyűbb és legtűrhetetlenebb
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zsarnokságnak, mely magára a lélekre akar békót rakni, 
vagyis a lélekbe akarja beléfojtani azt, ami csak a közösség 
és nyilvánosság napján élhet és virágozhatik igazán.

De figyeljünk csak pontosan arra, hogy Marx a fenti 
idézetekben mily kétértelműen nyilatkozik a vallásról. Az 
egyik pillanatban úgy állítja elénk a vallást, mint amely 
«ma már» puszta magánszeszéllyé lett ; ezzel azt sejtetvén, 
hogy valamikor volt talán idő, midőn a vallás nem volt 
puszta «Privatschrulle», hanem a társadalmi közösség jogos 
ügye gyanánt élt és virágzott. A másik pillanatban viszont 
Marx maga úgy áll előttünk, mint aki egyenesen azt köve
teli, hogy a vallás ne merjen egyéb lenni, mint puszta magán
ügy, mert az emberi emancipáció első föltétele épen az, 
hogy a vallás merő magánüggyé váljék. Lám, a zsarnok egy
szer azt rój ja fel a vallás bűnéül, hogy az ma már nem 
egyéb, mint az egyéni lélek valamely különleges ficamodott- 
sága, a másik pillanatban azt követeli, hogy a vallás a jövő
ben ilyen pusztán egyéni és különleges lelki ficamodottsággá 
váljék.

Marx értekezése a zsidó emancipációról csupa ilyen 
benső ellentmondások sorozatából van összeróva. Elég lesz 
azonban, ha csak még egy ellentmondásra figyelmeztetek, 
t. i. arra, amely körül az egész tanulmány elvi tartalma forog. 
Marx, mint láttuk, elfogadta volt Hegel formuláját az egy
házak és az állam viszonyáról. Ha ezt tudatosan cselekszi 
vala, akkor be kellett volna látnia, hogy magáévá telte azt a 
nevezetes felfogást, mely szerint az állam nem jut ellentmon
dásba önmagával, ha keblében különböző felekezeteket és 
főképen, ha a keresztény felekezetek mellett zsidót is meg
tűr ; sőt hogy épen a különbségek fölé való emelkedésében 
valósítja meg az állam a maga sajátos szerkezeti elvét. Ismé
telnem kell, hogy nézetem szerint Hegel ezt a nevezetes 
tételét épenséggel nem bizonyította be és valamint vallás- 
bölcsészetében minden fényes elméje és tudása dacára nem 
tudja fölfejteni, hogy mi a vallás, azonképen jogbölcsészeté- 
ben nem tárja föl, mi az a rejtelmes szerkezeti elv, mely az 
államot alkotja és mely azt azzal a csodálatos képességgel 
ruházza föl, hogy a vallásfelekezetek különbsége fölé emel
kedjék. Hogy ezt igazán megértesse velünk, ahhoz szükséges

Palágyl : Marx és tanítása. 3
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lett volna, hogy felmutassa előttünk, mi teszi az újkori állam 
szellemét újkorivá, szemben a régi héber-görög-római állami 
élettel, amit megmutatni pedig neki nem sikerült. De mert 
nem Hegelről irok itt tanulmányt, ennek kimutatásába nem 
bocsátkozhatom. Csak azt emelem ki, hogy Marx elfogadván 
a hegeli formulát, mégis azt feszegeti, hogy az állam teljes
séggel ellentmondásba jut magával, ha a felekezeti különb
ségek fennmaradását tűri. Szerinte az állam azáltal, hogy ily 
türelmesen viselkedik a felekezetekkel szemben, vallástalan 
(atheista) állammá leszen, mert csak a vallástalanság, illetve 
atheizmus képesíti ilyen türelmességre.1 Ámde, fejti tovább 
Marx, ha az állampolgárok vallásos elfogultságukban meg
maradnak, holott az állami közösség, melyben élnek, az el
fogultság alól felszabadul, az nyilvánvaló ellentmondás. És e 
képtelen állapot csak úgy szűnik meg, ha a polgárok is le
mondanak vallási elfogultságukról, vagyis ha megszabadul
nak hitvallásuktól.

Hegelből kiindulva így jut el Marx Hegellel homlok- 
egyenest ellenkező eredményhez. Elfogadja Hegelt, hogy el
vethesse. Ámde ezen sem szabad fennakadnunk, hiszen az 
egész junghegeli nemzedék : a Feuerbachok, a tiauerek, a 
Stirnerek stb. ugyanezt művelik a mesterrel. A mester építeni 
akart, de ők a francia forradalom romboló szellemét viszik 
belé bölcsészeiébe. Kiforgatják minden gondolatát és csak 
egyet tartanak meg belőle, t. i. azt, ami benne beteg, a hires 
hegeli «dialektikai módszert» vagy processzust. Az epigonok 
jellemző sajátsága az, hogy a mesternek csakis tévedéséhez 
ragaszkodnak.

De ha Marx ellentmondást lát abban, hogy az állam 
nem köti magát egyik benne élő hitfelekezetnek vallásához 
sem és ha szerinte ez ellentmondásnak csak egy alapos 
gyógyszere van, hogy t. i. az állampolgárok se kössék magu
kat semminémű hitfelekezethez, akkor ugyanoda jutott, ahová 
Bruno Bauer. Akkor a zsidó, de a keresztény felekezetek se 
tehetnének egyebet, mint hogy az igazi emberi emancipáció

1 Épen az imént bizonyítottam be magának Marxnak a példáján, 
hogy az atheista ember milyen türelmetlen és milyen vakbuzgósággal 
agyarkodik minden vallásos érzés ellen.



35

érdekében vallásukról lemondjanak. Csakhogy a dolgok ilyen 
állapota mellett igazán érthetetlen marad, hogy Marx miért 
is bocsátkozott polémiába egykori testi-lelki jóbarátjával, 
Bruno Bauerrel.

Marx azonban egérutat hagy magának. Azt mondja, 
hogy a zsidóság nem is valamelyes ellentmondástól mentes, 
tökéletes emberi emancipációra, hanem csakis az úgyneve
zett politikai emancipációra tart igényt. Az ilyen «politikai 
emancipáció» azt az ellentmondást zárja ugyan magába, 
hogy az állam vallástalan legyen, míglen polgárai valamely 
felekezethez tartoznak; ámde az ilyen emancipáció valóság
gal fönnáll Franciaországban és még inkább Amerikában. 
A zsidók tehát bátran igényt tarthatnak erre a politikai 
emancipációra. így aztán a kecske is jóllakhatik, a káposzta 
is megmaradhat. A nagy dilemma meg van oldva. Egy szócska 
segített ki bennünket : nem «emberi», hanem csak «politikai» 
emancipációról van szó. (Marx már ekkor kicsinyléssel gon
dol az emberi társadalomnak nemcsak vallásos, hanem poli
tikai életére is; mert vallás és politika az puszta «ideológia». 
Komoly jelentősége csak a gazdasági életnek van.)

Marx nem veszi észre, hogy milyen siralmas benyomást 
tesz egy opportunista Marx. Ha ugyanis megállapíthatni véli, 
hogy ellentmondás van az állam vallástalansága és a polgá
rok vallásossága között, akkor elvárjuk tőle, hogy ehhez a 
meggyőződéshez ragaszkodjék is és ne helyezkedjék elvtelen 
opportunista álláspontra a zsidóság kedvéért. Ha mást nem 
tudott felhozni a zsidó emancipáció mellett, mint hogy az, 
bárha elvi ellentmondást rejt magában, de meg van való
sítva Franciaországban s még inkább Amerikában, akkor 
fölösleges volt ehhez a kérdéshez hozzászólnia. Azokat a té
nyeket ugyanis az ő felszólalása nélkül is ismerte a világ. 
Valóban értekezése a világosság leghalványabb sugarát sem 
deríti arra a csodálatos tényre, hogy a zsidóság szervesen 
beléilleszkedik a keresztény társadalmi élet rendjébe és té
nyezőjévé válik a keresztény szellemű művelődés fejlődési 
folyamatának. Kétezer esztendő történelmének logikáját kel
lene feltárni, hogy ez némiképen felfoghatóvá váljék; de Marx 
a kérdéshez még csak hozzá sem nyúlt.

Marx különben maga is elégedetlen volt dolgozatával,
3*
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titkon fájhatott neki, hogy elvi álláspontjáról lesiklott, úgy 
hogy szükségét érezte egy második cikkben Bauernek másik 
röpiratával («Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen 
frei zu werden») is foglalkozni. Itt aztán minden tekintetet 
félretesz s az egész emberi társadalom ellen irányuló nagy 
haragjának fékezetten folyást enged. Már előbbi dolgozatának 
minden pontján érezhető volt, hogy a «történeti materializ
mus» alapgondolatai forrnak fejében; de itt már szinte egye
nesen a «bourgeois-társadalom» ellen tör ki, bárha egyelőre 
még csak «polgári társadalomról» (bürgerliche Gesellschaft) 
beszél. Hiszen voltaképen csakis azért foglalkozom ezekkel a 
dolgozatokkal, mert a «történelmi materializmus» előrevetett 
árnyainak tekinthetők.

Most már egészen eltogadja Feuerbach álláspontját a 
zsidókérdésben. Feuerbach szerint a zsidó teljesen közöm
bös minden iránt, ami nem vonatkozik egyenesen énjére, 
mert a zsidó vallás alapelve az önzés. «Az utilizmus, a ha
szon legfelsőbb elve a zsidóságnak.» «A zsidók sajátszerű
ségüket mai napig is megőrizték. Elvük, istenük a képzelhető 
leggyakorlatiasabb elv — az egoizmus, még pedig az egoizmus 
vallásos alakban.» «Jehova semmi egyéb, mint a zsidó nép 
megszemélyesített önzése» stb. (Das Wesen des Christentums, 
p. 163—165.) Marx mindezt elfogadja, de általános váddá 
élesíti a kereszténység s az egész polgári társadalom ellen. 
Gondolatmenete a következő:

Ne keressük a zsidóság titkát vallásában, mondja Marx, 
hanem tekintsük a valódi világias zsidót, nem az ünnepi 
zsidót, mint azt Bauer teszi, hanem a hétköznapit (1. c. 
pag. 425.). «Mi a zsidóságnak világi kultusza ? A csere-here 
(Der Schacher). Mi a világi istene? A pénz (p. 426). A pénz 
aljasítja le az ember összes isteneit, árucikkekké változtatván 
őket. A pénz az egyedüli önérték, mely az egész mindenséget, 
az embervilágot, a természetet megfosztotta sajátlagos érté
küktől. A pénz mint önérték, ez Izrael buzgó istene, aki 
előtt más isten meg nem állhat. Ami a zsidó vallásban el
vontan rejlik, az elméletnek, a művészetnek, a történelem
nek, az emberiségnek mint öncélnak megvetése, az a pénz
ember tudatos álláspontja, az a pénzember erénye. Hiszen 
még a nemi viszonyt, a férfi és nő viszonyát is kereskedelmi
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cikké változtatja ! stb. így tombol Marx egy pár lapon át a 
zsidóság ellen ; csakhogy ő általánosítja a zsidóság fogalmát, 
amennyiben az egész polgári társadalmat, az egész keresz
tény világot beléfoglalja. A kereszténység a zsidóságból szár
mazott, de ismét zsidósággá oldódott föl. A keresztény üdvö
zülést egoizmus, ha túlvilág! ábrándformájából ki vetkőzte tjük 
és gyakorlatias megjelenésében tekintjük, semmi egyéb, mint 
a zsidóság anyagias egoizmusa. A zsidóság nem a történelmi 
hatalmak ellenére tartotta fenn magát, hanem épen ama 
hatalmak segítségével, melyek a mai polgári társadalmat, a 
keresztény világot alkotják. Nem a zsidóság hozta létre ezt a 
fenékig önző polgári társadalmat és keresztény világot, ő 
csak természeténél fogva beléillik ebbe a társadalmi keretbe 
s él annak alkalmatosságaival. Csak a kereszténység uralma 
alatt téphette szét a polgári társadalom az összes faji kötelé
keket (Gattungsbande), csak a kereszténység uralma alatt 
léphetett a faji kötelékek helyébe mindenütt az önzés és vál
hatott a társadalmi élet az egyéni önzések szabadjára bocsá
tott vad versenyévé stb. És mi következik mindebből ? Az, 
hogy a zsidóság társadalmi emancipációja nem jelenthet 
egyebet, mint a társadalomnak megszabadítását a zsidóság
tól, illetve a kereszténységtől. Szóval jelenti a «polgári társa
dalom» megszüntetését, s amit Marx itt még ki nem mond : 
az új, a szocialista társadalom megalapítását.

Nem árt, a marxizmust ily módon érzelmi alapjaira 
visszavezetve látni. Csak óvakodni kell attól a tévedéstől, 
mintha a kereszténység elleni támadás Marxnak egyéni kez
deménye volna ; egy húron pendül ő e tekintetben a «Junges 
Deutschland» és a junghegeli nemzedék egész nagy chorusá- 
val. Strauss, Feuerbach, Bauer, Stirner, Gutzkow stb. a theo- 
logia, a bölcsészet, a történetírás, a szépirodalom minden 
hangneméből fújják a kereszténység s egyáltalán a vallásos 
hit végnapjainak ezt a keserves nótáját, hellyel-közzel termé- 
zsetesen zsidóellenes germán macskazenével tarkítva. Csak ha 
ebből az egész nagy zenekarból halljuk ki Marxnak saját 
egyéni nótáját, akkor vesszük észre, hogy a marxizmus ere
detében mennyire a német nemzeti szellem terméke, még 
pedig a nagybeteg német szellemé, mikor az a múlt század 
40-es éveiben iránytű nélkül lebegett a politikai vizeken. Fő
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képen Marxnak Feuerbachtól való függését kell világosan 
látni, hogy őt egészen megérthessük. Feuerbachtól veszi át az 
emberi társadalomnak teljesen «világias» vagyis naturalista 
fölfogását és ezt a naturalizmust alakítja ő át a francia szo- 
ciálisták hatása alatt gazdasági naturalizmussá. Marx társa
dalombölcsészeti fölfogását közönségesen a «történelmi ma
terializmus» műszóval szokás megjelölni, de én azt hiszem, 
hogy a «gazdasági materializmus» jobban kifejezné a lénye
gét. Ennek a gazdasági naturalizmusnak a szemüvegén ke
resztül látja ő aztán nemcsak a jelen társadalmat, hanem az 
egész világtörténelmet is.

Egy megjegyzést erre a naturalista fölfogásra már itt 
meg kell tennünk. Csak az imént hallottuk, hogy Marx miként 
kel ki a pénznek mérhetetlen mételyező hatása ellen, és őszinte 
heves kifakadásának hatása alatt talán pillanatra valódi esz
ményhitű apostolnak is tarthattuk. De milyen furcsa apostol 
ez! Ő, aki az aranyborjú imádatától látja betegnek az egész 
világot, ő lesz a gazdasági naturalizmus hirdetőjévé, melynek 
értelmében csakis a gazdasági életnek van komoly jelentő
sége, míglen vallás, jog, politika, művészet tudomány, bölcse
lem mind csak függvénye a gazdasági életnek, mind puszta 
«ideológia», vagyis merő árnyjáték, melyet az egyedül reális, 
egyedül komoly gazdasági élet vetít az emberi lélekbe. A hős, 
aki úgy indul el, hogy ő a sárkányok sárkányától, a pénz 
molochjától, fogja megszabadítani a világot, úgy tér haza, 
hogy mindent a világon üres ábrándnak hirdet és egyedüli 
komoly valóságnak a gazdasági életet, illetve a gazdasági ön
tudatra való jutásnak legfelsőbb jelvényét, a pénzt. Ez az a 
nevezetes circulus vitiosus, melyben Marx egész gondolkozás
módja forog. A társadalom nagy betegségét úgy gyógyítja, 
hogy ezt a betegséget — mint azt részletesen kifejteni szán
dékozom — a szó szoros értelmében szentesíti, a tásadalmi 
lét princípiumává emeli.

Kinek tetszhetik legjobban «a történeti materializmus» 
elve? Nézetem szerint, a pénz emberének, aki más hatalmat, 
mint a gazdaságit e földön el nem ismer. Valóban úgy is 
veszem észre, hogy a kapitalista urak valami különös vonzó
dással viseltetnek a marxizmus iránt. Van ebben az elmélet
ben valami, ami delejként hat reájuk, ami őket megigézi és
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muzsikaszó gyanánt érinti füleiket. Nő is, hatalmasan növe
kedik napjainkban a «szalon szocialisták» száma. Egy kissé 
ugyan még nyugtalanítja őket, hogy rongyos proletárius hadak 
fenyegetődző vad hangokon adják elő a különben oly vonzó 
dallamot, mely az ő hatalmukat dicsőíti. De ne tessék ijedős
nek lenni ! Csak rajta, sajátítsák ki bátran ezt az érdekes 
elméletet.1 Vetkőztessék ki proletárius rongyaiból, öltöztessék 
frakkba, klakkba és miegyébbe, hiszen lényegében véve egé
szen úri elmélet ez: himnusz az önök erejének minden- 
hatóságára.

Mindenki tudja, hogy gazdasági életműködés nélkül em
beri jellegű társadalom egyáltalán nem állhat fönn, de ebből 
koránt sem következik az, hogy a gazdálkodás az egyedül 
lényeges társadalmi életműködés. Épen abból erednek a nagy 
társadalmi betegségek, ha az egyik szociális életműködés vala
mennyi többi fölé nőni, valamennyi többit elnyelni iparkodik, 
mert ez azzal áll szoros kapcsolatban, hogy az egyik társa
dalmi csoport a maga önző érdekét az egész társadalom köz
érdekének rovására akarja megvalósítani. A XIX. századnak 
az volt egyik nagy eltévelyedése, hogy egy-egy társadalmi 
csoport nyíltan hirdetni merte az ő kizárólagos létjogosult
ságát és világuralomra való hivatottságát. (Társadalmi osz
tályharc l) Érdekes, hogy ezzel a nagy társadalmi betegséggel 
párhuzamosan a szaktudományoknak is sajátos kóros állapota 
fejlődött ki, melynél fogva az egyes főszakmák egymás rová
sára akartak területükön túlterjeszkedni. így pl. a mechanis- 
ták minden életjelenséget mechanikai tüneményekre (phisiko- 
chemiai folyamatokra) akartak visszavezetni, úgy hogy csak 
kevés életbuvár, mint pl. Driesch, Wolf, Apáthy stb. merte az 
élettudományok autonom jellegét vitatni. A panpsichizmus 
minden jelenséget lelkinek akart minősíteni, ellenben a na
turalizmus tagadta a szellemi életnek autonom jellegét és a 
szellemi életre vonatkozó tudományokat is puszta biológiára 
vagy épen mechanikára akarta visszavezetni. (Elméleti osz
tályharc 1) A naturalizmusnak egyik kinövése a «panockono- 
mizmas», melynek értelmében az egész társadalomtannak

1 Itt természetesen csak a gazdasági szempont egyeduralmának 
elméletéről van szó.



40

merő közgazdaságtanná kellene átalakulnia. Épen ennek a 
szélsőségnek, ha nem is megindítói, de legtudományosabb 
szószólói voltak Marx és Engels, akik ily módon szereplé
sükben a gyakorlati és az elméleti osztályharc képviseletét 
egyesítik. Mint a gyakorlati osztály harc emberei a prole- 
láriátus világuralmát követelik, mint az elméleti osztály
harc hirdetői a társadalomtant gazdaságtanná akarják föl
oldani.

V.
A Párisban töltött esztendő (1844—45) roppant hatással 

volt Marx gondolatvilágának kialakulására ; ekkor éli ő volta- 
képen virágkorát. Az akkori Párisi egyenesen a szocializmus 
főiskolájának nevezhetjük, mely minden nemzetek forradalmi 
viharmadarait ellenállhatatlan szellemi igézettel magához ra
gadta. A «polgárkirály» (Louis Philippe) uralmának időszaka 
valóságos melegágya volt a társadalomfölforgató elméletek
nek és minduntalan kiújuló véres szociálista lázongásoknak. 
A szellemek mind a nagy francia forradalom emlékein ké- 
rődztek és nem volt annak a nagy társadalom-bomlásnak 
mozzanata, mely nem találta volna meg jeles történetíróit és 
elmés társadalombölcsészeti magyarázóit. így aztán a forra
dalmi talajból olyan dús flórája sarjadt a szociálista és kom
munista elméleteknek, iskoláknak és hit ágazatoknak, minőt a 
világ azelőtt még nem látott. «Nagypolgári» és «kispolgári» 
utópiáknak, szelíd és vérengző, hitromboló és katholikus tár- 
sadalomboldogí ló rendszereknek bővebb választékát emberi 
agy már el sem képzelheti. A világszép Páris, hogy ki tudta 
rajzolgatni és szinezgetni a nemzetek s "az emberiség nagy 
ábrándképeit! s ha ezeknek csak ezermilliomod része meg
valósulhatott volna azóta, azt hiszem, a Földnek ma már 
egyetlen nagy paradicsomkerlnek kellene lennie.

Marx azonban elemében volt. Készen kapta az eszméket 
világfelforgató és világboldogitó terveihez, és csak bizonyos 
kritikai kiválogatást kellett eszközölnie a nagyon is bőven 
kínálkozó társadalmi elméletekből, hogy aztán feuerbachi na
turalizmussal és hegeli dialektikus processzussal összeeny
vezze őket. A francia szocializmus őserdejében így csepere
dett föl a német szocializmus palántája. Ám azóta nagyot
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fordult az idők kereke. A francia hegemónia megtörött és 
helyét a szárazföldön a német hegemónia foglalta el. S akié 
a hatalmi elsőbbség, az szabja meg még a szocialista di
vatot is.

Abban az időben (1844—45), mikor Marx épen törté
nelmi materializmusát forgatta fejében, nagyon érdekes jellem
zést írt róla szerkesztőtársa1, Ruge egy Feuerbachhoz intézett 
levelében: «Aztán nagyon sajátos természet (már t. i. Marx), 
egészen tudósnak és írónak való, de a journalistika számára 
teljesen megromlott. Nagyon sokat olvasó, rendkívüli inten
zitással dolgozó kritikai tehetség, kit dialektikája olykor 
elbizakodottságra ragad, de nem fejez be semmit, mindent 
abba hagy, s újra meg újra végtelen könyvtengerbe temet
kezik. Egész tudományos disposiliója folytán a német világhoz 
tartozik, de forradalmi gondolkozásánál fogva a német világ
ból ki van zárva. Én már régóta érdeklődöm iránta, s most 
az a kellemetlenség ért, hogy épen ennél fogva összekülön
böztem vele»... (Lit. Nachl. Bd. II. p. 14.) Megjegyzem, hogy 
ahol Ruge a Marxhoz való személyes viszonyáról beszél, 
ott pártos s úgy látszik nem is jóhiszemű, de amit Marx 
tudományos és írói egyéniségéről mond, az egy kis irigy 
színárnyalattól eltekintve teljesen találó. Az a néhány sor 
pedig, melyet aláhúztam, egyenesen remek jellemzésnek 
mondható.

Marx annyira német tudós volt, hogy tulajdonképen ő 
tekintendő a német kathedra socialista ősmintaképének. Mint 
ilyen ősminta, ő kinőtt volt a német egyetemi élet kereteiből, 
s így kathedrához nem juthatott; de az ő simulékonyabb 
másai már egyetemi tanárokká lehettek. — A francia szociá- 
listák lehettek önbálványozó népapostolok, fantasztikus világ- 
megváltók, vakbuzgó barrikádhősök és összeesküvők, tudós 
és bölcsész demagógok, de nem kiaszott kathedralelkek, leg
alább addig nem, amíg a németet nem utánozzák. A kathedra- 
szocializmus csak a német szellemből fakadhatott és csak 
addig bírhat jelentőséggel, míg a német hegemónia tud neki 
érvényt szerezni a szárazföldön (különösen pedig Magyar- 
országon 1).

1 Ragéval együtt a «Deutsch-französische Jahrbücher»-! szerkesz
tette ; a «Vorwärts»-nek azonban csak munkatársa volt.
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De Marx nemcsak a «tudományos diszpozíció» szem
pontjából tartozik a német világhoz, mint azt Ruge hiszi, ha
nem ami szinte hihetetlennek látszik, még érzületénél fogva 
is. Különös vonzódással viseltetik a párisi német kolónia 
iránt, benső barátságban él anrak fejével, Heineval, de főként 
mélyen érdeklődik az akkoriban sűrűn Franciaországban járó 
vándor német mesterlegények és azoknak kommunizmusa 
iránt. Marx dicséreteként mondom, hogy minden munkások 
között a német érdekli őt legjobban, és hogy egész életen át 
mintegy Németország felé fordulva szövögeti kommunista 
elméleteit. Németországot bírálja ugyan legkeményebben, de 
sajátos módon a német szellemet tartja mégis legelsőnek a 
világon. Erről mindjárt tanúságot tesz a «Deutsch-Franzö
sische Jahrbücher»-ben megjelent «Zur Kritik der Hegelschen 
Rechtshpilosophie. Einleitung» című dolgozata, mely töredék 
maradt ugyan s nem is Hegellel, hanem a német viszo
nyokkal általában foglalkozik, s mely a fiatal (26 éves) 
Marx legérdekesebb dolgozatának mondható.

Mily szépen és találóan mondja itt: «Mi (németek) 
ugyanis osztozkodtunk a mai népek restaurációs szenvedései
ben anélkül, hogy forradalmaikban részesedtünk volna. Mi 
restauráltattunk azért, mert más nemzetek mertek forradalmat 
csinálni és másodszor azért, mert azok ellenforradalmi bűn- 
hődésbe estek: egyszer azért, mert urainkat a félsz fogta el, 
másszor azért, mert nem féltek többé». (Lit. Nachl. Bd. I. 
p. 386.) Azért háborút a német viszonyoknak 1 háborút az 
uralkodóknak, kiknek nagysága fordított viszonyban áll szá
mukkal 1 Nem szabad a németeknek egy percnyi önámítást 
és lemondásba való sülyedést többé engedni. A nyomást, mely 
alatt leledzenek még sajgóbbá kell tenni a nyomás tudatának 
hozzátétele, a szégyent szégyenletesebbé a nyilvánosságra ho
zatal által. Mert szégyen, hogy a németek jelenében az ellen 
kell küzdeni, ami más nemzeteknél már csak ancien régime, 
túlhaladott álláspont. Mi németek csak filozofáló, de nem tör
ténetet csináló kortársai vagyunk a többi nemzeteknek. Mi 
németek a politikában csak elgondoltuk azt, amit más nem
zetek megcselekedtek stb.

Érdekes, hogy Marx ezt ugyanabban az évben (1844) 
írja, mikor Heine a «Deutschland. Ein Wintermärchen»-ben
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így dalol : «Franzosen und Russen gehört das Land, — Das 
Meer gehört den Britten, — Wier aber besitzen im Luftreich 
des Traums — Die Herrschaft unbestritten. — Hier üben wir 
die Hegemonie, — Hier sind wir unzerstückelt ; — Die an
dern Völker haben sich — auf platter Erde entwickelt».

Vagyis költőileg ugyanazt a gondolatot fejezi ki, amelyet 
Marx prózai alakban feszeget, hogy t. i. a németek csak elmé
leti csatákat tudnak vívni, de mint a gyakorlati élet tényezői 
nem számítanak. Úgy látszik, hogy az ilyen megegyezésekből 
következteti a derék Mehring, Marxnak túllelkes dicsőítője és 
életrajzbúvára, hogy Heine és Marx barátsága «Heine-ra ter
mékenyítőbb hatással volt mint Marx-ra»; pedig máskülön
ben rajong Heine-ért. Valóban az elfogultságnak nem csekély 
foka kívántatik ahhoz, hogy valaki ilyen ítéletre ragadtassa 
magát. Csak arra akarok itt figyelmeztetni, hogy Heine már 
1836-ban vagyis mikor Marx csak első éves joghallgató volt, 
írta «Der Tannhäuser»-t, ezt az elragadó szépségű költeményt, 
melynek harmadik fejezete már a «Deutschland. Ein Winter- 
märchen»-nek mintegy előre vetített tervrajzát tartalmazza. 
Itt ebben a III. fejezetben már végig látogatja képzeletében a 
német vidékeket, a Sváb földet, Frankfurtot, Dresdát, Weimart, 
Potsdamot, Göttingát, Cellét és Hamburgot, és már itten így 
csúfolódik: «Und als ich auf dem Sankt-Gotthard stand, — 
Da hört' ich Deutschland schnarchen; — Es schlief da un
ten in sanfter Hut — Von sechsunddreissig Monarchen». 
A «Deutschland» tehát már egy nyolc évvel előbb megfogam- 
zott költői eszmének a keresztülvitele. Jellemző azonban, 
hogy Ruge főképen a maga számára, Mehring pedig főképen 
Marx számára szeretne egy levelecskét elkaparítani a költő 
babérkoszorújából! Megvallom, hogy az ilyen kicsinyességek
ről nem is szólanék, ha elvi fontosságú nagy kérdés nem lap- 
pangana mögöttük.

Aki Heinet tanulmányozza és túlteszi magát cinizmusán, 
mely már, hiába, az ő szatirikus lényéhez hozzátartozó lelki 
betegség, az arra a meggyőződésre jut, hogy ő a németeknek 
legnemzetiesebb költői közé tartozik s a német egységnek 
valóságos prófétája. Marx azonban, bárha minden izében német 
tudós, sőt érzésben is önkénytelenül a nemzetséghez szít, 
mégis olyan kevés önismerettel bír, hogy ennek tudatára nem
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ébred, aminek gyászos következménye az, hogy politikai 
érzéke nem fejlődhetik ki. Ezt az épen szóbanforgó tanulmá
nyán mindjárt szemléltetni akarom.

Marx, mint láttuk, bölcsészeti ábrándvilágukból föl akarja 
rázni a németeket, hogy gyakorlati cselekvésre bírja őket. 
Gyakorlati cselekvés Marxra nézve pedig csak egyféle létezik : 
a forradalom. Minden másnemű cselekvés nem érdemli meg 
ezt a nevet. De miért? Először azért, mert Marx huszonhat 
éves, másodszor azért, mert egész Franciaország, illetve egész 
Európa már forr, harmadszor azért, mert Marx egy a kon- 
ventről írandó nagy történeti munkához gyűjti az anyagot és 
így nem lát, nem hall s nem szagol egyebet, mint forradalmat.

Tehát Németországnak forradalmat kellene csinálnia. 
Csakhogy ez ép a bökkenő. Mert Marx nagyon is tudja, hogy 
a fajlagos német elem mily kevéssé alkalmas a forradalmi 
cselekvésre, hiszen főerénye a testi-lelki fegyelmezettség. Marx 
tehát a maga módja szerint elemezni kezdi az akkori német 
társadalmat, illetve annak lelki világát. Az első lépést a forra
dalom felé e társadalom már megtette a feuerbachi vallás
tagadással. Alapvető nagy tett ez szerinte, de fájdalom, még 
mindig csak elméleti tett. Most kellene következnie a «poli
tikai» forradalomnak ; csakhogy a német természet ilyenre 
nem képes. A részleges, vagyis «politikai» forradalomhoz 
ugyanis az kívántatik, hogy a társadalom egyik osztálya, ha 
önzőén jár is el, de egy pillanatra vállalkozzék az egész 
társadalom képviseletére, az egész közösség fölszabadítására. 
Csakhogy a német társadalomnak ilyen osztálya, rendje nin
csen. Egyiknek sincs meg az az élessége, merészsége, kímé
letlensége, hogy az egész társadalom felszabadítójául tolja föl 
magát. (Látni, hogy Marx folyton a francia forradalomra és a 
III. rendre gondol.) «Mindenik rend nélkülözi a léleknek, 
hogy úgy mondjam azt a szélességét, melynélfogva, ha csak 
pillanatra is, a néplélekkel azonosítsa magát, mindenik nél
külözi azt a zsenialitást, melyet az anyagi hatalom a politikai 
erőszakra lelkesít, nélkülözi azt a forradalmi merszet, mely 
az ellenfélnek dacosan szemébe vágja: «Semmisem vagyok, 
holott mindennek kellene lennem.» (Lit. Nachl. Bd. I. p. 396).»

Akinek érzéke van a lélekben való olvasás iránt, az 
előtt e szavak egy pillanatra föllebbenthetik a rejtett marxi
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érzésmódnak fátyolét. Itt láthatja ugyanis, hogy Marx mit 
tekint zsenialitásnak : odavágni a világ szemébe, hogy semmi 
sem vagyok, noha mindennek kellene lennem. Ám én a 
zsenialitás eme szomorú és, fájdalom, nagyon is divatos fogal
mának megvilágításába nem bocsátkozom ; csak rámutatok, 
hogy megérhessem, miért rajong a fiatal Marx annyira a 
forradalomért. Bennünket itt csak az érdekel, hogy Marx 
miként gondolkozik hazájának egységéről és szabadságáról. 
Nos hát, ő világosan bebizonyítja magának, hogy a német 
nemzet politikai forradalmat csinálni képtelen, vagyis hogy a 
politikai forradalom útján nem szabadíthatja fel magát sok 
kicsiny zsarnokának atyáskodása alól. Már most az ember 
azt hinné, hogy Marx a német kérdésben kénytelen-kellet
lenül bár, de lemond a forradalmi módszerről és kijelöli azt 
a gyakorlatias utat vagy irányt, melyet a német nemzetnek 
követnie kell, hogy egységi és szabadsági eszményét megvaló
síthassa.

De Marx nem azért német tudós, hogy valamely világos 
belátásának egyenes következményét levonja. Egészen úgy 
oldja meg a német kérdést, mint ahogy előbb a zsidókérdést 
megoldotta volt. Mint ahogy a zsidóság az ő igazi emberi 
emancipációját csak a szocialista társadalomban valósíthatja 
meg, azonképen a németség az ő német emancipációját is. 
Mondom, legkényelmesebb álláspont a világon a szocializ
musé, mert az a jövőben mindent meg fog oldani. Úgy lát
szik, hogy csak várni kell tudni, hogy az ember marxista 
lehessen. A zsidók ma is várhatnának emancipációjukra, a 
németek pedig egységük megvalósítására, ha a lelkes ifjú 
Marx után indultak volna.

Marx logikája szerint abból, hogy a németek nem tud
nak «politikai» forradalmat csinálni, épenséggel az következik, 
hogy csakis forradalmi utón valósíthatják meg nemzeti föl
szabadulásukat. Nem furcsa észjárás ez? De Marx megmagya
rázza nekünk, hogy a «politikai» forradalom az még nem az 
igazi forradalom. S a németek csak épen a «politikai» for
radalom csinálásához nem értenek. Van azonban egy másik, 
egy magasabb neme a forradalomnak, melyet tulajdonképen 
nem is kell csinálni, mert az magától csinálódik. Es ehhez a 
forradalomhoz értenek a németek, sőt ebben aztán igazi mes-
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terek is. Olyan titokzatos forradalom ez, aminőről a jámbor 
Marat, Danton és Robespierre még csak nem is álmodtak 
még s amilyen csak egy német tudós agyában foganhat meg. 
Egy misztikus forradalom ez, melyet senki, vagy ha jobban 
tetszik : mindenki csinál s mely ép ennélfogva magától csiná- 
lódik. Hogyan értendő ez?

Mint egykor a feudális, úgy mostan a kapitalista terme
lési rendszer is már méhében rejti a saját pusztulásának csiráját 
és voltaképen semmit sem termel oly mohón, mint az önrom
lását. Ez a romlás, ez a tönk az egész mai polgári társada
lom tönkje lesz : az egyetemes, a világtönk, melyből az egye
temes boldogság sarjadzik ki. És ez kérhetetlenül fog bekövet
kezni a hegeli dialektikai processzus értelmében, melyről tudni 
kell, hogy az még az istenek fölött is uralkodik. Ami a fatum 
volt a görögök hitében, azt képviseli a hegeli dialektikus 
processzus a német bölcsészeiben. Ez a misztikus processzus 
uralkodik az egész világegyetem fölött s ennélfogva az emberi 
társadalom és ennek kapitalista termelési rendszere fölött is. 
Ez hozza létre az utolsó, a nagy, megváltó forradalmat, mely 
minden társadalmi kérdést szinte automatikusan fog meg
oldani.

Ezt a misztikus és megváltó forradalmat, mely Marxnak 
legsajátabb eszméje és gondolkozásának mintegy közepe, kell 
megérteni, ha Marx egyéb elméleteibe hatolni akarunk ; ezzel 
tehát külön és részletesen kell még foglalkoznunk. Itt még 
csak a következő megjegyzésekre szorítkozom.

Ama nagy és misztikus forradalom hősévé Marx a szó- 
banforgó értekezésben egyenesen a németséget akarja meg
tenni. «Németországban — mondja Marx — a szolgaságnak 
egyetlen nemét sem lehet megtörni úgy, hogy a szolgaságnak 
egyben valamennyi neme meg ne töressék. Az alapos Német
ország nem bocsájtkozik másnemű, mint lehető leggyökeresebb 
forradalomba. A németség emancipációja ugyanis, egyben 
az emberi nem emancipációja lesz. Ennek az emancipáció
nak agya a (német) filozófia, szive a (német) proletáriátus.» 
(Lit. Nachl. Bd. p. 398.)

Ez a német tudós tehát, mint látni, a maga módja sze
rint még ideális hazafi is volt, mert a legszebbet, amiről 
lelke csak álmodni tudott, már t. i. a teljes társadalmi föl
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fordulást imádott hazája és nemzete számára tartotta fenn. 
A német haza természetesen nagyon is megköszönte volna 
azt a furcsa fölmagasztalást, melyet a jó Marx neki szánt, de 
hát ő mi egyébbel kínálhatta volna meg hazáját, mint a leg
gyökeresebb fölbomlással, mikor ő másról, mint ilyen fölbom
lásról álmodni nem tudott. Ő maga világosan látja, hogy 
Németország még részleges forradalmat sem tud csinálni, de 
épen ebből azt következteti, hogy tehát az egyetemes «társa
dalmi forradalomnak» az «alapos» németek közt kell kitörnie. 
Mit tartsunk annak a gondolkozónak politikai érzékéről, aki 
így ítéli meg a nemzetet, melynek ő maga is egyik fia 1 Csodál
kozhatunk-e, ha az ilyen gondolkozó számára a politika csak 
«ideológia» ? De a legmulatságosabb a dologban, hogy épen ő 
az, aki politikai szempontból ideológusoknak csúfolja honfi
társait ! Hát volt-e annak a kornak németebb ideológusa, mint 
ö maga?

De hogy mennyire német elme volt Marx, azt főleg 
miszticizmusán fogjuk megösmerni. Mert hiszen mi egyéb az 
a hegelizmus, melyben az ő gondolkozása gyökeredzik, mint 
a formulákba szedett és rendszeresített német miszticizmus. 
A mesternek, Hegelnek, azonban minden misztikus észjárása 
dacára hatalmas politikai ösztöne volt ; olyan erősen érezte a 
porosz szellem bekövetkezendő hegemóniáját, hogy az ember 
nem győzi bámulni ennek a misztikus bölcsésznek gyakorlati 
politikai érzékét. Mellette Marx egy teljességgel ábrándos 
érzelmi politikus, vagyis jobban mondva olyan gazdaságböl
csész, aki végképen szem elől tévesztette az emberben a 
politikai embert, a zoon politikont.

Mindez természetesen csak akkor fog egészen kitűnhetni, 
ha Marx gazdaságbölcsészetét fogjuk elemzésnek alávetni. 
Nagy hiba volna, ha fiatalkori munkáiból akarnók az egész 
Marxot megismerni. Mindazonáltal ezek a fiatalkori munkák 
is már fontos adatokat nyújtanak Marx egész világfölfogásá
nak megértéséhez, mert jobban föltárják lényének érzelmi 
alapjait mint későbbi művei. Azt világosan láthatjuk már 
most is, hogy a vallás és politika kérdéseiben, legalább ifjú 
éveiben, meglepő színvakságot árul el. És ami fő, hogy egé
szen korának gyermeke. Arra megy, amerre őt a negyvenes 
évek forradalmi árja ragadja. Pedig az igazi nagy ember
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csak az, kit semminemű divatos áramlat el nem ragad
hat és ki korát megelőzvén, késő nemzedékeknek tanító- 
mestere lesz.

VI.
Immár áttérhetünk Marx szellemi fejlődésének második, 

talán legérdekesebb szakára (1844—51), melyben, hazájától 
elszakadva, egészen a francia forradalmi lélek idomító hatása 
alá kerül, de amelyben egyszersmind saját «nemzetközi 
szocializmus»-ának alapjait kifejti. Egyénisége ebben az idő
szakban ölti azt a különös felemás bélyeget, mely őt minden 
más szocialistától feltűnően megkülönbözteti. Veleszületett 
hajlandóságainál fogva ugyanis a német művelődés légköréhez 
tartozik továbbra is, de iskolájánál és másodlagosan szerzett 
vonzalmainál fogva a forradalmi francia szellem növendéke 
lesz. Egyrészt a német hegelizmus oly mélyen belevésődött 
elméjének legtitkosabb redőibe, hogy, ha két élettel rendel
kezik vala is, akkor sem szabadulhatott volna föl uralma 
alól; másrészt azonban a forradalmi francia talaj annyira 
átitatja lényét a társadalmi fölforgatás szellemével, hogy éle
tének végéig (1883) teljesen megváltozott korviszonyok köze
peit, a Forradalom marad hitvallása, bálványa, szentelt nagy 
babonája. Ámde csak olyan forradalmi akarat él benne, mely 
ugyan nem puszta elmélet többé, mely azonban azért való
ságos gyakorlattá válni sem képes. Egész lénye, ha úgy mond
jam, egy forradalmi felkiáltójel, de csak felkiáltójel. Hybrida 
keveréke a német kritikai elméletnek és a francia forradalmi 
gyakorlatnak, mely sem az egyik, sem a másik nem tud lenni 
egészen s melyet ebben a korcs mivoltában «nemzetközi 
szocializmus»-nak nevezünk.

Későbbi, hajlottabb korában Marx forradalmi szenvedélye 
a megváltozott korviszonyok nyomása alatt ugyan szelídülni 
látszik: alkuszik, sőt ingadozik is, de alapjában véve mégis 
csak azokhoz a meggyőződésekhez ragaszkodik, melyek benne 
már az említett (1844—51) időszakban kialakultak. Ez a hét 
esztendő tehát Marx szellemi fejlődésének forradalmi szaka, 
mert ebben az időben minden más gondolata fölött a forra
dalmi vágy és szenvedély uralkodik föltétlenül. Nem volna 
azonban egészen találó, ha ezt a hét esztendőt a francia
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befolyás szakának neveznők, mert, bárha Marx a francia 
forradalmi kommunizmus és szocializmus behatása alatt áll, 
mégis már ebben az időszakban dolgozza ki saját «nemzet
közi szocializmus»-ának alapgondolatait. Megjegyzendő azon
ban, hogy bárha Marx már 1848 előtt készen van a maga 
«nemzetközi szocializmus»-ával, a nyilvánosságra nézve ez még 
akkoriban egyáltalán nem létezik. Csak a század második 
felében (1862—72) válik Marx nemzetközi szocializmusa az 
hinter nationale Arbeiterass ociaiiom (röviden : Internationale) 
által valóságos politikai tényezővé. A század első felében, a 
48-as időkben, azonban senki sem beszel még nemzetközi 
szocializmusról és ha akkoriban szó esik a «vörös rém»-ről, 
akkor ezen a franciaországi kommunizmust és szocializmust 
értik, mely a nagy francia forradalom utóhatásaként jelent
kezik. Pedig már akkoriban, már 1848 előtt, megvan a Marx 
nemzetközi szocializmusa és már van egv titkos kommunista 
szövetség («Bund der Kommunisten»), mely azt vallja ; csak
hogy, mint mondom, a nyilvánosságra nézve akkor még nem 
létezik. Innen van az, hogy a nagyközönség a marxizmus
ban csak a XIX. század második felének jelenségét látja, s 
nem tudja, hogy az a századnak már első felében, 1848 előtt, 
a francia forradalmi szocializmus és kommunizmus erős beha
tása alatt alakult ki.

