
Marx Károly születésének 150. évfsrdu lójára

Marx Károly, a történelem szellemóriása, a legújabb kor géniusza, a nemzetközi
munkásosztály vezére és tudományos világnézetének megteremtője 1818. május 5-én szü-
letett.

Nem lehet eléggé gazdagon ecsetelni azt az életutat, melyet Marx Károly 1883.
március 14-én bekövetkezett haláláig megtett.

Sokan és sokszor feltették kérdésként: hogy milyen ember volt Marx?
Marxról, az emberről kialakult véleményeket két nagy csoportra lehet osztani. A

burzsoázia és a burzsoázia ideológusai engesztelhetetlenül gyűlölték. A munkásmoz-
galmon belüli ellenfelei hideg, elutasító magatartással, hatalomvággyal vádolták. Azok
viszont, akik ismerték, szerették és tisztelték, egybehangzóan vallották, hogy Marx a
személyes érintkezésben barátságos, szeretetreméltó és kedélyes ember volt.

Marx végső fokon a munkásosztály tudományos kommunista világnézetének kidol-
gozása miatt egyidőben volt kora leggyűlöltebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő
embere.

Nem kétséges, hogy Marx a magával szemben megszabott követelmények szerint
mért mindenki mást. Könyörtelenül kemény volt a hangzatos szavak emberéhez, a fon-
tcskodókhoz. „Frázisfaragó" - ez volt a legsúlyosabb ítélete, és akit egyszer „frázisfaia-
gó"-nak ítélt meg, azzal végleg megszakította a kapcsolatát. Marx mérhetetlenül gyűlölte
az irigységet, a féltékenységet, az álnagyságot, a mesterséges hírnevet, mint olyant,
amely mögött tehetetlenség és aljasság húzódik meg. Sok példa bizonyítja viszont, hogy
Marx mint ember a legigazságosabb, legméltányosabb volt, ha mások érdemeiről, elis-
meréséről volt szó.

Azt írják róla, hogy „Marxot gyermekei körében kellett látni, hogy teljes képet
nyerjünk a tudomány e hősének mély érzelmi világáról és gyermeki kedélyéről.'" Marx
nemcsak a munkát, hanem a társalgást, a szórakozást is komolyan gyakorolta. Egyik
alkalommal, amikor leányai társasjáték közben kérdéseket tettek fel neki, arra Marx
a legnagyobb komolysággal válaszolt. A Marxnak feltett kérdések és az azokra adott
válaszok az alábbiak:

Mit tart boldogságnak? Küzdeni---
Mit tart boldogtalanságnak? Behódolni-••
A bűn, amelyet leghamarabb megbocsát? Hiszékenység--
A bűn, amelyet legjobban utál? Csúszás-mászás-••
Színe? Vörös
A kedvenc életszabálya? Semmi, ami emberi, nem idegen tőlem.
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Amikor Marx 65 éves korában meghalt, Friedrich Albert Sorgé ezt írta:
..Meghalt a szellemórias, aki villámokat szórt a világra, a polgári világra, hogy elosz-
lassa az éjben es ködben burjánzó, az éjt és a ködöt újratermelő tudatlanságot, s kilá-
tasi i'visson az uj korra, amelyben mindenki emberi életet élhet."

brankel Leó, a magyar munkásmozgalom nagy alakja a következő szavakkal vcí-l
i;ucsut tanítójától es barátjától: ,,Marx halott, de az egész munkásosztályt betöltő szel-
leme él és élni fut;, még akkor is, amikor mi, gyászoló tanítványai régen eltűnünk az
,11 ok éjszakában.

Engels, aki Marx Károlyt, mint embert nagyon közelről és jól ismerte, búcsíibe-
-edet Marx temetésen az alábbi módon fejezte be: „Neve és műve is élni fog százado-

kon at."

Marxról .1/. emberről szóló fejtegetéseinket kifejezőén zárhatjuk Shakespeare gen-
iiuLiumul:

Ú volt az ember, vedd akármi részben
Masat a földön nem látjuk soha."

II.

iVlarx KaroU nem egytóapasia lett a nemzetközi munkásosztály vezére, a tudomá-
nyos kommunista ideológia megalkotója. Ehhez a burzsoáziával és annak ideológusaival
'Zeniben folytatott közel másfél évtizedes kitartó és kemény harcra volt szükség. Marx
dele kitűnően példázna, hogy az emberek nem születnek szocialista tudattal, hanem
ÍKILC közben válnak tudatos, cselekvő emberré, kommunistává.

