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Marx a negyedik évtizedben*

[Részletek]

[Válasz]

Bevezetés

Vállalva a közösséget „generációnkkal”, a kérdőívben pontatlanul megfogalmazott 
kérdések aktualitását és fontosságát a magunk számára is elismerjük. De-generációnk 
közösségét elsődlegesen nem abban látjuk, hogy tagjainak gondolkodását valamilyen 
formában a marxizmus határozta meg – akár vállalva, akár elutasítva azt –, hanem 
egyfajta „sorsközösségben”, amelyet Magyarország társadalom- és politikatörténe-
tének válságai és hétköznapjai, valamint a nemzetközi politika „újraélése” alakított 
ki. Alapvetőnek tehát a „létező szocializmus”-hoz való morális és politikai viszony 
nagyon általános közösségét tartjuk; ez határozza meg annak a viszonylag szűk 
értelmiségi „generációnak” összetartozását – legyen bár marxista, vallásos, egzisz-
tencialista vagy más izmus híve –, amely látszólag a lehetetlenre vállalkozik: egy 
atomizált társadalomban szövetséges, de sokszínű morális, politikai, értelmiségi 
közösségként kíván fellépni.

Generációnknak 1956 volt az első politikai élménye, amelyet életkorunk, szellemi 
éretlenségünk, különböző származásunk és neveltetésünk miatt a legkülönbözőbb 
– politikailag gyakran ellentétes – módokon éltünk át. Az 1960-as évek voltak a 
felkészülés, a szellemi érlelődés, a művelődés évei: ki a marxizmusban, ki más 
szellemi áramlatban vélte felfedezni az „igaz” válaszokat korunk nagy kérdéseire. 
19681 válsága számunkra 1956 újraértékelését, a nagy társadalmi problémák kissé 
euforikus átfogalmazását jelentették. Látszatközösségek, látszategyezségek sora 
jött létre: a „haladás” táborában egyesült a XX. kongresszus szelleme, a gazdasági 
mechanizmus reformja, a prágai tavasz, a párizsi május – és a marxizmus rene-
szánsza, a gyakorlat filozófiája, Marx, Luxemburg, Lenin, Lukács, Korsch, Gramsci 

* A szövegrészlet eredeti megjelenési helye: Marx a negyedik évtizedben. Szerk.: KovácS András. 
(Szamizdat kiadás.) Budapest, 1977. 46–59. Köszönjük Benda Gyula és Hamburger Mihály örö-
kösei, valamint Kovács András hozzájárulását a szerzői jogdíjas szöveg közléséhez. A gépiratot 
csak a mai helyesíráshoz igazítottuk és némileg egységesítettük, egyébként nem változtattunk a 
szövegén. A tanulmányt Lugosi András jegyzeteivel adjuk közre.
1 A kéziratban e helyütt 1965 szerepel, de a kortárs szemtanúk véleményét is megkérdezve, arra 
a következtetésre jutottam, hogy feltehetőleg 56 megfordításából eredő gépelési hibáról lehet szó, 
hiszen a szöveg is megerősíti, hogy a szerzőket valószínűleg 1968 és nem 1965 válsága szembesí-
tette 1956 újraértékelésének problémájával. Ezt az értelmezést erősítik Benda Gyula pártfegyelmi-
jének alább közölt iratai is, amelyben 1968-ra átjavítva idézik ezt a szövegrészt.
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és az akkori jelenkor „haladó” értelmisége. De e közösség euforikus és pillanatnyi 
átélése egyben a magánytudat, elszigeteltség-érzés kezdetét is jelentette. Keserű 
szájízzel vettük tudomásul, hogy vágyaink és a valóság nem egyezik, a magyar tár-
sadalmat nem lehet konszolidációjából kilendíteni felülről jövő látszatreformokkal, 
absztrakt internacionalizmusunkkal magunkra maradtunk. A magyar értelmiség 
többségének mit sem mondtak a német–zsidó filozófia kategóriái, nem tudott mit 
kezdeni az elidegenedéssel, a szabadsággal, az emberi lényeggel, a nembeliséggel, 
az elvont és jó, igazságos szocializmussal; örült annak, hogy életszínvonala vala-
melyest emelkedik, hagyják dolgozni és kutatni, publikálhat, megjelenhetnek jó 
könyvek. A marxizmus, amely a tudomány és politikai mozgalom szövetségére tart 
igényt, „magára maradt”. Ártott a tudománynak, hiszen a kérdések kiélezésével 
korlátozásokhoz vezetett a tudományos kutatásokban és publikációkban, és ártott 
a magyar politikai kérdések megoldásának is. A magyar értelmiség egy jelentős 
részének szemében utópikus és káros dolog szabadságról beszélni akkor, amikor 
több mint egymillió ember a hivatalosan megállapított szegénységküszöb alatt él; 
akkor, amikor több százezer cigány számára az elemi élet- és létfeltételek sem biz-
tosítottak; akkor, amikor a magyar értelmiséget, legalábbis látszólag, még mindig 
szembeállítja az urbánus–népies, a magyar–zsidó ellentét; akkor, amikor a magyar 
parasztság szövetkezetekbe kényszerült, és megoldatlan maradt a kisüzemi és 
nagyüzemi termelés egymásra épülése; akkor, amikor jelentős tömegek elmaradott 
– tanyasi és aprófalvas – vidékeken stagnáló viszonyok között élnek; akkor, amikor 
kevés a lakás, a bölcsőde, az óvoda és az iskola, zsúfolt a tömegközlekedés és egyre 
kevesebb munkás- és parasztgyerek jut be az egyetemekre. Helytelen politikának 
ítélték ellenzéki marxizmussal ingerelni a hatóságokat, kockáztatva az apró lépések 
sikeresnek látszó politikáját.