A németek azonban ezt a történeti lényt nem nagyon 
feszegetik. Szeretik Marx-ot úgy tüntetni föl, mint aki minden 
másféle szocializmust kritikailag összetört s az egyedül «wis
senschaftlich» socializmust a többiek romjain megalapította. 
Igaz ugyan, hogy Németországban nagy háborúság zajlott volt 
Marx ellen, de ennek lármája már elcsitult. Akadtak kiváló 
német tudósok, mint pl. Paul Barth és főképen Anton Mon
ger, kik föltárták, hogy Marx mennyire függ Hegeltől, a francia 
és az angol szocialistáktól, de azért még ezek is mindig német 
szemüvegen keresztül látják Marx egyéniségét és életművét.

Különben ne is várjuk azt soha német Íróktól és tudó
soktól, hogy ők teljes világításba helyezzék, mit köszönhetnek 
más nemzetek irodalmának, tudományának, közéleti behatásá
nak; mert még ha legtisztább igyekezettel épen erre törné
nek is, akkor is önkénytelenül és öntudatlanul rabjai marad
nak bizonyos nemzeties érzésnek és gondolkodásmódnak.

Palágyi : Mnrx és tanítása. 4
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A német igen tanulékony nemzet, tanulékonyság dolgában 
talán az első hely illeti meg a többiek társaságában : nagyon 
megrág mindent, amit a többiek termelnek és a maga módja 
szerint áthasonítja, átmentesiti szellemi táplálékát; de. arról, 
hogy mit honnan sajátított el, rendszerint csak sejtelmesen 
és fuvallatszerűen beszél, hogy annál jobban kidomboríthassa 
a saját szellemi önállóságát. Nincsen nemzet, aki tudományá
nak fensőbbségére és bizony e fensőbbségnek még látszatára 
is, oly féltékeny volna, mint a német, s ha valahol a világon 
van tudományos chauvinizmus, illetve chauvinista tudomány, 
úgy az bizonyára Németországban található. Alapjában véve 
ez becsületére is válik a német nemzetnek, mert, őszintén 
szólva : az olyan nemzet, mely nem tör elsőbbségre a tudo
mányban, ma már a «nemzet» megtisztelő nevét alig érdemli 
meg. Nincsen az emberiségre nézve hasznosabb dolog, mint 
a tudományos chauvinizmus, vagyis a nemzetek ama nemes 
törekvése, hogy első helyet hódítsanak maguknak a tudomá
nyos termelésben ; s csak a nemtelen tudományos verseny, 
mely a másik nemzet érdemeit agyonhallgatni, gőgösen fity
málni, vagy épenséggel fondorlatosán a maga számára lefog
lalni iparkodik, ejt árnyékot, esetleg szégyenfoltot az illető 
nemzet jellemére.

Mi magyarok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy az emberi művelődés élén haladó angol, német, francia 
olasz nemzetek nagyszerű szellemi versenyét teljes tárgyias- 
sággal szemlélhetjük és tökéletes elfogulatlansággal bírálhatjuk 
meg. És ha kellően élni is fogunk eme történelmileg kialakult 
helyzetünk hasznával, akkor saját nemzeti tudományunknak 
mentőlhamarább tiszteletet fogunk szerezhetni a leghaladol- 
tabb nemzetek itélőszéke előtt. De ha — miként az utolsó 
évtizedekben oly gyakorta — pusztán csak üres visszhangja 
leszünk a külföldi és főként a német tudománynak, akkor a 
«szellemi kitartottak» színében állunk majd a többi nemzetek 
előtt és a «szellemi gyarmat»' szánalmas szerepére jutunk 
Európában.

Bocsánat e kis kitérésért ; de, kérdem, nem volna-e 
szomorú, lealázó és mindenekfölött kártékony reánk nézve, 
ha még a szocializmust s annak egyik tudálékos árnyalatát, 
a marxizmust, is csak német szemüvegen tudnók megítélni ? —
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Már rámutattam arra, hogy német búvárok (mint Lamprecht, 
Sombart, Mehring stb.) hogyan teszik meg tudatos szándé
kossággal Marxot az egyedül komoly társadalombölcsésszé ; 
de most már egy typusos példán azt is meg kell mutatnom, 
hogy ugyancsak német tudósok, kik Marx tanainak ellenfelei, 
miként járultak tudtuk és akaratuk ellenére is a legnagyobb 
mértékben hozzá, hogy Marx homlokát az «egyetlen» társa
dalombölcsész dicsfényével övezzék.

Itt fekszik előttem egy 64 oldalra terjedő, kicsiny, de 
fölöttébb tanulságos munka : «Die Quintessenz des Sozialismus», 
mely 1874 óta immár a 14-ik kiadásban jelent meg, s melyből 
ily módon egy egész nemzedék meríthette a szocializmus 
mibenlétéről alkotott fölfogásál. A kis füzet, mely Schäfflenek 
talán legmagvasabb munkája, tudományos szigorúsággal akarja 
megállapítani a szocializmus fogalmát és e célból ahhoz a 
különös eljáráshoz folyamodik, hogy minden más szocialista 
iró, nevezetesen az egész francia szocialista irodalom mellő
zésével, kizárólag a Marx kollektivizmusát veszi tárgyalása 
alapjául. Pedig Schäffle távol áll minden nemzeties pártos
kodástól és teljesen át van hatva a tudományos részrehajlat
lanságra való törekvéstől, sőt, alapjában véve, gondolkozásá
nak éle egyenesen Marx ellen irányul. De egy neme a tiszte
letreméltó nemzeti elfogultságnak azt hiteti el vele, hogy a 
francia szocializmust bátran mellőzheti, mivelhogy annak 
nincsen «wissenschaftlich» jellege és hogy csak az olyan 
vasas-német modorban írt munkának, minő Marxnak «Das 
Kapital»-ja van, igazán «wissenschaftlich» jelentősége. Schäffle 
tehát a legnagyobb jóhiszeműséggel jár el, midőn pusztán Marxra 
szorítkozva, annak egyetlen tételéből akarja leszármaztatni a 
szocializmus egész mibenlétét. Ámde lehetséges-e a szocializ
musról csak valamennyire is helyes fogalmat alkotnunk, ha 
a XIX. században való történelmi kialakulását teljesen tekin
teten kívül hagyjuk, mint azt Schäffle teszi ? És lehetséges-e 
marxizmusról csak megközelítő fogalmat is nyújtanunk, ha 
nem tárjuk föl annak történelmi helyzetét és jelentőségét a 
XIX. század szocializmusának fejlődési folyamatában? Nem 
hiszem, hogy akadna angol, francia vagy magyar gondolkozó, 
aki a szocializmus mibenlétét, quintessentiájál, azáltal akarná 
megállapítani, hogy elvonatkozik (abstrahál) a szocializmus
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münk legnagyobb megfeszítésével épen erre a történeti folya
matra kell szögezni tekintetünket, hogy ezt a folyton más 
képet mutató, nagyon is ködösen gomolygó társadalmi tüne
ményt (hogy ne mondjam : betegséget) megérteni tudjuk. 
Ámde a német tudománynak még mindig megvan az a sajátos 
hajlandósága — s ezt legnagyobb tisztelői is elismerhetik — 
hogy a történeti tények quintessentiáját épen e tényéktől 
való elvonatkozás, azok kifelejtése által szeretné megállapí
tani. Ez az, amit németes scholaszticizmusnak, vagy németes 
spekulativ szenvedélynek nevezhetünk. Schaffte is, Marx is a 
maga egyéni módja szerint szenved e bajban, s bárha egyéb
ként nagyon ellentétes irányzatúak, ebben a bajban egyek. 
Innen van, hogy Schäfflenek oly nagyon imponált Marx 
főmunkája: «Das Kapital». Mindazonáltal legkevésbbé sem 
akarom kisebbíteni Schaffte «Quintessenz»-ének értékét. Aki 
a szocializmus történetét már áttanulmányozta és önálló föl
fogását a szocializmusról már megalkotta, nagy haszonnal 
fogja forgathatni Schaffte munkáját; de az olyan olvasót, aki 
benne keres első tudományos okulást a szocializmusról, 
tökéletesen megtéveszti.

Hogy a Schaffle-féle módszertani hibába ne essünk, min
denekelőtt arra kell törekednünk, hogy a XIX. század szo
cializmusának fejlődési folyamatát legalább főbb vonásaiban 
megragadjuk és e folyamaton belül a marxizmus történeti 
helyét kijelöljük. Nos, ha egy pillantást vetünk e század tör
téneteire, akkor az első, ami megragadja figyelmünket, hogy 
az 1848 milyen nevezetes választóvonala a század két felének. 
Hiszen, ha csak saját történetünket is tekintjük, milyen föl
tűnő különbséget találunk a 48 előtti és a 48 utáni idők, 
emberek és viszonyok közöli. És ez e különbség érvényes 
egész Európára nézve, még pedig nemcsak politikai, hanem 
irodalmi, művészeti, tudományos, bölcseleti, szóval egyetemes 
társadalmi szempontból is. A század első felében a német 
idealista bölcsészet (Kant-Hegei) uralkodik, második felét 
ellenben egy rendkívül szenvedélyes materialista (1855) és 
darwinista (1859) mozgalom jellemzi. A század első felében 
regényes költői iskolák uralkodnak, második felében ellenben 
a naturalizmus jut túlsúlyra, stb. De bárha nagyon vonzó
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föladat volna a XIX. század szellemének mélyebb elemzésébe 
bocsátkozni, ez elterelne célunktól ; hiszen itt bennünket 
csak az a tény érdekel, hogy a szocializmus is milyen elütő 
képet tár elénk a 48 előtti és a 48 utáni időkben.

És hogy e különbség még feltűnőbbé váljék, a század 
két felének szocializmusa között egy tíz évre terjedő folyto
nossági hézag (1849—1859) tátong. A reakciónak ez a tíz 
esztendeje fehér, beiratlan lapokból áll a szocializmus törté
netében. Az a látszat támad, mintha a szocializmus halott 
volna. Ez időtájt Írja Reybaud: «Le socialisme est mort, 
parler de lui c’est faire son oraison funèbre». A szocializmus 
inegalt, beszélni róla annyi, mint halotti beszédet mondani 
fölötte. A reakció tíz éve alatt a 48 előtti szocializmus annyira 
feledésbe merül, hogy az új nemzedék szocialistái alig ismerik 
a 48 előtti vezéreket. Nem csoda tehát, hogy a nagy közön
ségben sincs meg eleven tudata annak, milyen jelentős átala
kuláson ment át a szocializmus a XIX. század folyamán. 
Pedig napjaink szocialista mozgalmait sem értjük meg igazán, 
ha ezt az átalakulást nem látjuk. A XIX. század első és második 
felének összehasonlítása által ugyanis kiderül, hogy amilyen 
valamely korszak (vagy nemzet), olyan az ő szocializmusa is ; 
vagy, más szavakkal, hogy a szocializmus kénytelenül és 
észrevétlenül hozzásimul a kor (illetve nemzet) uralkodó 
szelleméhez. Nem vezet, hanem vezettetik. Nem ő formálja a 
társadalmat, hanem őt formálja a társadalom. Hogy ez más
ként nem is lehet, azt könnyű ésszel fölérni. Ha pl. a XX. 
századnak sikerülni fog a levegőeget hajózhatóvá tenni, azt 
nemde nem a szocializmusnak, hanem a tudománnyal szö
vetkezett technikának fogjuk köszönhetni. Már pedig ki mond
hatja előre, hogy a harmadik dimenzió meghódítása által 
milyen nagyarányú átalakuláson megy majd keresztül az 
emberi társadalom ? És nemde, ha abban a léghajózó új tár
sadalomban is lesz még szocialista mozgalom, akkor az, 
kénytelen-kelletlen, annak az új társadalomnak természetéhez 
fog hozzásimulni, alkalmazkodni.

Amit a jövendőről így előre megállapíthat a józan ész, 
azt a múltnak történetei is igazolják. A 48 előtti szocializmus 
képét a francia nemzet tüzetokádó, a 48 utániét a német 
nemzet önfegyelmező vérmérséklete szabja meg. Ehhez képest
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a század első felének szocializmusa forradalmi indulatú, a 
század második feléé ellenben parlamentias formákat ölt. 
A kettő közötti kapcsot a marxizmus szolgáltatja, mely hegeli 
dialektikus jellemét azzal árulja el, hogy egyben forradalmi 
és törvényes alapon álló is akarna lenni, minélfogva, termé
szetesen, sem igazán forradalminak, sem igazán törvényes 
szelleműnek nem mondható. Szóval : felemás, hybrida alkatú. 
De ép ennélfogva a munkásban nemcsak fölveri és ébren- 
tartja a forradalmi indulatot, hanem azt egyben rabulistává 
is neveli.

Föladatunk tehát most már a mondottak alapján hatá
rozott formát öltött: 1. meg kell világítanunk a 48 előtti 
szocializmust ; 2. föl kell tárnunk, hogy a marxizmus miként 
gyökeredzik a 48 előtti szocializmusban ; 3. ki kell fejtenünk, 
hogy a marxizmus mily értelemben kapcsolja össze a század 
első és második felének szocializmusát.

VII.
A 48 előtti szocializmus méretek tekintetében úgy viszony

uk a 48 utánihoz (illetve 59 utánihoz), mint egy kicsinyke 
embryum a jól kifejlett nagy szervezethez. A mai ember úgy 
tekint már a szocializmusra, mint valamely mindennapos 
megszokott dologra ; a 48 előtti közönség előtt azonban még a 
titokzatosság színében, mint «vörös rém» vagy «vörös kísértet», 
jelentkezik. Tulajdonképeni otthona Franciaország és még 
alig-alig szivárog ki a francia széleken túli környezetbe. 
Magában Franciaországban is aránylagos kicsiny és titkon 
szervezett munkáscsoportok a képviselői a szocializmusnak és 
kommunizmusnak, és váratlanul rendezett kitörésekkel, lázon
gásokkal, merényletekkel ijesztgetik a zsebeféltő «bourgeoise- 
társadalmat. Mindazonáltal ennek a gyakorlatilag oly kisméretű 
szocializmusnak forradalmi heve, tüzes rajongása, képzelős- 
ködése és szárnyaló gondolkozása termeli mindazokat a szo
cialista eszméket, elméleteket, melyeken a XIX. század második 
felének szocializmusa is élősködik. Már 1848 előtt prédikálják 
az «osztályharcot», a «bourgeois és proletárius közti ellen
tétet», a szociális forradalmat», az «állam eltörlését», az 
«anarchiát», a «megélhetéshez való jogot», a «munkához való
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jogot», a «munka szervezését», a «kizsákmányolás megszün
tetését» stb.-it, stb.-it. És már 1848 előtt tervezgetik a «termelésre 
való szövetkezést», a «nemzeti műhelyeket», az «ingyenes 
hitelt», a «cserebankot», a «munkás-nyugdíjakat», a «munkás
védő törvényeket», a «kollektiv tulajdont», a « progresszív 
adót», az «általános sztrájkot», a «nyolcórás munkanapot» és 
egyéb hasonnemü intézményeket. (Lásd Ch. Seignobos jeles 
munkáját: «Histoire politique de l’Europe contemporaine. 
Armand Collin et Cie. Paris. 1897. pag. 686—87.) A 48 előtti 
szocializmushoz hasonlítva, a század második felének szocializ
musa meglehetősen terméketlennek mondható. Sem nem bon
colja élesebben a meglévő társadalmi rendet, sem nem termel 
eredeti új eszméket, terveket. Ehelyett azonban mindenek- 
fölött «wissenschaftlich» színezetre pályázik, vagyis scholasz- 
tikus és spekulativ német bélyeget nyom a 48 előtti szo
cialista elméletekre. Volt szerencsém német munkással beszél
getni, aki egy félóra alatt többször használta a «wissenschaft
lich» szót, mint Wundt egy félévi előadásainak folyamán, 
pedig ismeretes, hogy minden bölcsészek között Wundt haj
togatja legjobban a Wissenschaftlichkeit-ot.

Hogy minek köszönheti a 48 előtti szocializmus sajátos 
vad tüzességét és elméletekben, fantaszta tervekben túlontúl! 
gazdagságát, azt mondani is alig kell: a francia nemzeti 
géniusznak, illetve a fölcsigázott francia forradalmi szellem
nek. Egyáltalán tisztában kell lennünk azzal, hogy a nagy 
francia forradalom tekintendő a XIX. századbeli szocializmus 
igazi szülőanyjának. A francia forradalmat illeti meg az a 
sajátos dicsőség, hogy a társadalombontás orv mesterségét 
ő fejlesztette eddigelé a tökéletesség legmagasabb fokára : 
ő nevelt férfiakat, kik a társadalmi méregkeverés ősrégi mes
terségét finomabb műipar, sőt föllengző tudományként űzték. 
Ugyanaz a francia nemzet, mely a társadalmi élet kellemessé 
tételének egyetlen művésze, a finomult társadalmi vonatko
zások szövésének első mestere, forradalma által megmutatta, 
hogy a társadalmi élet fölbontásában, saját testének széttago- 
lásában, önbeleinek kifordításában is túl tud tenni minden 
más nemzeten. Pedig eljárása nagyon egyszerű volt. Az 
«égalité» és «fraternité» jelszavainak örve alatt ő szította föl 
saját polgárai közt a leggonoszabb gyűlölködést, az úgyneve
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zett «osztálygyülöletet», s ő emelte azt, a guillotine hathatós 
közreműködésével, valóságos tanrendszerré, sőt a hitvallás 
egy nemévé. Ő főzte, keverte azt a gyilkos társadalmi mérget, 
melyet a «bourgeois» és «prolétaire» szócskák ellentétével 
szokás megjelölni s amely két szócskának betegévé lett a 
XIX. század második felében az egész művelt világ. Szóval, 
a tervszerűen és tudományosan tenyésztett osztálygyülölet és 
osztályharc sűrített mérgével ő fertőzte meg az emberi társa
dalmat.

De ha a francia forradalmat csak erről az árnyoldaláról 
látjuk, akkor úgy tűnhetik föl, mintha egyéb se volna, mint 
a francia nemzet sötét, nagy világtörténelmi bűne. Ámde semmi 
kétség, hogy a francia forradalom nemcsak társadalombom
lasztó mérget termelt az emberiség számára, hanem igen jelen
tős lökéssel járult hozzá a XIX. század haladásához is. 
A forradalmi korszak hatvan esztendeje alatt (1780—1849) a 
vulkánikussá vált francia szellem nagy átalakító hatást gya
korolt az európai szárazföld nemzeteire, mindenütt új lendü
letet kölcsönözvén az álmatagságából fölrázott nemzeti gon
dolatnak, mint ezt főként Német-, Olasz- és Magyarországon 
látjuk. Az újkori nemzetek magasabb öntudata és szabadság- 
vágya ugyan már a renaissance korában, a XV„ sőt a XIV. 
században kezd kialakulni, hiszen, amit renaissancenak neve
zünk, az politikai szempontból alig egyéb, mint az újkori 
nemzeti öntudatnak hajnalhasadása ; de azért az európai 
nemzetek még a XVI., XVII. és XVIII. században sem tudtak 
a középkoriasság és ősies kezdetlegesség tojáshéjaiból kellően 
kiszabadulni, úgy hogy a francia forradalom fölrázó hatására 
volt szükség, hogy a testükhöz tapadó feudális maradványok 
leválhassanak. A francia forradalom tehát úgyszólván egy 
második és főként politikai renaissance gyanánt hat a nem
zetekre, amit épen a magyar történelem 1825—49-iki szakasza 
szemléltet a legfényesebben.

A francia forradalom eszerint két egymással homlok- 
egyenest ellenkező hatást gyakorol az európai közéletre ; egy
részt föléleszti, lángra lobbantja a nemzetek szabadságának és 
testvériségének nagy gondolatát, másrészt azonban épen ő tör 
az osztálygyülölet és osztályharc mérgének tudományos le
szűrése által a nemzetek életének megbontására, az újkori
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polgárosultság elsorvasztására. Meglehet, hogy külön tanul
mányban fogom kifejteni a francia forradalom szellemében 
rejlő ezt az önellentmondást, melynek keserű levét különben 
maga a francia nemzet ürítette fenékig. Egyrészt ugyanis, a 
forradalom lángja által ragadtatva, szinte világhatalomra lát
szik szert tenni (I. Napóleon alatt), másrészt azonban, önláng
jától megemésztve, végül is porba hull az épen őáltala nagyra 
szított porosz hatalom előtt (1870).

Szabad legyen itt a XVIII. század egyik hires angol poli
tikusának és írójának, Bürkének (1730—1797), jóslatára emlé
keztetnem, ki már a nagy francia forradalom idején, a ret
tentő események hatása alatt megsejtette a francia nemzet 
életerejének és katonai erényeinek a jövőben hekövetkezendő 
elhanyatlását. Az érdekes jóslatot francia fordításból, íme, itt 
idézem : «Il est à croire, que pour longtemps les facultés 
guerrières de la France sont éteintes ; il se pourrait même 
quelles le fussent pour toujours, et que les hommes de la 
génération qui va suivre puissent dire comme cet ancien : 
Gallos quoque in bellis floruisse audivinms». Burke ugyan 
angol ellenszenvvel szemlélte a francia forradalom fenyegetve 
tornyosuló zivatarát s az időpontra vonatkozólag, melyben a 
francia katonai dicsőség elhanyatlását vélte vagy kívánta, 
ugyancsak nagyon csalódott : de azért ítéletéből így is kiérzik 
az angol politikus nagy józansága. És szabad legyen itt 
arra is emlékeztetnem, hogy a zseniális Fox (1749—1806), 
épen ellenkezőleg, dicső világtörténeti esemény színében látta 
a francia forradalmat, ami állal Burkeöt és politikai barátai
nak legnagyobb részét teljesen elidegenítette magától. Csodál
kozhatunk-e afölött, hogy két ily államférfiú ennyire ellen
kezően ítéli meg saját korának világeseményét ? Epenséggel 
nem. Ha látjuk a föntjelzett két ellentétes irányzatot, mely a 
francia forradalmi korszak válságaiban lappangott, akkor 
nagyon is megértjük, hogy miért tévedett külön-külön mind 
a két politikus, illetve miért volt a kettőnek csak együttvéve 
igaza.

A francia forradalom kihatásának eme két ellentétes 
(lendítő és bomlasztó) irányzata különben igen szemlélhető 
módon jut kifejezésre a 48-as idők forradalmi alakjaiban, 
így pl. az olasz egység törhetetlen előharcosának Mazzininak
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rajongó egyénisége mily érdekes képviselője a nemzeti szabad
ság és nemzeti testvériség eszméjének, mely a francia forra
dalomból sugárzott ki. Ellenben Marx konok egyénisége milyen 
jellemző megtestesülése annak az égő osztálygyülöletnek, mely 
a francia nemzet testét forradalmi vonaglásokba ejtette. Marx 
történeti jelentősége tulajdonképen az, hogy ő ezt az osztály- 
gyűlöletet mind magába szíttá s később az «Internationale» 
segítségével az európai munkásvilágban széjjelárasztotta. 
A nemzeti szabadság és a nemzeti testvériség nagy gondolata 
(Petőfi világszabadsága) ugyanis önként ragadt át a francia 
forradalomból a többi nemzetekre s ezeknek mindenike maga 
termi a saját külön nemzeti szabadsághőseit; az osztálygyülö- 
let fanatizmusa azonban nem terjedt ily könnyen a többi 
nemzetekre át és nem nevelhetett ily könnyen minden nem
zet körében «osztályapostolokat». Itt már szükség volt egy 
külön egyéniségre, ki, félig-meddig hazátlannak érezvén magát, 
az osztálygyülöletnek általános központi apostolává váljék s 
a társadalombomlasztás elveit rendszeres kioktatással vigye 
át a többi nemzetek munkás fiaira, első sorban pedig a német 
munkásokra. E sötét, de nagyszabású szerepet Marx vállalta 
magára.

Ha ily módon Marxot a francia forradalom növendéke 
gyanánt fogjuk föl, akkor megtettük az első lépést szocializ
musának megértéséhez. Ámde a francia forradalom nemcsak 
az által vált a XIX. század szocializmusának szülőanyjává, 
hogy a társadalom megbontásának mesterségére tanította vak
buzgó híveit. Mert aki pusztán csak a társadalmi bomlasztás 
elvét hirdetné, az követőkre az emberek közt nem találhatna. 
Hogy az emberek a társadalmi rend gyökeres szétrombolására 
kaphatók legyenek, el kell velük hitetni, hogy a tökéletesen 
feldúlt rend helyébe egy merőben új és eszményiesen szép 
társadalmi rendet lehet majd léptetni. A Forradalom ehhez 
képest nemcsak dühös társadalombontókat, hanem egyszers
mind dühös álmodókat nevel, kik egy merőben új társadalmi 
rend kieszelésében és kiszinezésében tobzódnak. Ez a nyitja 
annak, hogy a Forradalom növendékei között meg kell külön
böztetni a «kommunisták»-at a «szocialisták»-tói.

A német állam- és társadalomtudósok e két fogalomnak 
sokféle skolasztikus értelmezését kisérlették meg, bizonyos



59

programnibeli különbséget keresvén a Forradalom kétféle 
növendékei között. Pedig nyilvánvaló, hogy ilyen terminusokat, 
mint «szocialista», «kommunista», csak történelmi alapon sza
bad értelmezni. Az idők változásával ugyanis az ilyen fogal
mak tartalma is változásnak van alávetve, minélfogva az a 
skolasztikus törekvés, mely folyékony tartalmukat mestersé
gesen meg akarja rögzíteni, e fogalmaknak teljes meghamisí
tásához vezet. Az ilyen folyékony fogalmakkal szemben azt 
az eljárást kell követnünk, hogy mindenekelőtt eredeti, vagyis 
kezdetbeli történeti jelentésüket iparkodunk fölkutatni. A jelen 
esetben a történeti kutatás azt mutatja, hogy a nagy francia 
forradalom kétféleképen sodorta magával az elméket : az erő
szakos egyéniségeket beleragadta a forradalom föl forgató gya
korlatába, a szemlélődő egyéniségeket arra ingerelte, hogy, a 
meglevő társadalom bírálata alapján, egy új társadalom képét 
rajzolják meg. így nevelt a Forradalom egyrészt kommunistá
kat, mint pl. az összeesküvéséről ismert Babeuföt, másrészt 
szocialistákat, mint pl. ama kornak legképzelősködőbb fiát, 
Főúriért, kinek «phalanstère»-je nálunk főképen Madách Imre 
világkölteménye által vált ismertté.

A kommunizmus lényege tehát eredetileg abban kere
sendő, hogy forradalmi erőszakkal tör a társadalmi rend meg
döntésére, állítólag azért, hogy az «égalité» és «fraternité» 
alapján új társadalmat létesítsen. Hogy az ilyen irányzat, 
melynek lényege a forradalmi erőszak, nem ér rá sem a meg
levő társadalom alapos bírálatára, sem az új társadalom intéz
ményeinek és működésének kirajzolására, az nemde magától 
értetődik. A kommunizmus tehát eredetileg forradalmi erő
szakosságán kívül ama jellemző bélyege által tűnik ki, hogy 
csak igen kezdetleges és fogyatékos elméleti programmot tud 
nyújtani. Végül szembetűnő, hogy ez a csekélyke programmja 
is éles ellentétben áll azzal, amit valósággal művel ; mert 
amíg «égalité»-ről és «fraternité»-ről ábrándozik, addig, való
sággal lángoló osztálygyülölettől hevítve, uszítja a «proletaire»-t 
a «bourgeois» ellen, remélvén, hogy a polgárháború útján a 
kormányhatalmat és az országvagyont magához ragadhatja.

Ami most már a «szocializmus»-t illeti, az eredetileg 
mintegy visszája a «kommunizmus»-nak, mert ez utóbbi a 
nagyon is tüzes gyakorlat miatt nem jut el a kellő elméleti
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Programm megfogalmazásához, holott amaz a nagyon is tüzes 
programmgyártás miatt veszíti el a gyakorlat iránti minden 
érzékét. Szomorú és egyben kacagtató látvány, hogy a nagy 
francia forradalom szelleme miként állítja egymással szembe 
a cselekvő és a szemlélődő furor embereit : a Babeuf és a 
Fourier típusa szerint metszett alakokat. A Forradalom nem
csak a francia társadalmat bontotta meg, hanem megbontotta 
a társadalombomlasztók lelkét is: az egyiket elméleti eszétől, 
a másikat gyakorlati eszétől fosztván meg. így hát a Forrada
lom lélektanából folyik, hogy szükségszerűen kellett kommu
nistáknak és szocialistáknak előállaniok, hiszen, ha a gyakorlat 
és elmélet kölcsönösen egymáshoz igazodnak és egyik a 
másikat nem veszti végkép szem elől, akkor nem is támad
hat forradalom.

Ezek után könnyen érthető lesz, ha «kommunista isko
lát» csak egyet nemzett a Forradalom, ellenben «szociálista 
iskolákat» a szivárvány minden lehető színárnyalatában ontott 
magából, úgy hogy részletes jellemzésük külön könyvnek 
megírását tenné szükségessé. Csakis egy kommunista iskola 
azért volt elegendő, mert a társadalmi rendet forradalmi erő
szakkal ledönteni, ahhoz többféle módozat nem kívántatik. 
Ellenben a társadalmi rendet szidni vagy bírálni, illetve a 
meglévő helyébe valamely új rendet kieszelni, arra akárki 
a maga vérmérséklete, értelmi foka, gyakorlati érzéke, rövi
den egyénisége szerint fog vállalkozhatni, úgy hogy szociálista 
árnyalatok tetszésszerinti számban állhatnak elő. Világos 
továbbá, hogy a szociálista iskolák, mivelhogy előttük a fő 
az új társadalmi rendnek elméleti megszerkesztése és képze
letbeli kiszinezése, önkéntelenül az «osztályok harmóniáját» 
fogják követelni, sőt ez összehangozásnak és a belőle folyó 
általános és véghetetlen emberboldogságnak rajongó festésében 
fognak egymással vetélkedni, holott a kommunisták, mivel
hogy nekik elsősorban a meglévő társadalmat kell forradalmi 
erőszakkal ledönleniök, mindenképen az osztálygyülölet és 
osztályharc végső elvaditására és elmérgesítésére törnek.

De bárha ily módon az osztályharmónia és az osztály
harc elvei a szocializmust és kommunizmust éles ellenkezés
ben állóknak mutatják, égy percre sem szabad felednünk, 
hogy mindaketten ugyanazon egy anyának, a Forradalomnak,
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testvéri szülöttjei. A Forradalom ugyanis ép oly mértékben 
lobbantotta lángra egy káprázatos jövőnek társadalmi csal- 
képeit, mint ahogy a végletekig felfokozta a múltak ellen 
támadó, bőszen romboló szenvedélyeket. Akik azokat a kivé
teles időket átélték és látták a vad fejetlenséget, a sötét 
khaoszt, melybe a Forradalom a francia társadalmat döntötte 
volt, majd pedig hihetetlen felülkerekedését olyan hatalmak
nak, melyekről halandó nem képzelte, hogy valaha kormány- 
rúdra juthatnak: mondom, akik ezeket a terrorista időket 
átélték, azok ugyan hoztak valamely lendületet magukkal, 
melyet a csöndesebb korszakok emberei nem ismernek, de 
elvesztették ítélőképességüket abban a tekintetben, hogy tartó
san mi lehetséges és mi nem lehetséges az emberi társada
lomban. így hát ép oly mértékben érthetővé válnak a pha- 
lanstére-ket tervező Fourier-féle, mint a párizsi külvárosokban 
összeesküvést szító Babeuf-féle alakok. Nem szabad azonban 
a Fourier-féle egyéniségeket összetéveszteni azokkal az álmo- 
dókkal, kiket, mint Thomas Monist, Campanellát stb. utópia- 
írók neve alatt szoktunk összefoglalni. Fourier ugyanis a 
legmélyebb hittel és meggyőződéssel itt és most megvalósít
hatónak és megvalósítandónak hirdeti phalansteriumos társa
dalmi rendszerét. Jellemző reá nézve, hogy tíz éven keresztül 
a napnak abban az órájában mindig hazament, amelyet 
találkozási órául állapított meg egy nála jelentkezendő millio
mos maecenással, aki neki az első phalansterium fölépítését 
lehetővé tenné. Béranger mondja ezt így el és hozzáteszi : 
«Mi sem meghatóbb, mint ez a szívós, eleven hit. Ó mily 
szívesen adtam volna neki egy milliót, noha tudománya nekem 
tökéletlennek látszik, hiszen az emberi természetet alig tekin
tette mésként, mint az anyagiasság szempontjából».

Megvallom, hogy ezt a szívós hitet, melyet a költő itt 
oly meghatónak mond, épenséggel nem tartom meghatónak, 
mert gyökerében azonos a Marat és Babeuf hitével, hogy t. i. 
az emberi társadalom minden történelmi gyökereitől teljesen 
eltéphető. Az a kommunista vakhit, hogy az emberi társa
dalom életfáját elfürészelhetjük úgy, hogy az többé ne gyöke- 
redzzék a múltnak termő talajában, méltó kiegészítést nyer 
abban a szociálista vakhitben, mely a Társadalom merőben 
új életfájának mesterséges, utópiás, hogy ne mondjam gyári
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úton való előállítását lehetségesnek tartja. Mint ahogy nem 
lehet retortában «homunculus»-t készíteni, azonképen lehe
tetlen a társadalmat saját múltjától elmetszeni az utópiás 
recipe szerint, mesterségesen új társadalmat gyártani. Harvey- 
nek az a híres biológiai alapigazsága, hogy «Omne vivum ex 
ovo» átvihető a társadalomtanba és itt az nOmnis societas ex 
societate» sarkalatos tétel alakjában fejezhető ki, melynek 
fejtegetésébe azonban ez alkalommal nem bocsájtkozhatom.

Ha megismertük, hogy a Fourier hite és a Babeuf hite 
egy tőnek két hajtása, akkor nem fogjuk Főúriért egyszerű 
utópia-írónak tekinteni, aki a képzelősködésben való gyönyör
ködésből szerkeszti új társadalmát. Hanem meglátjuk benne 
a forradalmi utópistát, kit az előbbi századok utópistáitól a 
megvalósítás fanatizmusa igen feltűnően megkülönböztet. Ezt 
a fanatizmust pedig a Forradalom oltotta Fouriernak külön
ben nagyon szelíd egyéniségébe. Meg kell jegyeznem, hogy a 
fourierizmusnak s a többi 48 előtti szocialista iskoláknak a 
Forradalom szellemében való gyökeredzését sem a történészek, 
sem a társadalombúvárok nem világítják meg kellőképen, úgy 
hogy ezt az előbbiekben különös nyomatékkai kellett hangoz
tatnom, mivel az eredeti <ckommunizmus»-nak és «szocializ
musának sajátságos ellentéte és kölcsönös kiegészülése csak 
így válik érthetővé.

A XIX. század második felében azonban már sem 
Babeuf-, sem Fourier-féle egyéniségek nem támadhatnak 
többé, vagyis a régi értelemben vett «kommunista» és «szo
cialista» fogalmi különbségek szükségszerűen elenyésznek, 
mivelhogy a világ nem áll többé a nagy francia forradalom 
igézete alatt úgy, mint a század első felében. A zseniális 
Lassalle (1863-ban) német nemzeti alapokra helyezi át a szo
cializmust, midőn a német munkásokat buzdítja, hogy poli
tikai pártot alkossanak, s az általános választói jog kivívása 
útján nyerjenek olyan politikai befolyást, hogy az államot 
érdekeik megvédésére felhasználhassák. így ő adja meg a 
döntő lökést, mely a szocializmus német parlamenti típusá
nak kialakulásához vezetett s mely aztán mindenfelé után
zásra lelt. Hogy az alkotmányos formákkal való megalkuvás 
milyen nevezetes fordulatot jelent a szocializmus történeté
ben, azt napjainkban egyre jobban érezzük és az a jövőben
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még nagyobb mértékben fog érezhetővé válni. Egyik követ
kezménye a nemzeti és politikai élet formáival való meg
alkuvásnak az, hogy a régi forradalmi kommunizmus és 
forradalmi szocializmus (utopizmus) elvesztik létezési föltéte
leiket és egyúttal fogalmi értelmüket. Ha tehát fönn akarjuk 
tartani a szocializmus és kommunizmus fogalmi különbségét, 
akkor, a XIX. század második felének megfelelően, új tar
talmi megállapításokra lesz szükségünk.

De már a 48 előtti időkben, különösen 18W óla egyre 
jobban összehabarodnak a kommunizmus és szocializmus 
eredeti fogalmai, úgy hogy nincs mód többé őket a régi 
értelemben egymástól elkülöníteni. Igen jellemző és érdekes 
példát nyújt erre vonatkozólag épen Marxnak «nemzetközi 
szocializmusa», melyet ő maga « komm unizmus » -nak tekint a 
48 előtti «kommunista manifesztum»-ában, sőt még későbben 
is. Amennyiben Marx igazi megtestesülése az osztályharc 
elvének, annyiban rögtön hajlandók is volnának őt kommu
nistának minősíteni, mert az osztályharc elve forradalmat 
követel: a proletariátus forradalmát a bourgeois-társadalom 
eltörlése céljából. És Marx nem is szűnik meg soha e forra
dalmat hirdetni, csakhogy nem is megy túl a hirdetésen, 
hiszen ő nem összeesküvő, mint Babeuf vagy mint Blanqui. 
Szóval, az osztályharc és a szociális forradalom a marxizmu
son belül a doktrína jelleget öltik, minélfogva Marxot nem 
lehet többé olyan értelemben kommunistának nevezni, mint 
Babeuf-öt vagy Blanqui-t. Ó doktrinárius kommunista és az 
ilyet már alig lehet a szocialistától megkülönböztetni. Külön
ben is «nemzetközi» alapon forradalmat csinálni nem is 
lehetséges. Forradalom ugyanis mindig csak valamely nem
zeten belül törhet ki; ellenben két vagy több nemzet között 
csak háború folyhatik, nem pedig forradalom. A «nemzetközi 
forradalom» tehát contradiciio in adjecio. Marxról ezért el 
lehet mondani, hogy ő forradalmi is, nem is; kommunista 
is, nem is.

Hasonlóan nem nevezhető többé olyan értelemben szo
cialistának, mint pl. Fourier, mert ő nem rajzolja és nem 
színezi ki azt a jövendő társadalmat, melyet a lerombolt 
bougeois-társadalom helyébe tenni szándékozik. Mérhetetlenül 
óvatos minden olyan kifejezés használatában, mely azt a lát
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szatot kelthetné, mintha ő a jövendő társadalom képét előre
vetíteni akarná. Különben is, szellemének elvontságánál fogva, 
ilyen képzeleti feladatra nem is vállalkozhatnék. Bármily 
nagy hatással volt reá Fourier: a képzelgősség tekintetében 
ő eme francia mesterének egyenes ellentétje. El kell ismerni 
Marxról, hogy a jövendő társadalom színes csalképeivel ő 
sohasem hódította el a munkásvilágot, sőt inkább arra ne
velte, hogy az utópiákat és utópistákat lenézze. Fájdalom 
azonban, ő maga is utópista volt, csakhogy nem abból a faj
tából, mely a képzelmet, hanem abból, mely az elvont észt 
teszi szerelmessé a társadalmi utópiába. Kommunista mani- 
fesztumában, mint látni fogjuk, elvont fogalmi alakban meg
találhatók a 48 előtti forradalmi kommunizmus és szocializ
mus minden utópiái, ámde egy újjal és eredetivel megtoldva, 
mely Marx egyéniségére mindenekfölött jellemző világos
ságot vet.

Ó ugyanis magát a forradalmat teszi meg utópiának, 
vagyis ha ő a jövőbe tekint, akkor az emberi nem minden 
üdvösségét a proletárius forradalmak sorától, vagy ha job
ban tetszik, egy utolsó nagy proletárius világforradalomnak 
bekövetkezésétől teszi függővé. Más utópisták azt a Hesperi- 
dák kertjét festik, mely a jövőben hihetetlen gyönyörök tel
jességével kecsegteti az emberi társadalmat: Marx, a jövőbe 
szögezvén tekintetét, ott egy mérhetetlen arányú forradalom 
körvonalainak látja piroslását, mely az emberiség megváltó 
forradalma leszen. A bérmunkások hadserege az a megváltó 
társadalmi osztály, mely abból a végső megváltó forradalom
ból, mint győztes fog kikerülni s mely ez utolsó osztályharc
cal minden osztályharcnak, sőt minden osztály különbségnek 
véget fog vetni. Marx így fejezi ki az «égalité» elvét. (Lásd: 
«Das kommunistische Manifest.» Siebente deutsche Ausgabe, 
1906. pag. 38.) E gondolkozás értelmében az emberi nem 
jövendő üdve három tényezőtől függ : 1. egy megváltó csele
kedettől s ez a proletárius forradalom ; 2. egy megváltó osz
tálytól s ez a proletariátus ; 3. egy megváltó tudóstól s ez 
Marx maga. Miután pedig a tudós is megvan, a társadalmi 
osztály, melyre támaszkodik, is megvan, nagyon természetes, 
hogy az egész gondolatmenet súlya az 1. pontra, a forrada
lomra esik. Míg tehát más utópisták a jövendő társadalom
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képét festik, addig Marx a jövendő forradalmát hirdeti, mint 
amely azt a jövőbeli társadalmat ellenállhatatlan erővel meg 
fogja magából szülni. Szóval a pozitív jellegű utópiát negatív 
jellegű utópiával pótolja. Nem szükséges a jövő társadalmát 
pozitív alakban megrajzolni, hanem elég azt a forradalmat 
megérteni, mely szülőanyja lesz ama nevezetes új társada
lomnak, ahol többé osztálykülönbségeket nem ismernek. 
Erről a forradalomról pedig azt tanítja Marx, hogy a kapi
talista termelési rendszerből elemi szükségszerűséggel folyik. 
A kapitalista termelési rendszer ugyanis egyre nagyobb töme
geket egyre mélyebb nyomorba taszít és a tőkéket egyre 
kevesebb kézben központosítja, úgy hogy e folyamat által 
nemcsak a maga tönkjét készíti elő, hanem akarata ellenére 
elősegíti a kollektiv tulajdonon alapuló jövőbeli társadalmat. 
Ez a Marx-féle hires nyomor- és kriziselmélet azonban, mely 
a kapitalista termelési rendszer csődjét hirdeti, maga hama
rább jutott csődbe, semmint az a rendszer, melynek bukását 
jósolta. Nemcsak az úgynevezett «revizionisták», de az igaz
hitű marxisták is kénytelenek elismerni, hogy sem az a hihe
tetlen méretű világnyomor, sem a tőkéknek ama hihetetlenül 
kevés kézben való központosulása nem következik be úgy, 
ahogy azt Marx a kapitalista termelési rendszerből szükség
szerűen folyónak feltüntette. Vagyis kiderül, hogy a szükség- 
szerű gazdasági folyamat, mely Marx szerint ellenállhatatlan 
erővel a gazdasági világcsődhöz és világforradalomhoz vezet, 
nem egyéb, mint egy különös új neme a szocialista utópiák
nak, melyet — nézetem szerint — a negativ, vagyis Marx-féle 
utópiának nevezhetünk.