Marx egyéni fejlődésének és átalakulásának folyamatában két fő szakaszt lehet
..-> kell figyelembe venni. Első szakasz: Marx áttérése az idealizmusról és a forradalmi
.kmokratizmusrol a dialektikus materializmusra, a tudományos kommunizmusra. Ez
1 fejlődési szakasz az 1850-as evek közepétől kezdődik és 1844-ig tart.

A második szakasz: a dialektikus és történelmi materializmus alaptételeinek ki-
dulgozasa. Ez .1 fejlődési szakasz 1844-től 1848-ig tart. A koronát erre a szakaszra a

Kommunista Kiáltvány' tette fel.
Mai x tudományos tevékenysége tárgyául először és mindenekelőtt tudatosan és

non véletlenül a tilozotiat választotta. Marxot a természet, a világ valóságos fejlődése
megismerésének kérdései izgattak leginkább. A fiatal Marx első tudományos műve,
amelynek megvédéséért a filozófia doktora címet megkapta: „A demokritoszi és az epi-
kia'oszi természetfilozófia különbsége" címet viseli.

Ebben a műben erősen érezhető, hogy Marxra nagy hatással volt Hegel álláspont-
ia. Erre utal az is, hogy Marx nézete szerint ,,,a történelem mozgásának alapja az em-
beri öntudat fejlődése". Ugyanakkor Marx már ebben a tudományos értekezésében
•zembeszall az uralkodó osztályok érdekeit szolgáló filozófiai hagyománnyal. A filozó-
fiát ő a cselekvés és a tett filozófiájának, olyannak tekintette, amelynek egyidőben kell
kielégítenie az emberi tudásszomjat és el kell vezetnie a gyakorlathoz. Végkövetkezte-
tései tehát eltérnek Hegelétől, mert Marx a filozófiát mint olyat, amely a tudást és a
szabadságot kell sugározza, szembeállítja a korabeli németországi viszonyokkal, azt
hangsúlyozva, hogy a filozófiának harcolni kell minden földi és égi isten ellen.

Ezzel az első lépés megtörtént a világnak és az emberi társadalomnak a megvál-
loztathatatlanságáról vallott nézetek megcáfolásában. Marx azzal a hegeli állásponttal
képtelen volt megbarátkozni, mely szerint el kell fogadni az egyszerű valóságot, mint
meg változtathatatlan t.
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Marxot saját nézőpontja két dologra ébreszti rá: a filozófiát világivá kell tenni,
másrészt: az ésszerűtlen valóság elleni harc a társadalmi intézmények, méginkább az
állami intézmények elleni harcot jelenti.

Ezek után természetes, Marx nem vállalja, hogy német egyetemen dolgozzék', hanem
a filozófia világivá tétele érdekében politikai pályára lép.

Marx 1842-ben lesz a „Rajnai Üjság" szerkesztője. Az újságírói pálya - ahol nap,
nap után összeütközik a porosz feudális állam törvényeivel, amikor védi a szegények
érdekeij - gyorsítólag hat Marx egyéni fejlődésére. Mind gyakrabban leplezi le a reak-
ciós porosz államot, azt a földesurak érdekei védelmezőjének tartja. Végleg elveti azt a
hegeli felfogást, hogy az állam az erkölcsiség és a szabadság megtestesítője.

Marx azt vallja, hogy az állam csak akkor testesíti meg az erkölcsiséget és a sza-
badságot, ha nem magánérdekeket védelmez, hanem az egész nép érdekeit fejezi ki. Ez-
zel az állásponttal még nem jutott el arra a következtetésre, hogy minden állam egy
meghatározott osztály politikai uralmát jelenti. Az viszont fontos lépés Marx részéről,
a teljes igazság felismerése felé, hogy fellép a vagyonos kisebbség érdekeit kifejező ál-
lammal szemben és a jogokat a vagyontalanoknak követeli. Kimutatja a feudális állam
törvényeinek osztályjellegétj, azt, hogy ezek a nincstelenek ellen irányulnak, ezért igaz-
ságtalanok.