„Generációnk” magára maradt, és azt is érezni kellett, hogy ideológiailag, világ-
nézetileg korántsem egységes. Egy pillanatig ugyan úgy tűnt, mintha a kikristályo-
sodott és megkövesedett hivatalos marxizmussal szemben egy ugyancsak kikristá-
lyosodott, bár kevésbé kimunkált ellenzéki marxizmus jött volna létre, amely képes 
egyesíteni „generációnkat”. Olyanok is kiálltak és hitet tettek a marxizmus mellett, 
akiknek ez ellenkezett legmélyebb meggyőződésükkel, indíttatásukkal, emberi és 
kulturális szokásaikkal és hagyományaikkal.

Napjainkra nemcsak a hivatalos ideológia, a dialektikus és történeti materializ-
mus, a determinista történelemfilozófia bomlott fel és vált kaotikus egyveleggé, ha-
nem az ellenzéki marxizmus is, s kialakult a kettő valamiféle szimbiózisa. Megkez-
dődött a menekülés a süllyedő hajóról. A társadalomtudományokkal foglalkozók 
jelentős része – nyelvészek, történészek, régészek, néprajzosok stb. – szakmájukban 
mit sem tudtak kezdeni a marxizmussal, és nem vigasztalhatták magukat azzal, 
hogy egy majdan kidolgozandó tudományelmélet és módszertan elvben jobb meg-
oldásokat kínál majd tudományáguk problémáira. Még rosszabb helyzetben voltak 
a nem-tudományos érdeklődésűek – a marxizmusnak nem volt olyan programja, 
amelyik megoldotta volna életproblémáikat, boldoggá tette volna őket, válaszolt 
volna az értelmiségieket érdeklő kérdésekre. „Generációnk disszidensei” szent bor-
zadállyal tekintettek arra a néhány, mindenre elszánt marxistára, akik – elsősorban 
a társadalomtudományok kérdéseihez kapcsolódva – újra és újra kísérletet tettek a 
marxizmus megújítására. Drukkoltak nekik, bár nem hittek a vállalkozás sikerében.
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A kétségektől és problémáktól mi sem vagyunk mentesek. Minden bizonnyal 
nem tudunk átgondolt, precíz, és végképp nem tudunk „igaz” választ adni arra, 
hogy mi a marxizmus, milyen szerepet játszik és játszhat a világ különböző égtájain, 
és egyértelműen nemmel válaszolunk arra a kérdésre, hogy létezne olyan politikai 
mozgalom, „amely csak a marxizmusban találhatja meg adekvát ideológiáját”. Ennél 
kevesebbre vállalkozhatunk csak: egyfajta önigazolásra, mentegetőzésre a már régen 
felvetett kérdések újragondolására.

Tudjuk, de mégis…?

1961-ben kerültünk az ELTE bölcsészkarára magyar–történelem szakra, igencsak 
eltérő környezetből, eltérő életcélokkal. Itt kezdődött barátságunk, ekkor ismer-
kedtünk meg a marxizmussal, s ettől kezdve életpályánk és gondolkodásmódunk 
némileg hasonló. Viszonylag rendszeresen kicseréljük gondolatainkat, ismertetjük 
egymással eltérő szakterületünk problémáit és eredményeit, de közös munkára 
mindeddig nem gondoltunk; a kérdőív kínálta az első lehetőséget erre.

1961-ben magyar–történelem szakon a marxizmus nagyjából a következőket je-
lentette az átlagos hallgató számára: irodalomszemléletben a primitív realizmus 
(Engels meghatározása az irodalmi típusról),2 történelemszemléletben a gazdasági 
meghatározottság és a termelési módok egyenes vonalú fejlődése egészen a kom-
munizmusig, kiegészítve a megfelelő idézetgyűjteménnyel. Az oktatáson belül csak 
a politikai gazdaságtan teremtett lehetőséget a marxi gazdaságelmélet, A tőke3 meg-
ismerésére. Ily módon a marxizmus és szakágazataink között semmiféle szerves 
kapcsolat nem jött létre, a marxizmus alaposabb megismerésére az impulzus és 
lehetőség nem az egyetemi oktatásból fakadt.

Bármilyen komikus is, a marxizmussal való megismerkedésre az alapvető im-
pulzust a nem tudatosan felfogott, kissé anarchisztikus színezetű kisközösségesdi, 
KISZ-esdi adta, amely politikai érdeklődésünket és tevékenységvágyunkat kap-
csolta egybe. Ehhez kötődött a felügyelet melletti, kötelező és komolyan vett szel-
lemi önképzés, amely az orosz munkásmozgalomhoz hasonló körök sokaságát 
hozta létre az irodalmi körtől A német ideológia-szemináriumig.4 Később ezek va-
lóságos szellemi, önképzőköri műhelyekké váltak, amelyek bázisául szolgáltak az 
„igazi”, színvonalas, majd ellenzéki marxizmus elsajátításához.

Kezdetben nem volt tényleges bajunk a hivatalos marxizmussal. Oktatását szín-
vonaltalannak tartottuk, s azt gondoltuk, hogy Marxot és Engelst olvasván, meg-
találva a megfelelő passzust, minden kérdésre felleljük a helyes, marxista választ. 
Ezt éreztük mindenesetre őstörténeti tanulmányainkban – úgy gondoltuk, Engels 