Ennek az utópiának gazdaságtant alapját csak később 
fogom megvilágítani ; egyelőre az fontos, hogy lélektani alap
jait megértsük. Tudni kell, hogy a negyvenes évek francia 
társadalmát sajátságos izgatottság és forradalomváró hangulat 
hatja át és hogy ez a korhangulat Marxban, egyéniségénél és 
hányatott, bizonytalan körülményeinél fogva, életének alap
hangulatává lesz. Mikor a 48-as forradalom csakugyan be
következik, ő ebben a tényben elméletének igazolását látja. 
Azt hiszi, hogy ez lesz az 1789-ikinél is nagyobb méretű for
radalom, mely a kapitalista termelési rendszert eltörli és 
helyébe a kollektivista köztársaságot teszi. Mikor azonban a

Palágyi : Marx és tanítása. 5



mindeneknél vérengzőbb júniusi utcai csata, mely a szocia
lista munkások seregét jóformán megsemmisítette, reményeit 
halomra dönti, ő a német munkásforradalomban bizakodik 
és noha, ebben is csalódni kénytelen, mégsem adja fel 
soha a bekövetkezendő megváltó forradalomba vetett hitét. 
A XIX. század második fele egyre jobban felszabadul a francia 
forradalmi szellem igézete alól, de Marx ehhez kötötte egész 
érzésmódját és gondolatvilágát Ezentúl ő hát a Forradalom 
Tantalusa lesz, kinek lelke szünettelenül ég a megváltó for
radalom után való szomjúságtól, anélkül, hogy e szomjúságát 
valaha a legkisebb mértékben is elolthatta volna. Ha ezt a 
Tantalust benne megismerjük, akkor minden gondolatát és 
tettét könnyen meg fogjuk érteni.

VIIL
Mikor évek hossza sora előtt Marxot tanulmányozni 

kezdtem, azt hittem, hogy bölcsészt találok benne, ki nem 
elégszik meg az egyéni ember világának kutatásával, hanem 
az emberiség nagy élet- és gondolatközösségeinek mérhetetlen 
titkát fürkészi, hogy új utakat törjön eme közösségeknek a 
fejlődés magasabb fokaira való tudatos emelése felé. Szóval, 
azt hittem, hogy Marx igazi társadalombölcsész s az emberi
ség jóltevője. De mikor áthatoltam írásainak ködén, találtam 
ugyan benne érdekes, mert nagyakaratú és sajátos, elvont 
szenvedélytől kergetett egyéniséget : de filozófusnak még csak 
nyomát sem. Ha ő bölcselkedni akar, előbb egy garmada 
könyvvel rakja tele asztalát, hogy, nekiesvén, felfalhassa 
őket. Nem tudja azt, hogy az igazi bölcsészre nézve a holt 
könyvek csak másodrendű jelentőséggel bírnak ; mert előbbre- 
való neki saját lelkének élő könyve, melynek titkos jegyeit 
betüzgeti mindhalálig, mivelhogy ez élő jegyekben rejlik 
mindaz, amit magunkról, a társadalomról s az egész világról 
tudhatunk. Marx az egyéniségek ama fajához tartozik, kik 
valami jelentősei sohasem magukban, hanem csak magukon 
kívül, a koreseményekben és korhangulatokban találnak. 
Innen van, hogy írásai magukban véve érthetetlenek, s csak 
akkor mondanak valamit, ha kiegészítjük őket a koresemé
nyek és korhangulatok rajzával, amelyekből fakadtak. Aki
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nem ismeri a XIX. század 30-as és 40-es éveinek történetét, 
az papolhatja ugyan az agyoncsépelt Marx-féle jelszavakat, de 
alapjában véve nem ért meg belőlük semmit. Mert e jelsza
vak csak elvont lerakódásai ama korhangulatoknak és kor- 
illuzióknak, melyek a 30-as és 40-es években a nagy francia 
forradalom emlékeinek hatása alatt támadtak.

Német tudósok, akik szeretnek mindenből bölcsészetet 
faragni, Marx elméleteit is egy új filozófia színében tüntették 
föl. Különben Marxnak ritka hűségű barátja és 40 éven át 
munkatársa, Engels, egy Dühring ellen intézett munkájával, 
mely immár 6-ik kiadásban jelent meg, nagyon hozzájárult 
ahhoz, hogy Marxról, mint valamely bölcsészeti világnézet 
megalapítójáról, kezdtek beszélni Németországban s ennél
fogva természetesen hazánkban is. — Megemlítem még, hogy 
a cseh származású jeles társadalomtudós, Masaryk, prágai 
egyetemi tanár, noha sok tekintetben keresztüllát a Marx 
elméletein, a marxizmusról irt 600 oldalas munkájában mégis 
arra az alapra helyezkedik, mintha Marx új bölcsészeti világ
felfogás szerzője volna. Igen, ha az osztálygyülölet elve azzal 
az inspiráló erővel bírna, hogy megnyitná előttünk a termé
szeti energiák és a szervezetek fejlődésének titkait vagy ha 
egy megváltó forradadalomba vetett vakhit arra képesítene 
bennünket, hogy az emberi elme tevékenységét s az igazság 
kutatásának módszereit jobban megismerjük: akkor hihető 
volna, hogy marxista természetbölcsészet vagy marxista isme
rettan is létezhetik. Ám ha nem adjuk akárkicsodának a 
mathematikus, fizikus vagy biológus címet, akkor kissé meg 
kellene néznünk az embert (és életmunkáját), akit a filozófus 
jelzővel tisztelünk meg.

Ismerjük meg a marxismust a maga valódiságában : 
ami, mint mondtam, csak úgy lehetséges, ha megmutatjuk, 
hogyan fakadt az a 30-as és 40-es évek korhangulataiból és 
forradalmi izgalmaiból. Az 1830-iki (júliusi) és az 1848-iki 
(februárusi) forradalom időközének nemzedéke elmondhatta 
magáról : mögöttem a forradalom, előttem a forradalom, sőt 
talán hozzátehette : fejem fölött a forradalom, lábam alatt a 
forradalom, mert hiszen felülről szimatolták, alulról meg szí
tották a forradalmat. Ennek a korszaknak kevés oly jellem- 
.zetes alakja van, mint Marx, ki annak legszélsőségesebb

5*
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hangulatait elvontan megrögzítette magában és elvekké ko
vácsolta a munkásvilág számára.

Egy pillantást kell tehát vetnünk a két forradalom közti 
időre (1830—1848) és annak az 1789-iki nagy forradalommal 
való lelki kapcsolatára. A történetírók külön választják azt a 
korszakot, mely 1789-től Napoleon bukásáig, 1815-ig terjed 
és nem csatolják mindjárt hozzá az 1815-től 1849-ig terjedő 
szakaszt, mely pedig az előbbinek egyenes folyománya és 
vele sajátos egészet alkot. Az egész 1789—1849-ig terjedő 
hatvan esztendő Európára nézve az a nevezetes korszak, 
mikor mintegy hipnotizálva van a francia forradalmi szel
lemtől : mikor az uralkodók koalíciókat és szent szövetséget 
alkotnak a forradalom ellen, a népek pedig a nemzeti sza
badság és nemzeti testvériség szent lángjától tüzesednek át a 
francia nemzeti géniusz hatása alatt. De 1849 után, a reakció 
idejében, majd meg a nemzeti élet újabb feltámadásának kor
szakában Európa mindjobban felszabadul a francia forra
dalmi szellem igézete alól, mert ekkor már nem puszta hevü- 
lésre, hanem intenzív munkára van szükség: a nemzeti 
egyéniségnek minden téren való teljes kifejtésére, a gazda
sági, tudományos, irodalmi és művészeti önállóság lehető 
legteljesebb megvalósítására.

Másként áll a dolog a francia nemzetre vonatkozólag : 
ó nem tud még 1848 után sem szabadulni saját forradalmai
nak végzetes utóhatásaitól ; neki lakolnia kell azért, hogy 
forradalmi önkívületi állapotaiban botor kézzel fejszét emelt 
az emberi polgárosultság sarkalatos létföltételei ellen. Bün- 
hődése ott kezdődik, ahol Napoleon végleges bukása után 
(1815), el kell tűrnie, — ha ugyan alkotmányos formák között 
is — az idegen hatalmak védelme alatt álló Bourbonok re
staurációját. Itt kezdődik a francia nemzeti önérzet megaláz
tatása, itt egyszersmind a szebb forradalmi vívmányok lábbal 
tiprása az úgynevezett fehér terrorizmus által. Kettős keserű
ség tölti el a francia nemzet lelkét : föltámad benne a napó
leoni gloire után való visszavágyódás, de egyben felujul benne 
fokozatosan a nagy forradalom emléke s az emlékkel együtt 
annak egyre forróbb visszaáhítozása. Beáll a francia nemzet 
történetének ama nevezetes időszaka (1824—48), midőn a 
nagy forradalom emléke rettentő lidércnyomásként nehezedik



rá a nemzetre, oly módon, hogy e lidércnyomásból újabb 
forradalmi katasztrófák származnak, melyeket másodlagos 
forradalmaknak nevezhetünk, szemben a nagy anyaforrada
lommal, melynek méhéből emlék- és vágy felírj ulás által utó
hullámokként szakadtak ki. E másodlagos (30-iki és 48-iki) 
forradalmaknak jellemvonása, hogy nem elemi kitörések, 
hanem az olasz karbonarizmus hatása alatt keletkező titkos 
társulatokban készítik őket elő, holott az anyaforradalom, 
mint azt mondani is alig kell, elemi katasztrófa jellegével 
bírt és nem titkos társulatok aknamunkájából keletkezett. 
Még a forradalomcsinálásban is így tűnik ki a francia nem
zetnek erő- és erkölcsbeli elsülyedése.

Ami az 1830-iki vagy júliusi forradalmat illeti, az csak 
félig sült el, mert a köztársaságiak, akik csinálták, még nagyon 
is gyöngék voltak ahhoz, hogy köztársasági célzatukat meg
valósítsák, minél fogva kénytelenek voltak eltűrni, hogy az 
elűzött Bourbonok helyét a fiatalabb orleánsi ág foglalja el: 
a munkásokkal parolázó polgárkirálynak, Louis Philippenek, 
személyében. Ezért az 1830-iki forradalmat nagyon elmésen 
az «elsikkasztott forradaloménak nevezték el, ámbátor alap
jában véve nem volt egészen elsikkasztva, amennyiben elfoj
tott lángja a politikai élet felülete alatt titkos társaságokban 
harapódzott tovább és a puccsok hosszú sorozatában csapott 
felszínre, míg végül az 1848-iki februáriusi forradalomban 
nem tört elő, hogy egész Európára átragadjon. Ez a 18 évi 
időköz, mely a 30-iki és 48-iki forradalmi hullámok közé 
esik, s mely a francia történelemben a júliusi vagy polgár- 
királyság nevét viseli, azért bír különös fontossággal, mert 
benne mérgesedik el végképen a forradalmi szellem kommu
nista vagy ha úgy tetszik, szocialista jellegűvé. A XIX. század 
kommunizmusa és szocializmusa, mint a politikai életnek 
gyakorlati tényezője, a polgárkirályság idején születik meg, 
azokban a titkos társulatokban, melyek Louis Philippe ural
mát aláaknázzák. Aki tehát a XIX. század szocializmusának 
történetét valóban ismerni óhajtja, annak nemcsak a szocia
lista elméleli rendszereket kell tanulmányoznia, melyek már 
a Bourbonok restaurációjának szakában virágzanak, hanem 
különös figyelemben kell részesítenie a polgárkirályság titkos 
társulatait, illetve a bennök rejtőző kommunista mozgalmat,
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mely sikertelen lázadásokban tör elő, s mely utóbbi a 48-iki 
forradalomnak határozottan kifejezett szociális bélyeget köl
csönöz.

Reánk nézve ezek a titkos francia társulatok azért is 
különös jelentőségűek, mert Marxnak szocialista agitátort 
pályafutása, ha nem is egyenesen bennük, de a hatásuk alatt 
alakuló «Bund der Kommunisten»-ban kezdődik. Német mun
kások, vándorlegények, szökevények már 1834-ben titkos 
szövetséget: «Bund der" Geächteten» alakítanak Párisban, 
mely azonban még csak a német nemzeti szabadság és a 
német nemzeti újjászületés jelszavait hajtogatja. Belőle sze
cesszió útján jő létre a «Bund der Gerechten», mely már 
szocialista és kommunista mederbe jut, miért is nemsokára 
a «Bund der Kommunisten» nevet veszi fel. Ez a két titkos 
német összeverődés kifelé, a nyilvánosság előtt, mint mun
kás-önképzőkör jelentkezett és szellemében csak gyengécske 
visszhangja volt két francia titkos forradalmi társulatnak: a 
Société des «Droits de l’homme» és a Société des «Saisons»- 
nak, melyek közül az első az 1832-iki és 34-iki nagy lázadá
sokat szervezte, az utóbbi pedig az 1839-iki vakmerő puccsot 
csinálta. E titkos társulatokban mintegy a nagy francia for
radalom lelke tér vissza s jár kísérteiként az élők között, 
hogy újra rémítgesse őket. A «Droits de l’homme» még csak 
a jakobinus köztársasági elvnek hazajáró lelke, ellenben a 
«Saisons» ártatlan elnevezés alatt már a Babeuf-féle kommu
nista összeesküvésnek újraéledése rejtőzik. Ki hitte volna, 
hogy egy Babeuf szelleme is feltámadhat még, sőt eleven 
erővé is válhatik négy évtized múlva? És lám, ez is megtör
tént; de mondhatom, hogy ennél érdekesebb és tanulságosabb 
esetet alig ismerek a XIX. század társadalmi nyavalyáinak 
gazdag történetében.

Úgy történt az eset, hogy «Droits de 1 homme» repub
likánusai, lázadásuk leveretése után börtönbe kerülve, ott a 
börtönben köztársaságiakból kommunistákká lettek, Babeuf 
híveivé vedlettek át. Majd kiszabadulva a fogságból, most már 
babouvista alapon kommunista titkos társulatot, a «Saisons»-1, 
szerveztek. A francia kormány tehát azt érte el, hogy bör
tönbe vetve a lázadókat, republikánusokból a börtön csönd
jében kommunistákat nevelt magának, kik kiszabadulva a
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régi republikánus társulat helyett új kommunista társulatot 
alapítot-tak. De a legérdekesebb a dologban az, hogy a köz- 
társasági elvnek miként lettek a börtönben babouvistákká.

Ismeretes, hogy Babeuf összeesküvése utolsó és legszél
sőbb kilengése volt a nagy francia forradalom rém uralmi 
korszakának és hogy nem volt egyéb, mint megakadályozott 
kísérlet a Robespierre bukásával véget ért rémuralomnak 
kommunista alapon való fölújítására. És bizony hajszálon 
múlt, hogy 1796-ban meg nem ismétlődtek az imént letűnt 
terrorista korszaknak minden borzalmai: mert Babeuf-nek 
sikerült a hegypárt maradékaival való egyesülés által vagy 
16.000 főnyi jól fölfegyverzett fölkelőt összeesküvésébe bele
vonni. De a tervnek, mely a Direktorium uralmára vég
zetessé válhatott volna, árulója akadt; az összeesküvés fejeit 
elfogták, Babeuf a vérpadon végezte életét (1797). Az össze
esküvők egyike azonban, a pisai származású Filippo Buonar
roti, Babeuf kebelbarátja, harminc évvel későbben Brüsszelben 
könyvet írt az összeesküvésről : «Conspiration de l'égalité dite 
de Babeuf etc.» címen (1828), s ez a könyv az, mely né
hány példában a «Droits de Fhomme» börtönbe vetett tag
jainak kezébe jutva, belőlük vakbuzgó babeuvistákat nevelt.

A marxizmus számos ősei között elsősorban ott szere
pel a babeuvizmus. Babeuf tana ugyan még nagyon kezdet
leges alakja a kommunizmusnak, de épen abban rejlik érde
kessége, hogy minden rabulista körmönfontság nélkül tálja 
elénk a kommunizmus igazi lényegét. A teljes egyenlőség 
nevében a magántulajdon megszüntetését, illetve a vagyon
közösséget és a termelt javak egyenlő elosztását követeli. 
Miután a falu és város közötti különbség az emberek egyen
lőtlensége által jött létre, a városok lerombolandók. Állam, 
egyház és mindennemű kormányzat el törlendő, mert csak egy
féle igazgatásra van szükség: arra, mely a javak egyenlő el
osztása fölött őrködik. A termelt javak elosztásának pedig 
minden nap meg kell ismétlődnie, hogy egyenlőtlenségek ne 
harapódzhassanak el a társadalomban stb. stb. — Ennek a 
tőről metszett elméletnek legfőbb érdeme azonban, hogy me
részen levonja az «égalité» elvének szélső következményét, 
amennyiben a szellemi egyenlőséget is egyszerűen kötelezővé 
teszi az emberek között. Mindenkinek teljesen egyenlő neve
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lésben kell részesülnie, s a tanítás anyagát számára a legszük
ségesebb anyagi ismeretekre kell alászállítani, hogy szellemi 
egyenlőtlenségek ne támadjanak az emberek között. A tudo
mányok kifejlődését lehetetlenné kell tenni, az írói foglalko
zást, mely csak beteges mánia és hiú föltünési viszketegből 
ered, meg kell szüntetni stb. stb. — S ez az elmélet hódít, 
Babeuf homlokát a vértanuság dicsfénye övezi, Buonarroti 
könyve kapóssá lesz s ha nem tévedek, egy akkori antiquarius 
csinos vagyonkához jut példányaiból.

A fölújult babouvista mozgalom vezetői közül csak az 
egy Blanqui emelkedik nagyobb történelmi jelentőségre. Louis 
Auguste Blanqui (1805—1881) a fanatikusok ama tiszteletre
méltó osztályához tartozik, akik őszinte hittel és törhetetlen 
akarattal helyezik életüket egy képtelen gondolat szolgálatába. 
Valósággal Don Quijote-ja az új-babouvista mozgalomnak és 
csak az a kár, hogy nem akad új Cervantes, aki ezt a szo
morú hősi alakot tollára vette volna. Életének egyik fele föl
kelések szervezésében telt el, melyek rendszerint vereséggel 
végződtek, a másik felét, vagy harmincnyolc esztendőt, pedig 
börtönben töltötte, a meglévő társadalmi rend ellen mind
új abb támadásokat tervezve. Lehetetlen, hogy az embert világ
fájdalom ne fogja el, ha erre a szomorú lovagra szegzi tekin
tetét, akinek komor alakja legjobban személyesíti meg a kísér
letként hazajáró nagy forradalom lelkét.

Blanqui több röpiratban is fejtegette kommunista elveit, 
de tevékenységének súlypontja a júliusi királyság alatt a tit
kos társulatokba, főként pedig a «Saisons» szervezésébe és 
ennek 1839-iki lázadásába esett. Mint az előző titkos társula
tok, úgy a <(Saisons» is katonailag volt szervezve, s egyes 
csapatai csekély számú tagból állottak, hogy a gyülekezési 
törvényt kijátszhassák. A tagok hatonként csoportokba állot
tak össze és egy hetedik tagnak, az úgynevezett «Vasárnap»- 
nak vezetése alatt egy Het et alkottak ; négy ilyen Hét, mely 
28 emberből állott, egy Hónapot alkotott, élén a «Juliusa-nak 
nevezett vezetővel; három Hónap együttvéve alkotott egy 
« Saison »-t s ezektől a saisons-októl kapta az egész tár
sulat nevét. A tagfölvételek bizonyos ünnepiességekkel voltak 
összekötve és a belépőnek 15 hozzá intézett kérdésre kellett 
válaszolnia. A 15-ik kérdés így hangzott : «Politikai fórra-
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dalmat csinálunk-e vagy társadalmit ?» Válasz : «Társa
dalmit».

És ez a szociális forradalom 1839-ben ki is tört Páriá
ban: egy kisded pucs alakjában. A közönség tudatában csak 
a nagyobb arányú és sikeres forradalmak élnek, melyek 
jelentős kihatással birtak a nemzetek életére, minők pl. az 
1830-iki és 1848-iki forradalmi hullámok : de a társadalom
búvárt a közbeeső hullámocskák is mélyen érdeklik, mert 
ezek előtte egy nagy társadalmi betegség kifejlődési stádiumai
nak képviselői. Az 1832-iki és 34-iki fölkelések még republi
kánus jellegűek, de az 1839-iki lázadás, mely a «Saisons»-ból 
indul ki, már kifejezetten kommunista vagy pontosabban 
babouvista irányzatú. Az 1839 tehát igen jelentős dátum a XIX. 
század kommunizmusának és szocializmusának történetében: 
ez, hogy úgy mondjam gyakorlati értelemben vett létezésének 
születési esztendeje. Az 1839—48-iki időszakban a nagy francia 
forradalom emlékének lidércnyomása egyre jobban ránehe
zedik a francia társadalomra, egyre gazdagabban tenyésznek 
a szocialista elméletek, egyre élesebben válik el a szocialista 
köztársasági irányzat a nemzeti köztársasági irányzattól. Ebbe 
az 1839—48-iki szakaszba esik bele Marx szocializmusának 
teljes kialakulása is. A nagy francia forradalom emlékének 
lidércnyomása alatt, mely a francia szocialista elméletek újabb 
virágzásnak indítja, érlelődik a marxizmus is. Csakhogy Marx 
nem vált francia honpolgárrá, sőt 1845-ben, a porosz kormány 
kívánságára és Humboldt Sándor közbenjárására, a «Vorwärts» 
más munkatársaival együtt Franciaországból kiutasították. így 
hát szocializmusa nem válik a francia szocialista rendszerek 
egyik árnyalatává, hanem mint a «nemzetközi szocializmus» 
szakad el tőlük. Ha Humboldt nem veti latba befolyását Guizot 
francia miniszterelnöknél, akkor nincs kizárva, hogy Marx 
elíranciásodik és hogy a «nemzetközi szocializmus» meg sem 
születik. így is azonban világosan látnunk kell, hogy Marx 
szocializmusa egyenesen a francia életviszonyokból, a francia 
társadalmi állapotokból, a nagy francia forradalom lidérc- 
szerű megújulásából sarjadzik ki. Ez az, amit a német búvá
rok nem tárnak elénk, ők csak azt feszegetik, hogyan függ 
Marx gondolkozása a fourierizmustól és saint-simonizmustól, 
általában a francia szocialista Íróktól. Pedig bármily nagy
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hatással volt légyen ez az irodalmi befolyás Marx nézeteinek 
kialakulására : még jóval nagyobb hatást gyakorolt reá maga 
a francia világ, főképen pedig a kísérletként visszajáró nagy 
francia forradalom. Ő elsősorban ennek a Forradalomnak 
tanítványa és csak másodsorban áll francia szocialista írók 
befolyása alatt.

Hiszen a «bourgeois» és «prolétaire» ellentétei a Forra
dalom által megbomlasztott francia társadalomban alakultak 
ki oly módon, mint sehol egyebütt a világon. Marx ebből az 
ellentétből indul ki és nem is próbálja a «bourgeois» szót 
németre fordítani, mert teljesen egyenértékűt nem is talál
hatott volna a német nyelvben, de egyáltalán semmi más 
nyelvben. Bármily közösség kapcsolja is össze a művelt 
európai nemzeteket és bármily hasonlatosságok (analógiák) 
fejlődjenek is ki társadalmi életükben, mégis mindenik nem
zeti társadalom mélységes és egyre finomutóbb különbségeket 
fejleszt ki magából, melyek épen egyre élesebben kialakuló 
nemzeti egyéniségét alkotják. Képzelhetünk-e pl. annál na
gyobb ízetlenséget, mintha valaki «magyar bourgeois» embe
rekről kezdene beszélni.1

De Marx szocializmusa nemcsak alapvető fogalmaiban 
árulja el a francia társadalmi viszonyokból való eredetét, ha
nem véges-végig egész rendszerében is. Egész szocialista rend
szere ugyanis a nagy francia forradalomnak és kisértetszerű 
föl ájulásainak lényére van alapítva. E ténynek hatása alatt 
állítja, hogy az egész világtörténelem nem áll egyébből, mint 
osztályharcokból : a kizsákmányoltak föllázadásából a kizsák- 
mányolók ellen, tehát a forradalmaknak egymásután követ
kező sorozatából. így volt ez a történeti múltban, mely azon
ban Marxot egyelőre csak másodsorban • érdekli. Egyelőre 
ebből a történeti múltból is csak azt emeli ki különösen, amit 
a nagy francia forradalom tár eléje: a bourgeoisie győzelmét 
a nemesi előkelőség fölött, illetve a nagytőkés termelési rend
szer diadalát a feudalizmus fölött. Mint szocialista agitátor 
ő inkább a jövőbe néz, és vájjon ott mit lát? Megint csak 
osztályharcot és megint csak forradalmat : csakhogy ez lesz

1 Lám, ez a hihetetlen Ízetlenség nem sokkal több, mint egy év
tized múlva mégis valóra vált.
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szerinte az utolsó osztályharc s az utolsó forradalom, mely a 
világot meg fogja váltani. Szembetűnő, hogy a nagy francia 
forradalom és annak utóhullámai annyira betöltik egész 
látókörét, hogy ezeknek tartalmát vetíti a múltba, vetíti a 
jövőbe és ezekkel tölti meg az emberiség egész történetét. 
Számlálhatatlan millió embert hipnotizált meg a francia for
radalom, de egyet sem oly mértékben, mint Marxot.

Ha tehát valaki a marxizmust minden áron bölcsészeti 
rendszerré akarná fölavatni, a következő kis katechizmusból 
kellene kiindulnia : 1. «Mi a világ a marxizmus értelmében ?» 
Válasz : «A világ semmi egyéb, mint forradalom». 2. «Mi a 
tudomány ?» Válasz: «A tudomány tehát semmi egyéb, mint 
e forradalom elmélete». 3. «És kinek köszönhetjük ezt az 
elméletet ?» Válasz : «Marxnak». Ez volna a «revolucionizmus»- 
nak nevezhető bölcsészeti rendszer.

És most már megvilágíthatom azt is, hogy mit nevezek 
spekulativ eljárásnak a tudományban. Kisméretű és hézagos 
tapasztalatoknak nagyképűen olyan szint kölcsönözni, mintha 
a mindenséget átölelő igazságok volnának. A német szellem 
nagyon hajlik ehhez a sajátos beteges általánosító módszer
hez. Fényes példa erre nézve Marx. Ü bizonyos hangulatok
kal és pártos vágyakkal kiséri a francia forradalmi szellem 
kifejlésének szakaszait és nemcsak hogy ennek a forradalmi 
evolúciónak teljesen képtelen, utópiás fölfogásához jut: de 
nem átalja ezt a fölfogását egy vakmerő általánosítással a 
világtörténelemre kiterjeszteni. így jött létre az a hires «tör
téneti materializmus», melyen a németek (s természetesen 
magyar tanítványaik is) annyit nyargalásztak az utolsó év
tizedekben. És hogy valóban így jött létre, azt Marxnak két 
munkájával fogom bizonyítani, a «Das kommunistische Mani
fest» és a «Klassenkämpfe in Frankreich» ciműekkel, melye
ket nem szokás együtt tárgyalni, de amelyek egymás nélkül 
alig érthetők.

Egyelőre azonban azt kell itt különösebben kifejtenem, 
hogy Marx, mint agitator is, miként gyökeredzik félig-meddig 
a francia társadalmi, illetve forradalmi viszonyokban. Igaz, 
hogy neki egyáltalán semmi köze sem volt a francia titkos 
társulatokhoz ; de lám, mily jellemző és milyen szimbolikus 
értelmű az a tény, hogy a aSaisons» mellett mindjárt vígan
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ott burjánzik a «Bund der Gerechten», mely, mint említettem, 
később a «Bund der Kommunisten» nevet vette föl. Ez a Bund 
nyújtotta Marxnak az első talapzatot, melyre ráállva meg
kísérelhette, hogy az egész emberi társadalomnak hadat üzen
jen. Igaz, hogy e talapzat elég szerénynek és kicsinynek látszott, 
de mi kell több egy szocialista Archimedesnek, mint egy talp
alatnyi társadalmonkivüli föld, amelyen lábát megvesse, hogy 
az emberi társadalmat sarkaiból kiforgatni próbálja? Nos, 
hát ezt a társadalmonkívül darabka földet a «Bund der Kom
munisten» szolgáltatta Marx életében.

Magában véve ez a Bund természetesen egészen jelen
téktelen összeverődés lett volna, melyről halandó ember többé 
nem szólana. Mikor 1839-ben a «Saisons» árnyékában moz
golódik, alig látszik észrevevésre érdemesnek. Pedig olyan
formajelentősége van, mint egy picinyke, a mikroszkopium alatt 
is alig látszó sejtnek, mely egy óriási idegen szervezetbe van 
beágyazva és annak nedveiből táplálkozik, hogy azután kiván
dorolva a gazda-szervezetből, más szervezeteket veszélyeztető 
kontagiummá váljék. A «Bund der Gerechten» nem volt ugyan 
katonailag szervezve, de azért babeuvista szellemben élt és 
lélekzett, sőt bele is keveredett a «Saisons» 1839-iki fölkelé
sébe. Harcias tagjai, a herkulesi termetű Kari Schapper és 
Heinrich Bauer fogságba kerülnek, majd 1840-ben, kiszaba
dulásuk után, Londonba kénytelenek menekülni. Az 1840-iki 
év tehát válságot és fordulatot jelent a Bund történetében : 
súlypontja Londonba helyeződik át s elkezdődik reá nézve a 
kirajzások kora. Schapperék «község»-et alapítanak London
ban (1840), Weitling, az ábrándos német szabólegény, egy 
érzelgős árnyalatú kommunizmus terjesztője lesz Svájcban 
(1841). Végül pedig Marx is, Párisból való száműzetése után, 
brüsszeli tartózkodásának szakában (1845—48) szorosabb kap
csolatba lép a szövetséggel. A «Bund der Kommunisten» bízta 
meg Marxot és Engeist a «Das kommunistische Manifest» 
szerkesztésével és így ő adja meg az alkalmat az új, a 
«nemzetközi szocializmus» elméleti és gyakorlati elveinek 
kifejtésére.
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IX.
Akármily nagy jelentőséggel bírt légyen Marxra nézve 

a Párisban töltött esztendő (1844—45), talán még mélyebb, 
még elhatározóbb befolyással volt reá az a körülmény, hogy 
Franciaországból kiutasíttatván, Brüsszelbe kellett menekülnie. 
Most vált csak igazán gyökértelenné, vagyis jobban mondva, 
csak most találta meg igazán önmagát: mert hiszen a gyö- 
kértelenség volt az ő szellemi lényének eredendő alapvonása. 
Ha Párisban marad, ha ott éli át a 48-iki társadalmi forra
dalmat, akkor talán elmerül a francia szocializmus óceánjá
ban és a történelemre nézve elvész, vagy legalább is nem 
válhalik ki a szocialista mozgalom másodrendű alakjai közül. 
Egyéniségének kifejtése szempontjából nem érhette tehát na
gyobb szerencse, mint hogy Franciaországból kiutasították. 
Valóban, a Brüsszelben töltött három esztendő (1845—48) 
tekinthető élete legtartalmasabb szakaszának, amennyiben itt 
fogalmazza meg és dolgozza ki «nemzetközi szocializmusának» 
főbb gondolatait.

Érdekes megfigyelni, hogy Marxot mindig valamely 
kívülről eredő durva lökés viszi előbbre életének, szellemi 
fejlődésének rögös, küzdelmes útjain. Csalódnia kell magán
tanári reményeiben, hogy mint a «Rheinische Zeitung» mun
katársa, majd meg szerkesztője, tudósjelöltből radikális poli
tikussá alakuljon át. Lapjának erőszakos véget kell érnie a 
cenzúra által, hogy Párisba jutván, a radikális polgári poli
tikusból francia forradalmi szellemtől áthatott kommunista 
válhassék. Végül Párisból is ki kell utasíttatnia, hogy a saját 
gyökértelen voltára ráeszmélve, a nemzetközi szocializmus 
eszméje megfoganhasson elméjében.

Én tehát a nemzetközi szocializmus elméletének meg
születését 1845-re teszem, vagyis körülbelül arra az időre, 
mikor Marx Franciaországot elhagyni kénytelen. Párisi tar
tózkodása alatt ugyanis a nagy francia forradalmat könyvek
ből, annak kisérletszerű fölújulását pedig magának a párisi 
társadalomnak szemlélete alapján tanulmányozhatta. Ily mó
don egészen a forradalmi korhangulat rabjává lesz ; de amit 
olvas és tapasztal, azt német spekulativ módszer szerint men
ten általánosítja és vakmerőén az egész világtörténelemre ki
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terjeszti. Már említettem, hogy a 40-es évek francia társa
dalma akár hátra néz a múltba, akár előre néz a jövőbe, 
nem lát egyebet maga előtt, mint forradalmat. Ez az a furcsa 
korhangulat, mely Marxot végkép megigézte s melyet ő ko
moly doktrínává emelt oly módon, hogy az egész történelmi 
múltat, valamint a bekövetkezendő történelmi jövőt csupa 
osztályharcokból eredő forradalmakkal töltötte meg. De azért 
tévedés volna hinni, hogy ő valamely eredeti új szempontból 
tekintette saját korának forradalmi hangulatát. Ö azt is, amit 
szemei előtt folyni látott, egészen a Saint-Simon szemüvegén 
keresztül tekintette, aki már 1802-ben hirdette, hogy a francia 
forradalom nem egyéb, mint a nemesség, polgárság és a va
gyontalanok között folyó osztályharc. Hasonlóan magáévá tette 
Marx a fölújult babouvizmusnak, illetve blanqui-izmusnak azt 
a reményét, hogy a jövőben bekövetkezendő forradalom «szo
ciális forradalom» lesz, melyben a vagyontalan osztály (pro
letariátus) legyőzvén a bourgeois-osztályt, új társadalmi ren
det fog alapítani. Szóval Marx az alapvető fölfogásokat készen 
vette át a meglévő francia kommunista mozgalmakból és 
szocialista elméletekből ; de a maga részéről egy sajátos álta
lánosítást toldott hozzájuk, mely a francia jelszavaknak új 
színt kölcsönzött, amennyiben érvényességüket az egész világ- 
történelemre kiterjesztette. A német elmének jellemzetes szen
vedélye az, hogy valamely különleges hangulatot vagy irány
zatot az «izmus» képzőcske hozzátoldása által általános tanná 
emeljen, avagy épenséggel filozófiai rendszerré magasztaljon 
föl. Így csinált Marx a francia osztályharcból egyetemes világ- 
történetet alkotó osztályharcot s a francia revolucióból egye
temes világtörténetet alkotó revolucionizmust. Ez az egyete
mes revolucionizmus az, amit később Engels a «történeti 
materializmus» címen fejteget és divatossá tesz Németország
ban (s így tehát nálunk is). A szerencsés új címszalag, a «tör
téneti materializmus» nagyon alkalmas volt arra, hogy a 
marxianus eszméknek francia forradalmi eredetét eltakarja. 
A németek egyáltalán nagy ügyességet fejtenek ki abban, 
hogy egyetemes hangzású izmusok leple alatt más nemzetek 
gondolatvilágát kisajátítsák.

A francia szocializmus és kommunizmus jelszavainak 
Marx-féle általánosításában benne rejlett már a nemzetközi
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ség elve is. Mert ha az osztályharc kiterjesztődött az egész 
világtörténelemre, akkor ki kellett azt terjeszteni az összes 
nemzetekre is. Marx tehát általánosító módszere által jutott el 
hires követeléséhez : «Proletarier aller Länder, vereiniget euch!» 
Hogy ez a követelés ne csak puszta elmélet maradjon, hanem 
a gyakorlati törekvés formáját is ölthesse, ahhoz már csak 
egy kívülről eredő lökésre volt szükség : arra t. i., hogy 
Marxot Franciaországból kiutasítsák. De a «nemzetközi szocia
lizmus» első kialakulásához még egy másik körülmény is 
nagy mértékben járult hozzá : t. i. Marxnak a «Bund der 
Gerechten» vagy, mint később nevezték, a «Bund der Kom- 
mnnistem-hez való viszonya. Úgy látszik, hogy ez a szövet
ség, 1840-iki válsága óta, amikor súlypontja Londonba helye
ződött át, egyre jobban «internacionalis» jelleget öltött, vagyis, 
jobban mondva : német maradt továbbra is, de maga köré 
gyűjtött olyan különböző nemzetiségű munkásokat is, kik a 
nemzetközi érintkezés eszközéül a német nyelvet használták, 
mint pl. skandinávokat, németalföldieket, magyarokat, oro
szokat stb. A szövetség tagsági jegyeire húsz különböző nyel
ven volt nyomtatva a jelmondat: «Az emberek mind testvé
rek». Mindazonáltal nem kell hinni, hogy a szövetségnek 
valamelyes említésreméltó gyakorlati jelentősége volt, vagy 
hogy valamiképen előkészítette, illetve befolyásolta a 48-as 
eseményeket. Amíg főbb vezetői Párisban tartózkodtak, addig 
a Bund belésodródhatott a «Saisons» által szervezett fölke
lésbe, de mikor a Bund súlypontja Londonba helyeződött át, 
elvesztette forradalmi jellegét és «propaganda-társasággá» ala
kult át: mintegy jeléül annak, hogy a német ember nem 
képes forradalmat csinálni, ha nincs közelben francia, aki 
abba belésodorja. A Bundnak összes történelmi jelentősége — 
mint említettem — abból áll, hogy már 1848 előtt magáévá 
teszi Marx felfogásait és alkalmat nyújt neki nemzetközi 
szocializmusának egy manifesztum alakjában való kifejtésére.

íme, az előbbiekben nagyjából föltártam, hogy mely 
szellemi mozzanatok és milyen külső körülmények vezették 
Marxot nemzetközi szocializmusának megfogalmazásához. 
Jellemző azonban, hogy a Marxról szóló rengeteg német 
irodalomban (s így a magyarban sem) vetődik fel sehol az a 
kérdés, hogy miképen és mikor jutott el Marx nemzetközi
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szocializmusának elméleti megalapozásához. E furcsa jelen
ségnek oka abban rejlik, hogy Marx tanainak első magyará
zója, védelmezője, népszerűsítője az ő legbensőbb hive és 
munkatársa, Engels volt, aki nem tartotta célszerűnek a nem
zetköziség elvének történeti eredetét firtatni, sőt ellenkezőleg 
jónak látta, az egész kérdésen észrevétlenül átsiklani és helyette 
a «történelmi materializmus»-1, valamint a hires «Mehrwert»- 
elméletet előtérbe állítani. És mert ő hallgatott a nemzetközi
ség elvének fölöttébb kényes tárgyáról: utána hallgatott (ha 
szabad e kifejezést használom) az egész többi német iroda
lom is.

Engelsnek mindenképen óvakodnia kellett attól, hogy 
Marx tanait a «nemzetközi szocializmus» címszalagja alatt 
állítsa az olvasóközönség elé s épen erről a legsebezhetőbb 
oldalról mutassa be a gondolkozó embereknek. Ha bele- 
bocsájtkozik vala annak feszegetésébe, hogy Marx miképen és 
mikor jutott el a nemzetközi agitáció gondolatához, akkor 
teljesen fel kellett volna tárnia Marxnak, valamint saját 
magának egész élettaktikáját. Hiszen Marxék a nemzetközi
ségen alig értettek egyebet, mint a különböző nemzetiségű 
munkásoknak német szellemi fensőbbség alatt való egyesíté
sét. Ismeretes, hogy Marx az «Internationale»J alapításakor 
ravasz számítással mily engedményeket tett a különböző nem
zetek különféle árnyalatú szocialistáinak, de azután a szövet
kezés fennállása folyamán (1864—72) miként tört évről-évre 
mindhatározottabban saját tanainak általános érvényesítésére. 
Azzal áltatta magát, hogy német dallam szerint táncoltathatja 
minden nemzetek munkásvilágát : de természetesen csak annyit 
érhetett el, hogy egyre nagyobb féltékenykedést keltett a 
különböző nemzetiségű és árnyalatú munkásvezérekben, fő
képpen pedig Bakuninban,aki ügyes taktikával felrobbantotta az 
«Internationalet»-1 és így egyszersmindenkorra véget vetett 
Marx «nemzetközi» utópista törekvéseinek. Ha tehát Engels a

1 Az első «Internationale» 1864-ben Londonban a világkiállítás 
alkalmával alakult. Programmját és alapszabályait Marx készítette. 
Ezzel egyenes ellentétben alapította a maga «Alliance internationale 
de la démocratie sociale»-]át Bakunin Mihály 1868-ban. A marxista Inter
nationale 1872-ben oszlik fel New-Yorkba való áthelyezkedés leple 
alatt. Formális feloszlása 1876-ban történik.
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marxizmust elsősorban mint «nemzetközi szocializmus»-! 
akarta volna bemutatni, akkor részletesen be kellett volna 
számolnia Marx nemzetközi terveinek hajótöréséről s az 
«Internationale» teljes csődjéről. Ki kellett volna fejtenie, hogy 
minden hatalmak között, melyek az emberi társadalomban 
uralkodnak, a nemzeti gondolat a legnagyobb hatalom s aki 
ez ellen támad, voltaképen a természet örök törvényei ellen 
száll síkra. Ezt kellett volna Engelsnek hirdetnie, ha Marx 
«nemzetközi» törekvéseinek mélyebb elemzésébe bocsájtkozik 
vala és így könnyű megérteni, hogy miért hallgatott a szocia
lista «nemzetköziségi» elvnek történeti eredetéről és szomorú 
végzetéről.

De más fontos oka is volt Engelsnek, hogy ezen a kényes 
tárgyon tapintatosan átsiklani igyekezzék. Hiszen láttuk, hogy 
Marx az ő «nemzetközi szocializmusáéhoz a francia szocia
lista és kommunista fogalmak bizonyos spekulativ általánosí
tása által jutott, minélfogva ennek feltárása a marxizmusnak 
nemcsak nagymértékű függését a francia forradalmi szellemtől 
tette volna nyilvánvalóvá, de egyúttal bevilágított volna Marx 
spekulativ eljárásának mérhetetlen könnyelműségeibe. Engels
nek tehát az a fölöttébb súlyos kettős taktikai föladat jutott 
osztályrészéül, hogy egyrészt eltérítse a figyelmet a gyakorlati 
vereségtől, melyet Marx «nemzetközi» agitációja szenvedett, 
másrészt pedig, hogy a marxizmust mint valamely új és 
diadalmas társadalmi elméletet, sőt egyenesen bölcsészeti 
rendszert állítsa a kortársak elé. És meg kell adni Engelsnek, 
hogy ő ezt a kettős feladatot rendkívüli ügyességgel oldotta 
meg (a Dühring ellen intézett munkájában, valamint egyéb 
irataiban) az által, hogy Marxot mint materialista bölcsészt 
mutatta be, aki a materialista természetfölfogást kiterjeszti az 
emberi társadalomra, illetve az emberi társadalom történelmi 
fejlődésére. Ezzel a kitűnő fogással nagy mértékben sikerült 
Engelsnek a német tudományos világot a marxizmus számára 
megnyerni, vagy legalább is iránta kedvezőbb hangulatot 
kelteni. A német tudósnak most már nem kellett szocialista 
színben feltűnnie, ha Marx iránt mélyebb érdeklődést tanúsí
tott; hiszen foglalkozhatott vele mint társadalom- s főként 
mint történetbölcsésszel. És ezt annál szívesebben tette, mert 
éreznie kellett, hogy az Engels-féle világításban Marx elmélete

Palágyi : Marx és tanítása. 6
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egészen német s a francia szocializmustól független tanrend
szerré lett. Már pedig a német tudományosságnak egyik ki 
nem mondott, de annál hivebben követett gyakorlati elve, 
hogy a német szellemi világot, ahol s amennyire csak lehet, 
a franciától függetleníteni, vagy legalább is függetlennek fel
tüntetni kell. Mi több: az Engels világításában olyan színt 
ölt a marxizmus, mintha egyenes ellentéte volna annak a 
francia társadalombölcsészetnek, mely Saint-Simontól és 
Comte Ágosttól indult ki.1 Hiszen ismeretes, hogy e két 
eszményies lendületű francia gondolkozó a társadalom min
denkori fejlettségi fokát az uralkodó bölcsészeti fölfogástól 
tette függővé és hogy nevezetesen Comte, a vallásos, a meta
fizikai és pozitív bölcsészeti felfogásnak megfelelően, az 
emberi társadalom fejlődésének is három fokozatát külön
bözteti meg. Szóval, a francia társadalomtan a bölcsészeti 
eszméknek irányító jelentőséget tulajdonit az emberi társada
lom fejlődésének történetében, ellenben a marxizmus tele van 
az «ideológiák» kigúnyolásával és annak hangoztatásával, 
hogy nem az eszmék alakítják át az emberi társadalmat, 
hanem az anyagias gazdasági élet az egyedüli való és haté
kony tényező minden korok társadalmi mozgalmaiban s az 
úgy nevezett irányító eszmék vagy ideológiák nem egyebek, 
mint a világot mozgató anyagias gazdasági erőknek az agyakba 
vetített árnyképei. Érdekes azonban, hogy Engelsék tudtom
mal sehol sem állítják nyíltan szembe a saját materializmu
sukat Saint-Simon és Comte ideológiájával; pedig semmi 
kétség, hogy épen oly behatóan tanulmányozták Comte-ot 
(1798—1757) mint magát Saint-Simont. De úgy látszik, hogy 
nem akartak Comte-tal vitába bocsájtkozni, hogy olyan szín
ben ne tűnjenek föl, mintha a Comte-tal való ellenkezés 
vezette volna őket saját materializmusuk megfogalmazásához. 
De minél mélyebben hallgatnak Comteról, annál kevésbbé 
kétséges, hogy általa indíttatva törekedett Engels a Marx-féle

1 Fényes taktikai fogás volt ez ; Marxék elvesztették volt a játsz
mát a gyakorlati internacionális agitáció terén, de Engels, felhasználva 
ama korszak hatalmas «materialista» áramlatát, döntő győzelmet szer
zett a marxizmusnak elméleti téren a «történelmi materializmus» jel
szavával. Legfőbb segítőtársa e győzelemben a német tudományos 
chauvinizmus volt.
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szocializmusnak olyan szint kölcsönözni, mintha az társadalmi 
és történelbölcsészet volna. A német tudományos világ ezt a 
törekvést elég jó szemmel nézte, mert, még ha ellenezte is a 
történelemnek materialista fölfogását, mégis örült annak, hogy 
van német társadalombölcsészet, mely gyökereiben Hegelre és 
Feuerbachra mutat vissza. így pl. Stammler hires munkáján 
(Wirtschaft und Recht) is megérzik, mily szívesen mellőzi a 
francia és angol társadalomtant és mennyire kapvakap a 
Marx-féle történeti materializmuson, hogy vele szemben a 
kantianus formalizmust érvényesítse. Bizonyos konzervatív 
német egyetemi körök azonban nem fogadják el a «történeti 
materializmus»-t még vitatkozás! alap gyanánt sem és ezek a 
«szociológiádról mint tudományról sem akarnak hallani 
mert nem bocsátják meg neki francia származását.

