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Még nincs két esztendeje, hogy tanítványai, munkatársai, a magyar
marxista történettudomány neves művelői és szerény gyakornokai s nagy
számú tisztelői között'mi is köszöntöttük a 70 éves Molnár Erik elvtársat,
s ma már annak a fájdalmas veszteségnek a súlya nehezedik ránk, amely
halálával ért bennünket. Szegényebbek lettünk egy, a népét és pártját egész
életével és munkásságával hűen szolgáló forradalmárral, politikussal, ki
magasló kommunista tudóssal. Sírbaszállásával a magyar ^tudományos élet
egének egy nemes fényű csillaga hullott alá.
Az úton — amelyet hozzá hasonló eredménnyel csak kevesen futnak be —
a haladó eszméket hordozó pedagógus család indította el, s 1928 óta a Kom
munisták Magyarországi Pártja vezette. A magyar történészek kiemelkedő
mesterének szellemi nagysága előtt megrendüléssel, lehajtott fővel tisztel
günk és tisztelegnek mindazok, akik hazánkban és határainkon túl példá
jából merítenek, műveiben ösztönzést, támogatást találnak a tudomány,,
mindenekelőtt a marxista történettudomány még el nem ért magaslatainak
meghódítása, fel nem tárt, meg nem magyarázott kérdéseinek tisztázása
érdekében folytatott munkálkodásukhoz.
Molnár Erik elévülhetetlen érdemeket szerzett a marxista történetfelfo
gás és történetírás magyarországi megalapozásában, elterjesztésében és előbb447

revitelében. S miközben műveiben, előadásaiban és vitáiban ezért harcolt,
ezt szolgálta, ő maga is gazdagodott, friss erőre kapott, újabb és újabb
erőfeszítésekre sarkallta követőit és vitapartnereit. Az újnak, nemcsak a
keresésében volt fáradhatatlan, hanem védelmezésében és győzelemre vitelé
ben is. Megállapításait szilárd logikai rendszerére, marxista módon értelme
zett rendkívül gazdag forrásanyagra alapozta. Amikor a régi, elavult, a torz,
vagy torzult felfogással szemben új koncepciók kialakításához kezdett (s ezt
hányszor tette!), mozgásba hozta a társadalomtudományok művelőinek nagy
táborát. A Molnár Erik indította szenvedélyes tudományos ,,vihar"-nak a
tudomány látta hasznát.
A társadalomtudományok jelentős művelője számunkra legtöbbet a tör
ténettudomány területén nyújtott. Népünk történelmének kevés olyan fontosabb kérdése van, amelynek feltárásához, megismeréséhez valami haszno
sat ne adott volna. A hadtörténetírást legközvetlenebbül érintő útmutatása
talán az, hogy a hadtörténelem csak a társadalomtörténeti és egyetemes
történeti összefüggéseiben nyerhet valóban tudományos magyarázatot.
A társadalomban végbemenő változásokat, a történelem alakulásának va
lódi hajtóerőit lenyűgözően, újszerűen, gondolatébresztőén tárta elénk. Pél
dát adott számunkra a marxizmus alkotó alkalmazásában is. Szembeszállt
azokkal, akik a marxizmus igazságait lebecsülték, s azokkal is, akik le
mondtak az új, ismeretlen jelenségek bátor megválaszolásáról, akik a klaszszikusok idézgetéseivel véltek eleget tenni marxizmusuknak. Nem féltette
a tudományt a pártosságtól, amely nem kívánja, hogy ,, . . . a tárgyi igaz
ságtól egy tapodtat is eltávolodjék". Hangoztatta: „ . . . a tudományt éppen
proletár pártossága szabadítja fel abból a méltatlan szolgaságból, amelybe
a polgári viszonyok, az öncélúság leple alatt süllyesztették".
Népünk és a szomszéd népek marxista történetírásának közös elvi és
módszertani alapját a proletár internacionalizmus következetes érvényre
juttatásában látta, és bátran küzdött a mély igazságokat elfedő frázisok
detronizálásáért. A nemzeti tetszelgéstől mentes reális történetábrázolás
mindinkább erősödő új áramlatának Molnár elvtárs volt a vezéralakja,
inspirálója. Munkáin, tanításain a történészek nagyszámú tábora nevelke
dett, nevelkedik, alkotásai nélkülözhetetlenek lesznek a történelem művelői
számára.
Megőrizzük Molnár Erik akadémikusnak, a közvetlen hangú és szerény
embernek az emlékét, felhasználjuk életművét abban a munkában, amelyben
— hozzá hasonlóan — legfőbb törekvésünk a párt, a nép szolgálata.
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