2 Lukács György röviden így foglalta össze a fogalom jelentését moszkvai barátjának és kollégájának, 
Mihail Lifsicnek filológiai munkásságára támaszkodva, aki egy kb. 800 oldal terjedelmű kötetben 
gyűjtötte össze és adta ki Marx és Engels összes irodalmi tanulmányait: „A típust az jellemzi, hogy 
benne annak a mozgó egységnek, amelyet az igazi irodalom élettükrözése ábrázol, összes kiemelkedő vonásai 
a maguk ellentmondásos egységében összefutnak, hogy ezek az ellentétek, valamely kor legfontosabb társa-
dalmi, erkölcsi és lelki ellentmondásai, benne eleven egységbe fonódnak össze.” Vö. luKácS, 1946. 19. 
A témához lásd még: luKácS, 1949.
3 marx, 1967–74.
4 marx–enGelS, 1960.
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írásai nem vesztettek időszerűségükből,5 s ezt igazolták számunkra az akkoriban 
hozzáférhetővé váló angol marxista őstörténeti iskola írásai is (Gordon Childe).6 
Középkori történeti tanulmányainkat A német ideológia segítségével kíséreltük meg 
beépíteni az általános rendszerbe. Az ókor ugyan kimaradt, az ehhez szolgáló 
„kulcsot” csak később, az ázsiai termelési mód felfedezésével véltük megtalálni 
(1964–1965).7 A történeti vizsgák ijesztő, de szürke tényanyaga nem is mondhatott 
ellent a mindenre könnyen alkalmazható „tudományos-marxista” sémáknak.

Szürke szellemi életünkben szinte bombaként hatott Molnár Erik mai szemmel 
vulgáris és primitív, de akkoriban igen logikusnak és marxistának látszó írása, 
amelyben leszögezi, hogy ha a jobbágy szegény és elnyomott, akkor mégsem sze-
retheti annyira a hazáját, mint az a nemes, akinek ez a föld mindent megadott.8

Az esztétikában kicsit más volt a helyzet: itt Lukács 1930-as évekbeli és későbbi 
művei jelentették a nagy szellemi élményt és a színvonalat, de ez azáltal, hogy 
akkoriban még tiltott volt, enyhe ellenzéki politikai színezetet kapott, amely ben-
nünk összekapcsolódott a XX. kongresszus szellemével.9

Miután rendszerünk így szépen kialakult, a felhalmozás évei következtek. 
Gyors egymásutánban ismerkedtünk meg Lukács totalitás-fogalmával, a különös-
séggel, a filozófia történetével, valamint a fiatal Marxszal, s ekkor már végképp úgy 
éreztük, hogy kezünkben az igazi kulcs, amelyet csak használnunk kell. A csúcsot 
a már említett ázsiai termelési mód, valamint Márkus antropológiainterpretációja 
jelentette: az ember nembeli tulajdonságaival létrejött a világtörténelem egysége, 
egészen a kommunizmusig, a tudományelmélet egységbe foglalta a természet- és 
társadalomtudományokat, az ismeretelmélettel és a lélektannal behatolhattunk az 
emberi lélek rejtelmeibe, és a szociológia segített bennünket a mai valóság, a magyar 
társadalom problémáinak feltárásában.

A marxizmus új rendszere volt kiépülőben anélkül, hogy ennek kezdetben tuda-
tában lettünk volna, de egyúttal kezdtünk megismerkedni olyan szaktudományos 
problémákkal is, amelyek a későbbiekben ezt az új rendszert is kérdésessé tették. 
(Ilyen probléma volt pl. az antikvitásból a feudalizmusba való átmenet, a törté-
netiség problémája, a történeti különösség és egyediség problémája, azaz a neo-
kantiánusok, Dilthey, Windelband, Rickert).

5 enGelS, 1963.; enGelS, 1970.
6 Magyar nyelven megjelent főbb művei: cHilde, 1959.; cHilde, 1962.
7 Vö. tŐKei, 1975.
8 molnár, (1962). 69.
9 Lukács György éppen a harmincas években költözött át Berlinből Moszkvába. Publicisztikai tevékeny-
ségének legfőbb fóruma ebben az időszakban a Lityeraturnij Krityik volt. Nem valószínű azonban, hogy 
Benda és Hamburger valóban ismerte Lukácsnak az ebben a korszakában született írásait, hiszen azokat 
Magyarországon csak 1982-ben adták ki kötetbe gyűjtve. Vö. luKácS, 1982. Ebben az évtizedben ment 
végbe a Szovjetunióban a marxizmus sztálinista változatának dogmává tétele, az ún. dialektikus és tör-
ténelmi materializmus kodifikációja is. Lukácsnak már csak saját túlélése érdekében is igazodnia kellett 
ehhez, így aligha valószínű, hogy Hamburger és Benda a marxizmus reneszánszának idején bármit is 
kezdhetett volna az életműnek ezzel a korszakával. Felvetődik az a lehetőség is, hogy az 1938-ban íródott 
A fiatal Hegel (luKácS, 1976.) című műre utalhatnak itt, de ez meg egyáltalán nem tekinthető esztétikai mun-
kának. Összességében annyit mondhatunk, hogy Benda és Hamburger legnagyobb valószínűséggel a 
húszas években megjelent Történelem és osztálytudat (luKácS, 1971.), az ötvenes években írt Az ész trónfosztása 
(luKácS, 1978a.), valamint A különösség mint esztétikai kategória (luKácS, 1985.), továbbá a hatvanas években 
kiadott Az esztétikum sajátossága (luKácS, 1978b.) című Lukács-műveket ismerhette valamilyen mélységben.
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A fordulópontot az 1966–1968 közötti évek jelentették. Mozgásba jönni látszott a 
magyar politikai élet, megkezdődött a gazdasági mechanizmus reformjának előké-
szítése, megmozdultak a környező országok (Csehszlovákia, Lengyelország, Jugo-
szlávia) és a fejlett tőkés országok is. Megnőtt az érdeklődés a munkásmozgalmi és 
marxista tradíciók iránt, s a különböző irányzatok és mozgalmak meglévő gyenge-
ségeiket és hiányosságaikat a tradíció erejével, a marxizmus régi és újra felfedezett 
tekintélyeivel pótolták. Marx és Lukács mellé felsorakozott Luxemburg, Gramsci, 
Korsch, a trockista szellemben interpretált Lenin – számunkra is megkezdődött a 
tradíciók részletesebb megismerése, az ősök kiválogatásának folyamata, az ekkor 
már tudatosan is új rendszer kiépítése.