Lássuk azonban most már közelebbről, hogy mi is volta- 
képen az a sokat hánytorgatott «történeti materializmus» és 
miként jut az kifejezésre Marxnak hires kommunista mani- 
fesztumában.

X.

A kommunista manifesztum sajátságos kétlelkű irat, mert 
egyrészt francia forradalmi hangulat hatja át, másrészt egé
szen a német spekulatív gondolkozásmódnak terméke. Marx 
minden többi írásaiban a német lélek a túlnyomó, ebben az 
egyben azonban a francia forradalmi szenvedély már már 
elnyomja a német elmélkedő hajlamot. Aki figyelemmel 
olvassa a manifesztumot, az, úgy hiszem, igazolva láthatja 
benne azt a képet, melyet az előbbi fejezetekben Marxnak 
felemás írói egyéniségéről rajzoltam. Logikai szempontból 
tekintve, a kommunista manifesztum elég gyönge munkálat, 
mivelhogy inkább hangulati egység uralkodik benne, mint 
valamely világos, következetes gondolatmenet. De, mint lázitó 
irat, kitünően megfelel céljának, mert fenyegetődzve döngeti 
a meglévő társadalmi rendet és egyben tudálékos hangjával 
nagyon imponál a munkásembernek. Tartalmát az az egye
temes revolucionizmus alkotja, melyet Marx a francia forra
dalmi szellemből szűrt le és melyet Engels «történeti materia
lizmus»-ként s új világfölfogás gyanánt ismertet. Ezt a törté-

6*
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neti materializmust most már a következő pontokban próbá
lom összefoglalni és bírálatnak alávetni :

1. «Minden eddigi társadalomnak története nem egyéb, 
mint osztályharcok története.» — Marx revolucionizmusának 
ezt a főtételét már nagyon is jól ismerjük és tudjuk róla, 
hogy a francia forradalmi osztályharcok szemléletéből álta
lánosítás útján keletkezett. A kérdés most már csak az, hogy 
van-e annak értelme, ha Marx az osztályharcot a világtörté
nelem egyetlen tartalma gyanánt iparkodik feltüntetni? Nos, 
ha csak egy pillantást is vetünk a történelemre, akkor az 
első, ami szemünkbe ötlik, hogy a történelmi folyamatok 
tulajdonképeni hordozói a népek, a nemzetek, és hogy úgy
nevezett «társadalmi osztályok» csakis a nemzeteken belül 
képzelhetők. Ha nincsenek nemzetek, akkor osztályaik nem 
is súrlódhatnak és akkor osztályharcokról sem szólhatnánk. 
Hogy tehát osztályharcok keletkezhessenek, annak előzetes 
feltétele az, hogy a történelemben építő erők is működjenek, 
melyek nemzeti egységeket állítanak a világesemények szín
padára, mert ha ilyen építő erők hiányzanak és a nemzeti 
egységek nem szerveződhetnek, akkor osztályok versenyéről 
vagy harcáról sem lehet szó. Ámde Marxra nézve ép az jel
lemző, hogy ő a történelemben működő építő vagy szervező 
erőkről tökéletesen megfeledkezik és hogy ezek reá nézve 
egyáltalán nem léteznek. Mint a francia forradalom társa
dalombomlasztó iskolájának növendéke, annyira szerelmes a 
társadalombontás mesterségébe, hogy ezt a bontást építésnek 
tekinti, vagy legalább nem is jut eszébe, hogy rombolás és 
alkotás között kellő különbséget tegyen. De különben is, forra
dalmi indulattal eltelt munkásoknak nem lehet előadásokat 
tartani a társadalomban működő építő vagy alkotó erőkről. 
A lázító mesterségnek szükségszerű következménye, hogy 
rombolást kell hirdetni és a rombolást kell igazolni. Es lehet-e 
a rombolást jobban igazolni, mintha azt állítjuk, hogy min
dig csak ez folyt és hogy a világtörténelemnek nincs is 
egyéb tartalma ? Lehet-e az osztálygyűlöletet és osztályharcot 
jobban igazolni, mintha elhitetjük, hogy az egész történelem 
csupa osztályharcból állott ?

Marx tehát, mint demagóg, nagyon következetesen jár 
el, ha a világtörténetet csupa osztályharcokból állónak hirdeti.
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Mert a szenvedélyek lélektanának sarkalatos tétele, hogy min- 
denik szenvedély az egész világot betölteni iparkodik s más 
egyebet nem tűr maga mellett. A szerelmi szenvedély tető
pontján pl. az egész világ merő szerelmi mámor; a halálvágy 
tetőpontján a mindenség mérhetetlen temető és így tovább. 
A forradalmi önkívület tetőpontján az egész világtörténelem 
semmi egyéb, mint kizsarolt emberek lázadása zsarolóik ellen, 
vagy tudálékosan kifejezve: semmi egyéb, mint örökös osz
tályharc. Ámde aki nem esik forradalmi önkívületbe, hanem 
eszméletének ura marad, az világosan látja, hogy szünettelen 
lázadások nem hozhatnak létre nemzeti életet, vagyis puszta 
osztályharcok nemzeti művelődést nem teremthetnek. Puszta 
társadalombontás által társadalmak nem jöhetnek létre és 
nem állhatnak fönn. Rómát nem lehet fölszántani, mint azt 
Croiolanus kívánja, ha előbb Rómát föl nem építették. Nyil
vánvaló logikai képtelenség tehát azt mondani, hogy a világ- 
történelem nem tartalmaz egyebet, mint osztályharcot.

Merem mondani, hogy Marx maga sem vette komolyan 
ezt a tételét, mert nem vonja le sehol annak szigorú követ
kezményeit. A politikai történelem mindenik lapján ugyanis 
nemzeti háborúságokkal találkozunk; már pedig szabad-e 
ezeket «osztályharcoknak» minősíteni? Osztályharcok voltak-e 
az asszírok, babiloni népek, zsidók, egyiptomiak, perzsák, 
görögök, rómaiak, karthagóiak stb. háborúságai? Ha a világ- 
történelem csupa osztályharcokból állana, akkor természete
sen ezeket a háborúkat is osztályharcoknak kellene tekinte
nünk. De mit jelentene ez? Azt, hogy ami a világtörténelem
ben nemzetek és államok háborújának tűnik fel, amögött a 
mélyebbre látó szem számára nem rejlenék egyéb, mint 
gazdasági érdek sugallta osztályharc. Más szavakkal : az úgy
nevezett «nemzeti» élet voltaképen csak látszat, csak szem
fényvesztés, mely gazdasági osztályérdekek leplezésére szol
gál. Ha pl. a franciák franciáknak, a németek németeknek 
tartják magukat, akkor ez merő «ideológia», kegyes önámítás, 
mert igazi realitással csakis a gazdasági osztályérdekek bír
nak, melyek itt német, amott francia álarcot öltenek, hogy 
egymást eltiporhassák. E fölfogáshoz kénest a nyelvek külön- 
félesége is csak valamely osztályérdek sugalma folytán jöhe
tett volna létre. Ma is tapasztaljuk, hogy a tolvajok — nyíl
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ván gazdasági osztályérdekből — külön tolvajnyelvet alkot
nak maguknak : valószínű tehát, hogy Ádám és Éva ártatlan 
ősbeszédjéből tolvajnyelvekként különültek széjjel a későbbi 
nyelv-változatok. A történelmi materializmus elméletéhez 
méltó felfogás volna ez I De Marx, mint mondom, a nemzeti 
különbségekkel szemben nem meri levonni álláspontjának 
szükségszerű következményeit. Nem meri határozottan hir
detni, hogy minden nemzeti különbség csalárd látszat, mely 
pusztán gazdasági osztályérdeket takar; pedig nem egy kijelen
tésében, forró kása gyanánt, ép ezt a fölfogásmódot kerül
geti. A vallási különbségekről azonban kímélet nélkül hirdeti, 
hogy azok puszta díszítmények, melyek mögött a gazdasági 
élet különböző fejlődési fokai rejlenek. Az ókori keleti népek
nek csereberéje még egyszerűbb volt ; ehhez képest isteneik 
is megfoghatóbbak ; de minél jobban bonyolódik és finomul 
a népek csereberéje, annál el vontabbak lesznek isteneik. 
Magának a pénznek istenítése pedig mint zsidóság (illetve 
kereszténység) jelentkezik. (Lásd: «Das Kapital» I. k. IV. kiad- 
pag 48, 49, 374, 375.). Miként a vallási, úgy a nemzeti különb
ségeket is gazdasági tényezőkre kellett volna visszavezetni : 
de ebben az utóbbi kérdésben elhagyta bátorsága. Pedig hic 
Rhodus, hic salta I Mert ha a nemzeti különbségek nem puszta 
ideológiák, nem álarcü megjelenései rejtett gazdasági osztály
érdekeknek, hanem élő valóságok, melyek természetük tör
vényei szerint fejlődnek, akkor a világtörténelemnek puszta 
osztály harcokra való visszavezetése képtelen frázisnak bizonyult.

Egyébiránt úgy veszem észre, hogy a szocialisták nem 
helyeznek valami súlyt a világtörténelemnek puszta osztály- 
harcokból való magyarázatára. Tudtommal nem írnak, nem 
szerkesztenek híveik számára világtörténeti kézikönyveket, 
melyekben a történeti események csupa osztályharcokból 
volnának ki magyarázva. Hetven év telt el a kommunista 
manifesztum megjelenése óta, de a marxista írók nem nagyon 
erőlködtek mesterük felfogását világtörténeti munkák megírá
sával beigazolni. Pedig az egész művelt világ nagy hiányát 
érzi a jó világtörténeti könyveknek. Hát hol maradtak a tör
téneti materializmus nagygarú hívei ? Hiszen, ha van a törté
neti materializmusban igazság, akkor ennek segítségével egé
szen új világításba lehetett volna helyezni az emberiség tör
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ténetét. Ámde nyugodtak lehetünk aziránt, hogy a történeti 
materializmus igazolására sohasem fog világtörténelem Íródni, 
mivelhogy ilyen alapon a történelemnek csak paródiája áll
hatna elé, még pedig olyan paródiája, mely a «történelmi 
materializmus»-t örök nevetség tárgyává tenné.

2. Úgy látszik, hogy az évek folyamán Marx maga is 
megérezte, hogy puszta osztályharcból világtörténetet fölépí
teni nem lehet. Gondolkozásának ez a főtétele ugyanis észre
vétlenül lesiklik első helyéről és csak a második helyet fog
lalja el. Első helyre az a tétel jut, hogy a világtörténelem 
lényegében véve gazdasági termelési folyamat és hogy minden 
egyéb, ami a történelemben előadódik, csak következménye, 
visszfénye, «reflex»-je a termelési folyamatnak. Marx elmél
kedéseiben tehát két gondolat versenyez egymással az elsőbb
ségért: még pedig két olyan gondolat, melyek közül az egyik 
a másiknak antagonistája. Ha ugyanis azt mondom, hogy a 
társadalmi életnek s egyáltalán a történelemnek lényegét a 
gazdasági termelési folyamat alkotja, akkor ennek az állítás
nak nincsen forradalmi jellege, mert elismerem, hogy vannak 
építő erők, melyek a társadalmi együttélést lehetővé teszik: 
hiszen ha valaki gazdasági termelő munkát végez, akkor ezzel 
a cselekvőleges munkájával a társadalmi életközösség fenn
tartásához, kiépítéséhez járult hozfcá. Ha ellenben azt mon
dom, hogy a társadalmi élet s egyáltalán a történelem merő 
osztályharcból áll, akkor ezzel a tétellel nyilván a meglévő 
társadalmi rend folytonos megbontására helyeztem a súlyt. 
Mert mit jelent ez a szó «osztályharc» Marx szótárában ? Jelenti 
azt, hogy a kizsarolt társadalmi osztály feltámad zsarolói ellen 
s hatalmukat megtörni, maga úrrá lenni iparkodik.

Már most ha Marx szellemi fejlődésmenetét nyomon 
kisérjük, azt az érdekes megfigyelést tehetjük, hogy a 48 előtti 
és 48-as években gondolkozásában az első helyet az osztály- 
harc, a másodikat pedig a gazdasági termelés foglalja el. A for
radalom lezajlása után azonban, a reakció évtizedeiben, mikor 
Marx már véglegesen Londonban telepedett le, nyilván angol 
behatás alatt, egyre jobban elmélyed gazdaságtant tanulmá
nyaiba, minek következtében észrevétlenül a gazdasági terme
lési folyamat lép érdeklődésének előterébe, míglen az osztály
harc minden föltünés nélkül a második helyre nem szorul le.
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Valószínű, hogy Marx maga sem adott magának számot gon
dolatvilágának eme csöndes, de annál jelentősbb átalakulásá
ról; írásaiból azonban ezt az átalakulást a figyelmes össze
hasonlító elég könnyen állapíthatja meg. A kommunista mani- 
fesztumban (1848) ugyanis az osztály harc elvével nyitja meg 
fejtegetéseit ; ellenben «Zur Kritik der politischen Oekonomie» 
(1859) című munkájában a gazdasági termelési folyamatból 
indul ki és ebből származtatja le még az osztályharc elvét is.

Ha tehát Engels azt mondja, hogy Marx már 1845-ben 
készen volt történeti materializmusával, akkor kissé felületesen 
tárja elénk Marx eszméinek fejlődési folyamatát. Nem veszi 
észre, vagy nem akarja észrevenni, hogy Marx történeti mate
rializmusának egy oroszlánbőrű, vagyis forradalmi és egy 
báránybőrű, vagyis bölcsészeti alakja van. Párisban és Brüsszel
ben Marx a forradalom igézete alatt állott : ekkor fogalmazza 
meg történelmi materializmusának oroszlánbőrű alakját «Das 
kommunistische Manifest» címen. Londonban ellenben egé
szen közgazdaságtani búvárrá lett és ekkor áll elé tanának 
báránybőrű alakja föntemlített gazdaságtan! munkájának elő
szavában. A manifesztumban a világtörténelem hősei gyanánt 
még a társadalmi osztályok szerepelnek és csak az ő harcu
kon belül érvényesülnek a gazdasági indítékok. «Zur Kritik 
der politischen Oekonomie» című munkájában ellenben a 
világtörténelem hősévé maga a gazdasági termelési folyamat 
lett, elannyira, hogy ennek a folyamatnak válságaiból szület
nek meg maguk az osztályellentétek és osztályharcok is.

Ezzel a megfigyeléssel eljutottunk vizsgálódásunk ama 
pontjához, mikor egy hirtelen pillantással Marxnak egész szel
lemi útját áttekinthetjük. Spekulációjának történetében három 
szakaszt különböztetünk meg, melyeket három igen egyszerű 
formulával jellemezhetünk. E három formula a következő :

a) A világtörténelem dialektikai folyamat. (Berlin.)
b) A világtörténelem osztályharc. (Páris.)
c) A világtörténelem gazdasági termelési folyamat. 

(London.)
így tükröződik három világváros szelleme és háromféle 

nemzeti művelődés idomító hatása Marx elmélkedéseiben é 
tanulmányaiban. Látni, hogy gondolatvilága nem belülről fej
lődik, hanem kívülről való rárakódások által. Gondolkozás
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módjának legbensőbb titkos formáit a hegeli dialektikából 
veszi kölcsön ; de azért francia és angol hatás alatt sok pozi
tivista és empirista törekvés ragad rá. Ami pedig gondolat- 
világának tartalmát illeti, a francia forradalomból az osztály- 
harc elvét teszi magáévá. A gazdasági élet egyoldalú túlbecsü
léséhez már régtől fogva hajlott, de ez a hajlama csak angol 
befolyás alatt jutott véglegesen túlsúlyra.

Legközelebbi feladatunk most már annak megállapítása, 
hogy miként és mikor jutott el ahhoz a fölfogásához, hogy 
a világtörténelem lényeges tartalmát a gazdasági termelési 
folyamat alkotja és hogy minden egyéb csak ennek a folya
matnak az agyakba vetített visszfénye, vagy, ha úgy tetszik, 
csak önámítás. Első tekintetre látni, hogy ez a tétel is csak 
amolyan vakmerő spekulativ általánosítás, minő az egyetemes 
osztályharc volt. Marx ismét csak azt általánosította, amit a 
francia forradalmi szellem eléje tárt. Hiszen tudjuk, hogy a 
francia kommunisták, babouvisták, blanquisták stb. azzal 
különböztették meg magukat a forradalom köztársasági párt
jától, hogy míg emezek csak alkotmány változtatásra törtek, 
csak politikai forradalmat akartak csinálni, addig a kommu
nisták a gazdasági termelési rendszernek s az összes törté
nelmi tulajdonviszonyoknak tökéletes fölforgatását tűzték ki 
cél gyanánt. A legutolsó babouvista napszámos is azt vallotta, 
hogy jogrend, államrend, politika, tudomány, vallás stb. mind 
csak sallang, cicoma, szemfényvesztés és komoly jelentősége 
csak a gazdasági életnek, az egyenlőség! elv alapján való 
rendezésének van. Az igaz, hogy a francia kommunisták nem 
terjesztették ki ezt az elvüket az egész világtörténelemre, mert 
nem a múlttal, hanem a jövővel törődtek. S meg kell adni 
Marxnak azt, hogy általánosító szenvedélyében a francia kom
munistákat mérhetetlenül fölülmúlta. A francia kommunisták 
azzal voltak eltelve, hogy világtörténetet csináljanak : Marx 
ellenben inkább elmélkedni akart a világtörténelem fölött. 
A francia kommunisták csináltak is véres osztályharcot s 
Marx ettől annyira el volt ragadtatva, hogy elméletileg az 
osztályharcot mindjárt az egész világlörténelemre érvényesnek 
mondotta ki. A francia kommunisták életüket áldozták föl 
azért a képtelen gondolatért, hogy a gazdasági életet emeljék 
az egész társadalmi élet egyetlen komoly tényezőjévé s Marx
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ettől annyira el volt ragadtatva, hogy a gazdasági szempont
nak egyeduralmát elméletileg menten az egész világtörténe
lemre érvényesnek nyilvánította. Szóval, amily tüzesek voltak 
a franciák a teltben, oly tüzes volt Marx az általánosításban. 
És ez az ideológus német ember indított rettenetes elméleti 
háborút az ideológia elleni Hát nem kacagtató látvány ez?

Ámde ne tekintsük azt, hogy micsoda spekulativ általá
nosító úton jutott el Marx a gazdasági élet egyeduralmához 
és vizsgáljuk egészen tárgyilagosan magát az elvet, hogy tudo
mányos értékét tisztázhassuk. Nyilvánvaló, hogy ezt az elvet 
mindenki fönntartás nélkül a magáévá tehetné, ha megálla
podhatnánk abban, hogy a «gazdasági élet» kifejezéssel a tár
sadalom összes életműködéseit fogjuk megjelölni. Csakhogy 
akkor az elv merő tautológiává lenne, mert akkor csak azt 
fejezné ki, hogy a világtörténelem a társadalmi életműködések 
összeségét magában foglalja. Valóban, a marxisták fokozatosan 
odajutottak, hogy a gazdasági termelés fogalmát addig tágí
tották, amíg már-már mindenféle társadalmi működést magába 
ölel. így pl. a jó Kautsky a gazdasági körülmények közé szá
mítja az összes technikát, technikai és természettudományo
kat, valamint a mathematikát is. És így remélhetjük, hogy az 
idők folyamán lassacskán akadnak majd fennkölt lelkű szo
cialisták, akik az összes tudományok létjogát elismerik, be
sorozván őket a «gazdasági körülmények» közé.

A gazdasági materializmusnak csak úgy lehetne értelme, 
ha a «gazdasági termeléssel» csak egyikét a társadalmi élet
működéseknek jelöljük meg, még pedig azt, mely valamennyi 
többinek talapzatául szolgál s ha a többi életműködéseket 
mind «ideológiák» vagy «fölső építmények» neve alatt foglal
hatjuk össze. Ha tehát a gazdasági materializmus komoly tudo
mányos elmélet akar lenni, akkor mindenekelőtt szigorúan 
körül kell írnia, hogy mi is az a gazdasági életműködés s hogy 
miben különbözik egyenként a társadalom többi ideális jellegű 
életműködéseitől. Ámde Marx ezt a tudományos föladatot még 
csak föl sem fogta ; még csak körülhatárolni sem törekedett a 
társadalom egyes életműködéseit, nevezetesen a gazdasági, jogi, 
politikai, tudományos, vallási stb. életet és így annál kevésbbé 
állapíthatta meg mindezeknek egymáshoz való viszonyát, egyik
nek a másiktól való, illetve valamennyinek egymástól való
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kölcsönös függését. Ama nagy társadalomiam föladat előtt 
állott, hogy a társadalmi életműködések főirányait — majd
nem azt mondanám méreteit—meghatározza, tudományosan 
jellemezze, egymás közötti kapcsolataikat rendszeres kutatás
nak alávesse : de még magát a föladatot sem ismerte föl, nem
hogy megoldásához komolyan hozzányúlt volna. Csak egy 
zavaros és gyermekes metaphora lebegett előtte, amennyiben 
a gazdasági életet «alsó építményinek, a jogot, politikát, 
erkölcsöt, vallást, tudományt slb. fölső építménynek vagy 
emeleteknek képében szemlélte. Más társadalombuvárok leg
alább odajutottak, hogy az emberi társadalmakat szervezetek
hez hasonlítsák, amely hasonlatnak az a jó oldala volt, hogy 
akik vele éltek, nem beszéltek alsó építményről és emeletek
ről, mivelhogy az élő szervezetnek életműködései egymást 
kölcsönösen föltételezik. Tessék valamely emlősállat szerve
zetét úgy elképzelni, hogy csontrendszere nincs, vagy hogy 
izmai nincsenek, vagy hogy idegrendszere hiányzik I Hol van 
az ilyen állatnak szervezetében az alsó építmény és hol az első 
és a második emelet ? Csak olyan merően tagadó elme, minő 
a Marxé, melynek semmi érzéke nem volt az eleven élet 
iránt, lelhette örömét az olyan anorganikus hasonlatban, minő 
a társadalmi életműködéseknek alsó és fölső építménye. A tár
sadalomnak organizmushoz való hasonlítása továbbá azzal a 
haszonnal is járt, hogy a társadalom szellemi életműködéseit 
mindenki önkénytelenül az idegrendszer működéseihez hason
lította és így senkinek sem jutott eszébe a társadalom szellemi 
életét agyrémnek vagy önámításnak mondani. Mindenki olyan 
fontosnak tartotta a szellemi életet a társadalomra, amilyen 
nélkülözhetetlen az idegrendszer valamely állati szervezetre 
nézve. De a történelmi materializmus a társadalom szellemi 
életét az «ideológia» néven gúny tárgyává tette és az agyrém 
színében tüntette föl, aminek ugyanannyi értelme van, mintha 
valamely szervezet idegrendszerét és idegműködését csúfolnám 
ki vagy mondanám merő látszatnak, csalképnek. És miféle 
gondolkozásmód az, mely a gazdasági életet merően «mate
riális» jellegűnek tekinti? Hát a gazdálkodás nem kíván Ítélő 
erőt, elmemunkásságot? Ki annak a megmondhatója, hogy 
mennyi erkölcsi erő, tudomány és lángész nyilatkozik meg 
egy nemzet gazdasági termelésének rendszerében ? Igaz, hogy
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a közgazdálkodás a nemzet anyagi fönnmaradására és anyagias 
virágzására irányul, de hol az a gyakorlati tevékenység, melybe 
nagyobb szellemi tőkét kellene belevinni, mint épen a gaz
dálkodásba. A történeti materializmus tehát akarata ellenére 
a gazdasági életnek kutyául lebecsülését hirdeti, mikor azt 
pusztán materiális jellegűnek tünteti föl és a szellemi erőt, 
mely annak lényegét alkotja, semmibe sem veszi.

Jellemző, hogy Marx a «gazdálkodás» fogalmát még csak 
közelebbi vizsgálatra sem méltatja, minélfogva történeti ma
terializmusában a technikai és gazdasági életműködések föl
tűnően összezavarva jelentkeznek. Első tekintetre látni, hogy 
az a munka, melyet valaki mesterségénél fogva végez (pl. ács
munka, takácsmunka stb.) magában véve még nem «gazda
sági» munka, minélfogva az ilyen munkának elmélete nem a 
gazdaságtanba, hanem a műszaki ismeretek vagy tudományok 
körébe tartozik. A technikai munkán túl kezdődik csak el a 
tulajdonképcni gazdálkodás, mely abból áll, hogy valaki az ő 
termelését és fogyasztását tervszerűen beiktatja a nemzeti élet 
köztermelésének és közfogyasztásának rendszerébe, még pedig 
oly módon, hogy ebből a közösségre és ennélfogva magára 
nézve is a lehető legnagyobb anyagi jó származzék. Ez leg
alább a helyes egyéni gazdálkodásnak ideálja. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a tulajdónképeni gazdálkodási munka, melybe a 
technikai munkát bele nem számítjuk, elsősorban a lélek ter
vező és szervező tehetségeit veszi igénybe s mint ilyen, lénye
gesen szelleminek mondható, úgy hogy azt Marx bátran az 
«ideológiák» közé sorozhatta volna. Ami pedig a társadalom 
technikai életműködését illeti, az ugyan óriás mértékben köve
teli a testi munkát, de nem nélkülözheti a szellemi munkát 
sem és minél magasabb jellegű, annál jobban át kell szelle
mülnie. Szóval, csak a spekulativ elme, mely az életvalóság
gal egyáltalán nem törődik, állíthatja, hogy az egyik irányú 
társadalmi életműködés merően materiális jellegű, a többi 
pedig puszta «ideológia».

Minél behatóbban vizsgáljuk tehát a «történeti materia- 
lizmus»-nak nevezett elméletet, annál inkább kitűnik, hogy az 
voltaképen csak amolyan jelszó, melynek tudományos tartalma 
nincs, de amellyel az alantas hajlandóságú tömegeket meg 
lehet nyerni. Masaryk a marxizmusról szóló munkájának bar-



madik fejezetében (pag. 92—168.) igen szépen mutatja ki az 
idézetek sorozatával, hogy Marx és Engels mennyire erőlköd
nek valamely határozott megfogható értelmet önteni abba a 
gondolatba, hogy a gazdasági termelési erők állapítják meg 
egyedül a világtörténelem folyását és hogy minden újabb nyi
latkozatuk ebben a főkérdésben mennyire ingadozó, szerte
folyó, az idő folyamán átalakuló, míg végül oda jutnak, hogy 
a szellemi tényezőknek is kénytelenek irányító hatást tulaj
donítani a történelem folyására. De hát akkor miért kellett 
oly nagy hűhóval hirdetni világraszóló fölfedezés gyanánt a 
történelmi materalizmus elméletét ? E kérdésre nagyon világos 
választ olvashatunk ki Engelsnek egy értelmezéséből, melyet 
a történeti materializmusról megfogalmazni próbált : «A tör
ténelem materialista fölfogása abból a tételből indul ki, hogy 
a társadalmi rendnek alapját a termelés s ezzel kapcsolatban 
a termények kicserélése alkotja; s hogy mindenik a történe
lem színpadán föllépő társadalomban a termények szétosztó- 
dása s ezzel kapcsolatban a társadalomnak osztályokra vagy 
rendekre való tagozódása tisztán attól függ, hogy ama társa
dalom mit termel, hogyan termel s hogyan cseréli ki termé
nyeit. Eszerint a társadalmi élet változásainak, a politikai 
átalakulásoknak végső okai nem keresendők az emberek 
agyában, nem keresendők az örök igazságba és igazságosságba 
való mélyebb s mélyebb belátásukban, hanem tisztán csak a 
termelési és kicserélési mód változásaiban : vagyis nem kere
sendők a filozófiában, hanem csakis az illető korszak oeko- 
nomiájában. (Herrn Eugen Dühring’s Umwälzung der Wissen
schaft von Friedrich Engels. 6. kiad. Stuttgart, 1907. pag. 286.) 
íme, itt már szembetűnő, hogy Marxék a Comte szociológiá
jával való ellenkezés! viszketegből állítják föl a «történelmi 
materializmus» formuláját. Comte ugyanis a filozófiát teszi 
meg az emberi társadalom életének legfőbb irányító ténye
zőjévé. Az emberi társadalom fejlődését elsősorban az emberi 
szellem fejlődésének története állapítja meg. «L’ordre intel
lectuel est la première base indispensable de tout ordre 
véritable.» (Cours de philosophie positive. IV. köt., 3-ik kiadás 
1839. pag. 138.) Ennélfogva nem győzi eléggé hangoztatni, 
hogy aki társadalmi intézményeket meg akar változtatni, annak 
mindenekelőtt a meggyőződések, a fölfogások átalakítására
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kell törekednie : «réorganiser d’abord les opinions, pour 
passer ensuite aux moeurs et finalement les institutions.» 
(Id. munka. VI. 521.) A filozófia Comte szerint fontosabb a 
politikánál, fontosabb a művészeteknél is; hiszen ismeretes 
az a követelése, hogy pozitivista bölcsészek, mintegy pápák 
gyanánt, a legfelsőbb szellemi tekintély képviselői legyenek 
az emberi társadalomban.

Mikor Marxék a nemzetközi szocialista izgatás terén 
hajótörést szenvedtek, jónak látták a társadalombölcsészet 
révében menedéket keresni. Comte pozitivizmusa és főként 
társadalomtana akkoriban Mill és mások közvetítése által nagy 
hatást gyakorolt nemcsak Angliában, de a szárazföldön is, 
úgy hogy Marxék részéről a lehető legügyesebb taktika volt, 
némely töredékes gondolataiknak, aphorismáiknak olyan színt 
kölcsönözni, mintha egy materialista jellegű társadalom- és 
történetbölcsészetet alkotnának. Ha Comte szerint a szellemi 
élet, a filozófiai fölfogások szerint igazodik a különböző tör
téneti korszakok társadalmának minden többi életműködése, 
akkor ezt a tételt csak meg kell fordítani, valahogy a feje 
tetejére állítani, hogy új társadalombölcsészet keletkezzék. így 
támadt Marxék olcsó szólásmódja, hogy nem a szellemi élet, 
hanem az «anyagi» élet szerint kell igazodnia a társadalom 
minden életműködésének. Ezt az «anyagi» életet elnevezték 
termelésnek, technikának, oekonomiának, termények kicseré
lésének stb., holott szembetűnő, hogy mindezek szellemi élet
től teljességgel át vannak hatva, szellemi élet nélkül nem 
létezhetnek, a szellemi élet kifejlődésétől a legnagyobb mér
tékben függenek. De merész és vállalkozó elmék ilyen cse
kélységekkel nem törődnek: a fődolog, hogy sikerült hang
zatos jelszót kovácsolni, mellyel a tömegek gondolkozását meg 
lehet bontani. Az anyagi élet, az oekonomia egyedüli ura a 
társadalmi élet minden mozzanatának: maga a bölcsészet is 
csak az oekonomiai élet visszfénye, úgy hogy a gazdasági élet 
termi magából a bölcsészeti rendszereket. Marx megengedi 
magának a tréfát, hogy Descartesnak azt a fölfogását, hogy 
az állatok csak gépek, korának gazdasági életéből akarja le
származtatni. A középkor ugyanis egyszerűbb termelési viszo
nyainál fogva az állatban még segítőtársat látott, de Descartes 
már a fejlettebb kézműipar (manufactura) szemüvegén kérész-



95

fül tekintette az állatvilágot, minélfogva az állatok neki gépek
ként tűntek föl. Ez a példa szemlélteti legjobban, hogy mi is 
voltaképen az a történeti materializmus. Kár, hogy Marx a többi 
bölcsészek tanait nem helyezte ilyen elmés materialista vilá
gításba. Kár, hogy Locke elméletét a testek elsődleges és má
sodlagos tulajdonságairól nem vezette vissza a XVII. század 
ipari viszonyaira. Különösen érdekes lett volna megtudni, 
hogy a derék Berkeley, cloynei püspök, ama hires elve, hogy 
anyag nem létezik, miként származtatható le korának gyár
ipari viszonyaiból. Fájdalom, attól is elestünk, hogy Leibnitz 
monadologiáját, Kant apriorismusát koruk gazdasági életéből 
levezetve és kifejlesztve élvezhessük: de remélhetőleg akad 
még Marxnak valamely utódja, aki, mesterének nyomdokaiba 
lépve, a bölcsészet egész történetét a gazdasági viszonyok át
alakulásából fogja kimagyarázni. Mert nem csekély gyönyö
rűség volna részletesen kifejtve látni, hogy pl. a tőzsdei 
árfolyamok ingadozásai miként vezetnek elemi kényszerűség
gel új filozófiai rendszerek keletkezéséhez s miként nyilatkoz
nak meg új csillagászati, természettani, vegyülettani, élet
tudományi stb. igazságok fölfedezésében. Tekintve korunk 
logikai perverzitását, semmi kétség, hogy az ilyen «bölcsészet- 
történelem gazdaságtan! alapon» nagy gazdasági sikert érhetne 
el. És minthogy marxista álláspontból a könyvek végső elem
zésben csakis gazdasági okokból íródnak, érthetetlen, hogy a 
jelzett, szép anyagi sikert ígérő könyv miért késik még mindig 
az éji homályban.

3. Érzem, tudom, hogy a gazdasági tényező egyedural
mának elvétől az emberek milliói teljesen át vannak hatva. 
S megvallom, hogy nem akadok fönn ezen, nem is tudom 
rossz néven venni azoktól, akik teljesen elmerültek a napi 
életnek anyagias célokért való harcába, hogy az anyagiasság 
válik bálványukká, kizárólagos imádatuk tárgyává. De az, 
megvallom, kissé különösen érint, hogy világboldogító em
berek, kik szocialistáknak és kommunistáknak nevezik ma
gukat és olyan színben akarnak mutatkozni, mintha az em
beriség javáért fáradoznának, azt a szatócs-, vagyis inkább 
azt az uzsorás elvet hirdetik, hogy a szellemi élet csak «ideo
lógia», és hogy a gazdasági termelési folyamat egyetlen való 
tényezője a világtörténelemnek, úgy hogy amit bölcsészeinek,
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tudománynak, vallásnak nevezünk, az mind csak álarcú meg
jelenése egy mögötte lappangó gazdasági érdekjátéknak, vagyis 
inkább érdekharcnak. Mondom, ha ezt Shylock hirdetné 
így, azt nagyon stílusszerűnek tartanám; ámde abban mégis 
csak valamely szembetűnő visszásság rejlik, hogy akik «kom
munistákénak tekintik magukat és a fraternité elvéből indul
nak ki, ugyanoda jutnak, ahová, nézetem szerint, csak uzso
rás lelkek juthatnak. Vizsgáljuk tehát közelebbről ezt a vi- 
szásságot, hogy azt a lelki talányt, mely benne rejlik, valami
képen megfejthessük.

Láttuk, hogy Marx tulajdonképen antagonista gondola
tokat egyesit az ő történeti materializmusában : az osztályharc 
elvét, mely tisztán forradalmi és a gazdasági élet egyedural
mának elvét, amely, magában véve, s az osztály harcot nem 
tekintve, épenségel nem forradalmi elv. Sőt mondhatnék, 
hogy az az emberosztály, melyet Marx a «bourgeois» címen 
jellemez, a legnagyobb mértékben magáévá teheti és talán 
teszi is a gazdasági tényező bálványozásának gondolatát. Mert 
lássuk csak, hogyan jellemzi Marx kommunista manifesztu- 
mában a bourgeoisosztály embereit :

«Mindenütt, ahol a bourgeoisie uralomra jutott, szétrom
bolta a feudális, patriarchális, idylli viszonyokat. Ez az osztály 
kíméletlenül széttépte ama tarka feudális kötelékeket, melyek 
az embert természetes fölebbvalóikhoz fűzték s nem hagyott 
meg más köteléket ember és ember között, mint a csupasz 
érdeket, az érzéstelen «készpénzfizetés» elvét. A vallásos ra
jongásnak szent elragadtatásait, a lovagi lelkesedést, a nyárs- 
polgári érzelmességet mind belefullasztotta önző számításai
nak jéghideg vizébe. Az emberi méltóságot csereértékké vál
toztatta és számtalan szerződéses, becsülettel szerzett szabad
ság helyébe az egyetlen lelkiismeretlen kereskedelmi szabad
ságot tette. Más szavakkal, a vallásos és politikai illúziókkal 
fátyolozott kizsákmányolást a nyílt, a szemérmetlen, az egye
nes és rideg kizsákmányolással helyettesítette. — A bourgeoisie 
minden hivatást, melyhez az előtt hódolattal, kegyes félelem
mel tekintett föl az ember, szent nimbusától megfosztotta. 
Az orvost, a jogászt, a papot, a költőt, a tudomány emberét 
fizetett bérmunkásaivá alacsonyította le.» (Das Kommunistische 
Manifest. 7. kiad. Berlin, 1906. pag. 25.).
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íme, ez Marxnak a «bourgeoisie» ellen emelt nagy vádja, 
melyet hívei, a munkások százezrei, mindennap, mint valamely 
zsoltárt, ima gyanánt morzsolgatnak. De ha közelebbről te
kintjük ezt a vádat, röviden úgy fejezhetjük ki, hogy a «bour
geoisie» föltétien gyakorlati híve a történelmi materializmus
nak, a gazdasági élet egyeduralmi elvének. Mert ha ez az ember- 
osztály széttépi ama kötelékeket, melyek az embert termé
szetes fölebbvalóihoz fűzik, és nem ismer más kapcsot, mint 
a csupasz érdeket s a lelketlen készpénzfizetést, akkor nyil
vánvalóan arról tesz tanúbizonyságot, hogy az emberiség 
életében kizárólag a gazdasági tényezőnek tulajdonit jelentősé
get. Ha ez az osztály önző számítás jéghideg vizébe fojtja a 
vallásos érzés bensőségét, a lovagias nagylelkűséget, a nyárs
polgári érzelgősséget, akkor szembetűnően a történeti mate
rializmusnak azt az alapelvét viszi keresztül, hogy ezek a 
nemesebb érzésmódok mind csak álarcú megjelenései a mö
göttük lappangó gazdasági önérdeknek. És ha az osztály árú
cikké teszi az emberméltóságot, megfosztja nimbusuktól a 
munkaköröket és élethivatásokat, melyekhez tisztelettel kel
lene föltekintenünk, és bérszolgájává teszi az orvost, a jogászt, 
a papot, költőt s a tudomány emberét: akkor ezzel csak 
marxista gondolkozásmódjáról tesz meglepően fényes tanú- 
bizonyságot, amennyiben tettével hirdeti, hogy a szellemi 
életnek nincs valósága, hogy az nem mozgató tényezője a 
társadalmi életnek, hanem csak hiú, csalóka viszfénye az 
egyedül való, világmozgató gazdasági termelő erőknek.

Marx tehát azt a lelketlen (materialista) életfölfogást 
lobbantja szemére a «bourgeoisie»-nak, melyet ő maga hit
vallásként hirdet a proletariátusnak. Vagyis azt a gondolkozás
módot állítja pellengére, melynek ő maga az apostola. Első 
tekintetre hihetetlennek látszik, hogy gondolkozó ember ilyen 
példátlanul rikító önellentmondásba keveredhessék; ámde 
kár volna e fölött megbotránkoznunk; inkább értsük meg, 
hogy Marxot az ő kivételes életkörülményei, az ő súlyos 
életharca, az ő rettentő külső és belső hányatottsága nagy 
mértékben kiforgatták önmagából. Hiszen láttuk, hogy a meg
lévő társadalmi rendnek izent háborúja mögött ott lappang 
az ő saját alanyi benső háborúsága. így pl. lándzsát tör 
ugyan a zsidó emancipáció mellett, de kajánul megrágalmazza

Paiágyi : Marx és tanítása. 7



a zsidóságot (s ezzel együtt a kereszténységet), hogy istene 
a pénz. Nem egy kirohanását idézhetném a zsidó pénzeszsák 
és a zsidó irodalom ellen ; mégis, e támadásaival csak azt a 
benyomást kelti, mintha önmagát harapná, marná, sebezné 
meg. És mint ahogy hadilábon áll zsidó voltával, azonképen 
németségével is. Az ő «nemzetközisége» határozott támadást 
jelent a nemzeti egyéniségek létezése ellen, mégis számos írása 
és egész élete tanúbizonyságot tesz róla, hogy öntudatlanul, 
de gyakran egészen tudatosan a német nemzeti művelődésért 
lelkesedett, sőt, mint már mondottam, bizonyos értelemben 
eszményies hazafi is volt. De a legfurcsább a dologban az, 
hogy bensejében nemcsak zsidósága és németsége, hanem 
egyben bourgeois volta ellen is föl van háborodva. Mert, ha 
szüleinek házát, neje származását, saját családi és baráti 
összeköttetéseit tekintjük, akkor őt a rajnavidéki fölvilágo
sodott «bourgeoisie» egyik igen típusos képviselőjének mond
hatjuk. Csakhogy ő a bourgeoisienak, hogy úgy mondjam, 
Coriolanusa lett. Ámde, valamint Coriolanus, a volscusok élén 
és Róma ellen harcba szállva, mégis csak a legigazibb ró
maiak egyike maradt : azonképen Marx is, noha minden 
írása és tette egyetlen hadjárat a «bourgeoisie» ellen, mégis 
alapjában véve teljesen bourgeois szabású elme volt, ki az 
emberi dolgokat önkéntelenül és legszívesebben a gazdasági 
nézőpontból szemlélgette és ítélte meg.