A Marx vezetése alatt álló Rajnai Üjság a rendszer számára veszélyessé kezd válni,
ezért 1843 tavaszán betiltják. Marx még 1843-ban Párizsba költözik, ott Arnold Rugéval
együtt kiadják a „Német-Francia Évkönyv" c. folyóiratot. Párizsban Marxot lüktető po-
litikai élet fogadja. Itt ismerkedik meg a francia és angol utópista szocializmussal.
Marxra ebben az időszakban nagy hatással Feuerbach materializmusa van. Méltányolja
annak harcát a vallás, a spekulatív filozófia ellen. Ugyanakkor bírálja azt a feuerbachi
felfogást, mely szerint a vallás az ember változatlan antropológiai lényegének vissza-
tükröződése.

Marx ebben az időszakban jut el arra a következtetésre, hogy a vallás a kizsák-
mányolással, az elnyomással van összefüggésben. Megállapítja: a vallás önmagában tar-
talmatlan, nem az égből, hanem a földből táplálkozik, s a torz valóság megszűnésével,
amelynek elmélete, önmagától megszűnik, elpusztul.

Marx azt vallja, hogy meg kell teremteni a filozófia és a politika szövetségét, ha
azt akarjuk, hogy a filozófia igazság legyen. Ezen a ponton Marx véglegesen eljut a
régi doktriner filoz.ófia tagadásához, és tudatára ébred annak, hogy a régi filozófiát
gyökeresen át kell alakítani.

1844 elején két - Marx fejlődése szempontjából fontos - műve jelenik meg. Az
egyik mű címe: „A hegeli jogfilozófia kritikájához". Ebben fogalmazza meg - anélkül,
hogy kisebbítené az elmélet jelentőségét - hogy „a társadalmi élet gyökeres átalakításá-
nak fő fegyvere nem a kritika, nem az elmélet, hanem a forradalom." Ebben a tanul-
mányban mutatja ki először, hogy az ember teljes felszabadítására képes egyetlen erő
csak a proletariátus lehet. Ehhez azonban új filozófiára van szükség, olyanra, amely fel-
tárja a környező valóság lényegét. Marx már ekkor azt vallja: „Miként a filozófia a
proletariátusban találja meg anyagi, úgy a proletariátus a filozófiában találja meg szel-
lemi fegyverét."

A másik mű címe: „A zsidókérdéshez". Ebben Marx azokkal a nézetekkel vitázva,
amelyek szerint a demokratikus átalakulás az ember végleges felszabadulását jelenti,
kifejti: ,,elismeri a polgári demokratikus átalakulás, a politikai emancipáció progresz-
sziv jelentőségét, de szembeállítja vele az emberi emancipációt, a szocialista forradal-
mat, amely megszünteti a magántulajdont és az ember mindennemű elnyomását és ki-
zsákmányolását."
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A „Zsidókérdésben" megírt gondolatait Marx továbbfejleszti azokban a feljegy-
zésekbén, amelyek „Gazdasági és filozófiai kéziratok 1844-ből" címen maradtak fenn az
utókor számára.

Marx ezekben a kéziratokban a klasszikus angol polgári politikai gazdaságtan bí-
rálata során fogalmazza meg a dialektikus és történelmi materializmus kiinduló alap-
tételét, s ezzel alapozza meg lényegében már kommunista világnézetét.

Marxnak a barátsága Engelsszel 1844-től szövődik olyanná, amilyent a világ ezelőtt
és azóta sem ismert. Engels egyéni fejlődésének az útja hasonló ahhoz, amit Marx
végigjárt. Engels első nagy műve „A nemzetgazdaságtan bírálatának vázlata" címmel
1844-ben jelent meg. „A munkásosztály helyzete Angliában" című műve 1844-45-ben szü-
letik. Engels bírálva Smith és Richardó nézeteit, ezekben a művekben fogalmazza meg,
hogy a munkásosztály nem csupán szenvedő osztály, hanem történelmi szerepre hivatott
forradalmi vezető osztály. Az a helyzet, amelyben a munkásosztály él, - hangsúlyozza
Engels - rákényszeríti őt a teljes felszabaduláshoz vezető forradalmi harcra. A mun-
kásosztályt a forradalmi harc rávezeti arra a felismerésre, hogy számára a szocializ-
muson kívül nincs más út. A burzsoá rend bajait - fogalmazza meg Engels - nem lehet
meggyógyítani, a ,,hűbéri szocializmus"-sal. Ekkor fogalmazza meg először a társadalom
progresszív fejlődéséről, a néptömegek történelemformáló szerepéről később még telje-
sebben, pontosabban megfogalmazott tudományos nézetét.