A felhalmozás évei 1967–1968-cal zárultak: ekkor jelent meg Márkus György10 és
Hegedüs András cikke,11 amelyek kimondták a többféle marxizmus létezését, és az 
eredmény egy látszatra koherens, bár ugyancsak mindenre választ adó marxizmus 
volt, amely szemben áll – mégpedig minden egyes pontján – a hivatalos marxiz-
mussal, és egyben a fennálló kritikája alapját képezi. Igaz, sem gazdasági, sem po-
litikai programja nem volt ennek az új marxizmusnak, hacsak félig-meddig nem 
gondoltuk komolyan, hogy a gazdaságban a szabályozott piac, az áru- és pénzvi-
szonyok, a politikában a demokrácia, az alternatívák tudatosítása, az emberi sza-
badságjogok, a bürokratikus szocializmus kritikája, a filozófiában pedig az emberi 
lényeg, az elidegenedés, végül pedig mindezt egységbe foglalva a forradalmi ak-
tivizmus alapjává válhat mind az elméleti kritikának, mind a pozitív programok 
kidolgozásának.

A fentiekből világos, hogy e néhány évben rendkívüli nagy szerep jutott a tra-
díciónak, mivel mi sem voltunk mentesek attól az illúziótól, hogy az ősök ereje és 
szelleme erőt jelent, segítséget adhat a jelenkor problémáinak jobb megértéséhez.

1968 őszének eseményei az első, de érdekes módon nem teoretikus rést jelen-
tették e rendszeren. Gondoltuk ugyan, hogy egy időre lezárult a „forradalmi ak-
tivitás” lehetősége, de igazán saját bőrünkön ezt csak egy évvel később tapasztal-
tuk. Ha nagyképűen fogalmazunk, némileg hasonló helyzetben éreztük magunkat, 
mint Marx és Engels az 1850-es években: a forradalmak egyik hulláma elült, és ha 
nem akarunk tétlenül várni a következő hullámig, akkor vissza kell menekülnünk 
a tudományba, és egyúttal keresni kell a lehetséges szövetségeseket.

Egyikünk a gazdaságtörténetben (B. Gy.), másikunk a munkásmozgalom törté-
netében (H. M.) fedezte fel új szakterületét. Mindkét szakterület kutatása nagyjából 
azonos eredményre vezetett – s ez ellentétben állt szándékainkkal. A gazdaságtör-
ténetben a legutóbbi időkig egyáltalán nem létezett marxista, a marxi tradíciókat 
felhasználó szakirodalom. A gazdasági növekedés elméletei már egy Marx utáni, 
modern problémára utaltak, és csak a legutóbbi időben vannak olyan kísérletek, 

10 márKuS, 1968.
11 márKuS–HeGedűS, 1968. Nem lehetünk teljes mértékben bizonyosak abban, hogy Benda és Ham-
burger ezen a szöveghelyen valóban erre a cikkre utal, de a következő idézet talán alátámasztja 
azt a feltevést, hogy akár ez a szöveg is szolgálhatott (volna) kijelentésük alapjául: „Ezek a röviden 
jellemzett [mármint a marxizmuson belüli – L. A.] fő tendenciák ma még nem formálódtak sem zárt 
irányzatokká, sem iskolákká, nem alakult ki egységes elméleti, fogalmi rendszerük, mégis az egyszerűség 
kedvéért, s mert a tudományos élet felszínén irányzatokként állnak szemben egymással, a továbbiakban 
használni fogjuk ezt a kifejezést is.”
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amelyek összhangba kívánják hozni az új eredményeket a marxizmussal, ahelyett, 
hogy egészében tagadnák az új, Marx utáni közgazdaságra épülő elemzések ered-
ményeit.

Meglepőnek tűnhet, de ugyanez a helyzet a munkásmozgalom, sőt a marxiz-
mus történetének vizsgálatában is. Az igazán tudományos munkák nem marxista 
történészek termékei, s ennek a politikai okokon túl sajátos módszertani okai is 
vannak. Ez abban van, hogy még a hagyományos mozgalmakon kívüli marxista 
történészek is a kérdéseket nem mint történeti problémákat fogalmazták meg, 
hanem mint olyanokat, amelyek szorosan összefüggnek a jelenkor problémáival, s 
ezért eleve eldöntik például azt, hogy az egymással szembenálló vélemények közül 
melyiket tekintik igaznak. Ez aztán azzal jár együtt, hogy a munkák még a marxistá-
nak nevezett szociológia legelemibb tételével szemben is nem azt vizsgálják, hogy 
a marxisták milyen válaszokat adtak a kor problémáira, hanem a válaszokból kö-
vetkeztetnek ezekre.

A szakosodás tehát mindkettőnk esetében arra a számunkra kínos megállapításra 
vezetett, hogy marxizmusunkkal valamelyest baj van. Túl kellett jutnunk azon az 
elképzelésünkön, hogy a marxista tradíció megismerésével és feltárásával választ 
kaphatunk a jelen vagy akár csak a múlt problémáira.

A szaktudományból fakadó felismerések tehát kettős eredményre vezettek: 
egyfelől felismertük azt, hogy a marxista tradíció – akár ennek elméleti, akár mun-
kásmozgalom-történeti megnyilvánulásaiban – a történelmi vizsgálódás szem-
pontjából nem játszhat semmiféle különleges, kiemelt szerepet. Éppúgy része a 
történelmi múltnak, mint bármely más szellemi áramlat, amely valóságos mozga-
lomhoz kapcsolódott, ezért vizsgálatánál nem szabad abból kiindulni, hogy külön-
böző megállapításai „igazak”, azaz azonosak az objektív valósággal. Ugyanez a 
helyzet, ha olyan témát vizsgálunk, amely ugyan nincs közvetlen összefüggésben 
a marxizmussal vagy a marxizmussal összekapcsolódó munkásmozgalommal, de 
amely kérdésekről a marxisták kifejtették saját álláspontjukat. Ez esetben a marxista 
álláspontot úgy kell tekintenünk, mint az egyik lehetséges álláspontot, amely egy-
aránt lehet igaz és hamis.