Nem akarnám, hogy félreértsenek. Nem azt mondom én, 
hogy Marxot az ő magánéletének gyakorlati vonatkozásaiban 
a gazdaasági élet vezette: ellenkezőleg, tudjuk róla, hogy ő 
épenséggel nem ragaszkodott anyagi javakhoz, hogy nagyon 
is lenézte a pénzt, s hogy tisztakezű áldozatrakész ember volt. 
Én itt nem Marxról, a magánemberről, hanem pusztán az 
elvont gondolkozóról beszélek, aki csak akkor van igazán ele
mében, ha a «Waare» és a «Geld»-ről elmélkedhetett. Ezek
től a gazdaságtant alapfogalmaktól úgy meg volt ihletve, mint 
költő a Múzsától, mint bölcsész az Istenségtől. De csak elmé
letileg szerelmes a gazdaságtant szempontba, gyakorlatilag 
nem : sőt a gyakorlatban gyűlölni tudja azt, ami elméletileg 
mámorba ejti. Innen van, hogy ő, aki valódi megtestesülése 
bourgeois-szellemnek, egész életén keresztül a «kapitalista ter
melési rendszer» ellen folytat kérlelhetetlen háborút. Csak
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ha a bourgeoisie-nak Coriolanus-át ismertük meg benne, csak 
akkor nyertünk bepillantást szivének, lelkének közepébe.

így hát lélektanilag megfejtettük, érthetővé tettük azt a 
képtelen önellentmondást, melybe «történelmi materializmusa» 
által keveredett. Értjük, hogy ugyanaz a Marx, aki kérlelhe
tetlen háborút folytat a «bourgeoisie» ellen, azért mert ez az 
anyagias gazdasági szempontnak minden egyebet alárendel a 
gyakorlati életben: önmaga menten ugyanerre az elvi állás
pontra helyezkedik, mihelyt elméletileg akar számot adni az 
emberi társadalom életműködéseiről, illetve történelmi fejlő
déséről. Lélektanilag megértjük, hogy ez a sajátságos ember 
saját magának élő ellentmondása volt. «Moi je ne suis pas 
Marxiste», mondotta egyizben Marx maga, s ezzel a mondá
sával híven jellemezte saját magával való örökös háborúját.

Ha meglátjuk benne a «bourgeois»-!, aki gyilkos harag
gal tör a saját «bourgeois» mivolta ellen, akkor egyszeriben 
megérezzük benne azt az éles megkülönböztető vonást, mely 
őt a XIX. század minden más szocialistájától feltűnően el
választja. Saint-Simon, Fourier, Owen, Hazard, Considérant, 
Leroux, Gabet, Proudhon, Louis Blanc, Lassalle stb. stb. mind 
nem voltak Coriolanusok, nem voltak saját osztályuknak 
istenostorai, mint Marx. Valamennyink között ő testesíti meg 
a tagadás szellemét, úgy mint senki más. Egész lénye ellent
mondás. Ezért bűvölte őt meg a Hegel dialektikai módszere ; 
hiszen a hegelizmus alapjában véve nem egyéb, mint az 
önellentmondásnak bölcsészeti rendszerré való fejlesztése.

Ne csodálkozzunk tehát afölött, hogy Marx a saját «tör
téneti materializmus»-át is megtagadja, vagyis olyan követ
keztetéseket von belőle, melyek homlokegyenest ellenkez
nek magával a materialista (és revolucionista) alapgondolat
tal amelynek hirdetésére vállalkozott. Míg ugyanis egyrészt 
azt tanítja, hogy a világtörténelem egyedüli tartalmát az osz
tályharcok alkotják, addig másrészt mindent el akar követni, 
hogy az osztályharcok az emberi társadalomban végképen 
megszűnjenek. Mi több, azzal az utópista reménnyel van el
telve, hogy az osztályharcoknak megszűnése már a közel 
jövőben (a XIX. században) várható : amennyiben a prole
tariátust tartja arra hivatottnak, hogy uralomra jutásával 
minden politikai uralomnak és egyben minden osztálykülönb-

7*
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ségnek és osztályharcnak véget vessen. Tegyük már most föl 
egy pillanatra, hogy Marx reménysége teljesül, vagyis hogy 
1848-ban, esetleg 1871-ben a proletariátus megdönti Francia- 
országban s utóbb Európa minden államában a «bourgeois- 
uralmat,» elragadja tőle tőkéivel együtt a politikai hatalmat 
és megvalósítja a politikai kormány nélküli társadalmat, 
melyben osztályok nincsenek : akkor, tisztelettel kérdem, mi 
értelme van annak a történelembölcsészeti elvnek, hogy a 
világtörténelem nem áll egyébből, mint osztályharcokból. Hiszen 
ha Marx meg volt győződve, hogy a proletariátus, mint 
az emberiségnek megváltó osztálya, hirteleniben véget fog vetni 
minden osztálykülönbségnek, úgy hogy a jövendő évezredek 
beláthatatlan sorozatán keresztül az osztályharc ismeretlen 
fogalommá válik : akkor azt kellett volna hirdetnie, hogy az 
osztályharc egészen lényegtelen eleme a történelemnek és 
hogy csak ideig-óráig van reá szükség, addig míg a legsze
gényebb osztály is megcsinálja a maga osztályharcát, mert 
ha ez szerencsésen sikerült, csak akkor kezdődik el az emberi
ség igazi törlénelme, amelyen belül osztályharcok többé nem 
lesznek, mert az emberek osztálykülönbséget ismerni nem 
fognak.

íme «a történeti materializmus» tanítója egyszerre mint 
hyperidealista áll előttünk, aki a jövőre vonatkozólag tagadja 
az osztályharc elvét, s ennélfogva tagadja a gazdasági szem
pont egyeduralmának elvét is. Mert honnan erednek Marx 
szerint az osztályharcok ? Onnan, hogy a történelemben más 
való hatalmak, mint a gazdasági termelési erők, nem létez
nek. Ezek a gazdasági termelési erők szülik magukból az 
osztálykülönbségeket és osztályharcokat. Ebből már most mi 
következik? Az, hogy az osztályharcok megszűnése a jövő
ben voltaképen nem jelent egyebet, minthogy megszűnik 
majd az az ok is, mely az osztályharcokat létesítette ; vagyis 
a jövőben nem a gazdasági termelés erői lesznek irányadók 
az emberi társadalom életműködésében és fejlődési folya
matában. Marx tehát csak ideiglenes gyakorlati elvek gya
nánt állítja föl az osztályharc és a gazdasági szempont 
egyeduralmának elveit: mert hiszen a proletáriusok segítsé
gével olyan társadalmi rendet akar létrehozni, amelyben 
a nevezett két elv minden hatékonyságát, érvényességét el
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veszti. Vagyis Marx, mint izgató, roppant buzgósággal azon 
fáradozott, hogy Marxnak, az elméleti szociológusnak, elvei 
minél hamarabb elveszítsék érvényességüket. Abban a pil
lanatban, amint a proletariátus legyőzi vala a «bourgeoise 
uralmat,» először is a marxizmus bukott volna meg, mert 
hiszen olyan társadalom állott volna elé, melyben nincsen 
osztálykülönbség és osztályharc, melyben tehát a gazdasági 
szempont is megszűnt a társadalmi élet igazi mozgatója, 
primum movense, lenni.

Marx tehát a szó legszorosabb értelmében nem volt 
marxista gondolkozó; mi több, ő egyenesen antimarxista 
gondolkozónak mondható. Ő ugyanis olyan elveket hirdet, 
társadalomiam alapelvek gyanánt, melyeknek megdöntését 
tekinti a proletariátus legfőbb föladatának. A proletariátus
tól várja, hogy vessen véget az osztályharcoknak és ezzel 
együtt szüntesse meg a gazdasági érdek egyeduralmának 
elvét, mely minden osztályharcok okozója. Vagyis látni, hogy 
Marx a jelenre nézve materialista, de a jövőre vonatkozólag 
hyperidealista gondolkozó. Vagyis olyan jövendőbeli társa
dalmi rendért eseng, mely halomra döntse a társadalomra 
és történelemre vonatkozó materialista elveit. Olyan apostolt, 
aki saját eszméinek bukásáért oly rendszeresen küzdött volna, 
mint Marx, a történelem csak ritkán állít elénk. De épen ez 
önellentmondásban rejlik egyéniségének érdekessége és igéző 
ereje. Ha a világ ezeken az ellentmondásokon keresztüllát, 
akkor elkövetkezik a marxizmus alkonya. Voltaképen ez az 
alkony már itt is van: hiszen magán a szociálizmuson belül 
erős áramlat mutatkozik, mely a marxizmussal végképen le
számolni iparkodik, amiről különben még lesz alkalmam 
szólani.

XI.
Befejeztük Marx elméleteinek általános megvilágítását és 

meggyőződhettünk arról, hogy ezeknek az elméleteknek tulaj- 
donképeni bölcsészeti tartalmuk nincsen. Az a gondolat, hogy 
a gazdasági termelő erők tekintendők a társadalom egyedüli 
valóságos mozgató erőinek, teljességgel alkalmatlan arra, hogy 
az emberi társadalom életfolyamatát velünk megérttesse. Hiszen 
épen, ha azt akarjuk kiemelni, hogy a gazdasági termelő
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erők mily roppant nagy jelentőséggel bírnak az emberi tár
sadalom életében, ezt csak úgy tehetjük, ha rámutatunk a 
társadalom életfolyamatának többi valóságos hatalmaira is 
és megvilágítjuk, hogy a gazdasági termelő erők mily rend
kívüli befolyást gyakorolhatnak még a többi valóságos hatal
mak működésére is. így pl. a gazdasági élet jelentősége akkor 
áll legvilágosabban előttünk, ha megmutatjuk, hogy a gazda
sági föllendülés mily roppant erőt kölcsönözhet egy nemzet 
politikai akciójának, vagy fordítva, hogy a gazdasági érdekek 
túlságos hajszolása mennyire megmételyezheti, megronthatja 
a nemzet politikai életét is stb. Hasonlóan szembeszökővé 
tehetjük a gazdasági élet fontosságát, ha megmutatjuk, hogy 
annak vértelensége mennyire meggyöngíti egy nemzet mű
velődési törekvéseit, vagy fordítva, hogy a gazdasági haszon- 
elvűség túltengése mily beteggé és becstelenné teheti egy 
nemzet egész szellemi életét. Szóval, ha a társadalom élet- 
folyamata valamelyik mozgató tényezőjének jelentőségét kellő 
világításba akarjuk helyezni, ezt nem azáltal érjük el, ha 
gyermekes, éretlen ésszel a többi tényezőket lebecsüljük, vagy 
semmibe sem vesszük, hanem ellenkezőleg, ha az összes 
mozgató tényezőket a maguk különszerűségében felismervén, 
átérteni és kiemelni iparkodunk mindegyiknek szerepét a 
nagy társadalmi életközösségen belül. Főképen pedig nem 
szabad a társadalom szellemi életműködését (tudomány, 
művészet, publicisztika stb.) a gazdasági élet puszta «reflex »- 
jeként állítani oda, amint azt Marx teszi, mivelhogy az em
beriség haladásába vetett hitünk épen azon a reményen ala
pul, hogy a szellemi életet az egész társadalmi életközös
ségnek egyre önállóbb, egyre hatalmasabb mozgató tényező
jévé emelhetjük. Aki erről lemond, az a haladás lehetőségé
ről mondott le. Valóban, Marx elmélete a leghatározottabb 
legélesebb reakciondrius jellege által tűnik ki a XIX. század 
összes szocialista elméletei közül. Legfeljebb a Babeuf durva 
vad és műveltséggyűlölő kommunizmusa vetélkedhetik a Marx 
történeti materializmusának reakcionárius, haladásellenes szel
lemével.1

1 E tételem igazságát most az orosz leninizmus állítja a gondol
kozó világ szemei elé.
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Pedig Marx nem szántszándékkal, hanem, hogy úgy 
mondjam, akarata ellenére vált a «vörös reakció» képviselő
jévé. Eredetileg munkást csak munkaadója, a proletariust 
csak a bourgeois ellen akarta föllázitani, de ez osztálygyűlö
letnek fölszítása folyamán oda ragadtatta magát, hogy az 
«ideologiá»-val szemben is lenézést, ellenszenvet keltsen a 
munkások lelkében. Ennél végzetesebb hibát szocialista gon
dolkozó nem követhet el, mert a szocializmusnak létjogot 
csak az kölcsönözhet, ha a szellemi életet helyezi mindenek 
fölé. Első tekintetre érthetetlennek látszik, hogy olyan elmés 
s elmésségében oly elbizakodott ember, mint Marx, miként 
tévedhet el annyira, hogy a szellemi élet lenézését szocialista 
rendszerének egyik hitágazatává tegye: ámde egyéniségének 
és életviszonyainak szemlélete vajmi könnyen érthetővé teszi 
ezt a jellemzetes perverzitást. A XIX. század második felében, 
mikor Marx és Engels legszebb férfikorukat élték s mikor 
legjobban el voltak telve a szellemi érvényesülés forró vágyá
val, erős materialista és naturalista áramlat ejtette hatalmába 
európaszerte az elméket: ők tehát célszerűnek látták — hiszen 
szivük is jórészt oda húzta őket — hányatott életsajkájukat 
teljesen a materialista divat dagadó árjaira bízni. Nos, hát a 
divat föl is kapta őket s az élelmes dioskurosoknak sikerült 
az összes többi eszményiesebb irányzatú s emelkedettebb 
gondolkozású szocialistákat háttérbe szorítani !

De akiket a divat szeszélyes hatalma fölmagasztal, azokat 
a divat csakhamar ki is végezi. A társadalombúvárok, de 
maguk a szociálisták is, mindenfelé kiábrándulnak a marxiz
musból. Csakhogy attól kell tartanunk, hogy a marxizmus 
mindenütt végképen lejárván, utolsó pihenőre hozzánk fog 
betérni. Mert mi abban a szomorú helyzetben vagyunk, hogy 
életük alkonyán a Nyugotnak összes rokkanttá vált elméletei 
nálunk szállanak meg, hogy itt csöndes kérődzéssel háborít- 
tatlanul tölthessék agg napjaikat.

Maguk a szociálisták érzik legjobban, hogy képtelenség 
a szellemi életet «ideológia» címen csúffá tenni, holott az 
emberi társadalom haladását épen csak attól várhatjuk, hogy 
a szellemi tényezőt egyre nagyobb betolyáshoz juttatjuk a 
társadalmi élet átalakításában, újjászervezésében. Különben is, 
Marxék maguk sem ragaszkodtak komolyan saját «matéria-
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lista» felfogásukhoz. Láttuk, hogy csak a múltra vonatkozó
lag voltak materialisták ; ellenben a jövő társadalmát, melynek 
megalkotását a proletariátustól várták, hyperidealista jellegű
nek képzelték. A jövő társadalmában osztályharcok többé 
nem lesznek, az osztálykülönbségek megszűnnek és minthogy 
az osztálykülönbségeket a gazdasági termelés folyamata okozza, 
maga ez a folyamat is megszűnik a társadalom életének moz
gató tényezője lenni. Elkövetkezik a szellem uralmának or
szága, melyet maga Engels így rajzol meg: «Az egyesnek létért 
való küzdelme megszűnik. Bizonyos értelemben csak ekkor 
válik ki az ember véglegesen az állatvilágból, csak ekkor ala
kulnak állati létföltételei véglegesen emberiekké»... « A társulás, 
melyet eddigelé a természet és a történelem csak ráerőszakolt 
az emberekre, ettől fogva az ő saját szabad cselekedetük lesz. 
Az objektiv hatalmak, melyek eddig a történelmet igazgatták, 
ezentúl emberi ellenőrzés alá kerülnek. Csak ettől fogva csinál
ják emberek maguk a történelmet»... «Az emberiség ugrása 
ez a szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába». 
(Dühring ellen pag. 305, 306.) Megjegyzem, hogy Marxék az 
emberiségnek ezt a csoda-ugrását már az 1848-iki forrada- 
dalomtól várták.

Íme, így beszélnek azok az állítólagos materialista gon
dolkozók, akik pusztán csak a gazdasági erőknek tulajdoní
tanak valódi jelentőséget. Az emberiség egy szép napon «bele- 
ugrik» a szabadság birodalmába s többé nem a gazdasági, 
hanem a szellemi hatalmak igazgatják a világot. Szép, nagyon 
szép dolog ez: de ha valaki ilyen hyperidealista hitet melen
get szivében, miért hirdeti az a materialista történelem
felfogást? Ha valaki utópista s egy osztály nélküli társadal
mat helyez közeli kilátásba, miért hirdeti azt magáról, hogy 
ó az egyedüli «wissenschaftlich» szociálista? Ha valaki a 
munkásokat a megváltók osztályának tekinti, akik az osztály
különbség nélküli társadalmat fogják megvalósítani, miért 
tanítja őket osztálygyűlöletre s a szellemi élet lebecsülésére? 
Miféle megváltók válhatnak az olyan emberekből, akik a 
gazdasági érdeket tekintik a társadalom egyedüli mozgató 
erejének és akik másra mint osztálygyűlöletre és osztály- 
harcra gondolni sem tudnak.

Ám ne akadjunk többé fönn ezeken a képtelenségeken,
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hiszen láttuk, hogy Marx egyénisége az önellentmondások 
egész rendszeréből van összeszőve. Ó olyan zsidó, aki lenézi 
a zsidóságot; olyan keresztény, aki utálja a kereszténységet; 
olyan bourgeois, aki ki akarja irtani a bourgeoisie-t; olyan 
ideológus, aki kicsúfolja az ideológiát; olyan német hazafi, 
aki tagadja a nemzeti gondolatot; olyan elméleti tudós ki a 
forradalmi izgatásért hévül, mikor elmélkednie kellene : ellen
ben menten elmélkedni kezd, mihelyt forradalmi cselekedetre 
kerül a sor. Ő olyan materialista, aki utópiákat sző és olyan 
megváltó, aki a gazdasági szempont egyeduralmáért rajong. 
Következetes csak egy dologban volt: minden ellen föllázadt, 
amit saját lényének alkotó eleme gyanánt észlelt. És ezt a 
testet öltött önellentmondást filozófus színében akarják fel
tüntetni hívei és chauvinista honfitársai I

Pedig nagyobb igazságtalanságot Marxszal szemben nem 
követhetünk el, mintha a bölcsész-embert kutatjuk benne és 
bölcsész-volta szerint akarjuk megítélni, holott lázadó, tagadó, 
gúnyolódó természete őt minden összefüggő bölcsészeti gon
dolatrendszer vagy világfelfogás megalkotására tökéletesen 
képtelenné tette. Ellenben mindjárt igen érdekes egyéniség 
színében áll előttünk, ha nem filozófiai rendszert várunk tőle, 
de azt látjuk meg benne, ami valósággal volt: egy német 
spekulatív hajlamú, kiválóan tudományos (gazdasági) kép
zettségű forradalmi agitátort, aki a 48-as évek és általában a 
XIX. század forradalmi alakjai közül felemás elméleti- és 
forradalmi egyénisége által tűnik ki s aki mint a bourgeoisie 
Coriolanusa, a meglévő gazdasági rendszert (a kapitalizmust) 
meg akarja dönteni, noha gondolkozásának minden szálával 
ugyanebben a gazdasági rendszerben van fogva. Az ilyen 
forradalomváró, forradalomszomjas Tantalus mindenre a 
világon alkalmasabb, mint valamely «történelem-bölcsészet» 
megalkotására, mert forradalmi hangulat és forradalmi irány
zat szemüvegén keresztül tekintve a múltakat, csak lázongani 
lehet a történelem ellen, de azt valamiképen magyarázni, 
értelmezni, rendszerezni teljességgel lehetetlenség. A sorsnak 
valóságos iróniája az, hogy olyan egyéniség, mint Marx, tör
ténetbölcsészként szerepelhetett. Az ilyen forradalmi egyéniség 
ugyanis olyannak szerkeszti meg a történelmi múltat, amilyen
nek ő azt a jövőre vonatkozó programmja szempontjából
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kívánatosnak látja. Forradalmi egyéniségtől tehát nem azt 
kérdezzük, hogy miként gondolkozik a múltakról, hanem 
hogy milyennek látja a jelent és milyenné akarja alakítani 
a jövőt. Szóval, Marx nem mint történelembölcsész jő tekin
tetbe és nem mint ilyen érdekes, hanem inkább mint kora 
történetének egyik szellemes tanúja és mint a politikai ese
mények egyik mozgató tényezője érdemel különös figyelmet.

Hátra van tehát még, hogy őt ebből a szempontból is 
megvilágítsuk, vagyis hogy őt tisztán mint kora egyik érdekes 
történelmi alakját méltassuk. Valóban, írásai közül azok a 
legérdekesebbek és legtanulságosabbak, melyekben saját kora 
történetét rajzolja meg, mint pl. «Die Klassenkämpfe in Frank
reich 1848 bis 1850», vagy «Revolution und Kontre-Rovolu- 
tion in Deutschland» és «Der Achtzehnte Brumaire des Louis 
Bonaparte», mert ezek a munkák, ha teljesen egyoldalú párt
szempontból is vannak fogalmazva, mégis igen éles világításba 
helyezik a XIX század közepének forradalmi és ellenforra
dalmi világát, úgy, hogy ennek a kornak történetírója sok és 
érdekes tanúlságot meríthet Marx irataiból, ha azokat a kellő 
kritikával használja. Ezekhez a kortörténeti iratokhoz járul
nak Marx gazdaságtan! munkái, főképen «Zur Kritik der 
politischen Oekonomie» és «Das Kapital» cimüek, melyekben 
az uralkodó gazdasági rendszert iparkodik tudományos bírá
latnak alávetni. Vessünk tehát még egy pillantást arra, hogyan 
fogta föl Marx saját korának politikai és gazdasági életét és 
hogyan bírálja az úgynevezett «kapitalista» gazdasági rend
szert, mert hiszen nem történetbölcsészetében, hanem ebben 
a bírálatban rejlik tanításának lényege.

Marx, mint a forradalom embere és mint saját korának 
kritikusa is, igen feltűnő önellentmondásban leledzik. Az egyik 
pillanatban mindent az osztályharctól, a proletariusok forra
dalmi cselekvésétől vár, a másik pillanatban pedig már azt 
hirdeti, hogy a kapitalista termelési rendszer maga ássa meg 
az önmaga sírját, vagyis hogy a saját természetéből folyó 
elemi kényszerűségnél fogva kell tönkre mennie. Ha, mint 
bölcsész, esnék ilyen önellentmondásba, akkor ezen nagyon 
megbotránkozhatnánk, de ha benne — amint illik — a for
radalmi agitátort látjuk, akkor egyszerre érthetővé s ment
hetővé válik önellentmondása. Mikor ugyanis 1848 előtt a
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forradalmi izgalom notion növekedik, akkor Marx az osztály- 
harc elvét a végletekig kiélezni iparkodik és akkor nyiltan 
hirdeti, hogy a kommunisták «céljaikat csakis minden eddigi 
társadalmi rend erőszakos megdöntése által érhetik el». 
(Manifestum, pag. 46.) De mikor 1849 után és későbben a 
nemzetek forradalmi indulata apadófélben van és egyre fogy 
a kilátás hirtelen újabb forradalomcsinálásra, akkor Marx 
azzal a másik elvvel vigasztalja híveit, hogy a bourgeoisie 
gazdasági rendszere elemi szükségszerűséggel újabb és egyre 
növekvő gazdasági válságba sodorja a világot, melyek úgy
szólván automatice a meglévő társadalmi rend tönkjéhez 
vezetnek. «A nagyipar fejlődésével a bourgeoisie maga rántja 
ki saját lábai alól az alapot, melyen termel és termelvényeit 
birtokba veszi, úgy hogy ő mindenek fölött önmagának a 
sírásója». (Manifestum, pag. 32.) Vagyis Marx kétféle cseme
gét tart raktáron hívei számára: az egyik csemege az a for
radalom, melyet erőszakosan csinálni kell, a másik csemege 
az a forradalom, mely gazdaságilag önmagától csinálódik. 
1848 előtt inkább az elsővel, a reakció idején inkább a má
sodikkal kínálgatja híveit. Nem hiszem, hogy Marx egészen 
tudatában volt annak az önellentmondásnak, melybe így 
beléesett, mert úgy látszik, hogy a forradalmi vágy őt magát 
is elragadta, úgy hogy egyszer erőszakosan csinálandónak 
tekintette a forradalmat, máskor meg azzal vigasztalta magát, 
hogy a kapitalista termelési rendszer maga idézi föl termé
szeti kényszerűséggel a világforradalmat.

Hogy Marx elméjében kétféle forradalmi eszme él és 
versenyez egymással, az különben azzal függ össze, hogy a 
politikai és gazdasági élet fogalmai egymással hadi lábon 
állanak gondolkozásában. Érzi ugyanis, hogy minden forra
dalom, még a szociálistáktól úgynevezett «szociális forra
dalom» is politikai esemény és noha semmit sem áhít annyira, 
mint az efféle politikai eseményt, mégis bensőleg erősen nyug
talanítja, hogy ő, aki szocialista gondolkodó, a proletariátus
nak egy politikai cselekedetétől várja az emberiség megvál
tását. Nagyon meg van tehat akadva az úgynevett «szociális 
forradalom»-mal, mert az egyik pillanatban politikai tettnek 
látja, másikban pedig inkább a gazdasági világválság képé
ben szeretné fölfogni. A szociálista gondolkozásmódnak ugyanis
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az az eredendő gyengesége, hogy az ipari és gazdasági életet 
akarván kiemelni már Saint Simon óta, abba a képtelenségbe 
jut, hogy a politikai életet valósággal ki akarja küszöbölni a 
világból. Marx is, mint tudjuk, a politikát puszta «ideológiá»- 
nak tekinti és így igen kellemetlen helyzetbe jut, mikor 
meg kell mondania, hogy politikai tettnek tekinti-e a forra
dalmat, mely az új társadalmi rendnek megalkotója lesz. 
Érdekes ezt a nagy zavarát kissé közelebbről szemügyre venni.

A manífestumban maga mondja, hogy a kommunisták 
legközelebbi célja : «a proletariátusnak osztállyá való eme
lése, a bourgeoisie uralmának megbuktatása s a proletariá
tusnak a politikai uralomra való juttatása». (P. 32.) Vagyis 
világosan áll előtte, hogy az, amit a francia szocialisták (pl. 
blanquiisták) «szociális forradaloménak neveznek, magában 
véve politikai csekkedet volna, t. i. a meglevő politikai ura
lomnak megbuktatása és a politikai hatalomnak a bérmun
kások által való lefoglalása. Figyeljünk azonban Marx kifeje
zésmódjára, főképen arra, hogy ő a proletariátust nem «poli
tikai párt»-tá, hanem «osztály»-lyá akarja tömöríteni, szer
vezni ! Pedig nyilvánvaló, hogy «osztály»-! alkothatnak az 
embernek, anélkül, hogy öntudatosan osztállyá szervezkedné
nek. Marx azonban nem szólhat így a munkásokhoz: min
denek előtt szükséges, hogy politikai öntudatra tegyetek szert 
és politikai párttá szervezkedjetek, mert mint szocialista gon
dolkozó, a politikát megveti és az emberi társadalom életé
ből kiküszöbölendőnek tekinti. Ezért a «politikai párt» szót 
elkerüli és a mód fölött rugalmas «osztály» szóval helyette
síti, ami a szocialistáknak épen bizonytalan értelménél fogva 
vált kedvelt kifejezésükké. Pedig Marx másrészt nyíltan ki
mondja, hogy az osztállyá szervezett munkásoknak a politikai 
kormányzati hatalmat kell magukhoz ragadniok, amiben már 
bennfoglaltatik, hogy nemcsak osztályt, de valósággal politi
kai pártot kell alkotniok.

Jó lesz tehát megjegyeznünk, hogy a szocialisták, akár 
tudatosan, akár öntudatlanul, nagyon kétértelmű játékot űz
nek az «osztály» szóval, amennyiben ott is használják, ahol 
voltaképen politikai pártról kellene beszélniök. Különösen 
Marxnak nagyon tartózkodnia kellett a «párt» szó használatá
tól, mert ha ezt a maga helyén alkalmazza vala, akkor elmé-
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letelnek tarthatatlansága menten szembe ötlött volna. Szerinte 
ugyanis a gazdasági termelési folyamat szüli az «osztálykülönb
ségeket» és «osztályharcokat». Ha ő itt az osztálykülönbségek 
és osztályharcok mellett a politikai pártkülönbségeket és 
politikai pártharcokat is emlegetné, akkor menten nyilván
valóvá lenne, hogy a «politika» mily roppant jelentőséggel 
bir a társadalom életében. Az a sarkalatos tétele, hogy a 
világtörténelem nem áll egyébből, mint osztályharcokból, 
olyan alakot öltene, hogy a világtörténelem kizárólagos tar
talmát a politikai pártharcok alkotják. Vagyis akkor egy
szeribe a politikai és nem a gazdasági termelési folyamat 
volna a világtörténelem lényegei Ez az, amit Marxnak min
den áron el kellett kerülnie, minélfogva az osztály szó helyett 
semmi szin alatt nem volt szabad a «párt» szót használnia. 
Az avatatlan ember azt hihetné, hogy nagyon jelentéktelen 
dolog, vájjon az osztály vagy párt szót használjuk-e bizonyos 
esetekben. Pedig Marx az osztály szónak használata által éri 
el, hogy a gazdasági élet látszik egyedül jelentőségesnek, s a 
párt szó mellőzése által tudja azt a látszatot kelteni, mintha 
a politikai élet merő «ideológia» vagy «illúzió» volna.

Végül azonban mégis ki kell mondania, hogy a kommu
nisták mindenekelőtt a «politikai» hatalmat akarják kezükbe 
keríteni, amikor aztán egyszerre kiderül, hogy a kommunis
ták nemcsak osztályt, hanem politikai pártot is alkotnak és 
hogy a «szociális forradalom», melyet terveznek, elsősorban 
«politikai» cselekedet jellegével bírna, mert egy politikai 
pártot juttatna a politikai hatalom birtokába.

Már pedig a kommunistáknak, illetve szocialistáknak 
nem lehet az a végső céljuk, hogy politikai párttá szervez
kedvén, a politikai hatalmat ragadják magukhoz, mert Marx 
szerint «a szó tulajdonképeni értelmében vett politikai hata
lom nem egyéb, mint valamely osztálynak a többieknek el
nyomása céljából szervezett hatalma». (Pag. 38.) Ha ily mó
don a «politikai hatalom» már magában véve valami becs
telenséget jelent, akkor igazán kiváncsiak lehelünk arra, hogy 
Marx miként menekül a dilemmából, melybe azáltal jutott, 
hogy a proletariátus legközelebbi feladatául épen a politikai 
hatalomnak erőszakos úton való megszerzését tűzi ki. Sze
rinte a proletariátus nem azért szerzi meg a politikai hatat-
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mat, hogy vele mint politikai hatalommal éljen, hanem ellen
kezőleg csakis azért, hogy mindenféle ilyen hatalomnak egy- 
szersmindenkorra véget vessen. A proletariátus megszünteti 
az eddigi termelési rendszert, megszünteti tehát minden osz
tálykülönbségek okát, megszünteti az osztályokat s ezek közt 
a proletariátust, valamint ennek politikai hatalmát is.

Mit szólnánk ahhoz, ha valaki szive választottját csakis 
azért venné nőül, hogy a házasságot ne konzumálja. Egészen 
ilyen észszerűséggel járna el a proletariátus is: ha véres for
radalom útján csak azért ragadná magához az országvagyont 
s államhatalmat, hogy minden politikai életet, magát az álla
mot s ezzel együtt saját hatalmát megszüntesse. És miért 
cselekednék a proletariátus ilyen hallatlan, a világtörténelem
ben példátlan módon? Nyilván azért, mert a politikai hatal
mat, mint a kizsákmányolás és elnyomás eszközét már magá
ban véve valami megvetendő dolognak tekintené. De ha ez 
így van, s ha a proletariátus a kormánypolcra, jutva ilyen 
szent érzésmódtól áthatottnak mutatkoznék, akkor ezt az 
osztályt mindenképen kényszeríteni kellene, hogy kormányon 
maradjon, mert hiszen épen azok vannak igazán hivatva a 
politikai uralomra, akik a hatalmat nem a hatalom kedvéért, 
hanem csakis a lehető legtökéletesebb társadalmi rend meg
valósításáért kívánják birtokba venni. És a megváltó szerepét 
játszó proletariátus annál is inkább kénytelen volna a kor
mánypolcon maradni, mert félő, hogy más, kevésbbé szent 
érzésű elemek nagyon is sietnének az eldobott kormány- 
hatalmat magukhoz ragadni. De ha a proletariátus ennek 
dacára sem akarná a kormány gyeplőjét továbbra is kezében 
tartani, akkor az az alapos gyanú támadna vele szemben, 
hogy tisztán programmhiányból s a kormányra való tökéle
tes tehetetlenségből siet minden közhatalom gyakorlásától 
visszavonulni. Annál nagyobb politikai éretlenség ugyanis 
már el sem képzelhető, mint ha valaki azt hiszi, hogy a 
politikai közhatalmak megszüntethetők és hogy valamelyik 
társadalmi csoport magához ragadván a közhatalmat, azt a ten
ger fenekére sülyesztheti úgy, hogy az többé senki által meg
található ne legyen.

Látni, hogy Marx még egészen a romanticizmus korsza
kának gyermeke. Annyira távolestünk már ettől a korszaktól



Ill

hogy szinte hihetetlennek látszik, ha olvassuk, hogy voltak 
emberek, akik oly pártról álmodtak, mely csak azért akarna 
uralomra jutni, hogy minden uralmat és így a magáét is 
lehetetlenné tegye. Ma már az ilyen érzelgős, vagyis inkább 
émelygős gondolatban csak olyan félművelt emberek lelhet
nének örömet, kik egy Ohnet-féle regényt nem tudnak az 
életvalóságtól megkülönböztetni. De ha tekintetbe vesszük, 
hogy Marx férfikora a romanticizmus virágzásának szakába 
esik bele, akkor bírálatunk éle vele szemben eltompul. 
Ô valósággal hitte, hogy a proletariátus hivatása a közhatal
mat csakis azért ragadni magához, hogy a közhatalmat meg
szüntesse. Ő ezt ugyanis így cirkalmazta ki a csalhatatlan 
hegeli dialektika segítségével. És mialatt ez a regényes gon
dolat lelkében megfogant, bizonyára szentnek vélte magát és 
úgy érezte, hogy glória ragyog a feje körül. Bizony, ilyenek 
a bohó ideológusok I

És most talán már érthetővé válik az is, miért kell 
Marxot összekötő kapocs gyanánt tekintenünk a XIX. század 
első és második felének szocializmusa között. A század első 
felében ugyanis — mint említettem — a szocializmus még 
csak «vörös rém», «vörös kísértet» volt, mely világfelforgató 
elméletekben és véres puccsokban vagy merényletekben tört 
felszínre, valódi lényét azonban a politikai küzdőtéren még 
nem fejtette ki. Először csak 1848-ban jelentkezik a hivatalos 
állami életen belül és csak Louis Blanc által nyer vala
melyes politikai formát, de igazában csak a század második 
felében alakul azzá a politikai jellegű parlamentias szocia
lizmussá, amilyennek ma ismerjük. Marx ennek a fejlődési 
útvonalnak épen a kellő közepén áll. Ő ugyanis határozottan 
akarja, hogy a proletariátus politikai párttá, politikai hata
lommá váljék, sőt hogy az állami diktatúrát magához ragadja, 
de — mint láttuk — csak azért, hogy minden államiságot 
és politikai életet megszüntessen. Vagyis ő egyben akarja és 
nem akarja a szocializmusnak politikai utón való érvénye
sülését.

Marx még ama regényes szocializmus képviselője, mely 
a politika iránt noha szükségét érzi, mégis a legteljesebb 
megvetéssel viseltetik. Mindazonáltal föntemlített kortörténeti 
irataiból kiderül, hogy fejlődése folyamán szeme egyre éle
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sedik a tulajdonképeni politikai rugók iránt is, s ha szeren
csésen meg tud feledkezni dogmájáról, hogy csak a gazdasági 
életnek van realitása, akkor igen mélyen belelát a politikai 
élet bonyodalmaiba is, amint ez pl. szép cikksorozatából, 
melyet 1851—-52-ben a «Daily Tribune» new-yorki lapnak a 
forradalomról írt, kiderül s melyet Kautsky «Revolution und 
Kontre Revolution in Deutschland» címen németre fordított. 
Fájdalom azonban, Marx nem képes dogmájáról tartósan le
mondani, melyhez a «Credo quia absurdum» elve alapján 
ragaszkodott. A politikai életet minden áron merően gazda
sági életre akarja visszavezetni és ezzel a törekvésével mes
terségesen elhomályosítja politikai látását. Innen van, hogy 
nála a forradalom egyszer politikai jelenség, máskor pusztán 
gazdasági krízis, egyszer csináltatik, máskor magától csiná- 
lódik.

Marxot olvasva, éreznünk kell, hogy a társadalomtan, 
mint tudomány máig is milyen kezdetleges állapotban van,, 
úgy hogy a társadalom életére vonatkozó legelemibb igaz
ságok sincsenek tudományosan megállapítva. Ilyen elemi 
igazság volna pl. az is, hogy a társadalomnak ép úgy, mint 
valamely szervezetnek, vannak specifikus életműködései, speci
fikus életműködéseken értve azokat, melyeket másnemű élet
működésekre «visszavezetni» nem lehet. A látást nem lehet 
hallásra, a hallást nem lehet szaglásra, a szaglást nem lehet 
tapintásra stb., az idegműködést nem lehet izomműködésre 
visszavezetni. Ez a specifikus életműködések elve, mely nem
csak a biológiai szervezetekre, hanem a társadalmi életre 
vonatkozólag is érvényes. A társadalomnak is vannak speci
fikus életműködései, mint pl. a gazdasági élet és a tudomá
nyos élet, melyek egymásra semmiképen sem vezethetők 
vissza, noha egymással kölcsönhatásban állanak. A társada
lomtannak egyik igen fontos problémája volna annak meg
állapítása, hogy melyek a társadalomnak specifikus, fajlagos 
vagy különszerű életműködései és miként lehet azt valamely 
társadalmi életnyilvánulatról szigorúan bizonyítani, hogy az 
fajlagos jellegű, azaz más életműködésekre vissza nem vezet
hető. Úgy látszik, hogy a társadalomtan ezt az alapproblé
mát még nem fogalmazta meg világosan ; én legalább semmi- 
némű szociológiában nem találtam annak bizonyítását, hogy
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pl. a politikai élet ép olyan fajlagos jellegű, mint a gazdasági 
élet és hogy bárha legszorosabb benső kapcsolatban vannak, 
mégis soha egymásra vissza nem vezethetők, vagyis hogy az 
egyiket a másikba belefullasztani nem lehet, ha csak a tár
sadalom tönkjét felidézni nem akarjuk. Ha a szociológia szi
gorúan megállapította és felsorolta volna az emberi társada
lom specifikus életműködéseit, vizsgálva azoknak egymástól 
való kölcsönös függését, akkor az a Marx-féle gondolat, hogy 
a társadalomnak voltaképen csak egyféle valóságos élet
működése van (a gazdaság), a gondolkozó emberek számára 
régen el volna intézve. Midőn Marx minden társadalmi élet
működést a gazdasági termelési folyamatra vezet vissza, 
akkor egyrészt misztikus homályba burkolódzik, hogy mi is 
az az úgynevezett «visszavezetés», másrészt pedig az a látszat 
áll elé, mintha a társadalomnak nem is volnának specifikus 
életműködései. Már pedig ha a fiziológus tagadni kezdené, 
hogy az idegműködés valami más, mint az izomműködés és 
azt követelné, hogy az idegműködést izomműködésre vezes
sük vissza, akkor az élettan, mint tudomány, lehetetlenséggé 
válnék. Hasonlóan lehetetlenséggé válik minden társadalom- 
tudomány, ha pl. technika, gazdaság, politika, tudomány stb. 
mint életműködések megszűnnek specifikusak lenni és ha 
szabad valamennyit egyikükre «visszavezetni».

XII.
Aki nemcsak általánosságban, hanem részletesen is meg 

akar győződni, hogy mily lehetetlenség a politikai életet 
merően gazdaságira visszavezetni, az olvassa el Marxnak az 
1848-iki francia forradalomról írt értekezését («Die Klassen
kämpfe in Frankreich»), mely a Marx által 1850-ben kiadott 
«Neue Rheinische Zeitung» folyóiratban jelent meg, s mely
nek külön kiadásához Engels 45 évvel későbben, 1895-ben 
igen érdekes előszót írt. Ebben az előszóban az öreg Engels 
tiszteletreméltó nyiltszivűséggel ismeri be azokat az alapvető 
tévedéseket, melyekbe (1883-ban elhunyt) baj társával, Marx
szal estek volt a francia forradalom felfogására vonatkozólag. 
Azt természetesen nem várhatjuk Engelstől, hogy e tévedések 
okát is feltárja előttünk, mert akkor egyszerűen meg kellett

Palágyi : Marx és tanítása. 8
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volna tagadnia egész szocialista meggyőződését; ámde amit 
ő maga kifejteni nem képes, azt szavainak logikai következ
ménye gyanánt könnyen hozzátoldhatja a figyelmes olvasó.

«Midőn a februáriusi forradalom kitört, — mondja 
Engels — a forradalmi mozgalmaknak felfogására, azoknak 
föltételeire és folyamatára vonatkozólag mindnyájan az eddigi 
és főképen a franciaországi forradalmi tapasztalat igézete 
alatt állottunk. Hiszen épen Franciaországból, mely már 
1789 óta játszott vezérszerepet a szárazföldön, indult ki most 
is az általános európai forradalmi zivatarnak jeladása. így 
hát magától értetődött és elkerülhetetlen volt, hogy felfogá
sunk az 1848 februáriusi, Párisban proklamált «szociális» 
forradalomról, a proletariátus forradalmáról erősen színezve 
volt az 1789- és 1830-iki forradalmak képei által.» Vagyis 
Engelsék főként a nagy francia forradalom mintája szerint 
fogták fel a 48-iki forradalmat és meg voltak győződve, 
«hogy a nagy és elhatározó harcok napja immár fölvirradt 
és hogy a döntésiek egyetlen hosszas és változó szerencsével 
vívott forradalmi válságban kell elkövetkeznie : s ez a döntés 
nem lehet más, mint a proletariátusnak végleges diadala». 
(Klassenkämpfe pag. 6.) Engelsék meg voltak győződve, hogy 
már az 1848-iki forradalom, illetve annak folytatása meg
hozza a szocializmus győzelmét, úgy hogy nekünk az ő remé
nyük értelmében már régóta olyan társadalomban kellene 
élnünk, melyben osztályok nincsenek s melyből a politikai 
élettel együtt az államok is kivesztek.

«A történelem azonban meghazudtolt bennünket is, s 
akkori nézetünket illúziónak bizonyította», mondja Engels 
folytatólag. Ez a csalódás abból állott, hogy midőn az 1848-iki 
forradalmat leverték, Engelsék ép úgy, mint a többi emigrán
sok — itt különösen az Angliába menekült emigránsokról 
szólok — nem tudták elhinni, hogy a forradalom valósággal 
véget ért legyen. Az a forró vágy töltvén el őket, hogy a for
radalom minél előbb felujuljon, teljességgel meg is voltak 
győződve, hogy annak újabb fellángolása a legrövidebb idő 
alatt várható. Marxék voltak arányoslag még a legkételkedőb- 
bek emigráns társaik között, de azért ők is erősen hittek 
epedésük tárgyában : a visszatérő forradalomban. «A forrada
lom meghalt 1 — Éljen a forradalom I» kiált fel Marx a
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«Neue Rheinische Zeitung» első füzetében (1850), jeléül 
annak, hogy bízva-bízik a forradalom folytatásában. Marxék 
újra is szervezték 1850-ben Londonban a «Bund der Kom
munisten»^ s a megnyitó beszédben így nyilatkoztak : «A for
radalom küszöbön van s vagy a francia proletariátus láza
dása vagy a szent szövetség támadása a forradalmi Bábel 
ellen fogja felidézni.» — De még 1851-ben is azt írja Marx 
a «Tribune»-nak, hogy valószínűleg csak rövid nyugvópont 
az, mely a forradalom első felvonását a másodiktól elválasztja. 
Csakhogy ez a sóvárgott második felvonás semmiképen sem 
akart elkövetkezni és Marx ebben az időszakban vált ama 
Tantalussá, akinek őt mondottam. A forradalmi korszak 
Európára nézve véglegesen lezáródott s a világ politikailag 
majdnem ellenkező irányban fordult, ahogy azt Marxék kép
zelték, mert hiszen a nemzeti gondolat (német egység, olasz 
egység) vált iránytűjévé a történelmi fejleményeknek. Bizony 
Marxnak súlyos, keserű csalódásokon kellett keresztülmenni, 
melyek őt ama nehéz feladat elé állították, hogy kritikailag 
leszámoljon a Forradalomról s általán korának történetéről 
alkotott felfogásaival. A Forradalommal leszámolni pedig 
annyit jelentett reá nézve, mint leszámolni egész világfel
fogásával, egyéni szenvedélyeivel s az e szenvedélyekből 
eredő mérhetetlen tévedésekkel. Minek is mondjam, hogy 
ehhez nem lehetett meg neki a szükséges ereje.

