
HAGYOMÁNYOK
Korunkat megvilágító fény
Marx Károly halálának 100. évfordulójára

A kiemelkedő alkotók, történelmi személyiségek születésének centenáriumá-
ról megemlékezni, az antik ókor óta szokása az emberiségnek. Olyan jelentő-
ségű gondolkodó, mint Marx Károly esetében, aki munkásságával új történel-
mi kort alapozott meg, azonban nemcsak indokolt, hanem megtisztelő köteles-
sége is az utókornak, hogy halálának évfordulójáról is megemlékezzen. Engels
sorai fejezik ki a legtalálóbban, mit jelentett, adott Marx az emberiségnek,
mindannyiunknak:

„Mi mindnyájan ő áltála vagyunk azok,
akik vagyunk; s a mai mozgalom is
az ő elméleti és gyakorlati tevékenysége révén
lett azzá, ami..."

(Engels W. Liebknechthez)

I.

1883. március 14-én délután háromnegyed háromkor Londonban „korunk
legnagyobb gondolkodója megszűnt gondolkodni": március 17-én helyezték
örök nyugalomra a highgate-i temetőben. Nagyságát, munkásságának értékét
már a kortársak többsége is elismerte, de igazi géniuszát az emberiség az 1917-
es orosz proletárforradalom győzelme után ismerhette meg. Ma pedig már a
polgári gondolkodók jó része is elismeri, hogy Marx életműve a „korunkat
megvilágító fény"-ek egyike.

Marx a tudomány forradalmára volt, pontosabban forradalmár a tudomá-
nyosság révén. „Igazi élethivatása az volt, hogy valamilyen módon közreműí-
ködjék a tőkés társadalom által létrehozott állami berendezkedések megdönté-
sén; hogy közreműködjék a modern proletariátus felszabadításán, amelyeket
elsőként ő ébresztett helyzetének és szükségleteinek tudatára, felszabadulása
feltételeinek tudatára." — mondotta Engels Marx sírjánál.
Mint tudós, két gyökeres felfedezést tett:

1. Felismerte az emberi történelem fejlődéstörvényeit, amit tömören így fog-
lalt össze: „Életük társadalmi termelésében az emberek meghatározott, szük-
ségszerű, akaratuktól független viszonyokba lépnek, termelési viszonyokba,
amelyek anyagi termelőerőik meghatározott fejlődési fokának felelnek meg. E
termelési viszonyok összessége alkotja a társadalom gazdasági szerkezetét, azt
a reális bázist, amelyen egy jogi és politikai felépítmény emelkedik, és amely-
nek meghatározott társadalmi tudatformák felelnek meg. Az anyagi élet ter-
melési módja szabja meg a társadalmi, politikai és szellemi életfolyamatot ál*-
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tálában. Nem az emberek tudata az, amely létüket, hanem megfordítva, társa-
dalmi létük az, amely tudatukat meghatározza." (MEM Vál. Művei II. köt.
1975, 6. old.)

2. Felismerte a tőkés termelési mód, a tőkés társadalom mozgástörvényeit;
felfedezte az értéktöbbletet, amely közgazdasági elméletének alapköve.

Marx zsenialitása abban csúcsosodik ki, hogy felfedezéseit az emberiség meg-
előző fejlődése történetének tanulságaira építette, s azokra a kérdésekre kere-
sett és adott választ, amelyeket kora, a 19. század második felének kapitaliz-
musa felvetett.
Lenin úgy értékelte ezt, hogy: „Tanítása a filozófia, a politikai gazdaságtan és
a szocializmus legnagyobb képviselői tanításának egyenes és közvetlen folyta-
tásaként jött létre."
Nézetei már életében széleskörben ismertté váltak, ami azt eredményezte, hogy
Marx kora legszeretettebb, de egyben leggyűlöltebb személyisége volt. A leg-
gyűlöltebb a nép elnyomói, kizsákmányolói részéről; s a legszeretettebb az el-
nyomottak, a kizsákmányolt proletariátus által.