Másfelől azonban van egy olyan szempont, amely a számunkra mégis kiemel-
kedő jelentőségűvé teszi a marxista tradíciókat, s ez pedig nem tudományos vagy 
akár politikai, hanem elsősorban az ideologikus, értékbeli szempont. Ezalatt azt 
értjük, hogy a mi értékválasztásunk, ideológiai-politikai orientálódásunk a marxista 
tradícióból nőtt ki, hogy kiindulópontunk a fennálló kritikája, amelynek alapját a 
jelenből kinövő reális tendenciák képezik, s ez egy olyan jövőképpel kapcsolódik 
össze, amely értékeiben hasonlít az ifjú Marx által kimunkált értékekhez – bár tuda-
tában vagyunk annak, hogy ez az értékrendszer számos ellentmondással terhes, és 
önmagában, a jelen helyzet tudományos feltárása nélkül csak üres általánosságokat 
tartalmaz.

De még tovább kell pontosítanunk viszonyunkat a marxista tradícióhoz, hiszen 
egyrészt leszögeztük azt, hogy a marxizmust nem a tudományos igazságok gyűj-
teményének tartjuk, sőt, megállapításainak egy része már saját korában sem állta 
meg helyét, más része pedig a bekövetkezett társadalmi-gazdasági-politikai fejlődés 
következtében vált elavulttá. Különösen igaz ez a gazdaságelméletre és az ezzel 
szorosan összefüggő gazdasági determinizmusra, amelyet egyfelől minden kritikai 
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szándéka ellenére a liberalizmus gazdaságelméletének elfogadása jellemez (azaz 
elemzéseinek kiindulópontja az egyedi árutermelő), másfelől pedig gazdaság és 
politika éles szétválasztása, s e két egymással szorosan összefüggő feltételezésből, 
amely már saját korukban is erősen kérdéses volt, szinte logikusan következett az 
a feltételezés, hogy a kapitalizmus összeomlása elsődlegesen gazdasági. A Marx és 
Engels utáni marxista tradíció szinte minden irányzata kénytelen szakítani ezzel a 
felfogással, aminek oka egyrészt a kapitalizmuson belül bekövetkezett változások, 
mindenekelőtt a gazdaság és politika egyre szorosabb összefonódása, másrészt az 
állam redisztribúciós tevékenysége, dirigista tendenciáinak nagyarányú kiterjedése, 
harmadrészt a munkásmozgalom megerősödése. A marxista tradíciónak ez az el-
kanyarodása a Mesterek műveitől, amely már Engels utolsó írásaiban elkezdődött, 
azonban nélkülözte az elméleti önkritikát. Az új jelenségeket magyarázó elméletek 
mind a mai napig ráépülnek a fentebbi előfeltételekre, s ezért egyre jobban elsza-
kadnak a valóságtól. Ezért, bár az az álláspontunk, hogy a gazdasági folyamatoknak 
van valamilyen meghatározó, a társadalmi folyamatoknak keretet adó szerepe, 
mégis úgy gondoljuk, hogy teljesen új alapokon kell vizsgálni a gazdasági szféra és 
a társadalmi élet többi területe közötti összefüggéseket. E vonalon tehát a marxista 
tradícióhoz való viszonyunkat a marxi szándékok megőrzése és az újrakezdés 
együttesen határozza meg.

A tradícióhoz való viszonynak van egy másik kérdése is, amely a marxista 
irányzatok sokféleségéből adódik. E téren is elég nehéz helyzetben vagyunk, hiszen 
nem mondunk túl sokat azzal, hogy a marxizmus demokratikus – nem szociálde-
mokrata felfogású –, szocialisztikus értelmű irányzatához kötődünk elsősorban, azaz 
ahhoz a „vonalhoz”, amelyet Marx, Luxemburg, Gramsci, Lukács stb. neve fém-
jelez. Nem mondunk sokat egyrészt azért, mert ezeknek a gondolkodóknak nincs 
a szó modern értelmében vett, megalapozott demokráciafelfogása, másrészt azért, 
mert éppen a demokrácia szempontjából e gondolkodók is erősen ellentmondá-
sosak, s talán Luxemburgot kivéve, mindegyiknél megtalálható egy elitarisztikus,12 
a bolsevik párt-fogalomhoz közelálló, antidemokratikus vonulat is.

Végül egy harmadik kérdéskörre kell még utalni a marxista tradíciókkal kap-
csolatban. Mindenekelőtt arra, hogy az ellenzéki marxizmus létrejötte az 1960-as 
évek végén egyfajta elméleti menekülést jelentett a magyar, illetve a sajátosan 
kelet-európai problémáktól, még abban az esetben is, amikor sajátosan magyar kér-
déseket vizsgáltunk. Úgy gondoljuk, ez korántsem véletlen. Nem csak arról volt 
szó, hogy úgy gondoltuk: Magyarországon és a környező szocialista országokban 
egy időre lezárultak a politikai cselekvés lehetőségei, hanem már kezdetben is azt 
éreztük, hogy a marxizmus egy akármilyen megújított, modernizált változatában is 
elsősorban a fejlett tőkés országok problémáira adhat valamilyen választ, kapcso-
lódhat reális politikai mozgalmakhoz. Az 1960-as évek vége óta eltelt időszakban 
ez a homályos érzés még csak felerősödött: a Kelet-Európára vonatkozó elemzések 
sokaságának kudarcai azt látszanak igazolni, hogy a marxizmus fogalmi appará-
tusa, evolucionista történelemfilozófiája, illetve a kapitalizmus kontra szocializmus 

12 Ezt ma úgy mondanánk, hogy elitista. Már-már hajlottam arra, hogy átírjam a ma használatos 
verzióra, de amikor felfedeztem, hogy a kötet szerkesztője, Kovács András is ezt az archaikus 
változatot használja, akkor úgy döntöttem, hogy meghagyom eredeti formájában ezt a magyar 
„társadalomtudományi nyelvemléket”. Vö. KovácS, 1977. 157.
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alternatívája nem kínálnak alkalmas kapaszkodót e társadalmak problémáinak 
elemzéséhez és megértéséhez.