Engels azt vallja egyrészt: hogy a proletariátusnak ahhoz, hogy betöltse történel-
mi hivatását, a burzsoáziával ellentétes érdekeket és elveket valló önálló osztállyá kell
szerveződjön, másrészt: a szocializmus csak akkor válik igazán anyagi erővé, ha a mun-
kásosztály harcának céljává válik. Nem kétséges, hogy ezekben a kérdésekben már az
elmélet és a gyakorlat szoros összekapcsolásának a feladatai vannak megfogalmazva.

Marx és Engels 1844-46 közötti időszakban írják meg a „Szent család"-ot és a
„Német ideológiát". A két műben a dialektikus és történelmi materializmus alaptételeit
dolgozzák ki.

A „Szent család"-ban Marx közeledik az értéktöbblet és a társadalmi, termelési
viszonyok - általunk ismert - marxi elméletéhez. Ekkor Marxnak már majdnem teljesen
kialakult álláspontja van a proletariátus forradalmi szerepéről és történelmi hivatásáról.
Lényegében ez már a tudományos kommunizmus alaptételeinek kifejtése, bár még érez-
hető a feuerbachi hatás. Ugyanis Marx és Engels a tőkés termelési viszonyokat még úgy
ítélik meg, mint az emberi természet eltorzulását. Az általuk kifejtett tételeket még a
feuerbachi „reális humanizmus" terminológiájával jelölik.

Marx „Tézisek Feuerbachról" c. művében már Feuerbach materializmusát a kapi-
talista társadalmi viszonyokkal hozza összefüggésbe, sajátját pedig úgy jellemzi, mint a
társadalmi élet kommunista átalakításának filozófiai megalapozását.

Marx a „Német ideológiában" már megtette azt a lépést, amely szükséges volt
materialista történelemszemléletének kifejtéséhez. Ebben a műben már Marx és Engels
magukat kommunista materialistáknak nevezik és elvetik a ^reális humanizmus" termi-
nológiáját. A „Német ideológiában" írják meg egyrészt, hogy a társadalmi lét határozza
meg a társadalmi tudatot és nem megfordítva, ahogyan ezt addig elképzelték, másrészt
a termelő erők és termelési viszonyok fogalmát; harmadszor: az osztályharccal össze-
függésben azt, hogy törvényszerű minden olyan társadalomban, ahol a magántulajdonon
alapuló termelési viszonyok uralkodnak. Végső fokon tehát a társadalmi forradalmak
elkerülhetetlenek és elvezetnek az osztálynélküli társadalomhoz.

Végül egy adott társadalomban uralkodó eszmék mindig a hatalmon lévő osztály
eszméi s az állam, függetlenül a kormányformától, mindig annak az osztálynak a dikta-
túráját testesíti meg, amely birtokolja a termelési eszközöket. Ez a gondolat Marxot kö-
zeljuttatja a proletárdiktatúra megfogalmazásához.
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Marx ezt követően írja meg válaszul Proudhonnak a „Filozófia nyomora" c. mű-
vét. Marx ekkor már minden vonatkozásban a legszilárdabban vallja, hogy a kapita-
lizmust nem megjavítani, hanem társadalmi forradalom útján megdönteni kell. Az 1847
végén megírt „Kommunista Kiáltvány" tetézi be a proletariátus tudományos világnézete,
a dialektikus és történelmi materializmus történelmi folyamatát. A „Kommunista Ki-
áltvány" már teljesen érett marxista alkotás. A ,,Kommunista Kiáltvány" megírásának
időszakában már és azt követően Marx következetes harcot indít a proletár párt meg-
teremtéséért. Ebben a harcban nemcsak kidolgozott tudományos világnézet, hanem az
1848-49-es európai polgári demokratikus forradalmak gyakorlati tapasztalatai is közre-
játszanak. Az Üj Rajnai Űjságnál 1844. jan. 1-1849. május 19-ig eltöltött idő Marx szem-
pontjából fontos.

A Kommunisták Szövetsége 1847-ben alakult meg az Igazak Szövetségéből, Lon-
donban. A Kommunisták Szövetsége Marx és Engels elképzelései szerint jött létre. Az
Igazak Szövetsége tagsági igazolványán még ez volt felírva „Minden ember testvér", a
Kommunisták Szövetségének tagsági igazolványán már az, hogy „Világ proletárjai,
egyesüljetek!"