Láttuk, hogy Engels egy pillanatra a 48-hoz kötött hamis 
várakozásaiknak okát abban kereste, hogy a forradalom le
folyását nagyon is az 1789-iki forradalom mintája szerint be- 
következendőnek remélték. Engels itt valóban rátapint min
den tévedéseik igazi okára, csakhogy nem képes saját sejtel
mét világos tudattá emelni. Azt kellett volna megvizsgálnia, 
hogy helyes volt-e a felfogás, melyet ők az 1789-ről alkottak 
maguknak, avagy csak kritikátlan dogmaszerű nézetük volt-e 
a nagy forradalomról ? És akkor valóban kitűnt volna, hogy 
az 1848-iki forradalom lefolyásában azért kellett oly nagyon 
csalódniok, mert az 1789-iki forradalom jelentőségét teljesen 
félreértették. Ők ugyanis már a nagy forradalmat is egy
oldalúan gazdasági szempontból fogták fel, amennyiben nem 
láttak benne egyebet, mint a bourgeoisie termelési rendszeré
nek győzelmét a hűbéri világ termelési rendszere fölött. Ezt

8*
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a félszeg gazdasági felfogásukat vitték át az 1848-ra is s ana
lógia szerint így következtettek: valamint az 1789-ben a 
bourgeoisie és az ő termelési rendszere kerekedik a hűbéri
ség fölé, azonképen 1848-ban a proletariátus és az ő terme
lési rendszere (a kollektivizmus) fog diadalmaskodni a lejárt 
bourgeoisie fölött.

Ámde, miután az 1848 ellenkezőjét hozta meg annak, 
amit tőle vártak (amennyiben a proletariátus minden ponton, 
ahol önállóan lépett volt föl, vereséget szenvedett), arra a 
gondolatra kellett volna jutniok, hogy tehát az 1789-iki for
radalmat is hamisan fogták fel, mert az sem volt olyan tisz
tán gazdaságtant jelenség, aminek ők minden áron tekinteni 
akarták. Csakhogy erre az egyszerű logikai következtetésre 
nem fanyalodhattak rá, mert akkor egész szocialista hitüket 
föl kellett volna adniok. Tovább is ragaszkodtak tehát ahhoz, 
hogy az 1848-iki forradalom lényegében véve tisztán a gazda
sági élet folyománya volt, s meg voltak róla győződve, hogy 
az 1848-iki forradalmat tisztán az 1845—46-iki burgonya
betegség s a rossz aratások, valamint az 1847-iki világkeres
kedelmi válság okozták volt. (Klassenkämpfe pag. 8. és 24.) 
A reakció győzelmét és a forradalmi kedv megcsappanását 
1849- és 50-ben pedig abból magyarázták, hogy ezek igen jó 
esztendők voltak, melyekben ipar és kereskedelem nagy föl
lendülésnek örvendett. Marxéit tehát lesték a rossz esztendő
ket, mert a gazdasági válságoktól várták a forradalom felúju- 
lását. «Új forradalom, mondja Marx, csakis új gazdasági vál
ság kíséretében léphet fel, de ezzel együtt szükségképen ki 
is tör.» Igaz, hogy 1850 óta is voltak gazdasági válságok és 
forradalmak mégsem törtek ki, de ez nem rendítette meg 
Marxék hitét, hogy forradalmak csak gazdasági válságokból 
eredhetnek, s hogy általán a politikai élet magában véve 
semmi jelentőséggel nem bír, mert csak visszfénye az egyedül 
valóságos gazdasági életnek.

Noha tehát a tapasztalat is teljesen meggyőzhette volna 
Marxot arról, hogy a forradalmakat általában véve nem lehet 
puszta gazdasági válságokra visszavezetni, ő, legkeservesebb 
csalódásain is túltéve magát, csökönyösen ragaszkodott alap
dogmájához. Ragaszkodnia kellett hozzá, mert különben föl 
kellett volna adnia szocialista hitét és eltévesztettnek kellett
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volna tekintenie egész életét. Hogy a proletariátus nem győzött 
1848-ban úgy, amint ezt ő föltétlenül várta, arra azt a ma
gyarázatot találta, hogy a gazdasági viszonyok akkortájt még 
nem érlelődtek annyira, hogy ily győzelmet lehetővé tettek 
volna. A kapitalista termelési rendszer megbuktatásának ideje 
1848-ban még nem érkezett volt el, mert az egész szárazföld
nek ipari élete arányoslag még kezdetleges volt és Német
országnak, s annál fokozottabb mértékben az egész keleti 
Európának, nagy gazdasági átalakulásokon kellett még átmen
niük, hogy a nagyipar hatalmas kifejtésével a proletariátus 
súlya kellőképen megnövekedhessék. Hiszen a párisi Commune 
uralma 1871-ben, vagyis húsz évvel későbben is, csak újabb 
bizonyságot nyújtott arra nézve, hogy a proletariátus uralmá
nak ideje még mindig nem érkezett volt el, mert a gazdasági 
viszonyok ilyen uralom megalapítására még nem voltak kel
lően fejlettek.1 — Marx nem veszi észre, hogy mily szánalmas 
hatást tesz ez a mentegetődzése a gondolkozó emberre. Hiszen 
ha még húsz évvel későbben sem érkezett el a proletariátus 
uralmának ideje, miféle lelkiismerellenség kellett tehát ahhoz, 
már 1848-ban ezt az uralmat tűzni ki célul a munkástömegek 
elé? A «szociális forradaloménak időelőtti hajszolása egyrészt 
csak meglassította a «kapitalista termelési rendszer» tovább
fejlődését, vagyis még jobban kitolta az időpontot, mely a 
proletariátus uralmát állítólag meghozhatta volna, másrészt 
pedig ezernyi munkástömegeket vitt akkoriban elérhetet
len célokért a forradalmi vágóhídra. Az ember csodálko
zik afölött, hogy Engelsék milyen könnyű lélekkel vallják be 
1895-ben, mennyire időelőttieknek tekintik az 1848-iki, sőt 
még az 1871-iki véres kommunista háborgásokat. Ha úgy áll 
a dolog, hogy a kapitalista rendszer igen magas fejlettsége, 
illetve a nagyipar óriási fölvirágozása szükségszerű előföllé- 
tele annak, bogy a proletariátus uralomra juthasson, akkor a 
képzelhető legnagyobb lelkiismeretlenség kell ahhoz, hogy a

1 Az imént tapasztaltuk, hogy a gazdasági viszonyok ma sem 
érlelődtek meg a kommunizmus, illetve kollektivizmus számára. Nem 
is fognak sohasem megérlelődni ; csak ha civilizációnk összeomlanék 
s a végső barbárságba sülyednénk vissza, állhatnának elő állapotok, 
melyeket «kollektivizmus»-nak szokás elnevezni.
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a munkásvilágot forradalomba hajszolják, mikor győzelmé
nek még minden föltételei hiányoznak.1 Azt ugyanis, hogy 
1848-ban Németország még nem volt nagyipari állam s annál 
kevésbbé a tőle keletre eső államok, még a vak is láthatta; 
s olyan emberek, mint Engelsék, kik egész életükön át a gaz
dasági élet tanulmányozásával foglalkoztak, ezt még jobban 
láthatták, mint bárki más. Másrészt pedig a kommunista 
manifesztum bizonyítja, hogy Engelsék már 1848 előtt is hir
dették azt a fölfogásukat, hogy a proletariátus uralomrajutása 
a kapitalista termelésnek magas fejlettségi fokát tételezi föl. 
Nos, ezt így fogva föl és látva hazájuk gazdasági fejletlensé
gét 1848-ban, Engelsék miképen egyeztethették össze lelkiisme
retűkkel, hogy 1848-ban kommunista tűzcsóvát dobjanak a 
36 államra tagolt, kezdetleges német világba, mely akkor
tájt — amint ezt a frankfurti nemzetgyűlés szánalmas szerep
lése mutatta — még elemi alkotmányos iskolázottság nélkül 
is szűkölködött.

Különben az 1848-iki német forradalom csetepatéinak 
valami túlságos jelentőséget nem tulajdoníthatunk s annál 
kevésbbé Marxék akkori kommunista izgatásának német föl
dön, úgy hogy erre a tárgyra több szót nem vesztegethetünk. 
Miről van itt szó? Arról, hogy Engelsék, noha beismerik az 
1848-iki forrádalomról alkotott fölfogásuk hamisságát, minden 
áron el szeretnék fályolozni, hogy ebben az egy beismerés
ben egész gondolkodásuk, szocialista rendszerük csődje benn
foglal ta tik. Mert mi körül forog voltaképen egész gondolko
zásuk ? Az 1789-iki és 1848-iki forradalom körül. A revolu- 
cionizmus körül. Minden elfogulatlan gondolkozó tudja, hogy 
ezek a forradalmak a nemzetek politikai történetének mily 
óriási jelentőségű eseményei. Ámde Marxék ezeket a politikai 
Katasztrófákat merően gazdasági katasztrófákra akarják «vissza
vezetni». Ki akarják nullázni a forradalmakból specifikus 
politikai tartalmukat úgy, hogy csakis specifikus gazdasági 
tartalmuk maradjon meg. Az 1789-iki forradalomnak szerin
tük az volt egyedüli lényeges tartalma, hogy a bourgeoise 
termelési rendszerét, a nagytőkét, juttatta diadalra a hűbéri

1 íme, a legújabb események mennyire beigazolták ezt a fölfogá
somat.
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termelési rendszer fölött. Ezt a fölfogásukat terjesztették ki 
spekulativ vakmerőséggel az egész világtörténelemre, s így 
jött létre a «történelmi materializmus» című elméletük, 
mely az egész világtörténelemből ki akarja nullázni a kü- 
lönszerű politikai (s egyéb ideológiai) tartalmat úgy, hogy 
egyedüli lényege gyanánt tisztán gazdasági tartalma marad
jon meg.

Most jött azonban elméletük döntő nagy próbája: az 
1848-iki forradalom. Ebből is előre kinulláztak minden poli
tikai tartalmat, amennyiben azt várták, hogy ez a forradalom 
a proletariátusnak képzeletbeli «kollektivista» termelési rend
szerét fogja győzelemre juttatni a nagytőkés termelés fölött. 
Csakhogy a 48-nak ez a várt gazdasági tartalma teljesen 
elmaradt. Nagy és nevezetes politikai eseményeket hozott, de 
nem hozta a gazdasági kollektivizmust. Marxék tehát nem 
csekély zavarban voltak, mert érezték, hogy egész gondol
kozásmódjuk válságba jutott. Ebből a válságból azt a kibúvót 
találták, hogy az 1848-iki forradalom csak a gazdasági viszo
nyok érellensége folytán nem hozta meg a jelzett gazdasági 
tartalmat, de egy újabban kitörendő forradalom majd csak 
meghozza azt. Gondolkozásuk csődjét tehát szerencsésen vala
mely későbbi terminusra odázták el.

Be fogom azonban az öreg Engels szavaiból bizonyítani, 
hogy ez a kibúvó semmi egyéb, mint kibúvó, és hogy Marx 
legbensőbb hive és munkatársa, anélkül, hogy észrevenné, 
maga is politikai alapokra helyezi át gondolkozását s ezzel 
önkéntelenül beismeri, hogy a politika nemcsak visszfénye a 
gazdasági életnek, hanem maga is specifikus önállósággal bíró 
tényező, még pedig olyan tényező, melytől, a többek közt, a 
munkásvilág jövője is függ. Mihelyt azonban valaki a politikát 
ilyen tényezőnek elismeri, akkor a marxizmust — akár beis
meri ezt, akár nem — már föladta.

Előszavában ugyanis Engels odajut, hogy a revolucio- 
nizmust sutba dobva, a parlamentias szocializmustól várja a 
munkásvilág jobb jövőjét. Évtized múlt el ugyanis évtized 
után, jöttek olyan hatalmas gazdasági világválságok, minők a 
az 1857-iki és az 1873-iki válságok, de az a bizonyos forra
dalom, mely a kollektivista termelési rendszert emelte volna 
győzelemre a kapitalizmus fölött, csak nem akart beköszön-
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leni. Egyáltalán a forradalmak kora, hogy-hogy nem, a XIX, 
század második felében lejárt, a hadászati viszonyok is telje
sen átalakultak, a régi stílusú rebellio: az utcai barrikád-harc 
lehetetlenséggé vált, úgy hogy forradalomra még csak gon
dolni sem lehetett. A világ mindenképen átalakult és — vele 
együtt átalakult a szocializmus isi Kitűnt, hogy nem a szo
cializmus álakitja át a világot, amint ezt a szocialista vezérek 
kérkedve hirdették, hanem a világ alakítja át a szocializmust, 
a szocialista vezérek eszméit és a többi közt Engelsék gon
dolkozását is.

«A világtörténelem iróniája mindent a feje tetejére állít»,, 
kiált föl az öreg Engels. «Mi, a forradalmárok, a fölforga
tók, mi jobban boldogulunk a törvényes, mint a törvény le
ien eszközökkel.» Ejnye, ejnye, ki hitte volna, hogy a revolu- 
cionizmus egyik főapostola ilyen húrokat fog majd a század 
végén pengetni. Nem mondom, hogy az öreg forradalmár 
könnyű szívvel adta föl ifjú korának imádott csalképeit, de 
bárha kissé nehezére esik, mégis csak örömmel állapítja meg, 
hogy a szociáldemokrácia Németországban törvényes politikai 
pártélet keretein belül, nem pedig a régi forradalmi alapon 
fejlődik tovább. És bizony furcsán érinti az olvasót, ha látja, 
hogy Engels fölsorolja a német szociáldemokrata párt szava
zóinak növekedését: 1871-ben 102.000,1874-ben 352000,1877- 
ben 493.000 szavazat. A szocialista törvény hatása alatt ugyan 
1881-ben lelohad a szavazatok száma 312.000-re, de aztán 
következik csak a nagyarányú terjeszkedés: 1884-ben 550.000, 
1887-ben 763.000, 1890-ben 1,427.000 szavazat. «Ha ez így 
megy tovább — kiált fel az öreg illuzionista — akkor a szá
zad végéig meghódítjuk a társadalom középső rétegeinek na
gyobb részét, a kispolgárokat, valamint a kisparasztokat, úgy 
hogy az ország döntő hatalmául nőjjük ki magunkat, mely 
előtt minden más hatalomnak akarva-nemakarva meg kell 
hajolnia.» (Klassenkämpfe pag. 17.)

Egykor a forradalomtól várta, most, szavazatokat szám
olgatva, ezeknek gyarapodásától reméli tévedéseinek győzel
mét. Ó, nem harag, hanem mélységes szomorúság tölt el ben
nünket ilyetén emberi gyengeségek szemléletén. Hát hová lett 
a kegyetlen, a kérlelhetetlen osztályharc elve, mely erőszak
kal akarta megdönteni a meglévő társadalmi rendet ? Elöl-
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vadt, elpárolgott ; álom volt, a XIX. század első felének lázas 
álma. A második felében a forradalmárok szavazatokat szám
olgatnak, s úgy látszik, hogy ilyen unalmas munka mellett is 
tovább szövik elaggott ábrándjaikat. Igaza van Engelsnek : 
«A világtörténelem iróniája mindent a feje tetejére állít». De 
úgy látszik, hogy akik így tótágast állanak, ezt az állapotukat 
nem is röstellik.

Mert nemde mondanom sem kell, hogy az általános vá
lasztójog, melyre Engels a szocializmus jövőjét agg napjai
ban alapítja, tisztán és merően politikai intézmény, melyet 
gazdasági folyamatokkal ki magyarázni teljes lehetetlenség, 
hiszen az általános választójog valami olyan jog, amelyben 
eltűnik minden gazdasági különbség. Egy merően politikai 
intézményt tart tehát oly alapvető jélentőségűnek, olyan való- 
szerű hatalomnak, mely idővel győzelemre juttathatja a kol
lektivista termelési rendszert a nagytőkés termelés fölött. De 
ha különszerű politikai intézmények az előzetes föltételei 
annak, hogy a gazdasági termelés rendszere átalakulhasson, 
akkor hová lett a hires «történeti materializmus», melynek 
értelmében csak a gazdasági életnek van realitása, ellenben 
a politikai élet (mint minden más ideológia) csak visszfénye, 
reftexje a termelési viszonyoknak. Úgy látszik, hogy ez is elol
vadt, elpárolgott az egész marxizmussal egyetemben.

Engels azonban úgy tünteti föl a revolucionizmus föl
adását, mintha az csak a «taktika» változtatása volna, az elvek 
teljes fönntartása mellett. De a fönti fejtegetésből, azt hiszem, 
eléggé kitűnik, hogy az olyan szocializmus, mely jövőjét a 
szó szoros értelmében vett politikai intézmények fölhasználá
sára alapítja, nem lehet töbhé marxizmus, hanem annak csak 
látszata. Az igazi Marx-féle szocializmus azon a regényes 
gondolaton épül föl, hogy a proletáriátus forradalom útján 
magához ragadja a politikai közhatalmat és ezt arra hasz
nálná föl, hogy minden politikai közhatalmat a világból kikü
szöböljön. Minél jobban belemegy a munkásvilág a meglévő 
politikai életbe, minél jobban részesévé válik a meglévő tár
sadalmi rend politikai intézményeinek, annál inkább távolodik 
a tulajdonképeni marxizmustól, mely panökonomikus termé
szeténél fogva elemi irtózattal viseltetik a bourgeosienak 
minden «politikai ideologiá»-jával szemben.
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Ha tehát azt látjuk, hogy a német szociáldemokrácia 
politikai és parlamentias párttá való szervezettsége dacára 
túlnyomó részében a marxizmushoz való hithű ragaszkodá
sának látszatát akarja fönntartani : akkor ez nem csekély 
önámításról és őszinteséghiányról tesz világos tanúbizonysá
got. Engels nyíltan kimondja, hogy a munkáspárt csak azért 
használja föl a meglévő társadalmi rend politikai intézmé
nyeit, hogy emez intézmények ellen harcot folytathasson. 
(Klassenkämpfe előszava pag. 13.) Vagyis a munkásvilág nem 
jóhiszeműen él a meglévő rend politikai intézményeivel, 
hanem csak azzal a hátsó gondolattal helyezkedik parlamen
tias alapokra, hogy, végül is, hatalomra jutva, szétrombol
hassa ugyanazokat az intézményeket, melyek által hatalomra 
jutott. Az ilyen gondolkodásban és eljárásban nemcsak rút 
alattomosság, hanem nagyfokú önámítás is rejlik. Nem lehet 
ugyanis a meglévő rend politikai intézményeit céljainkra föl
használni úgy, hogy azoknak szelleme a használat folytán 
lényünkhöz ne tapadjon. A parlamentiasság egyre nagyobb 
mértékben reányomja bélyegét a szociáldemokráciára, s ezzel 
az ellenállhatatlan fejlődési folyamattal szemben minden sza- 
bódás hiábavalónak bizonyul. Hiszen csak a minapi nürn
bergi kongresszus tárta föl a világ előtt azt a mélységes meg- 
hasonlottságot, melyben a német szociáldemokrácia leledzik 
annálfogva, mert az egyik fél több jóhiszeműséget vihet bele 
a parlamenti küzdelmekbe, mint a másik. Az egyik fél, külön
leges viszonyainál fogva, megengedhetőnek tartja az állami 
költségvetés megszavazását, a másik nem. És ez utóbbi hiába 
igyekszik amarra a maga nézetét reáerőszakolni, mert a parla
menti élet mindenképen csak lejtő, melyen haladva a német 
szociáldemokrácia egyre jobban távolodik a marxizmustól.

Épen ez a helyzet teszi érthetővé, hogy a német szociál
demokraták miért ragaszkodnak látszólag fokozódó fanatiz
mussal a marxizmushoz. Érzik ugyanis, hogy valamely ellen
állhatatlan fejlődési folyamatnál fogva egyre jobban távolod
nak Marxtól, mert egyre jobban beléolvadnak a meglévő tár
sadalom politikai életfolyamatába. És minél tovább haladnak 
ezen a lejtőn, látszólag annál csökönyösebben ragaszkodnak 
Marx elméleteihez, mert azt hiszik, hogy ily módon elméleti 
tanítással ellensúlyozhatják gyakorlati letérésüket a 48 előtti
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forradalmi szocializmus útjairól. Pedig csak azt érik el, hogy 
egyre kirívóbb lesz a különbség elfogadott elméletük és gya
korlati pártéletük között. A történelem sok példáját nyújtja 
annak, hogy politikai pártok cégérül használnak föl embere
ket és elméleteket: így jár el a német szociáldemokrata párt 
a marxismussal. Igaz, hogy a marxizmusnak meg is van az 
a bizonyos rugalmassága, melynél fogva cégérül használható. 
Minthogy önellentmondásokból épül föl, alig van tétele, mely
nek ellenkezőjét is ne lehetne belemagyarázni. Megvan 
benne az erőszakkal csinálandó forradalom, de ez el is van 
tompítva magától csinálódó gazdasági átalakulássá. Teljesen 
gazdasági tartalma van ugyan, de a proletariátusnak politikai 
hatalomra való törekvését is követeli, noha a politikát puszta 
ideológiának minősíti. — Ha tehát a marxizmust tisztán a 
gyakorlati politika szempontjából tekintjük, akkor az nem 
egyéb, mint kétszínű átmenet a forradalmi szocializmusból a 
parlamentias szocializmusba. Ennek az átmenetnek senki 
sem jobb képviselője, mint maga az öreg Engels, aki tel
jesen megbarátkozik a szociáldemokráciának politikai jellegű 
pártfejlődésével és kijelenti, hogy «mi forradalmárok» jobban 
boldogulunk a törvényes, mint a törvénvtelen eszközökkel.

Érdekes tény, hogy a szocialisták maguk is kezdik 
észrevenni, hogy valamelyes ellenállhatatlan erkölcsi folya
mat, melyről számot adni nem tudnak, észrevétlenül átalakí
totta gondolkodásukat a XIX. század második felében, úgy, 
hogy többé nem azok, akik még néhány évtized előtt voltak* 
és ha Marx híveinek vallják is magukat, igazi hitük a mar
xizmusban megtörött. Jellemző világosságot vet erre a fejlő
dési folyamatra ama legújabb szocialista felekezetnek kelet
kezése, mely magát szindikalistának nevezi. Ezek a szindika- 
listák bírálatnak vetik alá a szocializmus fejlődésének törté
netét a XIX. században és ahhoz az eredményhez jutnak, 
hogy a szocializmus « degeneráció»-nak indult, elfajult. Azt 
lobbantják a szocialista mozgalom szemére, hogy ellapult, 
konvencionálissá lett, elvesztette hajdani forradalmi erejét, 
szóval «elpolgàriasodott». A romlás okát abban keresik, hogy 
a szocializmus, a parlamenti érvényesülés terére lépvén, ebben 
az érvényesülési hajszában, politikai kapaszkodásban elvesz
tette önmagát. Hogy a szocialista jelölt minél több szavazatra
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tegyen szert és hogy minél több szocialista jelöltet lehessen a 
képviselőházba juttatni, a pártnak mindenféle elvi alkuba kell 
bocsájtkoznia. Hogy pedig a parlamenten belül egyre nagyobb 
befolyáshoz lehessen jutni, kénytelen, a helyzetekkel meg
alkudva, opportunista jellegű politikát folytani. így a szocia
lizmus a kapaszkodók új osztályát nevelte föl, mely szocia
lista jelszavak segítségével politikai szerepléshez jut a parla
mentben és mint a francia példa mutatja, miniszteri székekbe 
is emelkedik, s a szocializmust látszólagos győzelemhez jut
tatva, voltaképen minden tartalmától megfosztja, a szó szoros 
értelmében lejáratja.

A szindikalisták egyenesen a marxizmust teszik felelőssé 
azért, hogy a szocializmust ilyen veszedelmes lejtőre juttatta. 
Szerintük Marx szocializmusa voltaképen elárulta a munká
sok s a munkásforradalom ügyét, mert noha a forradalom 
szólásait puffbgtatja, alapjában véve a politikai útra, a párt
alakulás útjára s a parlamentiasság mocsarába terelte a szo
cializmus ügyét, miáltal annak egész lényegét meghamisította, 
korhadásnak indította.

A szindikalisták meg akarják tisztítani a szocializmust a 
marxizmustól s annak minden politikai és parlamentias fej
leményeitől. Vissza akarnak térni a 58 előtli forradalmi szo
cializmushoz s a szakszervezeti éleire, az általános strike-ra 
stb. helyezik a fősúlyt. Nem szükséges, hogy pozitív törekvé
seiket részletezzem, mivelhogy csak azért mutaltam reájuk, 
mert fölismerik a marxizmusnak felemás természetét. Bírá
latuk azonban felületes, a kérdések velejéig nem hatolnak s 
ennélfogva a marxizmus gondolatkörének rabjai maradnak, 
noha nagyon erőlködnek abból kiszabadulni. Akik a szindi- 
kalizmus iránt mélyebben érdeklődnek, azokat Georges Soréi 
munkáira és a «Le mo tv ement socialiste» folyóiratra utalom, 
mely a szindikalista irányzatnak képviselője.

XIII.
Az előbbiekben láttuk, hogy Marxnak törhetetlen hűségű 

baj társa, Engels, agg napjaiban miként kénytelen forradalmi 
meggyőződését föladni, a szocializmus jövőjét tisztán szava
zatok számának növekedésére, vagyis tisztán politikai és par-
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lamenti tevékenység sikerére alapítani. A gondolkozó ember 
elámul, hogy olyan szocialista vezér, mint Engels, hogyan fe
ledkezhetett meg ennyire az elvi álláspontról, melynek egész 
életén át hirdetője volt, s miként áltathatta magát azzal, hogy 
marxista elveihez továbbra is hű maradt. Hiszen köztudo
mású dolog, hogy a marxizmus értelmében csakis a gazda
sági életnek van reális jelentősége, ellenben a politikai élet par
lamentestül és minden egyebestül csak a «viszfénye» ama gazda
sági hatalmaknak, melyek az emberi társadalomnak egyedüli 
reális mozgatói. A következetes marxistának tehát csakis a gaz
dasági élet alakulására szabad alapítania a szocializmus jövőjét; 
mert mihelyt ezt a jövőt a politikai eszközöktől teszi füg
gővé, akkor menten beismerte, hogy a politikai élet nemcsak 
valamelyes «visszfény», sőt hogy ez az a bizonyos reális hata
lom, melyet még a szociálista követelések megvalósítására 
is alkalmasnak tekint. Ha tehát Engels a parlamenti többség 
elnyerésétől várja biztonsággal a szocializmus közeli dia
dalát, akkor ebben a bizakodásában hallgatagon bennfoglal- 
tatik a marxizmusnak tökéletes csődje. Mert ha a politiká
ban rejlik az a reális hatalom, mellyel még a szocializmust 
is érvényre lehet juttatni, akkor megdőlt Marxnak az a sar
kalatos tanítása, hogy csak a gazdasági életnek van igazi 
realitása.

Engels azonban nem veszi észre azt a circulus vitiosust, 
melybe azáltal jutott, hogy a parlamenti módszertől várja a 
szocializmus diadalát. De maga az egész német szociálde
mokrácia sem látja, vagyis inkább nem akarja látni azt a 
circulus vitiosust, melyben pártélete fogva van, midőn egy
részt a «polgári társadalom» politikai módszerével küzd állí
tólagos szocialista célokért, s midőn másrészt hithű marxistá
nak tünteti föl magát, vagyis arra az alapgondolatra esküszik, 
hogy csak a gazdasági életnek van realitása. Nem bocsáj tkoz
hatom a német szociáldemokrácia benső ellentmondásainak 
fejtegetésébe, mert akkor el kellene itt mondanom a pártnak 
hosszadalmas és bonyodalmas történetét 1863 óta napjainkig; 
de annyit mindenesetre meg kell jegyeznem, hogy e pártnak 
tulajdonképeni történeti megalapítója nem Marx, hanem 
Lassalle volt. Ez a nagytehetségű politikus, ki csak amolyan 
gyorsan alátünő meteorja volt a német közéletnek, ama láng
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elmék közé tartozott, kik valamely külső balvégzetnél, vagy 
ha jobban tetszik, valamely belső tragikai hibánál fogva előbb 
hunynak el, semmint a bennük rejlő szellemi erőt kellően 
kifejthetnék. Lassalle ugyancsak megmagyarázta a német mun
kásoknak, hogy a munkásérdekeiket másként, mint a politika 
fegyvereivel, semmi módon meg nem valósíthatják. Ha meg 
akarjuk mérni a Lassalle és a Marx közötti különbséget, 
akkor csak egymás mellé kell állítanunk az állam hivatására, 
a politika jelentőségére vonatkozó nézeteiket. «Az ép az állam 
föladata és rendeltetése — mondja Lassalle a gyönyörű logi
kai szerkezetű Offenes Antwortschreiben-jában — hogy az 
emberiség művelődési haladását megkönnyítse és közvetítse. 
Ez az ő vollaképeni hivatása. Evégből létezik valójában, erre 
a célra szolgált mindenha és erre kellett is mindenha szol
gálnia.» (Férd. Lassalles Gesamtwerke, I. k. p. 25.) Ilyen be
csületes fölfogása volt Lassallenak az állami s a politikai élet 
jelentőségéről s az ő tiszta logikájával sikerült is a német 
munkásságot természetes érdekeinek megértésére kioktatni, 
politikai párttá való szervezkedését lehetővé tenni. De milyen 
egészen más fogalma volt Marxnak az állami és politikai 
élet mibenlétéről; hiszen az előző fejezetben már idéztem azt 
a jellemzetes tételét, hogy az állam politikai hatalma nem 
egyéb, mint valamelyik osztálynak hatalmi szervezete, mely- 
lyel a többi osztályokat elnyomja, kizsarolja. Míg tehát Lassalle 
eszményi (művelődési) célt tűz az állam elé s a munkásságot 
arra tanítja, hogy saját életérdekeinek megvalósítását amaz 
eszményi állam kiépítéséhez kösse, addig Marx mefisztói rossz
hiszeműséggel tekint minden állami és politikai életre s így 
főtörekvése arra irányul, hogy minden állami és politikai életet 
hitelvesztetté tegyen a munkásember szemei előtt. íme, így álla
nak egymással szemben Lassalle és Marx, az egyik az idealista, 
a másik a materialista gondolkozó; az egyik az alkotás, 
a másik a rombolás lázában égő elme. És mily érdekes látvány : 
hogy épen az idealista Lassallenak köszönheti a német szociál
demokrácia összes alapvető sikereit ; ellenben a materialista 
Marx gyűlölködő szellemének köszönheti, hogy az igazhitű 
marxisták és revizionisták, északnémet és délnémet szocialisták 
a nagy német munkástábort felekezetekre tépik, szaggatják s 
előbb utóbb teljes politikai tehetetlenségbe sülyesztik.
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De ha Lassalle nemes egyéniségét így szembeállítom a 
Marxéval, azért tévedés volna hinni, hogy én távolról is he
lyeselem Lassallenak azt a (különben akadémikus jellegű) 
javaslatát, hogy a munkások váljanak önmaguknak vállalko
zóivá és alapítsanak állami hitel igénybevétele mellett önálló 
termelő szövetségeket. Ez az eszme, mely nagyon is egyezik 
Louis Blanc hires nemzeti műhelyeivel (ateliers nationaux), 
csak arról tesz bizonyságot, hogy Lassalle ép úgy, mint fran
cia előfutárja, Louis Blanc, egyet nem gondoltak meg ; 
azt ugyanis, hogy az állam nem foglalhat pártos módon 
állást a munkások és a munkaadók harcában, úgy hogy az 
egyik félt fölsegítvén, a másikat tönkretegye. Mert ha ezt 
meg is cselekedné, végső elemzésben csak azt érhetné el, hogy 
munkások és munkaadók helyet cserélnének a társadalom
ban, s maradna a régi nagy pör, csakhogy fordított alakban, 
amennyiben a vádlottak alakulnának át vádlókká és fordítva. 
Egyáltalán a XIX. század szocialistái az állami és politikai 
élet megítélésében két végletes tévedésbe estek : vagy nagyon 
is erős érzékkel bírtak a politikai élet jelentősége iránt s 
ekkor azt a képtelenséget kívánták, hogy az állam szívja föl 
magába még a társadalom gazdasági életét is, mint ezt pl. 
Louis Blanc, sőt még Lassalle gondolatmenete is mutatja ; 
vagy fordítva épenséggel kancsal szemmel tekintettek minden 
állami és politikai életre s ekkor megint abba a másik szél
sőségbe jutottak, hogy a gazdasági életbe akarták beléfojtani 
még a politikai életet is, mint ezt Marx és Engels típusos 
példáin szemlélhetjük.

Csak aki látja azt az éles és kibékíthetetlen ellentétet, 
mely a politikus Lassalle s a gazdaságbúvár Marx gondolko
zását egymástól elválasztja: csak az tud igazán elcsodálkozni 
Engelsnek ama nevezetes előszava fölött, melyet a Klassen
kämpfe elé írt, s melyben beismeri, hogy egykori baj társával, 
Marxszal együtt hamis felfogást alkottak maguknak a forra
dalomról és hogy a világtörténelem iróniája mindent a feje 
tetejére állít, mert íme nem a forradalomcsinálás, hanem a 
parlamenti küzdelem vezet célhoz, el annyira, hogy ha a szo
cialista szavazatok az eddigi arányban növekednek, csakha
mar (még a XIX. század vége előtt) a szocialistáké lesz az 
egész világi Ezeket olvasva, az ember önkénytelenül azt kérdi,



128

hogy miért nem hódolt meg Engels nyíltan a Lassalle em
léke előtt, miért nem hirdette, hogy ennek a nagy agitátor
nak köszönhető, ha a szociáldemokrácia a sikerek útjára tért ? 
De föltámad az a kérdés is, vájjon Marx helyeselhette volna-e 
Engels vallomásait s nem kényszerült volna-e — ha életben 
van — síkraszállani önzetlen barátjának, szellemi testvéré
nek eltévelyedése ellen ? E kérdés alkalmat nyújt arra, hogy 
egy utolsó pillantást vessünk Marxnak a politikához való 
viszonyára.

Ha Marx valóban hű akart volna lenni panökonomista 
irányzatához, akkor vissza kellett volna utasítani nemcsak 
minden békés politikai, de még minden forradalmi eszközt 
is az új társadalmi rend megalapítására. Mert az, úgy hiszem, 
nem szorul magyarázatra, hogy a barrikád-harc, vagy a 
guillotine működése nem gazdasági és nem termelési folya
matok. Nincsen a világnak olyan ökonomistája, akinek gon
dolatkörében a barrikád és guillotine döntő és főszerepet 
játszottak volna, és mondhatni, hogy ezek a sajátságos felsze
relések épen Marx gondolatkörébe illettek a legkevésbbé, 
mivelhogy minden ökonomisták közt ő volt a legtúlzóbb, aki 
az egész világtörténelmet merő gazdasági termelési folyamat 
képében fogta föl. Az ő gondolkodásában a világ lényegét a 
a W—G és G—W alkotja: ezek ugyanis azok a formulák 
melyekkel a Waare és a Geld, az árú és a pénz kicserélő
dését jelzi. Kepler nem volt úgy áthatva az ő három bolygó
mozgási törvénye jelentőségétől, mint Marx a G—W -G for
mulától, mellyel a «kapitalista termelés» minden aljasságát 
leleplezni vélte. Hogyan lehetséges tehát, hogy az ilyen gon
dolkozó a világ voltaképeni tengelyének mégis a barrikádot 
és a guillotine-t tekintette? Mert semmi kétség, hogy ezektől 
várta az új társadalmi rend megalapítását. Tehát még sem a 
W—G körül forog a világ, hanem tulajdonképeni tengelye — 
az erőszak I

Már most hogyan értse meg az ember azt, hogy egy 
panökonomista gondolkozó az erőszak vallásának egyik fő
papja lesz és az üdv igazi eszközeinek a barrikádot és a guillo- 
tint tekinti? Nyilvánvaló, hogy ezt csak a Mindenható maga 
magyarázhatná meg, aki ilyen ellentmondásokból összerakott 
emberi lényt teremteni tud. A lélekbúvár csak azt tárhatja
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föl, hogy ime, az egyéniség Parisban a forradalom rajongója 
lesz, Londonban pedig egészen a W—G tudományába merül 
el. A világ lényegét amott az erőszakba helyezte, mely új 
társadalmi rendet fog létrehozni ; emitt pedig a gazdasági ter
melési folyamatba, mely ellenállhatatlanul új társadalmi ren
det szül magából. Hogy nem két ember volt az, hanem csak 
egy ember, aki ezt a két felfogást vallotta, azt, mint mondom, 
magyarázni nem lehet : azt tény gyanánt kell elfogadni. Abba 
egyszerűen bele kell törődni.

Nos, hát hasonlóan bele kell törődnünk abba is, hogy 
ez a panökonomista gondolkodó nemcsak a forradalmi erő
szak hirdetője volt, hanem békésen is politizált, mint ahogy 
más halandók politizálnak, akik a közügyek folyását figyel
mükre méltatják. Ámde megmagyarázni azt, hogy egy pan
ökonomista gondolkozó miként adhatja magát a politizálásra, 
azt szintén csak a Mindenható tudná ; mert ha valaki, mint 
Marx, meg van arról győződve, hogy a társadalom valóságos 
élete csakis egy termelési folyamat, akkor teljességgel érthetet
len, hogy miért érdemesítse az ilyen ember a társadalmat arra, 
hogy még politikai oldaláról is tekintse, holott ez a politikai 
oldal nem magát a valóságot, hanem csak annak visszfényét 
tárhatja föl. Mire való a visszfény annak, ki, mint Marx, a tár
sadalmi élet igazi valóságát, a gazdasági termelési folyamatot 
vizsgálhatja? Tudom, Marx hívei itt azt fogják megjegyezni, 
hogy az a «panökonomizmus» nem veendő a szó szoros értel
mében ; hiszen ezer és egy idézettel bizonyítható, hogy Marx 
a szocializmus érvényesülését egyenesen attól tette függővé, 
hogy a proletariátus a politikai hatalmat akár erőszakkal, 
akár anélkül, de megszerezze, mivel másképen az új társa
dalmi rend nem valósítható meg. Ez igaz ; Marxnak Manifesz- 
tumában, valamint az Internationale számára készített fölira
taiban mindig visszatér a követelés, hogy a proletariátus sze
rezze meg a politikai hatalmat ; s nekem eszem ágában sincs 
ezt a tényt kétségbevonni. Sőt épen azt hangsúlyozom, hogy 
minő képtelenség rejlik abban, ha egy panökonomista gon
dolkozó az új társadalmi rend létrejöttét politikai cseleke
dettől teszi függővé. Mert amely pillanatban kifejezetten po
litikai tettre van szükség, hogy a szocialista világrend meg
születhessél abban a pillanatban a politika vált az egész

Palágyi : Marx és tanítása. 9
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emberi társadalom életének igazi tengelyévé s így megdőlt 
Marxnak az az alapfölfogása, hogy az emberi társadalomnak 
egyedüli tengelye a gazdasági élete.

Tudom továbbá, hogy a marxisták (Engels, Kautsky) 
soknemű olyan magyarázatot fűztek Marxnak panökonomiz- 
musához, melyek a különböző ideológiákat, tehát a politikát 
is, az emberi társadalom életének reális tényezőjévé, hatalmaivá 
akarják emelni: de épen ezek a tehetetlen magyarázgatások 
mutatják a legfeltűnőbb módon, hogy maguk a marxisták 
mennyire meg vannak akadva mesterük panökonomizmusá- 
val. Dadogásukból az tűnik ki, hogy a társadalom fejlődését 
gazdasági és szellemi erők «kölcsönhatásából» akarnák ma
gyarázni, de úgy, hogy a nagyobb hatalmú, felsőbb erők 
gazdasági körülmények legyenek, míg ellenben a szellemi 
erők, tehát a politika is, csak «szolgai» viszonyban állhassa
nak a gazdasági élet erőivel szemben. Ezek a jó urak tehát 
úgy képzelik az emberi társadalom fejlődését, hogy abban 
teszem 90% erejéig a gazdasági tényezők, 10% erejéig pedig 
a politikai vagy egyéb ideológiai tényezők érvényesülnének. 
És nem veszik észre, hogy ezzel a kezdetleges, majdnem 
mondanám : barbár magyarázgatással, mily nevetségessé teszik 
a panökonomista gondolkozásmódot. Nem veszik észre, hogy 
ilyen percentes gondolkozásnak lehet helye az üzleti világban, 
érdekek összeegyeztetésénél, de nem lehet helye ott, ahol a tudo
mányt s az igazságot csak némileg is komolyan veszik az emberek.

A kérdés itt ugyanis az, hogy tulajdonítunk-e a politikai 
életnek valamely specifikus jelentőséget, vagyis olyan jelentő
séget, melyet más társadalmi életműködés ki nem pótolhat. 
Nos, ha van a politikai életnek ilyen specifikus jelentősége, 
akkor ezt a maga teljességében, vagy hogy a marxista urak 
nyelvén beszéljek, 100% erejéig kell elismerni. Hasonlóan, 
ha a gazdasági élet is specifikus, azaz más által ki nem pó
tolható életműködése a társadalomnak, akkor ennek jelentő
ségét is hiánytalanul, azaz 100% erejéig kell elismerni. Szóval, 
a tudomány nem üzérkedés és nem demagógia. Nevezetesen 
a szociológia tökéletes elfogulatlansággal tartozik fölkutatni 
az emberi társadalom összes specifikus életműködéseit, hogy 
ezeknek kölcsönhatásából megmagyarázhassa a társadalom 
egységes összetételét.
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Tudományos vizsgálat tárgyává tette-e Marx az emberi 
társadalom politikai életműködését ? Kutatta-e, hogy speci
fikus, azaz pótolhatatlan vagy szükségszerű életműködése-e 
az ? Föltárta-e, hogy a társadalom gazdasági és politikai élete 
hogyan függnek össze egymással, hogyan hatnak kölcsönösen 
egymásra, hogyan tételezik fel egymást kölcsönösen ? Aki 
Marxot ismeri, az tudja, hogy a 'társadalomtan ilyen alapkér
désével foglalkozni eszébe sem jutott. Ő, aki mindenben a 
pártosság embere volt, a tudományban is merően a pártos
ság embere maradt. Társadalombúvár létére annyira fitymálta 
a társadalom minden egyéb életműködéseit, hogy a gazda
ságin kívül a többieket külön tudományos vizsgálat tárgyává 
tenni nem érdemesítette ; sőt ebbeli fanatizmusában azt hitette 
el magával, hogy épen azért ó az egyedüli igazi társadalom- 
búvár, mert a társadalom többi életműködéseit a gazdaságin 
kívül kutatása tárgyává nem teszi. Ha tehát hangoztatja is, 
hogy a proletariátusnak meg kell szereznie a politikai «dik
tatúrát», vág}7 a politikai hatalmat, annak tudományos jelen
tősége nincs, mert az legföljebb csak azt tárja elénk, hogy 
ennek dacára sem tartotta szükségesnek a politikai életet vizs
gálata tárgyává tenni. Milyen más szellem volt Lassalle ebben 
a tekintetben isi Mennyire törődött az emberi társadalom 
életének legkülönbözőbb oldalaival ; milyen mély érzéket tanú
sított a bölcsészet, a szépirodalom s egyáltalán a nemzeti 
művelődés minden kérdései iránt I Igaz, hogy elsősorban 
politikus volt, de mily odaadással tanulmányozta a gazdasági 
kérdést is és milyen szívesen járt Marxék iskolájába is, félre
téve minden vetélytársi indulatot és egyedül arra gondolva, 
hogy az ügyet, melyet szolgálni akart, minél tökéletesebben 
szolgálhassa.