A marxizmus és a társadalomtudományok 

Az 1960-as évek elején a társadalomtudományok köre – a szocialista országokban, 
számunkra pedig a budapesti egyetemen – a jelenleginél sokkal szűkebb volt. 
A politikai gazdaságtan mellett elsősorban a történelem jelentette a „társadalom-
tudományt”. A szociológia akkortájt vívta harcát létezéséért – a hivatalos és széles 
körben elfogadott álláspont szerint a marxista szociológia a történelmi materializ-
mussal volt egyenlő.

Az egyetemi képzésből teljesen hiányoztak egyes tudományágak vagy tudo-
mányok (társadalompszichológia, szociológia), mások pedig hagyományos for-
májukban semmilyen vonzerőt nem tudtak gyakorolni. (Pl. a néprajz, a nyelvé-
szet, amely kizárólag történeti-leíró formájában létezett akkoriban, stb.) Így azután 
könnyen elfogadhatónak látszott az a felfogás, hogy a társadalommal kapcsolatos 
általános törvényszerűségeket a történelmi materializmus foglalja össze, a társa-
dalomtudományok pedig ezen általános tételek konkrét érvényesülését tárják fel, 
igazolva egyben az általános megállapításokat. Igaz, ez a „történelmi materializmus” 
már kezdetben sem volt azonos a megfelelő kézi- és tankönyvekkel, illetve tantár-
gyakkal – válaszaik lapossága eleve visszavezetett a Mesterek műveihez. Szilárdan 
hittük, hogy Marx, Engels, Lenin, Plehanov és Lukács munkáiból értelmes és tartal-
mas válaszok olvashatók ki a történelmi materializmus és a társadalomtudományok 
problémáira egyaránt: A német ideológiától Az Ész trónfosztásáig13 (és újrakoronázá-
sáig) az eredeti forrásokhoz igyekeztünk visszanyúlni.

A „tudományos” magyarázatok közvetlenül az olyan általános fogalmakból és 
„törvényszerűségekből” következtek, mint a társadalmi-termelési mód, az osztály-
harc vagy a fejlődés, s fel sem merült, hogy magyarázatot adjunk a meghatározott-
ságok konkrét szerkezetére és belső összefüggéseire.

A zavarmentesen alkalmazható marxista mindentudásunkon ismeretszerzési 
szenvedélyünk két irányba ütött rést. Az egyik az őstörténeti, illetőleg az ázsiai 
termelési módra vonatkozó irodalom volt, bár ez a rés csak egy belső – a marxiz-
mus kereteiben megmaradó – falat rombolt le. Mindkét terület egyben a marxizmus 
erejét bizonyította – az ember genezisére vonatkozó engelsi feltételezéseket a tudo-
mány igazolta. A termelési mód marxi fogalmának újraértelmezése az ázsiai ter-
melési mód újrafelfedezésével az előbbihez hasonló, de hosszú távon végzetesebb 
– talán Tőkei által is észrevett és általa „korrigált” – rést jelentett: kiderült, hogy a 
marxi fejlődési séma nem azonos a termelési módok merev egymásutániságával 
és egymásból való kinövésével, s ezért még inkább képesnek tartottuk arra, hogy 
a fejlődést és a stagnálást egyaránt magyarázza. A kész válaszok adta boldogságot 
azonban végképp elvesztettük: a résen kitekintve újabb problémákkal ismerked-
tünk meg, amelyekre új marxizmusunk sem adott magyarázatot. Nem adott ma-
gyarázatot például arra, hogy miért Görögország vagy miért Anglia lett a világtör-

13 luKácS, 1978a.
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ténelemben döntő fontosságú gazdasági-társadalmi átalakulások hazája, miért oly 
gyakori az egyenes vonalú fejlődés mellett a zsákutca, a magas szintű stagnálás stb. 
is, hogyan hatnak ezek egymásra – s ezek a kérdések napjaink történelmére vonat-
kozóan is aktuálisak (harmadik világ).

A társadalomtudományokról alkotott képünk alapjaiban rendült meg a tu-
dományelmélet tanulmányozása során, s ez alulról mosta alá az épületet. Az új-
kantiánusok, Dilthey, Windelband, Rickert – bár néha csak felületes – megismerése, 
a tudományos megismerés logikai szabályainak elsajátítása vezetett el a történelmi 
megismerés kritikájához. Ebben a folyamatban azt a felfogást is elvetettük, hogy a 
polgári történetírás (és a társadalomtudományok) legfőbb problémája a „tudomá-
nyosság” – azaz tudománytalanság –, de a marxista történetírás a priori tudományos, 
s csak ahhoz ragaszkodtunk, hogy a marxizmus ezen a területen – a világ forradalmi 
megváltoztatásán keresztül – előnnyel indul ebben a versenyben.