Marx és Engels tevékenyen vett részt az 1848-49-es európai polgári demokratikus
forradalomban. Marx mindig ott található, ahol legnagyobb szükség van rá. Engels
személyesen készítette a tervét és vezette az 1848 tavaszán lezajlott pfalzi felkelést. Az
európai forradalmak bukása után Marx erőteljesen hadakozik a „forradalom csinálás"
szemlélete ellen, amelyet többen, így Louis Blanc, Ledru Rollin, Mazzini terjesztettek,
de a fenti nézethez hasonlót terjesztettek az emigrációban élő Kossuth és hívei is.

A különböző nézőpontok összecsapása következményeként szakadás állt be a Kom-
munisták Szövetségében. A szakadás után a Szövetség központját Kölnbe tették át,
ahol az 1852-ig a „kölni komunista perig" dolgozott. Ekkor mondták ki a feloszlatását.
1052-től 1864-ig, az I. Internacionálé megalakulásáig 12 harcos esztendő telt el. A 12
év időszakában végbement fejlődésnek jellemzője egyrészt: a kapitalizmus erőteljes tér-
hódítása Európában, másrészt: a nemzetközi proletariátus megerősödése. Az I. Inter-
nacionálé Főtanácsába Marxot is beválasztották. Ö írta az Alapító Üzenetet és a Szer-
vezeti Szabályzatot is.

Az I. Internacionálé alakulásának pillanatában nagyon egyenetlen és vegyes összeté-
telű volt. Ott voltak Marx és Engels, az őket követő Wilhelm Liebknecht, August Bébel.
Megtalálhatók Proudhon eszméinek követői, valamint Lassalle, de kisértett Bakunyin
anarchista szelleme is. Az I. Internacionálé bármilyen vegyes összetételű is volt, a Marx
nézeteivel szembenálló két fő irányzat körvonalai érzékelhetők, egyrészt: a kispolgári
szocializmus-hirdetők opportunista, reakciós irányzata1, másrészt a baloldali opportunista
álforradalmi, anarchista irányzat.

A marxizmus a burzsoá ideológia elleni kérlelhetetlen harccal egyidőben a munkás-
mozgalmon belül jelentkező két irányzat elleni harcban vívta ki magának az uralkodó
eszme szerepkörét a proletariátus soraiban.

Marx számára az 1870-es francia-porosz háború, majd ezt követően a „Párizsi
Kommün" nagy tapasztalatokat szolgáltatott.

Marx a kommün bukása után közvetlenül megírja a „Polgárháború Franciaroszág-
ban" c. művét. Ezzel állít emléket a kommünnek. A kommün tapasztalatai azonban
Marxot két fontos konzekvencia levonására késztették. Egyrészt: a forradalomnak nem
szabad egyik kézből a másikba átvenni a demokratikus államgépezetet, hanem könyör-
telenül szét kell azt zúzni. Másrészt: a proletariátusnak minden országban szüksége van
olyan önálló politikai pártra, amely győzelemre viszi a forradalmat a burzsoáziával
szemben és vezeti a szocializmus útján.
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Marx elképzeléseit javaslatként is előterjesztette, s azt 1871-ben a londoni, és
1872-ben a hágai kongresszusokon elfogadják.

Marx történelmi érdeme abban van, hogy kora szükségletét kielégítette, kidolgozta
a proletariátus forradalmi elméletéti, azt összekapcsolta a gyakorlati munkásmozgalom-
mal, s ezáltal létrehozta a proletariátus önálló forradalmi politikai pártját. Ezzel a pro-
letariátus kezébe adta nemcsak szellemi, hanem legfontosabb politikai fegyverét is á
burzsoázia legyőzéséhez, a szocialista társadalom felépítéséhez. Ez emelte őt kor-
társai fölé.

Marx sok évig tartó gazdasági tanulmányainak első terméke a „Politikai gazdaság-
tan bírálatához" címen 1859-ben jelenik meg. Fő műve, a Tőke első kötete 1867-berl ke-
rül kiadásra. 1875-ben írja Marx a „Góthai Program kritikája" című tanulmányát, s
ebben már világosan, egyértelműen meghatározza a proletárdiktatúra fogalmát.