Az egyik kortárs, a Marx-szal egyébként sokat vitatkozó, néhány kérdésben
eltérő álláspontot valló Wilhelm Liebknecht így emlékezett vissza a géniuszra:

Marx azok a nagy, kis és középsze-
rű emberek között, akiket ismertem,
egyike volt azoknak a keveseknek,
akik nem voltak hiúk. Ehhez túlságo-
san nagy és túlságosan erős — s alig-
hanem túlságosan büszke is volt. So-
hasem pózolt és mindig hű volt ön-
magához. Akár egy gyermek, képte-
len volt álarc viselésére és tettetésre.
Ha csak társadalmi vagy politikai
okok nem tiltották, kertelés nélkül
kimondotta és arcával is kifejezte
gondolatait és érzelmeit. S ha tartóz-
kodásra volt szükség, mondhatnám,
gyerekesen ügyetlenül viselkedett,
ami gyakran mulattatta barátait.
Nem volt alkalmas diplomatának, ha-
bár, vagy inkább éppen azért, mert
nagy politikus volt...
Sohasem volt Marxnál igazabb ember
— a megtestesült igazság volt. Csak
rá kellett nézni, és az ember rögtön
tudta, hányadán van. „Civilizált"
társadalmunkban persze, amelyben
állandó a hadiállapot, nem lehet min-
dig megmondani az igazat — ez azt
jelentené, hogy kiszolgáltatjuk ma-
gunkat az ellenségnek vagy társadal-
mi kiátkozásnak tesszük ki magun-
kat —, de ha az igazat gyakran nem

is lehet megmondani, azért még nem
kell valótlant mondani. Nem mond-
hatom meg mindig, amit érzek és
gondolok, de ez nem jelenti azt, hogy
azt mondjam vagy azt kell monda-
nom, amit nem érzek és nem gondo-
lok. Az előbbi okosság, az utóbbi ala-
koskodás. És Marx sohasem alakos-
kodott. Erre egyszerűen képtelen
volt — akárcsak a romlatlan gyer-
mek. Felesége gyakran nevezte így:
„az én nagy gyermekem". S felesé-
génél jobban senki nem értette és is-
merte őt — még Engels sem. S való-
ban, ha — idézőjelben — társaságba
került, ahol a külsőségeket fontosnak
tartották, s ahol az ember nem visel-
kedhetik fesztelenül, a mi Szerecse-
nünk csakugyan olyan volt, mint egy
nagy gyerek, és úgy zavarba tudott
jönni és elpirulni, mint egy kisgye-
rek....
Rossz fényképet nem ismerek Marx-
ról. Mindegyik kép igazi valójában
mutatja őt, mert ő mindig igazi va-
lójában mutatta magát."
(„Mohr und General." Szerecsen és
Tábornok: Visszaemlékezések Marxra
és Engelsre, Berlin 1970, 348—349.
old.)
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A fiatal Marx már az 1835-ben, „Egy ifjú gondolatai foglalkozása megvá-
lasztásáról" címen írt gimnáziumi dolgozatában megfogalmazta később kitel-
jesedő munkásságának ars poeticáját: „Ha az ember csupán saját maga számá-
ra dolgozik, akkor talán hírneves tudóssá, nagy bölccsé, kiváló költővé válhat,
de sohasem teljes, igazán nagy emberré. Ha az ember olyan foglalkozást vá-
lasztott, amelynek keretében a legtöbbet munkálkodhat az emberiség javára,
akkor nem szánalmas, korlátolt önző örömet érez, hanem öröme a milliók örö-
me lesz."
Hogy mennyire helyesen látta és teljesítette küldetését, egész későbbi élete és
művei bizonyítják.

A fiatal gondolkodó 1841. április 15-én kapta meg kitüntetéses doktori dip-
lomáját a jénai egyetemen. Érdeklődése ekkoriban még kora legnagyobb idea-
lista dialektikusának, Hegel rendszerének tanulmányozására irányult. A ber-
lini ifjú-hegeliánusok körében ismerkedett meg Engelsszel, a későbbi elvá-
laszthatatlan baráttal és harcostárssal.

A társadalmi-gazdasági viszonyok és a proletariátus helyzetének tanulmá-
nyozása azonban a negyvenes évek közepétől fokozatosan szembefordították a
hegeli filozófiával, mert annak idealizmusa, békülékeny tendenciái és konzer-
vatív politikai következtetései nem feleltek meg a reális társadalmi fejlődés
követelményeinek, s a forradalmi folyamatoknak. Ezt a tisztuló, elmélyülő, a
helyes útra találó korszakot olyan művek születése fémjelzi, mint a „Gazda-
sági-filozófiai kéziratok" (1844); „A szent család" (1845); „A német ideológia"
(1846) és a „Tézisek Feuerbachról" (1845). A tudományos kutatások eredmé-
nyeinek általánosítása és az új elmélet alapjainak lerakása legvilágosabban, a
kiforrott marxizmus egyik legelső alkotásában, „A filozófia nyomorúságá"-ban
(1847) látott napvilágot.