Az 1960-as évek közepétől tehát elsősorban a történeti fejlődés típusai, a területi 
különbségek magyarázata foglalkoztatott bennünket – s hamarosan világossá vált, 
hogy e kérdésekre még nincs marxista válasz, illetve több olyan marxista kísérlet lé-
tezik egymás mellett és egymással szemben, amelyek egyike sem elégített ki minket.

Az alma materből kikerülve még mindkettőnket ezek a problémák foglalkoz-
tattak, de „szakterületeink” kialakulásával már a tudomány mai állása mellett 
felvetődő kérdések megoldását, nem pedig a korábban megfogalmazott marxista 
elvi-általános kérdések modern megválaszolását tekintettük elsődleges felada-
tunknak. A két kérdéskör évekre elvált egymástól, s csak az e kérdőívre adandó 
válasz kényszerített a kapcsolat újragondolására. Az eredmény minket is meglepett:
marxista voltunk meghatározására ragadtunk tollat – ezt tükrözi a cím és a beve-
zető –, de a társadalomtudományok terén ennek kritériumait sorra el kellett vetnünk.

Korábban az „empirikus” szaktudományok és az elméleti problémák nem ta-
lálkoztak össze: az egyetemi évek alatt készített dolgozatok nem tértek el történet-
írásunk általános gyakorlatától: a marxista bevezető, idézetek és a „vörös farok”14 
(Bence) között a téma „pozitivista” feldolgozásától. Új szakterületeinken azonban 
ez a megközelítés tartalmilag vált lehetetlenné: már maguk a problémák is zavaróak 
voltak a történelmi materializmus szempontjából.

Az egyik ilyen szakterület a modern gazdaság- és társadalomtörténet, ezen belül 
a kvantifikáció problémája, a gazdasági növekedés vizsgálata. Itt a különböző ame-
rikai, francia, angol irányzatok eredményei, módszerei az 1960-as évek második 
felében eljutottak Magyarországra, és egyre erőteljesebben hatottak a történetírásra 
is. Ez egy-két kivételtől eltekintve nagyfokú eklekticizmust eredményezett a foga-
lomhasználatban, a megközelítési módokban: a gazdasági fejlődés rostowi szakaszai 
és a marxista formációelmélet zavartalanul élt egymás mellett. A „marxista tör-
ténetírás” egyszerűen befogadta és használta az új módszereket és eredményeket 
(nem mindig a legújabbakat és legszínvonalasabbakat), a történetírói gyakorlat 
számára nem volt probléma a használt fogalmak elméleti tisztázatlansága. A törté-
netírás elméleti kérdéseinek vizsgálatánál viszont ugyanezen történetírói irányza-
tokkal szemben is továbbélt a lebunkózó kritika.

14 A „vörös farok” kifejezés a korabeli publicisztikában és tudományos értekező prózában elter-
jedt, a marxizmus klasszikusaira való kötelező, formális, az elemzett tárggyal legfeljebb nagyon 
laza kapcsolatban álló hivatkozások gyakorlatát jelölte a Kádár-korszak értelmiségi argójában.



benda Gyula – HamburGer miHály

50 64. (2015)

Ezt az eklekticizmust és kettőséget elfogadni nem tudtuk és nem tudjuk: korábban 
a marxizmus szilárd és konzisztens rendszerként létezett a számunkra, s ezért nyilván-
való volt az elméleti alapok szembenállása. Szembe kellett tehát nézni azzal a kér-
déssel, hogy beépíthető-e és hogyan a marxista tudásunkba pl. a gazdaságtörténet 
új szemléletmódja és eredményei. Mivel a kérdést megoldani nem tudtuk, megválaszo-
lását elnapoltuk, de fő feladatunknak nem a marxizmus további tanulmányozását 
tekintettük – még akkor sem, amikor a marxizmus történetét vizsgáltuk –, hanem 
az új kutatási eredmények, módszerek alaposabb megismerését és konkrét alkal-
mazását. Ennek során találkoztunk a marxizmus eredményeit is felhasználó – főleg 
angol, francia és német – történetírók munkáival, s jóllehet nagymértékben kellett 
eredményeikre támaszkodnunk, eleinte még az ortodoxok felsőbbrendűségével te-
kintettünk rájuk – ma álláspontjukat egyre közelebbinek érezzük a magunkéhoz.

Ha ma is érvényes tudományos céljainkat kívánjuk összefoglalni, azt mond-
hatjuk, hogy fő problémánk a kelet-európai és magyar gazdaság- és társadalom 
alakulásának elemzése, a magyarázatához szükséges és alkalmas fogalmi-szemlé-
leti rendszer létrehozása15 – anélkül, hogy eleve korlátoznánk magunkat bizonyos 
„marxista tételek” elfogadásával vagy elvetésével.

15 Nagyon érdekes megfigyelni, hogy hasonló problémákkal szembesült Benda Kálmán is az 1940-es 
években. „Társadalomtudományunk idegen irodalmon, idegen látásban nevelkedett, s sokáig nem is tudta 
merről, hogyan közelítse meg a magyar problémákat. A magyar fejlődést nem értette meg. Múltunkban elsősorban 
a nyugati vonásokat kereste, s ha nem talált rájuk, véleménye legtöbbször elmarasztaló volt. Nem egyszer kellett 
megállapítania, hogy olyan jelenségek, amelyek szomszédaink fejlődésében lényegesek voltak, hozzánk érkezve el-
halványodtak, jelentéktelenné zsugorodtak, hogy a Lajtán túl életerős, viruló intézmények itt gyakran éppen hogy 
csak tengették árnyékéletüket. Hogy volt-e valamilyen önálló magyar fejlődés, legtöbbször nem is kutatták, meg a 
szemük már annyira beidegződött a nyugati képekre, hogy mást észre sem vettek. »A nyugati fejlődés« – sokaknál ez 
volt az egyetlen lehetséges mérce – (ezt aztán legtöbbször a német fejlődéssel azonosították) alá állították a magyar 
társadalom múltját, s így nézve a jelöltet, nagy jóakarat kellett hozzá, hogy az eredmény kielégítőnek találtassék, 
hogy az egész magyar fejlődést ki ne dobják untauglichként a nyugati fejlődésből.” benda, 1941. 335–336.