Ha Marx levelezéseit és esetenkénti önvallomásait vesszük figyelembe, azokból
egyértelműen kiderül, hogy bárki másnál jobban látta és tudta: új elméletet a semmiből
előteremteni nem lehet. Aki valami újat akar alkotni, annak a régit alaposan, tövéről
hegyére meg kell ismerni, el kell sajátítani. Marx sohasem tagadta, hogy tanításának
elméleti forrását egyrészt a klasszikus német filozófia, másrészt a klaszikus angol poli-
tikai gazdaságtan, harmadszor a XIX. század eleji utópista szocialisták tanításai adták.
Marx azonban új minőséget hozott létre azzal, hogy felfedezte az emberi társadalom
fejlődéstörvényeit, azt az egyszerűnek tűnő tényt, hogy az embereknek először enniök,
lakniok, ruházkodniuk kell, mielőtt politikával, tudománnyal stb. foglalkoznak. Marx
mutatta ki, hogy a mindenkori gazdasági fejlettségi fok az az alap, amiből egy adott
korszak emberi társadalmának tudata kifejlődik, ezért azokat a gazdasági alapból ki-
indulva kell magyarázni, és nem megfordítva.

Marx mutatta ki a munka kettős jellegét, és fedezte fel az értéktöbbletet, mint a
munka és tőke közötti kibékíthetetlen ellentét fő forrását, s ezzel bebizonyította a ka-
pitalizmusból a szocializmusba való átmenet elkerülhetetlenségét.

Marx bizonyította be, hogy a munkásosztály nemcsak szenvedő, hanem történelmi
szerepre hivatott forradalmi osztály. Marx kapcsolta egybe a szocialista tanítást az
értéktöbblet elmélettel, s ezáltal a szocializmust utópiából tudománnyá változtatta. Ki-
mutatta, hogy a szocializmus egy osztálynak, és pedig a proletariátusnak az eszméje.

Marx tanításai megtestesítik az elmélet és a gyakorlat egységét. Franz Mehring,
Marx egyik legjobb életrajz írója a következőképpen fogalmaz: „Marx páratlan nagy-
ságának forrása minden bizonnyal nem utolsó sorban az, hogy benne a gondolat és a tett
embere elválaszthatatlanul egybeforrt, s e kettő egymást kölcsönösen kiegészítette. De
nem kevésbé bizonyos az sem, hogy a benne rejlő harcos mindenkor megelőzte a gon-
dolkodót."

III.

A tudományos kommunista világnézet 120 éves fejlődése és kiteljesedése során nem
egyszer bizonyosodott be, hogy nem tűri a sematizmust), formalizmust. A marxizmus ab-
ban az értelemben is sajátos tudomány, hogy az emberi társadalom gyökeres átalakítá-
sához vezető zárhoz megfelelő kulcsot csak annak a kezébe ad, aki teljesen azonosul
vele, aki szelleméhez és nem írott betűihez ragaszkodik.

A tudományos kommunista világnézet kiteljesedése azt is jelenti, hogy már Marx
és Engels életében továbbfejlődik, gazdagodik.

Lenin is éppen azért volt képes valamennyi kortársánál jobban megvédeni a marxiz-
mus tisztaságát, időszerűségét bebizonyítani, végső fokon továbbfejleszteni azt, mert
nem dogmaként, hanem a cselekvés vezérfonalaként kezelte, olyan tudománynak tekin-

102



tette, amely a gyakorlat által állandóan gazdagodik. Lenin sohasem rsiipán ismételget -
te a Marx által leírt alapigazságokat. Lenin éppen azért vnlr képes teljesebbé tenni .1
munkásosztály forradalmi elméletet és gyakorlatát, mert- Marx szellemében volt bátor
sága és tudott dialektikusán gondolkodni, cselekedni, tagadni és ha szükséges volt a
munkásosztály érdekeinek megfelelően új helyzetben szakítani :i/ elavult formákkal ''••••
formulákkal, s azok helyébe újakat állítani.

Lenin, Marx szellemében sz.inte egyedül úszva szemben az árral, tooyban létrchozi.i
a-; újwpusú forradalmi pártot. 1905-ben felismerte, hogy a szétzúzott burzsoa államgépezet
helyébe nem a parlamenti köztársaságot, hanem a szovjeteket kell állítani. Lenin fo-
galmazta meg a mensevikek nézeteivel szemben az 1905-ös forradalom előtt a munka;
Oii/úly vehető szerepének szükségességét és lehetőségét a demokratikus forradalomban.
Kimutatta, hogy a munkásosztály megfelelő szövetségesek megtalálása esetén és csak is
ebben az esetben képes a demokratikus forradalmat átfcjles/teni szocialista forrada-
lommá permanens módon.