Marx életében a gyökeres forradalmi fordulat az 1847—49-es esztendők hoz^
ták. 1847-ben — az akkor Brüsszelben élő Marx — csatlakozott az „Igazak Szö-
vetsége" (később „Kommunisták Szövetsége") nevű titkos társasághoz. A Szö-
vetség II. Kongresszusának megbízásából írták meg Engelsszel „A Kommunis-
ta Párt Kiáltványát" (1848), amelyben már világosak a marxizmus osztály-
harcos alapelvei. Lenin értékelése szerint e műben már világosan kifejtették
az „új világszemléletet, a következetes, a társadalmi élet területét is átfogó
materializmust, a dialektikát, mint a legsokoldalúbb és legmélyebb fejlődés-
tant, az osztályharc elméletét és a proletariátusnak, az új, kommunista társa-
dalom megalkotójának világtörténelmi, forradalmi szerepéről szóló elméletét."
(Lenin Művei, 21. köt. 36. old.)

Az 1848—49-es forradalmak időszakában Marx Németországban ott volt a
politikai küzdelmek élvonalában. Megalapította és vezette a „Neue Rheinische
Zeitung"-ot, melynek hasábjain síkraszállt a proletárforradalom szükségessé-
ge és elkerülhetetlensége mellett. Tevékenységéért 1849-ben kiutasították Né-
metországból; véglegesen Londonban telepedett le. Az 1848—49-es forradal-
mak tapasztalatait mindenre kiterjedően feldolgozta, ami jó alapot adott szá-
mára az osztályharc és a szocialista forradalom elméletének továbbfejleszté-
séhez.

Az 1850-es évek végétől Marx a politikai gazdaságtan tudományos megala-
pozását tekintette fő feladatának. Ezért is érezte egyik legfőbb céljának „A tő-
ke" megírását, amelynek első kötete 1867-ben jelent meg. „A tőke" kimagasló
filozófiai és közgazdasági jelentőségű mű, a tudományos kutatás dialektikus
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módszerének ragyogó példája. Itt válik tudomány a történelem materialista ér-
telmezésének hipotéziséből, melyet először 1859-ben körvonalazott, ..A politi-
kai gazdaságtan bírálatához" címmel írt munkájának előszavában.

2.

Megkerülhetetlen a kérdés: mit jelent Marx több mint 100 év távlatából a
mánakí?

Mindent, ami jelenünk tartalma és jövőnk célja; — s ehhez szilárd és vilá-
gos eszmei alapot, eligazító útmutatást, nélkülözhetetlen eszközt a mindennapi
gyakorlathoz.

Ebből a roppant hagyatékból azonban értően és elkötelezetten kell meríte-
nünk. Megismerésében pedig el kell jutnunk abba a mélységbe, amely már fel-
jogosít és képessé tesz a gazdagításra, a továbbfejlesztésre.

A Marx-i életműhöz való közeledésben minden szélsőség k^áros. A dogmává
merevítés ugyanúgy árt. mint a mindenároni revideálás. Csakis abban a dia-
lektikus egységében szabad megragadnunk, amilyen maga az eszme, illetve
ahogyan a marxizmus a valóságot vizsgálja és ábrázolja.

Marx kimutatta a szocialista társadalom létrejöttének objektív szükségsze-
rűségét, lehetőségeit, és vázolta a folyamat főbb jellegzetességeit is. De éppen
tudományos- és osztályelkötelezett lelkiismerete nem engedhette számára, hogy
megkísérelje az új társadalom mindent átfogó, részletes képének a felvázolá-
sát. Nem próbálta előrelátni az előre nem láthatót; csak azt írta le, amit kuta-
tatásaival bizonyítani is tudott.
Napjaink problémáinak megoldására tehát a „recepteket" hiába is keresnénk
műveiben. A marxi életművet marxista módon kell felhasználnunk, úgy, hogy
elméletét, felfogásmódját, tételeit vezérfonalnak, elméleti kiindulópontnak,
módszernek tekintjük a mai, illetve a holnapi valóság vizsgálatához. Mert Marx
halhatatlanságát nem egy-egy konkrét tétele, hanem az egész eszmerendszer-
ből áradó, a megismerést és a cselekvést szüntelenül előrevivő szelleme adja.

Hogyan áldozhatunk tehát a nagy klasszikus emlékének a legjobban? Erre
a kérdésre már Marx sírjánál elhangzott a válasz Wilhelm Liebknecht-től:

„A halott nem halt meg. Él a proletariátus szívében és a proletariátus tuda-
tában. Emléke nem halványul el, tanítása mind szélesebb körben hat majd.
Gyász helyett cselekedni fogunk a nagy halott szellemében, minden erővel ar-
ra törekedve, hogy a lehető leggyorsabban megvalósuljon mindaz, amire taní-
tott és amire törekedett. Emlékének így áldozhatunk a legjobban."

DR. BARTA ÁRPÁD