„A XVIII. században minden reményünk meglehetett arra, hogy ez az Alföld szívében kivirágzott európai 
magyar lelkiség kilép a Nagykunság szűk várából és megjelenik az irodalomban is, ahogy egy időben meg-
jelent Erdély vagy Bihar lelke költőinek szavában. A XIX. századi fejlődéssel azonban ez a remény semmibe 
foszlott. A benyomuló városi műveltség rákényszerítette idegen szellemét, az Alföldön gyökértelen fejlődését a 
Nagykunságra is. Az új lelkiség felülről jött, leszorította a régit, elnyomta; a kettő egymással alig keveredett, 
közöttük a határ éles maradt. A fölső, városi műveltség máig sem eresztett gyökeret, s az alsó, ma már csak a 
néptől őrzött hagyományos műveltség máig sem bírt feltörni. Györffy István azonban ezzel a kérdéssel már nem 
foglalkozik. Célja csak a régi Nagykunság életének kibányászása volt, s felvázolva ezt a feledésbe merült világot, 
ezt a mára eltűnt társadalmat, – célját elérte. Volt tehát önálló magyar fejlődés, volt külön magyar világ. Mind-
ezt azonban csak az értheti meg, aki a magyarságba mélyed, s belülről figyeli a múltat.” benda, 1941. 342.

„A magyarság ezer éve Európában él, s fejlődését, kultúráját át meg átszínezték az európai vonások. Az, hogy 
a magyar kultúra és a magyar fejlődés ezer év óta mindig európai, az senki előtt sem lehet kétséges. De ha nem 
akarunk színtelenül beleolvadni a nyugati népek forgatagába, ha magyarnak akarunk maradni Európa közepén, 
– akkor féltve kell őriznünk a magunk sajátos magyar lelki, műveltségbeli értékeinket. A magyar múlt, egyre jobban 
töredező néphagyományaink s irodalmunk örök arca őrzik még a magyar lélek kincseit. Ezekhez kell mindig vissza-
térnünk, ezekből kell magyar műveltségünk alapjait megraknunk; ezt a magyar műveltséget kell fölemelnünk az 
európai lelkiség legmagasabb csúcsára, – ugyanúgy ahogy ez megtörtént a XVI–XVII. századi Nagykunságban –, 
hogy így kifejleszthessük a mai időknek megfelelő új európai magyar kultúrát. Falu és város, »urak« és »pa-
rasztok« között a lelki szakadék csak akkor szűnhetik meg, ha műveltségük újra csak nívóban, de nem lénye-
gében különbözik majd egymástól. Magyarok pedig csak akkor maradhatunk, ha ennek az új európai művelt-
ségnek a gyökerei lenyúlnak a magyar faluba, a magyar kultúra ősi hagyományaiba.” benda, 1941. 343–344.

Köszönöm kéziratom bírálójának, Halmos Károlynak, hogy felhívta a figyelmemet erre a két 
Benda közötti fontos párhuzamra.
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A nagy magyarázó rendszer bűvölete határozta meg kezdeti álláspontunkat az 
egyetemen és közvetlenül utána: úgy láttuk, a történelmi materializmus, a marxizmus 
ezt kielégíti, csak meg kell tisztítani, ki kell tölteni fehér foltjait. Ma már elsősorban 
a társadalom és gazdaság működésének megismerésére, pontosabban egyes rész-
mechanizmusok feltárására törekszünk – nem döntve előre az eredmény ideologikus 
tartalmáról.

Látszólag eddig megkerültük azt a kérdést, hogy van-e marxista történetírás és 
társadalomtudomány, és melyek ennek specifikus kritériumai. Nem tekinthetjük 
marxista történetírásnak sem tételek idézését, sem az elnyomottak iránti rokon-
szenvet, amely ráadásul még át is változik „az elnyomottaknak volt igazuk, min-
dig ők képviselték a haladást” típusú szemléletté, sem a gazdaság primátusának 
elvi hangoztatását. A történetírás új módszereit megismerve világossá vált, hogy a 
marxista történetírás nem hozható létre meghaladott tételek modernizálásával, sőt, 
egyre inkább úgy merül fel a kérdés, hogy egyáltalán létrehozható-e. A mai és szín-
vonalas nyugati marxista történészek alapvetően nem válnak el tényleges irány-
zatként a velük egy területen dolgozó társaiktól, hanem marxista voltuk kimerül 
abban, hogy ragaszkodnak egyes fogalmakhoz (második jobbágyság, relatív elnyo-
morodás stb.), bár ezeket egészen másként interpretálják, mint a korábbi tradíció.

Befejezés – torzó

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy egyelőre nincsenek specifikusan marxista tár-
sadalomtudományok. Marxistáknak azok nevezik magukat, akiknek más a marxista 
tradícióhoz való viszonyuk, anélkül, hogy ez alapvetően befolyásolná őket társada-
lomtudományi kutatásaikban. Ennek oka valószínűleg a politikai elkötelezettségben 
keresendő. S itt már könnyű helyzetben vagyunk, mivel a határidő lejárta miatt nem 
tudtuk végiggondolni marxizmus és politika viszonyára vonatkozó felfogásunkat. 
Ezért azt gondolhatjuk, hogy a marxizmus és saját marxizmusunk specifikuma talán 
ebben a szférában keresendő. Ha kiinduló álláspontunkat a végeredménnyel vetjük 
egybe, joggal feltételezhetjük, hogy egy további csalódástól sikerült megkímélni 
magunkat – egy talán eljövendő kikérdezésig.
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