Lenin megcáfolva Kautsky álláspontját kimutatta, hogv a kapitalizmus impcrinlistvi
szakasza a proletár forradalmak korszaka.

Lenin nem félt- attól sem, hogy megfogalmazza: a kapitalizmus ogvenlőHen fejlő-
déinek eredményeként a szocialista forradalom győzelmére egy országban is van le
hetőség, sőt a szocializmus is felépíthető egy országban. Lenin volt az. aki az első impe-
rialista világháború időszakában a II. Internacionálé opporrunista. megalkuvó vezérei
nck hangzatos „honvédő háború" jelszavával szemben megfogalmazta a háhnrú polgár-
háborúvá változtatásának bolsevik jelszavát.

Lenin nem tiszteli1 sem tekintélyt, sem hagyományokat, ha a marxizmus védcimé
fői, tisztaságának megóvásáról volt szó. Ez vezette őt és követőit a TT. Tnternacionál.:
vezetőivel való szakításig, a Kommunista Internacionálé megalakításáig roicj-bcn.

Marx Károly tanításai teljesednek ki abban', hogy korunk alapvető tartalma a ka-
pitalizmusból a szocializmusba való átmenet. Ez a folyamat 1917-ben kezdődött a Na.tr.
Októberi Szocialista Forradalom győzelmével. Ebben a folyamatban született meg a
világ első szocialista állama, a Szovjetunió, majd a szocialista világtendszer, amely már
a világ három földrészén van jelen. Ez a folyamat mélyú-ette el a kapitalizmus általános
válságát úgy, hogy ez a válság át meg át hatja a kapitalizmus gazdaságát, politikáját,
társadalmi viszonyait és szellemi életét. Fbből az általános válságból a kapitalizmus szó
inára nincs kivezető út.

A tudományos kommunizmus eszméje és gyakorlata teljesedik ki azáltal is, hogv
míg 1848-ban a Kommunista Kiáltványra csak néhányan válaszoltak Európában, nap
jainkban 88 kommunista és munkáspárt közel 50 millió taggal él és dolgozik a vilás
legkülönbözőbb tájain.

Marx-Engels és Lenin tanításait százszor és ezerszer megpróbálták már elteméi
ni az ellenfelei, ám a munkásosztály tudományos világnézete mindannyiszor erősebben
éled újra és bizonyítja be lebírhatatlanságát. A marxizmus-leninizmus Icbírhatatlan
erejének a forrása az, hogy igaz az, hogy hűen kifejezi a dolgozók száz és százmilliói-
nak gondolatát és törekvéseit, az, hogy a gyakorlatban állandóan gazdagodó rudománv
ezért napjainkban is időszerű.

Marx tanításai nélkül, főként pedig politikai gazdaságtana nélkül nem értenénk
meg az állammonopolista kapitalizmus politikáját, stratégiáját és taktikáját.

Marxnak, Engelsnek, Leninnek a kapitalizmusra érvényes tanításait, azok időszc
rűségét nem teffii elavulttá az, hogy a Tőke I. kötete megjelenése óta roi év telt el
Ez alatt a 101 év alatt a kapitalizmus bárhogyan is változott formailag, nem változ-
tatta meg azt az alaptermészetét, hogy amig tőkés magántulajdon létezik, addig kizsák-
mányolás is van. Az a körülmény, hogy a fejlett tőkés országokban a dolgozók - akik
dolgoznak - élet-körülménye javult az elmúlt évtizedekhez viszonyítva, nem tette cl
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avulttá a marxi elnyomorodási tételt, mert éppen Marx tanítása felhasználásának ered-
ménye az, hogy a munkásosztály harca eredményeként helyzetének javulását érte el.

Ahogyan korábban*, úgy napjainkban is a munkásosztálynak és a burzsoáziának
mint osztálynak a viszonyát, a közöttük ténylegesen meglévő kibékíthetetlen ellentéte-
ket elsősorban az értéktöbblet rátája1, az aránylágos bérek alakítják és szülik, nem pedig
a munkások bérének abszolút nagysága. Ha ez nem így volna, érthetetlenül állnánk nap-
jainkban a fejlett tőkés országok munkásmozgalmában végbemenő balratolódás, a mun-
kásosztály egyre fokozódó gazdasági és politikai követelései előtt.