De míg Lassalle politikus létére egyre mélyebben be
hatolni iparkodott a társadalom gazdasági életének fölfogá
sába is, addig Marx megmaradt mindvégig annak a pártos és 
félszeg ökonomistának, akinek már Manifesztumában mutat
kozott. Oka ennek az, hogy nem volt sem szónoki, sem agi
tátor! tehetsége és hogy egyáltalán nem volt a tett igazi em
bere, noha azt a látszatot tudta kelteni, mintha cselekedne 
valamit. Különben életviszonyai is úgy alakultak, hogy nem 
válhatott a tett emberévé. Csak a nagy nyilvánosság küzdő

9*
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terén, csak milliókra hatva és egy nemzet vállain fölemel
kedve válhatik valaki a társadalom gyakorlati reformátorává. 
Nincsen más közéleti gyakorlati hatalom, mint az, melyet egy 
nemzet adhat kiválasztott fiának. De aki, mint Marx, titkos 
szövetkezetekben bujkál országról-országra, vájjon micsoda 
közéleti iskolán mehet az keresztül ? Vájjon támadhat-e annak 
egyetlen nyilt, világos gondolata az emberi társadalomra ? 
Nem akarok itt a titkos társulatok létjogosultságának vitatá
sába bocsájtkozni, hiszen beteg társadalommal — s melyik 
társadalom volna minden betegségtől mentes ? — épen gyó
gyulásuk érdekében, szükségszerűséggel hozhatnak létre titkos 
társulatokat is: mégis azt hiszem, hogy pincékben könnyeb
ben tenyészhetnének őserdők, semmint, hogy titkos konventi- 
kulumok termelhessék az emberi társadalom helyes elmé
letét, vagy egészséges megújhodásának gyakorlati eszközeit.

Valóban, ha áttekintjük Marx életfolyását, akkor vilá
gosan áll előttünk ; hogy a titkos szövetkezetekre vesztegetett 
ideje okozta életének elhibázottságát. Igaz, hogy e titkos Rund
okban való vezérlő szereplésének köszönhette azt a nimbust, 
mely egyéniségét nemcsak a munkások, de még a hatalma
sok szemében is övezte, de az elfogulatlan történetbúvár meg 
fogja állapítani, hogy ezek a Bund-ok nemcsak elvonták őt 
a tudományos munkától, hanem elméletileg teljesen megron
tották az emberi társadalomról való fölfogását, gyakorlatilag 
pedig a leghivságosabb érvényesülési küzdelmekbe sodorták. 
Mert, ha a történelem tárgyilagos világítása mellett kutatjuk 
ama szövetségek történetét, melyeknek Marx részese és szel
lemi mozgatója lett, akkor kitűnik, hogy e szövetségek, alap
jában véve, semmit sem műveltek, hanem összes tevékeny
ségük abból állott, hogy bizonyos illúziót keltettek, bizonyos 
rémlátásokat idéztek föl a zsebeféltő nyárspolgári társadalom
ban s az ijedős politikai világban. így pl. az a «Bund der 
Kommunisten», mely 1848 előtt alkalmat adott Marxnak Ma
nifesztálnának megírására, semmi lényeges szerepet nem ját
szott az 1848-iki forradalmi mozgalmakban. Maga a Mani- 
fesztum is teljesen észrevétlenül tűnt el az 1848—49-iki évek 
forradalmi zajában s akkoriban semmi hatást sem tett volt 
még a munkásokra. Csak mikor vagy 14 év múlva a reakció 
időszaka már lejárt volt, s a szocialista mozgalom évtizedes
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tetszhalott állapotából új életre támadt, vagyis az Internatio
nale keletkezésének és működésének idején (1864—72), vált 
a Manifesztum a munkások katechizmusává. A jámbor mun
kás ember, aki ebben a Manifesztumban olvasta, hogy mi, 
kommunisták nem tartjuk érdemesnek nézeteinket eltitkolni 
és nyíltan valljuk, hogy célunk minden eddigi társadalmi rend 
megdöntése, azt hihette vagy képzelhette, hogy ez a Mani
fesztum volt 1848-ban mintegy csatakiáltása a forradalmi 
harcba vonuló munkások ezreinek vagy százezreinek. Pedig 
hát a Manifesztum, noha 1848-ban jelent meg, épenséggel 
semmivel sem járult hozzá a 48-as mozgalomnak megindítá
sához vagy kialakulásához. Ép úgy íródhatott volna pl. 1859- 
ben, mint 1848-ban ; vagyis jobban mondva, azt a hatást, me
lyet későbben keltett, nem kis részben annak a körülmény
nek köszönhette volt, hogy 1848-ban jelent meg.

Hasonlóan illúzió-keltésen alapult az Internationale tit
kos működésének hatása is. Az a hír terjedt el róla, hogy 
nagyon gazdag, hogy mérközhetik a Trade-Unions-szal stb. 
A munkaadók tehát szepegtek, hogy a munkások strike-jaikban 
az Internationale pénztárából kapnak segítséget. Pedig a tagok 
nem fizették be díjaikat, s az Internationale pénztára majd
nem mindig üres volt. — Marxnak nem csekély küzdelmébe 
került, hogy az évek folyamán vezető befolyásra tehetett szert 
a titkos nemzetközi szövetségben; ámde vájjon mit ért el 
azzal a sok nagy ügyeskedéssel, melyet ki kellett fejtenie, 
hogy a szövetség az ő elméleteit fogadja el hitcikkelyek gya
nánt? Azt, hogy az 1866-iki genfi és főképen az 1868-iki 
brüsszeli kongresszus csakugyan egészen magáévá tette Marx 
kollektivista elméletét, mely szerint a termelés eszközei meg
szűnjenek magántulajdonok lenni és közvagyont alkossanak. 
De vájjon ki törődik ma már eme kongresszusok határozataival? 
Marx azzal áltatta magát, hogy ilyen kongresszus-határozatok 
valamelyes komoly gyakorlati jelentőséggel bírnak. Pedig mit 
használna az, ha valamely kongresszus föltétien követelésképen 
kimondaná, hogy a kör négyszög!tése fölfedezendő, a perpe
tuum mobile megszerkesztendő s a retortabeli homunculus 
haladék nélkül meggy ártandó ? Ugyanennyi értelme van, — 
mint látni fogjuk — Marx kollektivizmusának és az Interna
tionale erre vonatkozó kongresszusi határozatainak. Szóval, a
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titkos szövetségekben való buzgó szereplés Marxot egészen 
megfosztotta gyakorlati érzékétől és azoknak a doctrinarius, 
utópista játékoknak rabjává tette, melyekkel titkos szövetkezések 
és kongresszusok nagyképűsködni vagy szórakozni szeretnek.

Marx gyakorlati politikai vezérlőképességének teljes hiánya 
akkor vált nyilvánvalóvá, mikor a párisi kommune leveretése 
után (1871) az Internationale Marx szorgalmazására mani- 
fesztumot bocsájtott ki a párisi kommunardok dicsőítésére. 
Eszeveszettebb, kilátástalanabb, szomorúbb pucsot az 1871-iki 
párisi kommune lázadásánál a XIX. század nem látott, úgy 
hogy még Engels is kénytelen elismerni, hogy az egymással 
civódó blanquiisták és proudhonisták közül egyik fél sem 
tudta, hogy mitévő legyen. De Marxban újból föltámadt a 
proletarius forradalom iránti rajongó hevület oly mértékben, 
hogy az általa szerkesztett menifesztumban szolidárisnak nyilat
kozott a levert kommunardokkal és vértanúkként ünnepelte a 
munkásokat, kik 1871-ben, vagyis a francia nemzet legmélyebb 
lealázottságának pillanatában, nem átallották polgárháborúval 
sulyosbbítani az amúgy is a tönk szélére jutott nemzet helyzetét. 
Marxnak ez a céltalan lírai demonstrációja közfelháborodást 
keltett nem csak Franciaországban, de Angliában is. Az angol 
munkások elpártoltak az Internacionálé-tői, a francia nemzet 
speciális törvényt hozott ellene (1872). Hozzájárult, hogy Marx 
már 1848-ban elrontotta dolgát a szláv világgal,1 úgy hogy 
az orosz anarkista vezér, Bakunin, mély ellenszenvvel visel
tetett iránta. Kívülről támadtatva és belülről megostromolva, 
az Internacionálé elég dicstelenül múlt ki, anélkül, hogy bár
mely legcsekélyebb pozitív eredmény is fűződnék emlékéhez, 
ha csak azt nem vesszük pozitív eredménynek, hogy Marxnak 
jobban sikerült bebizonyítania, mint bárki másnak, hogy a 
különböző nemzetek munkásvilágát teljességgel lehetetlen vala
mely nemzetellenes célzattal egy kalap alá foglalni. Marxnak 
sikerült ugyan az Internacionálé bukását elleplezni az által, 
hogy annak székhelyét New-York-ba tétette át, úgy hogy a 
föloszlás későbben (1876) mondatott ki: de azért ennek a 
bukásnak következményei az utolsó évtizedekben egyre érez-

1 Ez a szerencsétlen szláv világ Marx nevét írta bolsevista zász
lajára. Meg is lakói e tévedésért oly mértékben, milyenre nincsen példa 
a történelemben.
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hetőbbé váltak. A műveltebb szocialisták körében ugyanis 
mindenütt föltámadt a nemzeti érzés és öntudat és általánosan 
dereng köztük a belátás, hogy az emberi művelődés haladá
sáért másként, mint valamely nemzeti művelődés alapján, 
küzdeni nem lehet. Szabad legyen ennek bizonyítására száz 
más bizonyíték helyett az 1907-iki stuttgarti nemzetközi szo- 
ciálista kongresszusra hivatkoznom, a hol a fenegyerek Hervé- 
nek az a nyilatkozata, hogy a proletariátusra nézve mindegy, 
vájjon Franciaország Németországhoz, avagy megfordítva, 
Németország Franciaországhoz tartozik-e, nem csekély föl- 
háborodást keltett. Ezzel szemben Bebel kijelenti, hogy Hervé 
fölfogása merő képtelenség, a haza fogalma az történeti tény 
és a népek művelődése másként, mint az anyanyelv alapján 
és a nemzeti földterületen, nem fejlődhetik. Vollmar pedig 
erős meggyőződéssel hangsúlyozza : «Nem igaz, hogy nincsen 
hazánk. Az emberiség iránti szeretet egy pillanatra sem aka
dályozhat meg bennünket abban, hogy jó németek legyünk. 
Épenséggel nem kívánatos, hogy a nemzetek különbségnélküli 
nemzetkásává olvadjanak össze.» (Deutscher Geschichtskalen
der für 1907 von K. Wippermann. p. 379—380).

Ne ámítson tehát el senkit, ha a német szociális demo
krata párt Marxra esküdni látszik. Mikor 1875-ben a gothai 
kongresszuson a két egymással hadi lábon állott német szociá- 
lista párt; egyrészt Marx hívei, másrészt pedig az 1864 óta 
árván maradt lassalleánus töredék, az üldöztetések által egybe
terelve egy párttá alakultak, hihetetlen kedélyességgel boro- 
nálták össze Marxnak gazdasági, Lassalle politikai szociálizmu- 
sával, Marx «nemzetközi», Lassalle tüzes nemzeti meggyőző
déseivel. Ennél vidámabb fúziót a világ még nem látott. Marx 
föl volt háborodva, hogy imádott doctrináit egészen újszerű 
vadházasságban szemlélhette egykori baj társának vagyis in
kább versenytársának, Lassallenak, jelszavaival. Nem gondolta 
meg, hogy a pártok a hires emberek nevét vagy tanait rend
szerint csak cégérül használják. Az 1891-iki erfurti kongresszus 
kirostálta ugyan összekotyvasztott hitvallásából a lassalleánus 
jelszavakat, hogy marxizmusát annál hathatósabban hang
súlyozhassa : ámde, úgy hiszem, bogy mód fölött jámbor lélek
nek kellene annak lennie, aki a programmgyártás eme khémiai 
műtétéire valami különös súlyt helyezne. A szociáldemokrata
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pártnak jellemzetes kétlelkûsége ugyanis abban a nevezetes 
tényben jut kifejezésre, hogy van neki külön elméleti és külön 
gyakorlati programmja, amit úgyis fejezhetnénk ki, hogy 
vannak neki javaslatai a túlvilág, valamint a földi élet szá
mára, vagyis jól akarja lakatni ábrándszomjas és gyakorlatia
sabb étvágyú híveit egyaránt. A gyakorlatias törekvést ponto- 
zatok olyanok, mint pl. a progresszív adó, a normális munka
nap, a munkásvédő törvények stb. stb. Az ábrándos lelkek 
számára pedig elméleti programra tartatik fönn, melynek 
lényeges tartalmát a kollektivizmus-nak nevezett marxianus 
csemege alkotja.

Talán mondanom sem kell, hogy politikai pártnak, aki 
föladatát komolyan veszi, csakis gyakorlati programmal sza
bad bírnia, mert politikai pártnak más, mint gyakorlati teen
dői nem lehetnek. Ha bárhol is azt tapasztaljuk, hogy vala
mely politikai pártnak két külön programmja van; egy op
portunista jellegű, melyet megvalósítandónak mond, s egy elvi 
vagy elméleti jellegű, melyet a jövő zenéje gyanánt hirdet, 
akkor meg lehetünk róla győződve, hogy az ilyen kétlelkű párt 
semelyik föladatát sem fogja megoldani. Mert elvi jellegű, el
méleti fölfogásokat hirdetni az emberi társadalomról, a nem
zeti életről, arra csak a tudomány s a bölcsészet van igazán 
hivatva. Politikai pártok ellenben másra, mint az adott körül
mények által követelt gyakorlati föladatok megoldására nem 
vállalkozhatnak, s ha mégis vállalkoznak, akkor ez valami 
nagy eltévelyedésről, vagy még inkább valami nagy rossz
hiszeműségről tesz csalhatatlan tanúbizonyságot.

Ha tehát Marx doctrinái ott szerepelnek a német szociális 
demokrácia elméleti programmjában, akkor ebben a marxiz
musnak nem valamely sikerét, hanem inkább annak eltemet
tetését kell látnunk. Az olyan tanok, melyeket valamely politikai 
párt elméletileg besóz és ismeretlen jövőben való használat 
végett tartogat, besózva fognak maradni az ítélet napjáig. Való
ban nincs is annál kellemetlenebb dolog, mint ha valamely 
elméleti programra évtizedről-évtizedre besózva marad ; mert 
az emberek kérdezni kezdik, hát meddig maradjon még ebben 
az állapotban ? És a kérdezők száma nap-nap után növekedik, 
mert egy elméleti programra, ha még oly ügyesen besózták is, 
az évtizedek folyamán szagossá válik, mivelhogy új nemzedé
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kék állanak elé új szükségletekkel, új hangulatokkal, sőt néha 
új gondolatokkal is, a kik a régi «elméleti programotoknak» 
többé hasznát venni nem tudják. Ebbe az állapotba jutott el 
épen napjainkban a marxizmus. Ha európaszerte nemcsak 
a társadalombúvárok, de maguk a szociálisták is egyre erő
sebben hangoztatják, hogy a marxizmus «elavult», akkor ebben 
csak az a tény jut kifejezésre, hogy a szociáldemokráciának 
egy besózott «elméleti programmja» van, mellyel nem tudja, 
hogy mit kezdjen.

És ez máskép nem is jöhetett, mert az a gazdasági kollek
tivizmus, melyet Marx tanított, valóságos mintája az olyan 
elméletnek, melyet a gyakorlatba átvinni teljességgel lehetetlen. 
Hogy ezt kimutathassam, Marxot arra a térre kell követnünk, 
mely az ő tulajdonképeni világa: a gazdaságtan! elméletek 
mezejére.

XIV.
Marx egész gazdaságtan! gondolkozásmódja sajátos érték- 

elméletén alapul, melyet «Das Kapital» című nagy munkájá
ban igen részletesen ád elő. Hogy ezt az értékelméletet a kellő 
bölcsészeti megvilágításba helyezhessem, mindenek előtt rá 
kell mutatnom arra, hogy mi az, ami az emberi társadalom 
gazdasági életében a figyelő és gondolkozó embert a legmé
lyebben megragadja, mondhatnám a legmélyebb ámulatba ejti? 
A gazdasági élet ugyanis közös mértékkel mér meg olyan 
dolgokat, melyek a lehető legkülönbözőbb neműek, úgy, hogy 
első tekintetre érthetetlennek látszik, hogy miként is lehetett 
közös mértéket találni ilyen különböző rendű dolgok számára. 
Olyan dolgokat, melyeket a legvadabb képzelem alig mer eg}7 
lélekzetben egymásmellé sorolni, a gazdasági csere-here úgy 
tekint, mintha legszorosabban összetartoznának, sőt teljesen 
egyneműek volnának, hiszen valamennyiüket ugyanazon egy 
közös mértékkel, a pénzzel méri. Egy karéj kenyér, egy ló 
patkolása, egy éjszakai betegápolás, egy színházi este, egy jogi 
tanács, egy könyvben foglalt olvasmány stb. stb. mind ugyan
azon egy csere-here mérték alá esnek. És megjegyzendő, hogy 
ha ilyen mérték nem léteznék, vagyis ha nem volna megálla
pítható, hogy a legkülönnémúbb szolgáltatások és árúcikkek 
minémű egyenérték szerint cserélődjenek ki, akkor társadalmi
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életünk lehetetlenséggé válnék. Az a szolidaritás, melyben 
mindnyájan élünk, az a nagy élet- és gondolatközösség melybe 
mindnyájan belefoglalva vagyunk, gazdaságilag abban a csodá
latos tényben jut kifejezésre, hogy a képzelhető legkülönné- 
műbb szolgáltatások és használati tárgyak, közös nevezőre 
hozva, közös mértékegység szerint taksálva, egymás ellenében 
kicserélhetőkké válnak. A társadalmi létnek egész csodája, 
gazdaságtant szempontból tekintve, mint a legkülönnéműbb 
javaknak egy neművé válása, vagyis a kicserélődésben egyazon 
mérték alá esése áll előttünk.

A mindennapi élet azonban oly teljesen megszokottá tette 
a legkülönneműbb szolgáltatások és használati tárgyaknak 
közös mértékkel való mérését a kicserélődésben, hogy érzé
ketlenek maradunk a csudával szemben, mely ebben a közös 
nevezőre való hozatalban megnyilvánul. Hogy tehát ezt az 
érzéketlenséget legyőzzük, célszerű a következő didaktikai 
fogáshoz folyamodnunk. Képzeljük egy pillanatra, hogy valaki 
azzal állana elénk, hogy sikerült otyan gépet szerkesztenie, 
mely bármely adásvételi viszonylat esetén akármely szolgál
tatásra vagy árucikkre vonatkozólag csalhatatlanul és ponto
san jelzi az egyenértékűség azt a viszonyszámát, mely szerint 
más szolgáltatásokkal vagy árucikkekkel kicserélődniük kell. 
Ez az «egyetemes gazdasági taxaméter», folytatná a derék föl
fedező, egyszeribe megoldja az úgynevezett «szociális kérdés»-!, 
mert, bármely csereviszonylatban alkalmazva, szigorúan jelzi 
a kicserélendő dolgok egyenértékűnek viszonyszámát, s ezáltal 
lehetetlenné teszi, hogy az egyik fél a másikat megkárosítsa 
Az emberi társadalomnak az ugyanis a voltaképeni alapbaja 
hogy hiányzik az az egyetemes értékmérője, mely, a kicseré
lendő legkülönnéműbb szellemi és anyagi javakat közös neve
zőre hozván, azok egyenértéki viszonyszámát csalhatatlanul 
kipattantj a. Hogy ember ezentúl embertársát kizsákmányol
hassa, az lehetetlenséggé válik, mert ime, meg van az a kis 
csodagép, az egyetemes gazdasági taxaméter, mely minden 
értéknek az ő megfelelő ellenértékét automatice elénk állítja !

Ez a didaktikai fogás azt a fontos szolgálatot teheti, hogy 
világosan megmutatja, mire nem szabad semminémű tudo
mányos gazdasági értékelméletben törekednünk. Nem szabad 
magunkkal elhitetnünk, hogy valamely egyetemes gazdasági
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taxamétert szerkeszthetünk, vagyis, hogy olyan egyetemes ész
elvet állíthatunk föl, mely minden egyes adás-vételi esetre oly 
módon alkalmazható, hogy a kicserélendő javak egyenértéki 
viszonyszámát levezetni, illetve kiszámítani engedi. Mert aki 
ily egyetemes ész-elvet találni akarna, annak tökéletesen kel
lene ismernie az egész emberiségnek és benne minden egyes 
teremtett léleknek végcélját, valamint az egyes emberek által 
végzett szolgálatoknak s termelt javaknak ama végcélhoz vi
szonyított jelentőségét. A kritikai gazdaságtudománynak tehát 
mindenek előtt tisztában kell lennie azzal, hogy tökéletes le
hetetlenség olyan egyetemes ész-elvet megfogalmazni, melyből 
minden konkrét csere esetén deductio útján megállapíthatnék, 
hogy bármely gazdasági értéknek mi a szigorúan megfelelő 
ellenértéke. Vagy, hogy szemlélhetően fejjezem ki ugyanezt: 
a kritikai szellemű gazdaságtannak mindenekelőtt tudnia kell, 
hogy «egyetemes gazdasági taxamétert» szerkeszteni ép olyan 
lehetetlenség, mint homunculust retortában előállítani. Fájda
lom azonban, a gazdaságtudománynak épen legkitűnőbb kép
viselői olykor szem elől tévesztették a szóban forgó lehetet
lenséget s önkéntelenül valamely egyetemes értékmérő princí
pium fölfedezésére törtek. Még az olyan mintaszerűen józan 
elmék, mint Smith és Ricardo is beleesnek ilyen princípium 
hajszolásába, és a «munká»-ban vélik azt megtalálni, de gya
korlatias elméjük egyensúlyát ennek dacára is meg tudják 
őrizni; Marx azonban, ki a gazdaságtannak kritikáját akarja 
nyújtani, minden kritika nélkül veszi át, sőt a végletekig 
fejleszti Smith és Ricardo tévedését, amennyiben következe
tesen úgy tünteti föl a «munkát», mintha az valamely csoda
eszköz, valamely mysztikus erejű egyetemes gazdasági taxa
méter volna, melynek segítségéyel minden adott esetben ponto
san meg lehetne állapítani, hogy a legkülönneműbb szolgálatok 
és használati tárgyak miképen egyneműsithetők, vagyis miként 
cserélhetők ki úgy, hogy senki kárt ne szenvedhessen. Szóval, 
Marx teljesen át van hatva attól a meggyőződéstől, hogy ó 
megtalálta az értékmérő csodagépet, mely a szociális kérdést 
megoldja, s én azt hiszem, hogy ez a körülmény az, mely 
munkájának («Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie») 
egészen különálló helyet biztosít a gazdaságtan történetében.

Már Smith Ádám nagyhírű főművében «Inquiry into the
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nature and causes of the wealth of nations »-ban olvashatjuk : 
«Munka volt az első ár, az eredeti pénz, melyet valami tárgyért 
fizettek. Nem arany és ezüst által, hanem munka által terem
tették meg eredetileg a világ összes gazdaságát, s értéke arra 
nézve, akinek birtokában van, s aki más új javakért akarja 
becserélni, egyenlő azon munkamennyiség értékével, melyet 
általa megszerezhet». — «Valamely árú értéke tehát arra nézve, 
aki azt bírja, de nem maga akarja azt fölhasználni, hanem 
másért akarja kicserélni, egyenlő azon munka értékével, melyet 
általa megvenni képes. A munka tehát a javak csereértékének 
igazi mértéke».

Lehetetlen ezekben a szavakban egy igen tiszteletre méltó 
gondolatot föl nem ismerni, mely a «gazdaságtan atyja» előtt 
lebegett ; mégis, úgy hiszem, hogy valami idegen elem vegyült 
bele ebbe a gondolatba, mely azt elhomályosítja, sőt teljesen 
félreérthetővé teszi. Föltétlenül egyet érthetünk Smith-tel abban, 
hogy társadalmi szempontból más egyebet az emberben nem 
becsülhetünk, mint azt a fáradását, áldozatát, alkotását, mun
káját, mellyel élet- s gondolatközösségünk föntartásához és 
továbbfejlesztéséhez hozzájárul; ámde ebből korántsem követ
kezik, hogy tehát a munka az általános csereértékmérő. Azért, 
mert valamit igen becsülünk, abból ugyanis még korántsem 
következik, hogy az egyben alkalmas is arra, hogy értékmérőül 
szolgáljon. Sőt, ha jól meggondoljuk a dolgot, akkor 1. nem 
a munka az, amit a gazdálkodásban értékmérőül akarunk 
használni, hanem megfordítva épen a munka az, amit valami
képen meg kellene mérnünk, vagyis a minek számára vala
mely értékmérőt föl kellene találnunk ; 2. minden dolgok közt 
a világon épen az emberi munka az, mely határtalan külön- 
neműsége folytán a legkevésbbé alkalmas arra, hogy mérő
eszközül szolgálhasson.

Szóval, egyek vagyunk Smithtel abban az erkölcsi érzés
ben, mely neki mondja, hogy nem az arany és ezüst, hanem 
a munka az, mely a világ minden gazdagságát létrehozza, 
de épenséggel nem tudjuk ebből azt a következtetést vonni, 
hogy tehát a munka a javak csereértékének igazi mértéke. 
Mi úgy hisszük, hogy Smith itt teljesen összetéveszti a 
mérendőt a mértékkel, s hogy ez a logikai tévedése mond- 
hatatlan zavarok kútforrása lett a gazdaságtudományban.
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Épen azért, mert a természet adományaitól eltekintve, az 
emberi munka az egyedüli kútforrása minden javaknak, 
melyeknek segítségével az emberiség nagy élet- s gondolat
közösségét fenntartani és továbbfejleszteni iparkodunk : épen 
azért semmire sem volna olyan nagy szükségünk, mint hogy 
minden emberi munkát a maga igazi értéke szerint meg
becsülni, s ott, ahol ennek szüksége mutatkozik, valósággal 
meg is mérni tudjuk. Tehát az emberi munka épenséggel 
nem mint mérőeszköz, hanem ellenkezőleg mint a megbecsü
lendő, illetve megmérendő valami szerepel az emberi társa
dalomban, illetve emberi gazdálkodásban. Akik tehát Smith 
és Ricardo nyomán indulva, a munkát értékmérőnek akar
ják tekinteni, azok fölcserélik a mérendőt a mértékkel, az 
ismeretlent az ismeretessel, a problémát a megoldással. 
A gazdálkodásban épen a munka az, aminek az értéke előt
tünk egyelőre ismeretlen, s aminek számára értékmérőegy
séget keresünk. Nem képzelhető annál nagyobb zavar, mint 
ha az emberek épen azt, ami problematikus, egyszerre csak 
a probléma megoldásának akarják tekinteni. — Megjegyzem 
különben, hogy a filozófia története akárhány példát nyújt 
arra, hogy jeles gondolkozók is a dolgok véghetetlen bonyo
dalmában az ismeretlent az ismeretessel, a mérendőt az ő 
mértékével fölcserélni kezdik.

De ha valaki mégis ragaszkodnék — majdnem azt mon
danám — ahhoz a rögeszméjéhez, hogy a javak csereértéké
nek más mérőeszköze, mint ama javak előállításához szük
séges emberi munka, nem képzelhető : azzal szemben megint 
azt vitatom, hogy minden dolgok közt a világon épen az 
emberi munka a legalkalmatlanabb arra, hogy bárminemű 
tekintetben is mérőeszközül szolgálhasson, minélfogva nem is 
használják seholsem a csereérték mérésének, sem akármilyen 
más mérésnek egységéül vagy eszközéül.

Maga Smith Ádám mondja: «De bár a munka minden 
tárgy csereértékének valódi mértéke is, közönségesen nem 
ezzel mérik a tárgyak értékét. Gyakran nehéz két különnemű 
munkamennyiség értékének arányát megállapítani, mert a 
rájuk fordított idő nem lehet mindig mérvadó, a rájuk for
dított testi és szellemi munka különféle fokait szintén tekin
tetbe kell venni.» (P. 38.) Vagyis látni, hogy maga Smith is
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érzi, hogy mily nehézségek tornyosulnak az emberi munká
nak csereértékmérőül való használata elé. Maga rámutat arra, 
hogy az emberi munka, még ha egynemű is, számtalan minő
ségbeli fokozatok, által különbözhetik, amely minőségi foko
zatokról mindenki tudja, hogy számszerűen nem hasonlíthatók 
össze egymással. Olyan skálát szerkeszteni, mely valamely 
iparághoz tartozó munkának minőségi fokozatát számszerűen 
jelezze, teljességgel megoldhatatlan feladat. Hát még ha külön
nemű iparágakról van szó és számszerűen kellene jelölni, 
hogy mily minőségű lakatosmunka áll ugyanazon a fokon, 
mint egy bizonyos minőségű szabómunka ; ki hinné, hogy ily 
különnemű munkafajták közös számszerű skálára hozhatók ? 
És ez a lehetetlenség annál jobban szembeöllik, minél több 
értelmi művelet, szigorúbb figyelem, fejlettebb Ízlés és ennél
fogva minél több előtanulmány, gyakorlottság, eredeti tehetség 
kívántatik valamely munka elvégzéséhez, szóval, minél lel
kesebb a munka és így minél inkább magán viseli a mun
kás egyéniségének bélyegét. Ha az ember ezt meggondolja, 
egyszeriben látja, hogy a munkákra nézve skálát felállítani 
ugyanannyit jelent, mint az emberek számára skálát szer
keszteni. És amiként lehetetlen számszerű mérték alá fogni 
az emberi egyéniségeket, ép oly kevéssé lehet számszerű 
skálát megállapítani műveik számára. Szóval, az emberi jel
legű munka határtalan kűlönnemüségénél és határtalan minő
ségi fokozatainál fogva semmi körülmények között sem hasz
nálható mértékegységül vagy mérőeszközül.

Smith ezt érezte ugyan, de sietett érzését elhallgattatni. 
És miért ? Azért, mert azt hitette el magával, hogy neki min
den áron közös mértéket kell találnia minden emberi javak 
számára és hogy az emberi munkát dicsőíti meg azzal, ha a 
javak csereértékmérőjének nevezi. Pedig kérdem, hogy miféle 
dicsőség rejlik egy méterrúdra nézve abban, hogy vele 
hosszúságot vagy egy kilogrammos vasdarabra nézve, hogy 
vele súlyt mérünk ? Ép így semmi dicsőítése az emberi mun
kának nem foglaltatik abban, ha a csereértékek mérőeszközéül 
akarjuk használni ; sőt ellenkezőleg, az emberi munkát tel
jesen meg kellene fosztanunk emberi jellegétől és valami 
merően gépies dologgá kellene átalakítanunk, szóval a becs
telenség bélyegét kellene reányomnunk, hogy azt mérőesz
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közül használhassuk. Továbbá kérdem : ki kötelez bennünket 
arra, hogy mtnden áron elvi közös mértéket kelljen feltalál
nunk minden javak mérésére ? Ki kötelezhet bennünket arra, 
hogy aféle csodagépet szerkesszünk, melyet föntebb egyete
mes gazdasági taxaméternek neveztünk ; holott eleve tudjuk, 
hogy emberi elme ilyet nem szerkesztheti

De nem elég belátnunk, hogy nagy tévedés rejlik abban, 
ha valaki az emberi jellegű munkát alkalmas csereérték- 
mérőnek tartja; hanem föl kell tárnunk mindazokat a lélek
tani mozzanatokat is, melyek az emberi elmét ilyen tévedésre 
csábíthatják. Hogy a javak, melyek a gazdasági életben 
egymással kicserélődnek, mily nagyon különneműek, azt min
denki látja; hogy pl. egy óra és egy esernyő épen ezen külön- 
neműségeknél fogva össze nem adhatók, azt már a négyéves 
gyermek is megértheti ; de hogy az emberi munkák ép olyan 
különneműek, mint a javak, amelyek belőlük származnak, 
az jóval kevésbbé szembeszökő, elannyira, hogy az a tévhit 
támadhat, mintha a munka volna minden javaknak egynemű 
közös eleme és ennélfogva legalkalmasabb közös mértéke. 
Ez a tévedés onnan ered, hogy az a folyamat, melyet emberi 
jellegű munkának nevezünk, nem olyan kézzelfogható valami, 
mint az a használati tárgy, melyet a munkával előállítunk. 
De föntebb már kifejtettem, hogy nemcsak a különnemű 
munkáknak, hanem az egyneműeknek különböző minőségi 
fokozataira nézve is lehetetlen valamely közös számszerű 
skálát megállapítani, úgy, hogy csak a nagyon kezdetleges 
elme hitetheti el magával, hogy a különnemű munkákat 
könnyebb közös mértékre hozni, mint a különnemű hasz
nálati tárgyakat, melyek belőlük erednek. Főképen egy hatá
rozott körülmény az, mely itt még a gondosabb elméket is 
könnyen megtéveszti: t. i. az a körülmény, hogy mindenféle 
emberi munkát, bármely munkaághoz is tartozik és bármilyen 
minőségi fokozata is legyen, mégis ezzel az egy szóval jelöl
jük, hogy: munka. Ámde, mert egy általános fogalom alá 
foglalhatjuk az összes különnemű és különböző minőségű 
emberi munkákat s ennélfogva egyazon szóval jelöljük őket, 
ez még korántsem jelentheti azt, hogy közös mértéket talál
tunk reájuk nézve. A kertész, a cserzővarga és az építőmes
ter munkájának különböző minőségi fokai legkevésbbé sem
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válnak számszerűen összemérhetőkké azáltal, hogy valameny- 
nyiök termelő tevékenységét az «emberi munka» fogalma alá 
sorakoztatjuk. Ezt a tételt nagyon szigorúan kell szemügyre 
vennünk, mert ennek igazságától függ, vájjon megdől-e a 
Marx értékelmélete vagy nem.

Ha ugyanis a legkülönneműbb foglalkozáshoz tartozó 
emberek (mint pl. szántóvető, rézműves, szatócs, tanító, mér
nök stb.) munkája számszerűen összemérhetővé válnék azáltal, 
hogy valamennyit egy általános fogalom s egy általános ne
vezet alatt, t. i. a munka fogalma és nevezete alatt, foglaltuk 
össze: akkor a Marx értékelmélete ellen lényeges kifogást 
nem lehetne tenni. Ha ellenben az egy fogalom és egy neve
zet alá foglalása különnemű emberi munkáknak még nem 
teszi őket számszerűen összemérhetőkké, akkor a Marx 
értékelmélete, mint azt mindjárt látni fogjuk, tarthatatlanná 
válik.

Marx ugyanis teljesen megértette azt, hogy az emberi 
munka ép olyan mérhetetlenül soknemű, amilyen soknemüek 
a használati tárgyak, illetve árucikkek, melyek belőle szár
maznak. Belátta azt, hogy az emberi munka ezen soknemű- 
ségénél fogva teljesen alkalmatlan arra, hogy értékmérővé 
váljék : hiszen, ha a munka maga határtalanul soknemű, 
hogyan válhatnék az ép oly soknemű árucikkek egynemű- 
sitőjévé, vagyis csereértékük közös mértékévé ? Mondom, 
Marx maga ezt a problémát egész világosan látta, sőt világo
san meg is fogalmazta. Ő maga mondja : «In der Gesammtheit 
der verschiedenartigen Gebrauchswerthe oder Waarenkörper 
erscheint eine Gesammtheit ebenso mannigfaltiger, nach 
Gattung, Art, Familie, Unterart, Varietät verschiedener nütz
licher Arbeiten — eine gesellschaftliche Theilung der Arbeit.« 
(Das Kapital I. p. 8.) Aminek értelme az, hogy ahány féle
sége van az árucikkeknek : a bennük jelentkező emberi mun
kának annyi családja, neme, faja, alfaja és változata áll 
előttünk. Szóval, Marx egy csöppet sem áltatja magát az 
emberi jellegű munka sokneműsége iránt és teljesen tisztában 
van azzal, hogy ez a sokneműség milyen akadálya a munka 
értékmérőül való használatának : mégis, mert el van határozva, 
hogy a munkát teszi meg értékmérőnek, egy spekulativus 
fondorlattal túlteszi magát az emberi munkának ép az imént
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hangsúlyozott sokneműségén. Hogy miféle fondorlat ez, azt 
a figyelmes olvasó bizonyára már kitalálta. Marx ugyanis el 
akarja velünk hitetni, hogy az emberi munka sokfélesége 
egymással egyszeribe összemérhetővé vált azáltal, hogy mind
nyáját közös fogalom és közös elnevezés (az általános munka
fogalom) alá hoztuk.

Azt mondja, hogy el kell tekintenünk valamely munka 
mineműségétől, úgy hogy ne lássunk benne egyebet, mint 
általános és elvont emberi munkát. El kell tekintenünk 
attól, hogy valamely munka takács- vagy szabómunka és 
akkor eljutunk az általános vagy elvont embermunka fogal
mához, melynek többé milyensége nincs, úgy hogy egyforma 
emberi munkává lesz, melynek csakis mennyisége van. 
A milyenséggel bíró, vagyis a konkrét hasznosságul munka, 
milyen pl. a takácsmunka vagy szabómunka, hozza létre a 
konkrét használati cikkeket vagy használati értékeket : de 
ha eltekintünk ezen munkák specifikus hasznos mineműségé
től, úgy hogy csak az általános, az elvont emberi munkát 
látjuk benne, mely mindenütt egyforma, mert általános 
emberi, akkor megtaláltuk azt a mennyileges jellegű munkát, 
mely egyenérték szerint kicserélődhetik, vagyis mely az árú 
csereértékének felel meg. Szóval, a konkrét a minősített 
munka, mely egy kabátban lappang, teszi azt hasznos 
tárggyá (használati értékké) ; de az általános, az elvont emberi 
munka, melynek már csak mennyisége van, teszi a kabátot 
csereértékké. Marx lapokon át görgeti tovább ezt a gondola
tot és külön cikket is szán neki könyvében : «Doppelcharak
ter der in den Waaren dargestellten Arbeit» cimen (p. 7—13), 
oly módon, hogy egyre komorabb misztikus fény kezdi 
övezni a kétféle szempontból tekintett munkát, mely az árú- 
cikkekben lappang. Pedig a dolog nagyon egyszerű: hiszen 
minden értelmesebb tanulógyerek is tud különbséget tenni a 
különnemű, minősített emberi munkák közt (mint pl. a 
szabómunka) és az emberi munka általános vagy elvont 
fogalma között, mely az összes minősített munkákat magába 
öleli. De Marx ama fejtegetései azért válnak oly ködösekké, 
mert a szerző abba az önál tatásba esik, hogy eltekintvén az 
emberi munkák különböző mineműségétől, azok ezáltal szám
szerűen összehasonlíthatókká, összemérhetőkké is váltak. Az

10Pál agyi : Marx és tanítása.
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elemi logikai tévedést, mely ebben rejlik, a következő módon 
tesszük szemlélhetővé :

Mondottuk, hogy a munkák ép oly változatosak, mint 
az árucikkek, melyek belőlük származnak. De ha ez így van, 
akkor az árucikkek különneműségétől ép úgy eltekinthetünk, 
mint ahogy Marx a munkák különneműségétől eltekintett. 
Vagyis, ha Marx az emberi munka kettős jellegéről («Dop
pelcharakter») beszél, mi most ennek megfelelően az árú- 
cikkeknek kettős jelleméről fogunk szólhatni. Az árucikkeket 
tekinthetjük abból a szempontból, hogy határozott minőségű 
használati tárgyak, pl. a kabátot, hogy kabát, a zsebórát, 
hogy zsebóra ; de ha eltekintünk ettől a határozott minősé
güktől és csak azt vesszük szemügyre, hogy vehető és elad
ható tárgyak, akkor az általános avagy elvont árúcikk-foga
lom alá foglaltuk őket. Ámde kérdem, ha a kabátnál eltekin
tek attól, hogy kabát és a zsebóránál attól, hogy zsebóra és 
csak azt tartom szem előtt, hogy mindaketten általános vagy 
elvont értelemben vett árucikkek, azért megtaláltam-e már 
annak módját, hogy miként váljanak összemérhető csere
értékekké ? Tudom-e, hogy hányszor többet vagy kevesebbet 
ér az óra, mint a kabát ? Vagy egy egészen más körből vett 
példa: Ha eltekintek a piros, narancs, sárga, zöld stb. színek 
minőségétől és valamennyiüket «a szín» általános vagy el
vont fogalma alá foglaltam: akkor ezáltal összemérhetővé 
tettem-e e színeket s tudhatom-e, hány billió rezgés felel 
meg a piros, hány a narancs sárga stb. színnek ? Vagy egész 
általánosságban : ha eltekintek minden természeti jelenség 
minőségétől és valamennyiüket «a jelenség» általános vagy 
elvont fogalma alá foglalom, akkor összemérhetővé tettem-e 
már az összes természeti jelenségeket egymással s tudhatom-e 
pl., hogy 1 kalória egyenértékű 224 méterkilogramm mecha
nikai munkával ?

íme, itt látjuk típusos példáját a rossz értelemben vett 
spekulatív vagy scholasztikus német tudósnak és gondol
kozónak. Azt hiszi, hogy csak abstrahálni kell a szobafestő- 
munka és a kőfaragó-munka minőségbeli különbségétől, hogy 
ezáltal meg is legyen állapítható, hogy melyik szobafestő
munka áll számszerint a skálának ugyanazon fokán, mint 
egy adott kőfaragó-munka. Az ilyen spekulativus német bú
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vár azt is bátran képzelhetné, hogy csak abstrahálnia kell 
testének faj súlyától, hogy repülni tudjon. Én legkevésbbé sem 
akarom kicsinyleni az abstrakció-képességet, hiszen ez ad 
szárnyakat az emberi elmének ; de épen ezért kár ezt a fel
séges erőt nevetségessé tenni azáltal, hogy olyan feladatokat 
akarunk vele megoldatni, melyek nem folynak természetéből. 
Semmi kétség, hogy két különnemű dolog összemérhetővé 
tételénél okvetlenül el kell tekinteni milyenségbeli különb
ségüktől, mert enélkül az összeméréshez, mint feladathoz, 
sem juthatunk el. De a milyenségektől való abstrakció csak 
előzetes föltétele annak, hogy magunk elé tűzhessük az 
összemérés feladatát s még legkevésbbé sem tartalmazza 
magában e feladat megoldását. Ha tehát eltekintünk a külön
böző foglalkozási körökhöz tartozó munka különneműségé- 
től, akkor ezen elvonatkozásunk csak annak a vágynak jelen
tőségével bir: vajha sikerülne most már a különnemű mun
kák összemérésére szolgáló módszert is fölfedeznünk ! Marx 
azonban; ezt a jámbor vágyat mindjárt teljesülésnek tekinti. 
Itt ismerhetjük meg az utópista észt, aki azt hiszi, hogy neki 
csak valamire vágyódnia kell, hogy az ölébe hulljon. Ha az 
ilyen utópista elme az elméleti tudomány körében marad 
meg, akkor itt termelhet óriási mennyiségű elmeködöt, mely 
csak némely rokonhajlamú elmének látását sötétíti el örökre. 
De ha az ilyen utópista elme a nép közé szabadul, akkor 
millióknak prófétája lesz, akik mind esküsznek lengő szakál
lára és sűrű elmeködére: lengő szakállára, mert azt látják, 
sűrű elmeködére pedig, mert azt nem látják.