Marx gazdasági tanításai időszerűek és érvényesek a szocialista viszonyok körül-
ményei között is, mert konkrét elméleti és gyakorlati útmutatást adnak a gazdasági fel-
adatok megoldásához. Marx például az árak mozgásának centrumát az áruk értékével,
előállításukhoz társadalmilag szükséges munka mennyiségével határozta meg. A ter-
melési ár marxi elmélete időszerű és nélkülözhetetlen a szocialista árképzésben. Marx
hangsúlyt helyezett arra, hogy ahol tartós árutermelés folyik, az áruk cseréjében az
egyenértékek cseréje realizálódik. Ez a tétel szocialista viszonyok közepette az anyagi
javak elosztásában nélkülözhetetlen a gyakorlat számára, hiszen az egyén, a kisebb kol-
lektíva és az össztársadalom viszonyában sem érvényesülhetnek más elvek, mint az áru-
cserében, amikor az anyagi javak elosztásáról van szó. Az anyagi javakból mindenki
munkája szerint kell részesedjen. Mindenki kapja meg, amiért megdolgozott és fizesse
meg, amit elfogyasztott, vagy amit elfogyasztani akar. Ez nagyon fontos alapelve az új
gazdasági mechanizmusnak hazánkban is.

Marxnak a munkáspártok egymáshoz való viszonyáról kialakult álláspontja és taní-
tásai, amelyeket hűen tükröznek a gyakorlati munkásmozgalommal összefüggésben írt
munkái, ma is időszerűek, annak ellenére, hogy a nemzetközi munkásmozgalom ki-
nőtte nemcsak az I. Internacionálé, hanem az azt követő valamennyi nemzetközi mun-
kásszervezet kereteit.

Marx azt vallotta, hogy a munkáspártok nemzetközi szervezete a pártok számára
nem valamiféle pápai központ, ellenőrző hatalom, hanem egyesítő kötelék. Miközben
ellene volt annak, hogy a nemzetközi munkásszervezet valamiféle mozgáskorlátozó, ön-
állóságot megvonó pápai központ legyen, hangsúlyozta, hogy a munkáspártok nem le-
hetnek meg a nemzetközi munkásmozgalom más pártjainak támogatása nélkül. A mun-
káspártok elvi segítségnyújtása semmiképpen sem jelent beavatkozást más pártok po-
litikájába. A nemzetközi munkásmozgalomnak közös érdeke, hogy valamennyi párt he-
lyes úton járjon, mert minden párt sikerei, vagy kudarcai nemcsak saját, hanem a nem-
zetközi munkásmozgalom állapotával is összefüggenek.

Marx azt tanította, hogy még a munkáspártok között sem lehet minden részletre
kiterjedő egység, de az alapkérdésekben egységnek kell lennie, ha a testvérpártok ered-
ményesen kívánnak harcolni a nemzetközileg összefogott burzsoázia ellen. Az alapkér-
désekben szükséges egység viszont csak úgy lehetséges, ha valamennyi párt proletár
internacionalista alapon áll.

Kedvező dolog, hogy hazánk fővárosában lezajlott konzultatív tanácskozáson a
testvérpártok szükségesnek tartották az imperializmus elleni akcióegység megteremtését,
411ást foglaltak, hogy 1968 novemberében Moszkvában legyen meg a nagy nemzetközi
tanácskozás. Ez a testvérpártok egységének kialakulására mutat egy nagyon fontos
alapkérdéssel összefüggésben.

Számunkra nagy biztonságot nyújtó tény, hogy pártunk, az MSZMP azok közé a
pártok közé tartozik, amelyek következetesen járják Marx-Engels-Lenin útjait. Pár-
tunk és szocialista államunk kül- és belpolitikája megfelel a saját, a nemzetközi mun-
kásmozgalom és az emberi haladás általános érdekeinek. Jó érezni és tapasztalni, hogy
pártunk politikája következtés, mert ez a legfontosabb feltétel ahhoz, hogy eredménye-
ién haladjunk a szocializmus építésének útján. Dr. Ungor Tibor
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