Azt hiszem, tisztában vagyunk azzal, hogy a különnemű 
munkák milyenségétől eltekintvén, azokat összemérhetőkké 
még nem tettük, számukra mérőléptéket még nem szerkesz
tettünk. Marx azonban — mint mondom — meg van győ
ződve, hogy ezt megtalálta. Amit nem gyakran tesz: egyene
sen eldicsekszik vele, hogy ő az, aki az árúban lappangó 
emberi munka kettős jellemét kimutatta. «Diese zwieschläch- 
tige Natur der in der Waare enthaltenen Arbeit ist zuerst 
von mir kritisch nachgewiesen worden. Da dieser Punkt der 
Springpunkt ist, um den sich das Verständnis der politischen 
Oekonomie dreht, soll er hier näher beleuchtet werden.» 
(P. 8.) Vagyis látni, hogy mily nagy súlyt helyez Marx arra

10*
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a fölfedezésre, hogy beszélhetünk bizonyos határozott minő
ségű emberi munkáról (pl. a szabómunkáról), de el is tekint
hetünk e határozott minőségektől és akkor beszélhetünk 
általános vagy elvont értelemben vett emberi munkáról. 
Szinte kacagtató, hogy valaki erre a «fölfedezésére» oly nagy 
súlyt helyezzen és egyenesen ettől tegye függővé az egész 
nemzetgazdaságtan megértését. De, aki ismeri Marx gondol
kozásmódját, az nagyon érti, hogy ő másként nem nyilatkoz
hatott. Ö ugyanis meg van győződve, hogy a föntebbi fölfede
zés által összemérhetővé tett minden emberi munkát és ezáltal 
biztosította a munkának egyetemes értékmérőül való hasz
nálatát. Szóval, ő fölfedezte az egyetemes gazdasági taxa
métert, azt a kis csodagépet, mely minden kicserélendőknek 
értékviszonyszámát csalhatatlanul jelzi, s így minden csere
beli csalárdságot menten leleplez. De hol van ez a csoda
gép? — kérdi az olvasó. Mindjárt bemutatom, úgy, ahogy az 
Marx műhelyéből kikerült.

Előbb azonban még egy másik fogalmi csempészetet 
kell feltárnom, mely Marx értékelméletében döntő szerepet 
játszik. Láttuk, hogy ő minden minősített emberi munkát 
ettől a minősültségétől megfosztva képzel s ezáltal «egyenlő 
emberi munkára, elvont emberi munkára» vezet vissza. («Es 
verschwinden also auch die verschiedenen konkreten For
men dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht länger, 
sondern sind allzusammt reducirt auf gleiche menschliche 
Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit.») Hogy ezt a minden 
árúcikkben foglalt egyenlő vagy elvont emberi munkát szem- 
lélhetővé tegye, azt a sajátszerű kifejezést használja, hogy a 
minősült munkák minősültségének elhagyása által nem marad 
belőlük egyéb hátra, mint egy «kísérteties valami», mint 
«puszta kocsonyája a különbségnélküli emberi munkának.» 
(«Es ist nichts von ihnen übrig geblieben, als dieselbe ge
spenstige Gegenständlichkeit, eine blosse Gallerte unterschieds
loser menschlicher Arbeit...») Ez az általános egyforma 
munkakocsonya, mely minden árúcikkben, mint annak érték
állománya, bennfoglaltatik, valóban nagyon jól szemlélteti 
Marxnak azt a törekvését, hogy a munkát minden foglalko
zásbeli minősültségétől megfossza és ezáltal egyneművé és 
mérhetővé tegye. És ha ez az általános egyforma munka



149

kocsonya nemcsak képletes értelemben, hanem a szó szoros 
értelmében vett kocsonyaféleség volna, akkor a munkamérés 
problémája meg volna oldva, amennyiben ennek a kocso
nyának megmérésére volna visszavezetve Attól függ tehát 
minden, hogy lehetséges-e egy képletes kocsonyát valóságos 
kocsonyává átváltoztatni. Az olyan bűvésznek, mint Marx, 
ez természetesen vajmi könnyen sikerül ; még pedig a követ
kező módon :

Azáltal, hogy eltekintettünk valamely munka hasznos 
konkrét minőségétől, nem maradt meg belőle egyéb, mint 
egyenlő, elvont emberi munka. Marx most már csak az 
«emberi» szót a «fiziológiai» szóval helyettesíti és ezáltal eléri, 
hogy a képletes értelemben vett kocsonya menten valóságos 
kocsonyává lesz. De ha ezt a fogalomcsempészetet el akarta 
követni, akkor kár volt oly nagy spekulativ kerülőúlat 
tennie. Mire való a minősített emberi munkát előbb elvont 
emberi munkává változtatni, ha utóbb ezt az elvont emberi 
munkát épen emberi jellegétől kell megfosztani és fiziológiai 
munkára visszavezetni. Milyen egyszerű dolog lett volna ki
jelenteni, hogy ha minden emberi munkát összemérhetővé 
akarunk tenni, akkor értékképző elemnek benne csakis 
a fiziológiai munkát tekinthetjük, melynek mértéke a méter
kilogramm. A földműves, az iparos, a kereskedő, a művész, 
a tudós stb. munkája, mihelyt csereértékükről van szó, menten 
a méterkilogramm mértéke alá esnek. «Alle Arbeit ist einer
seits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologi
schen Sinn und in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher 
oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den Warenwert. 
Alle Arbeit ist anderseits Verausgabung menschlicher Arbeits
kraft in besondrer zweckbestimmter Form und in dieser 
Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit produziert sie Ge
brauchswerte.» (P. 13.)

Ebből az idézetből, mely Marx értékelméletének lényegét 
magában foglalja! látni, hogy általános vagy elvont emberi 
munkán ő valósággal fiziológiai munkát ért. A fogalom- 
csempészet által azonban többet ért el, mint amennyit talán 
maga elérni óhajtott. Mert most már nem csak a legkülön
bözőbb emberi foglalkozási ágak, hanem az ember és a házi
állatok, a ló és szarvasmarha munkája mind összemérhetőkké



150

váltak. Sőt, mert a «fiziológiai» munkát voltaképen mecha
nikai munkával mérjük, hát az ember munkája nemcsak a 
háziállatéval, de a gépével is egy mérték alá kerül. A mu
latságos ebben a gyönyörű elméletben csak az, hogy szocia
lista vezér és nem valamely rabszolgakereskedő eszelte ki. 
Másrészt azonban Marx íveket tölt meg abbeli jajongásaival, 
hogy a kapitalista társadalom miként teszi rabszolgává a 
bérmunkást, miként sülyeszti a teherhordó állat színvona
lára. ő maga pedig olyan elméletet csinál, mely minden 
embert egyformán igavonó barommá alacsonyít, amennyiben 
munkájában mást nem ismer el érték gyanánt, mint amit a 
szarvasmarha is termelni tud. El kell tehát ismernünk, hogy 
Marx értékelmélete valóban legszélsőbb kifejezése a francia 
forradalom egyenlőségi elvének. Egyneművé tesz minden 
emberi munkát minden állati és minden gépi munkával : kö
zös mértékre hozza őket azáltal, hogy nem ismer el bennük 
más csereértéket, alkotó elemet, mint a fiziológiai, illetve 
gépies munkát.

De mint minden olyan gondolkodó, aki valamely képte
lenségbe belelovalta magát, Marx is egy ponton megijed a 
saját gondolatától. Kissé nyugtalanítja, hogy mindenféle szel
em! munka egy sorba kerüljön akármilyen teherhordó állat 
vagy gép munkájával. Meglehet, hogy eszébe jut az a nagy 
és szívós munka, melyet hosszú évek során át saját érték- 
elméletének kidolgozására fordított, s mely által ő az egész 
meglévő társadalmat megdönthetni s egyben egy új társa
dalmi rend alaprajzát elkészíteni vélte. Megengedi tehát, hogy 
egyszerű és összetett munkát különböztessünk meg és hogy 
az összetettebb munkát az egyszerű munka valamely több
szörösének tekinthessük. «Kompliziertere Arbeit gilt nur als 
potenzierte oder vielmehr multiplizierte einfache Arbeit, so dass 
ein kleineres Quantum komplizierter Arbeit gleich ist einem 
grösseren Quantum einfacher Arbeit». (P. 11.) Marx nem veszi 
észre, hogy ezzel az eredménnyel megint halomra döntötte a 
munka megmérhetőségét. Mert olyan skálát szerkeszteni nem 
lehet, mely számszerűen megmutassa, hogy valamely emberi 
munka az egyszerűség vagy összetettség milyen fokán áll. 
így tehát végül is kiderül, hogy Marx elmélete szerint is az 
emberi munka nem válik mérhetővé. Az egyszerű és az
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összetett munkák neve alatt voltaképen a különféle foglalko
zási ágak minősített munkájához térünk vissza; s így fölös
leges volt az elvont emberi munka fogalmát kieszelni és még 
fölöslegesebb az emberi, állati és gépi munkát csereérték tekin
tetében egy színvonalba hozni.

Csak puszta fikció az, ha Marx azt mondja, hogy vala
mely használati tárgy értékét a készítésére szolgáló átlagos 
munkaidővel («gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit») mér
jük; hiszen föntebb meggyőződtünk, hogy az emberi munka, 
amíg emberi jellegű, összemérhetetlen marad. Marx elmélete 
szerint az időmérő készülék, vagyis az óra volna az a kis 
csodagép, az az egyetemes gazdasági taxaméter, mely az em
beri munkát mérhetővé tenné és így minden árú igazi csere
értékét megmutatná. «Als Werte sind alle Waren nur fest
geronnene Arbeitszeit.» (P. 6.) Aminek az értelme az, hogy 
minden árúban annyi a csereérték, vagy röviden érték, amennyi 
benne az úgyszólván megkocsonyásodott munkaidő. Már ez a 
képletes beszéd is mutatja, hogy Marx a munkát csak kép
letes értelemben méri meg. Ámde képletes összeméréseknek 
a költészetben lehet ugyan helyük, de a gazdaságtanban soha 
sem, mert itt az értékviszonyokat számszerűen kell kifejezni. 
Hogy miféle számszerű viszonyban áll egy órai átlagos szedő
munka egy órai átlagos favágómunkával, azt halandó ember 
(ha csak önkényes hozzávetés szerint nem akar eljárni) elvi 
alapon, elvi eljárással ki nem fejezheti. Szóval, a különnemű 
munkaágakhoz tartozó, egyenlő időtartamokban végzett «át
lagos» ügyességű munkamennyiségek összemérhetetetlenek 
maradnak épúgy, mint ahogy össsemérhetetlenek az egyazon 
munkakörbe tartozó különböző ügyességi fokozatok. Valóban 
csak vígjátékszerző juthatna arra a gondolatra, hogy az 
órát tegye meg egyetemes gazdasági értékmérőnek, vagyis 
olyan csodagépnek, mellyel a «szociális kérdés»-t meg lehet 
oldani.

A mondottakból talán eléggé kiviláglik, hogy az emberi 
jellegű munka, határtalan különneműségénél és összemérhe
tetlenségénél fogva, soha mérőeszközzé nem válhatik, s ha 
valaki mégis azzá akarja megtenni, akkor kénytelen lesz azt 
emberi jellegétől megfosztani, mint azt Marx példája mutatja. 
Igenis, ha háziállataink alkotnának társadalmat és művel
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nék a gazdasági tudományt, akkor ők megtehetnék a fizio
lógiai munkát általános értékmérőnek, aminthogy az ő szo
ciális kérdésüket egy kis óramű segítségével teljesen meg lehet 
oldani. Marx értékelmélete az ő számukra van kieszelve; és 
ha jól meggondolom, akkor az a kollektivizmus is, melyről 
Marx álmodozik, a háziállatok világában már emberemléke
zet óta teljesen meg van honosítva.

A kritikai gazdaságtannak óvakodnia kell attól az utópista 
gondolattól, vagyis agyrémtől, mintha valamely általános elvet 
(princípiumot, mint pl. az emberi munkát) lehetne megálla
pítani, melyből számszerűen folyhatna a legkülönneműbb szol
gáltatások és árucikkek értékviszonya. Az árucikkek és szol
gáltatások mögött ugyanis ott állanak az emberek maguk és 
aki amazok számára keres elvi taxamétert, voltaképen az 
emberi egyéniségek számára akar általános érvényességű 
mechanikai értékmérőt megszerkeszteni. Értékmérő elveket az 
ember és tevékenysége számára a vallás és bölcsészet tanítá
saiban találunk ugyan, de ezek az elvek nem olyanok, melyek 
számviszonyokban fejeznék ki a szolgáltatások és árucikkek 
értékeit : pedig a gazdasági életnek ilyen számszerű értékelésre 
van szüksége. Aki tehát a számszerű értékelést valamely egye
temes érvényességű értékelő elvből akarja dedukálni, az a 
gazdaságtanból vallást akar csinálni. A XIX. századnak ép az 
volt egyik nagy társadalmi betegsége, hogy a gazdaságtant 
vallássá, illetve a vallást gazdaságtanná akarta megtenni, mint 
ezt Marx értékelmélete mutatja. E betegség ellen úgy küz
dünk, ha megértetjük a gondolkozókkal, hogy a gazdálkodás 
nem meríthet önmagából értékmérő egyetemes elvet A gaz
dálkodást csak a társadalom többi életműködéseivel: a val
lásos, tudományos, művészi, politikai, jogi, technikai stb. 
életműködésekkel kapcsolatban lehet vizsgálat tárgyává tenni ; 
máskülönben abba a panökonomista betegségbe esünk, mely 
minden életműködést a gazdálkodásban enyésztet el.

XV.
Midőn Marx az emberi jellegű munka mérésének vég

telen problémájába bocsájtkozik, nem is látszik sejteni, hogy 
miféle fába vágta fejszéjét, mert azt hiszi, hogy egy-két kopott
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scholasztikus fondorkodással, illetve fogalomcsempészettel az 
ügyet játszva elintézheti. Pedig, ha számot adunk arról, hogy 
minden tudományos vizsgálódásunk mire irányul, azt kell 
mondanunk, hogy csak két tárgya van : kutatjuk Isten műveit 
a természetben s az ember munkáját a társadalomnak neve
zett nagy életközösségben, illetve kutatjuk a kettőnek válha- 
tatlan kapcsolatát. Ami az ember munkáját illeti, azt soha 
mérhetővé nem fogjuk tenni, mert az, míg csak emberi jel
legét megőrizni tudja, mindig lelkes munka marad ; a lelkes 
munkát pedig mérni nem lehet. Ezt a lelkes munkát ugyan 
manapság nem csak a bölcsészeti elemzés, hanem a kísér
leti kutatás eszközeivel is vizsgáljuk, de ép ez a kísérleti 
kutatás győz meg bennünket véglegesen arról, hogy azt, ami 
munkánkban valóban lelki mozzanat, azt mérésnek alávetni 
nem lehet. Rechner és Wundt iskolájának kísérleti vizsgáló
dásai ugyan a hozzánemértőkben azt a látszatot kelthetik, 
mintha a lelki élethez magához méréssel hozzá lehetne fér
kőzni : de hogy ez mennyire illúzió, azt a «Naturphilosophi
sche Vorlesungen» című könyvemben részletesen megvilágí
tottam. Különben a materialista gondolkozású álmodókat, kik 
a lelki életet idegfolyamatokra vélik visszavezethetni, figyel
meztetni kell arra, hogy amit idegfolyamatoknak vagy ideg- 
áramoknak neveznek s amit helyesebben ideghullámoknak 
mondhatunk, tulaj donképeni mivoltjuk szerint ma még 
annyira ismeretlenek, hogy az általuk végzett kémiai és 
másnemű munka mérésére, legalább ezidőszerint még csak 
gondolni sem lehet.

Nem akarok itt biológiai és lélektani fejtegetésekbe bo- 
csájtkozni, hanem inkább szociológiai úton akarom bizonyí
tani, hogy az emberi jellegű munka soha nem fog mérhetővé 
válni. Ahhoz ugyanis, hogy az emberi jellegű munkát meg
mérjük, két szociológiai követelménynek kell teljesíthetőnek 
lenni : 1. Az egyik ember egyéni munkájának szigorúan elszi- 
getelhetőnek kellene lennie a másikétól ; 2. Ha két vagy több 
ember közös céllal együttesen dolgozik : eme szervezett mun
kájuk eredményének egyenlőnek kellene lennie a benne sze
replő egyes munkakomponensek számtani vagyis mechanikai 
összegével. Már pedig a dolog ügy áll, hogy sem az egyesek 
munkáját valósággal elszigetelni, vagyis Robinsonok munká
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ját vizsgálatnak alávetni képesek nem vagyunk, sem pedig 
nem áll az, hogy két vagy több ember szervezett munkájá
nak eredménye egyenlő lehetne az egyes munkakomponensek 
összegével. A két szorosan összetartozó tételt jól szemügyre 
kell vennünk, ha egyszer s mindenkorra meg akarunk szaba
dulni azoktól az utópiáktól, melyekkel a gombamódra termő 
világboldogító urak az emberiség agyát a XVIII. és XIX. szá
zadban megmételyezték.

Ha saját életmunkánkat, bármely foglalkozási ághoz is 
tartozzunk, figyelemmel vizsgáljuk, akkor lehetetlen észre nem 
vennünk, hogy minden munkálatunkba úgy belé folyik a 
másoké, hogy bárha ezt vagy azt az elvégzett dolgot a magun
kénak valljuk és hirdetjük, mégis egészen elkülöníteni benne 
a magunkét attól, ami mások munkájából — észrevétlenül 
vagy észrevéve — beléfolyt, képesek nem vagyunk. Bele 
vagyunk iktatva egy nagy életközösség óriás munkafolyama
tába és bárha beszélünk a saját munkánkról, melyet elvégez
tünk, mégis nem tudjuk megállapítani, hogy munkánk meny
nyiben vált mások munkájának alkotó elemévé és megfor
dítva, mások munkája mennyiben alkotó eleme a mienknek. 
És megjegyzem, hogy épen a legönállóbb, legeredetibb, leg
kiválóbb munkások érzik ezt legjobban. Épen ezek vannak 
legmélyebben áthatva minden egyéni munkának szükségszerűen 
szociális jellegétől.

Ennek az elvnek mérhetetlen jelentőségét csak az isme
rettan tárhatja föl előttünk. Az ismerettan ugyanis megmu
tatja, hogy az, amit az egyéni ember legsajátabb tulajdoná
nak szoktak tekinteni : az ő egyéni értelme, egyéni esze men
ten megszűnnék értelem vagy ész jellegével bírni, ha nem 
volna szociális jellegű értelem vagy ész. Az ismerettan bebi
zonyítja, hogy a legegyszerűbb érzéki tényt nem tudnók kon
statálni, ha ebben a konstatálásban nem lappangana az a 
tudat, hogy azt a tényt rajtunk kívül más valaki is konsta
tálhatja. Az ismerettan bebizonyítja, hogy mikor valami tényt 
egészen magánosán vélünk tapasztalhatni, észrevétlenül társul 
fogadtunk más képzeletbeli társmegfigyelőket, kik azt, amit 
tapasztaltunk, velünk együtt tapasztalják, mert ha ezt nem 
tesszük vala, saját megfigyelésünk (emberi értelemben vett 
megfigyelésünk) sem jöhetett volna tétre. Az ismerettan bebizo-
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nyitja, hogy mikor valamely Ítéletünket igaznak tekintjük, 
ezen Ítéletünkbe észrevétlenül minden emberi elmét társelméül 
fogadtuk be, mert ha azt nem tesszük vala, saját Ítéletünk 
sem jöhetett volna létre. Szóval, minden megfigyelés, minden 
ítélet, minden értelmi művelet, bárha egyén végezi azt egyéni 
lelkének hozzáférhetetlen magányában, mégis lényegesen szo
ciális jellegű művelet, vagyis semmi körülmények között nem 
jöhetett volna létre, ha elménk rejtett magányában minden 
más elmét önkéntelenül is társul nem fogadtuk volna. Egyéni 
elmének lenni annyit tesz, mint önkéntelenül más egyéni 
elméket a saját működésének társaivá, tanúivá tenni. Vagyis 
minden logika lényegesen szociális jellegű logika, noha egyé
nek egyéni lelkűk hozzáférhetetlen magányában fejlesztik 
ki azt.

Nem úgy áll tehát az, ahogy sok fölületes és léha elme 
képzeli, hogy csak valamelyes kedély- vagy érdekszükséglet 
hozza egymással társaságba az eredetileg teljesen elszigetelt 
egyéneket. A társadalom, melyet rajtunk kívül lévőnek szem
lélünk, bennünk él, egyéni lelkünk közepén, úgy, hogy, ha 
azt onnan kiszakítani akarnók, saját egyéni voltunkat szün- 
tetnők meg. És nem úgy van az, ahogy sok szószátyár 
elménc képzeli, hogy eredetileg önös lények vagyunk, akik, 
valahogy érdekeink és a külső körülmények által összekény- 
szeritve, utóbb egymással megalkuvó, sőt «altruista» lényekké 
változunk. Hanem úgy áll a dolog, hogy lényünk lénye a 
szeretet, mely bennünk egyéni korlátokat ölt oly módon, 
hogy a korlátozott egyén szembe kerülvén más korláto
zott egyénekkel, megfeledkezhetik az eredendő közösségről, 
melyben velők él és így e megfeledkezésben önössé válhatik. 
És ezt nemcsak a vallás tanítja így, hanem a logika is, mi
dőn mutatja, hogy nem lehet gondolkozó ember az, aki gon
dolkozásában a többi embert társul nem fogadta.

Ha az emberi egyénnek minden lelki művelete csak 
annálfogva lehet egyéni művelet, mert gyökerében szociális 
jellegű, akkor fordítva, e szociális jellegű műveletről is csak 
annálfogva lehet szó, mert megegyénült. Midőn tehát a lelki 
műveletek szociális jellegét kiemeljük, ezért nem akarjuk 
azoknak egyéni jellegét elvitatni vagy eltagadni, hanem csak 
azt hangsúlyozzuk, hogy az ember minden lelki műveletében
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a szociális és az individuális jelleg egymást kölcsönösen föl
tételezik, úgy, hogy egyik a másik nélkül meg nem állhat. 
Akik tehát azt hiszik, hogy a szocializmus és individualizmus 
egymást kizáró ellentétek, azok e nézetükkel csak azt árulják 
el, hogy az ember lelki élete fölött soha komolyan nem gon
dolkoztak : másként észre kellett volna venniök, hogy minden 
lelki művelet, noha föltételezi a teljes magábazártságot és 
hozzáférhetetlenséget, vagyis az egyéni jelleget, mégis csak 
annálfogva lehet ilyen egyéni művelet, mert eleve magában 
tartalmazza az önkénytelenül társul fogadott többi emberi
séget. Individualizmus és szocializmus tehát nem lehetnek 
egymást kizáró elvek, hanem ellenkezőleg, csak akkor birnak 
logikai értelemmel, ha kölcsönösen egymást föltételezőknek, 
egymással válhatatlan kapcsolatban lévőknek tekintjük azokat.

Ha az egyént ily módon egész lényével a társadalmi 
életközösségben gyökeredzni látjuk, akkor érthetővé válik 
előttünk, hogy az emberi jellegű egyéni munkát miért nem 
lehet elszigetelni más egyéni munkáktól, vagyis, hogy miért 
nem lehet azokat számszerű mérésnek alávetni. Már most 
kérdem, vájjon kik azok, akik a legnagyobb szenvedéllyel, 
mondhatni fanatizmussal követelik, hogy az emberi munkát 
elszigetelve megmérjük és e mérést egész társadalmi fölfogá
sunk alapjává tegyük ? Talán az individualisták ? A szélső 
önösség emberei, akik féltékenyen őrködnek afölött, hogy az 
ő munkájuk legkisebb részecskéje sem válhassék valaki más
nak javára? Nem, épenséggel nem az individualisták, hanem 
a szocialisták azok, akik a munkának szociális jellegét meg
tagadják, midőn az egyes ember munkáját mérhetővé akarják 
tenni. Sőt Marx semmire sem oly büszke, mint arra az illú
ziójára, hogy sikerült az elszigetelt ember munkájának mér
tékét s ezzel együtt az egyetemes gazdasági értékmérőt meg
találnia.

Ámde, hogy az emberi munka mennyire nem lehet 
számszerű mérés tárgya, az még világosabban állhat előttünk, 
ha a föntebb jelzett második tételünkre gondolunk, hogy 
több ember munkájának valamely terv szerint való össze
tétele által oly eredmény jő létre, mely amaz emberek elszi
getelt munkálkodása által nem állhatott volna elő, amit úgy is 
fejezhetünk ki, hogy a szervezett munka eredménye nem
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egyenlő az eredményt létrehozó egyes munkák számtani 
(vagy gépies) összegével. Mindenki ismeri a «munkafölosztás» 
mérhetetlen jelentőségét az emberi társadalomra nézve, min
denki tudja, hogy «munkafölosztás» nélkül soha emberi jel
legű művelődés nem jöhetne létre : nem szükséges tehát, 
hogy itt a «munkafölosztás», vagyis inkább a munkaszer
vezés dicséretét zengedezzem. De, ha mindnyájan elismerjük, 
hogy az emberi civilizáció csodája csakis szervezett munka 
által jöhetett létre, akkor ebben már bennfoglaltatik, hogy a 
szervezett munka eredménye nem egyenlő amaz elszigetelt 
munkák összegével, mely akkor állana elő, ha az emberiség 
csupa Robinsonokból állana. Nincs tehát annál nevetségesebb 
törekvés, mint számokban kifejezni akarni, hogy mindeni- 
künk mennyivel járul hozzá ama civilizáció fönntartásához 
és továbbfejlesztéséhez, melynek mindnyájan részesei vagyunk. 
Hiszen nyilvánvaló, hogy ilyen számszerű megállapítás csak 
akkor volna lehetséges, ha a civilizáció nem szervezett munka
erők eredője, hanem gépies munkáknak gépies összege volna.

Hogy tehát valaki valamely elvégzett munkáért vagy vala
mely tetszőleges árucikkért milyen ellenértéket követelhet, 
azt elvi alapon számszerűen megállapítani lehetetlen. Csakis 
annyi bizonyos, hogy többet követelhet, mint amennyi fizio
lógiai munka által jutott ő maga az illető árúcikkhez. Mun
kánk által ugyanis részesei vagyunk a társadalmi nagy élet- 
közösségnek, illetve az életközösség szervezett munkája által 
létesült civilizációnak, melyről pedig tudjuk, hogy azt szerve
zetlen (elszigetelt) munkások létre nem hozhatták volna, mely 
tehát mindenesetre többet ér, mint ama gépies munkáknak 
összege, melyet az összes munkások kifejthetnének, ha szer
vezetlenül (elszigetelve) dolgoznának. Egy társadalom tagiá
nak, egy munkaszervezet részesének lenni tehát annyit tesz, 
mint munkájáért többet követelhetni, mint amennyi fiziológiai 
munka rejlik az általunk végzett lelkes munkában. Mert, ha 
lelkes munkánkért ellenértékűi csak annyi mechanikai munkát 
kaphatnának vissza, amennyit lelkes munkákba befektettünk, 
akkor kár volna lelkes munkát végezni, kár volna egy társa
dalom tagjának, egy munkaszervezet részesének, egy civili
záció osztályosának lenni. Jobban mondva : ha munkánk által 
mindig csak annyi mechanikai munka térülne meg, mint
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amennyit kiadtunk, akkor társadalmat nem is alkothatnánk, 
művelődést nem is fejleszthetnénk.

Nem képzelhető tehát annál visszásabb gondolat, mint 
amelyet Marx egész gazdaságtanának alapelve gyanánt meg
fogalmaz, hogy t. i. valamely árú csereértéke egyenlő a benne 
lappangó fiziológiai munkával. Ez az elv ugyanis kerek taga
dása annak, hogy szociális lények vagyunk, hogy munkaföl- 
osztással dolgozunk és hogy ilyen munkafölosztással többet 
lehetne elérni, mint elszigetelt munkával. Képzeljük csak, hogy 
valamely bérmunkás épen annyi bért kapna, hogy tápláléká
val bérmunkás épen annyi bért kapna, hogy táplálékával 
kipótolhatná azt a munkaerőt, melyet a munkában elfogyasz
tott! Vagyis nem kapna többet munkája fejében, mint saját 
elfogyasztott munkájának fiziológiai egyenértékét ! Még a jól 
tartott háziállatnak is többet adunk vissza munka fejében, 
mint végzett munkájának egyenértékét, mert azt akarjuk, 
hogy testi fejlődése fönn ne akadjon. Megvallom, hogy újra 
s újra olvasom Marx főmunkáját, mert nem merek szemeim
nek hinni, hogy szocialista gondolkozó hirdesse azt, hogy a 
becsületes cserében nem kerülhet meg egyéb, mint fiziológiai 
munkánk egyenértéke. Hogyan tartsa fönn akkor a munkás
ember családját? Hogyan élhessen az övéivel együtt lelki 
életet ?

Nyilvánvaló, hogy emberi jellegű társadalomban mun
kánkért sokkal többnek kell megtérülnie, mint a saját mun
kánk fiziológiai egyenértékének. Ez egyenes következménye 
annak, hogy nem gépekként és elszigetelve, hanem lelkes 
munkásokként szervezve dolgozunk. A nagy baj csak az, 
hogy nem vagyunk képesek elvi alapon számokban kifejezni, 
hogy valamely társadalomban mindenik munkás számára 
mennyivel többnek kell megtérülnie, mint elfogyasztott fizio
lógiai munkája egyenértékének. Nem vagyunk erre képesek, 
mert, mint azt láttuk, a lelkes munkát számszerűen mérni 
lehetetlenség, vagyis lehetetlen számokban kifejezni, hogy a 
szervezett munka mennyivel ér többet, mint a szervezetlen 
munka. Ez t. i. ugyanannyit jelentene, mint számokban ki
fejezni, hogy az emberi művelődés mennyivel ér többet, mint 
minden művelődés teljes hiánya.

Ámde ahhoz kétség nem férhet, hogy emberi munka-
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szervezeten belül általán véve minden munkás elfogyasz
tott fiziológiai munkájánál jóval nagyobb ellenértéket, vagyis 
bizonyos értéktöbbletet várhat. Marx sokat töpreng ezen érték- 
többlet, vagyis az ő hires «Mehrwert»-je fölött, anélkül azon
ban, hogy annak forrását megsejteni tudná. Minden «érték- 
többlet» ugyanis a munkafölosztásból, vagy jobban mondva, 
a munkaszervezésből származik, vagyis onnan, hogy az egyéni 
munka egyben szociális jellegű. Marx, a szocialista, épen erről 
feledkezik meg; épen azt hagyja tekinteten kívül, hogy mun
kánk szervezettsége, vagyis szociális jellege által mindnyájan 
nyertesek vagyunk és annál inkább nyertesek, minél inkább 
tökéletesítjük a szervezést, vagyis minél magasabb rendű mű
veltséget, polgárosultságot fejlesztünk. Marx azonban azt hiteti 
el magával, hogy nyertesnek lenni, az bűn ; holott, ha jól 
meggondoljuk, akkor minden nyertességünk alapja egyéni 
lényünk szociális jellemében, vagyis az emberi erényben 
rejlik. A vallás ezt úgy fejezi ki, hogy nyertes mindenki, aki 
szeret ; vesztes ellenben mindenki abban a pillanatban, amikor 
a szeretetről megfeledkezik. Ha itt vallásbölcsészeti fejtegeté
sekbe bocsátkozhatnám, akkor himnuszt kellene írnom a 
zsidóságból eredő keresztény hitről, melynél tökéletesebb hit 
sohasem fog előállhatni. De, mert itt a gazdaságtan alapkér
déséről van szó, csak arra az ismerettani alaptételre utalok, 
hogy az emberiéleknek minden egyéni művelete gyökerében 
szociális jellegű, úgy, hogy aki valamely lelki műveletében 
ezt a szociális jelleget megtagadja, az szükségszerűen ellen
kezésbe jut saját lényének gyökerével, vagyis logikai önellent
mondásba esik. Önellentmondásba esni pedig a logika nyelvén 
annyit jelent, mint amit a köznapi életben úgy fejezünk ki : 
magát megkárosítani.

Midőn Marx nem engedi meg, hogy valamely szolgálta
tásunkért mást kaphassunk cserébe, mint abban a szolgálta
tásunkban rejlő munkánk fiziológiai egyenértékét, voltaképen 
nyertességünktől akar bennünket megfosztani: attól a nyer
tességtől, mely a munkafölosztásból, vagyis lényünk szociális 
jelleméből származik. Alapjában véve ő a nyerészkedés ellen 
akarna küzdeni, de úgy küzd ellene, hogy orvosságával az 
emberi lélek szociális jellemét támadja meg s az emberi mű
velődést rombolja széjjel. Úgy jár el, mint az olyan orvos,



160

aki betegét azáltal szabadítja meg nyavalyájától, hogy meg
ölik Nagyon helyes és nagyon tiszteletreméltó dolog, ha valaki 
a nyerészkedés ellen száll síkra ; de, aki erre a mérhetetlen 
súlyos föladatra vállalkozik, az lásson is keresztül az emberi 
társadalom életműködésének határtalan bonyodalmán oly 
mértékben, amint ez emberileg csak lehetséges. Az mindenek
előtt ne cserélje föl a természetes nyereséget, melynek a munka- 
fölosztás következtében mindnyájan kell, hogy részesei legyünk, 
a nyerészkedéssel, mely onnan ered s azáltal válik lehetővé, 
hogy nem tudunk olyan csodagépet szerkeszteni, mely a 
lelkes munkát, a szervezett munkát, a szociális munkát mér
hetővé tegye. Marx azonban, nem tévén különbséget nyerész
kedés és magától értetődő nyereség között, az előbbit úgy 
támadja meg, hogy mindenekelőtt az utóbbit szünteti meg. 
Vagyis úgy küzd a csalárd gazdálkodás ellen, hogy mindenek
előtt a becsületes gazdálkodást végzi ki. Ez a lényege az ő 
hires «Mehrwerth»-elméletének.

Tévedését a következő képletekkel tehetjük szemlélhe- 
tővé : Nevezzük a„ a2, a3,... .an-nek a fiziológiai munkára 
visszavezetett ama különnemű munkálatokat, melyek szük
ségesek, hogy posztó és belőle kabát készülhessen valaki 
számára, s akkor Marx szerint a kabátban rejlő csereérték 
A = ciy -f o2 -f a3 + ... + an. Ez a hamis egyenlet fejezi ki 
Marx tévedését. A kabát ugyanis szervezett, vagyis szociális 
munka által jött létre és így eredménye több mechanikai 
munkát képvisel, mint amennyit a munkások belefektet
tek, ami abból következik, hogy a szervezett munka elő
nyösebb, mint a szervezetlen munka. Vagyis képletben 
A > a, + a2 + o3 + . . . . + a„. A annyival nagyobb, mint 
űi + 02 + a3 + .... + a„, amennyivel az adott viszonyok között 
a szociális munka több előnnyel jár, mint a szervezetlen 
munka. A baj csak az, hogy ezt a különbséget A—Sa elvi 
alapon számokban kifejezni nem tudjuk, mert valamely pol- 
gárosultság, illetve társadalmi munkaszervezet jelentősége, 
nem eshetik elvi alapon számszerű értékelés alá. Pedig ez az 
A—2a az a természetes «értéktöbblet» vagyis «Mehrwerth», 
mely a kabátban rejlik. És mert ez elvi alapon nem mér
hető, hát azt a hányadot sem mérhetjük meg, mely belőle 
minden munkásra nyereség gyanánt esik.
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És most végezetül megvilágíthatjuk azt az alapvető 
tévedést is, mely Marx-nak úgynevezett «kollektivizmus»-ában 
rejlik. Láttuk, hogy «individualizmus» és «szocializmus» nem 
lehetnek egymástól különváló s egymást kizáró elvek, mert 
valamely társadalmi életközösség csak azáltal fejlődhetik és 
csak azáltal juthat a fejlettség magasabb fokára, ha az egyéni 
életnek minél szabadabb és teljesebb kivirulását teszi lehe
tővé és fordítva, az egyén annál kiválóbb, minél teljesebben 
átérti egyéni mivoltának a közösségben való gyökeredzését s 
erről az átértéséről minél fényesebb bizonyságot tesz tettei
ben és alkotásaiban. Ezen alapelv ellen tehát kétféleképen 
véthetünk: vagy úgy, hogy az egyéniség nevében tagadjuk a 
közösséget, melyben egész egyéni mivoltunk gyökeredzik; 
vagy pedig úgy, hogy a közösséget úgy fogjuk föl, mintha az 
az egyéniség elvének megtagadása volna. Ez a kétféle téve
dés rendszerint együtt szokott járni ; s aki a szocialista írókat 
tanulmányozza, azt veszi észre, hogy az egyik pillanatban 
készek minden életközösséget megtagadni, hogy az egyént 
érvényre juttassák, a másik pillanatban pedig az egyéni sza
badságot semmisítik meg, hogy az életközösség elvének vala
mely látszólagos szolgálatot tegyenek. Marx kollektivizmusa 
arról nevezetes, hogy ez a kétféle tévedés benne igen szembe
tűnő módon van összefoglalva.

Ennek a kollektivizmusnak értelmében ugyanis a ter
melés eszközeit (ingatlan és ingó tőkéket) közös tulajdonná 
kell tenni ; magántulajdon ellenben csak az lehet, ami fogyasz
tás vagy élvezés céljából jut az egyes embernek osztalék 
gyanánt a közös termelésből. E kívánság szerint az életet két 
területre kellene fölosztanunk : 1. a termelés, vagy munkál
kodás területére, melyen a szociális elv uralkodnék, 2. a 
fogyasztás, vagy élvezés területére, melyen az individuális 
elv juthatna érvényre. Képzelhető-e ennél bohóbb kételvűség, 
bohóbb kettémetszése az emberi életnek? Hát úgy vagyunk 
mi emberek alkotva, hogy mikor termelünk, alkotunk, akkor 
megszűnünk egyének lenni ; ellenben, mikor élvezünk, fogyasz
tunk, akkor megszűnünk a közösséghez tartozni? Hát lehet 
az életet olyan két területre fölosztani, hogy az egyiken me
rően szociálisak, a másikon merően individuálisak legyünk ? 
Ugyan kérem, mi egyéb a fogyasztás, mint újratermelése
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annak a munkaerőnek, mely bennünk elapadt ; és mi egyéb 
a termelés, mint újrafogy asz tása a munkaerőnek, mely ben
nünk fölhalmozódott. Termelés és fogyasztás olyan pár
fogalmak, mint pl. az adás-vevés, amelyek nem alkotnak két 
egymástól elmetszhető területet. Képzeljenek olyan vásárt, 
melyben csakis eladás folyik, de vétel nem ; és fordítva olyan 
vásárt, melyben vétel folyik, de eladás nem. Amily kép
telenség volna ily módon egy vásárból kettőt csinálni, époly 
képtelenség a nagy életvásárt egy termelési és egy fogyasz
tási területre úgy fölosztani, hogy az egyik területen a szo
ciális, a másikon az individuális elv uralkodjék. Mert lássuk 
csak a fogyasztás területétI Elég, ha a hires: «panem et cir- 
censes»-re gondolunk, hogy a fogyasztásnak és élvezésnek 
nemcsak egyéni, de társas jellegéről is meggyőződjünk. És 
lássuk csak a termelés, az alkotás területéti Hogyan fedezze 
föl valaki a repülőgépet, ha a munka eszközei köztulajdonná 
lettek és senki sem rendelkezhetik szabadon azzal, ami fel
fedezéséhez szükséges ? De nemcsak a nagy találmányok, 
hanem azok a millió apró technikai javítások, melyek a mű
helyek ezreiben egy-egy lépéssel viszik előre az emberi ipar 
és magasabb technika különböző ágait, létrejöhetnének-e, ha 
az illető föltalálók nem tehetnének szabadon száz balsikerű 
próbát, míg végre valamely szerencsés pillanatban a sikert 
üstökön ragadhatják? Hát ezek minden pillanatban kény
telenek legyenek valamely hivatalnoksereghez folyamodványt 
benyújtani, hogy bocsássák rendelkezésükre a közvagyont 
alkotó «termelési eszközöket», melyek föltaláló munkájukhoz 
szükségesek ? De nem folytatom, hanem csak egyet kérdek 
még : minden termelő eszközök közt nem az emberi agy- 
velő-e legfontosabb ? Nos hát, ez is szűnjék meg magántulaj
donnak lenni? Ez is merően kollektiv tulajdonná váljék? 
Bizony, úgy látszik, hogy Marx a világ összes termelőeszközei 
közül egyedül az agy velőt felejtette ki az elméletéből...

***
Szerettem volna Marx gazdaságtanának részletkérdéseire 

is kiterjeszkedni, hogy megmutassam, miként hamisítja meg 
értékfogalmával a gazdaságtan többi alapfogalmait; ámde azt 
hiszem, hogy célszerűbb e tanulmányomban a marxizmus
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általános bölcsészeti fejtegetésére szorítkoznom. Törekvésein 
az volt, hogy Marx revolucionizmusában, történeti materia
lizmusában és értéktanában rejlő önellentmondásokat föl
tárva, egyben azt az igazi szocializmust is sejttessem, mely 
felé mindnyájan törekszünk, kik a nemzeti művelődés esz
ményeiért hévülünk és kik át vagyunk hatva attól a tudat
tól, hogy az emberiség ügyét másként mint a nemzeti esz
mények megvalósítása által, nem szolgálhatjuk. Abban az 
érzésben, mely valakit arra képesít, hogy munkaerejét, alkotó- 
képességét a nemzeti életközösség s ezáltal az emberiség 
szolgálatába helyezze, rejlik az igazi szocializmus, mely, ellen
tétben a marxizmussal, csak idealista élet- s világfölfogás 
alapján épülhet föl.

11*
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II NEMZETNEVELÉS
MIKLÓSSY ISTVÁN
állami fögimn. tanár ilyen című műve a Szent- 
Is tv án~ Társ ul a t kiadásában most jelent meg ! !

Keresztény magyar népünk történelmi nagy 
napjai, de a messze jövő idők és maga a modern 
államalakulás is megkövetelik, hogy nemzetünk 
tagjai egyenkint tudatosan átérezzék hazafias, 
a keresztény világfelfogásból kisárjadzó állam- 
polgári kötelességeiket, Mai napság, a társadalmi 
tévtanok korában, épen az iskola lehetne az a 
leghatalmasabb tényező, amely az állampolgári 
jogok és kötelességek felől szisztematikusan 
kioktatná népünk széles rétegeit Az iskolának 
a nemzetnevelés diszciplínájának oktatása révén 
hozzá kell simulnia nemzeti életünkhöz.

A hazafias és keresztény irányú müveiről 
ismert nevű szerző, a hazai viszonyok tárgya
lása után, a francia, a németalföldi, a dán és a 
svájci állampolgári nevelés ecsetelése kapcsán 
mondja ki tételét, azt, hogy a nemzetnevelés 
diszciplínáját minden rangú és rendű iskolánk 
talajába, mint önálló tantárgyat kell beléül tel
nünk. Csak így remélhetjük, az egységesen és 
rendszeresen tanítandó diszciplína révén, állami
ságunk és nemzeti mivoltunk megizmosodását.

Szerző kiváló művét minden illetékes ténye
zőnek, minden pedagógusnak, de minden ke
resztény magyarnak is nagy figyelemmel át
lapozni hazafias kötelessége.

Ara 10 korona.
Megrendelhető a Szent-Ist ván-Társu 1 at könyvkereskedé
sében : Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. szám alatt és 
Szeged, Kárász-utca 10, szám alatt, valamint minden 

könyvkereskedésben.
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