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Kautsky 1854 október 16-án született Prágában egy cseh-né" 
met házaspár első gyermekeként. A z apja volt cseh, minek követ-
kecatéíbem fannak tekintették őt w, a középiskolában és az egyete
men tűrnie kellett osztrák és német társainak a cseheknek „kijá
ró** megalázó támadásait. Még középiskolás fiatal diák, amikor a 

Jiusziták mintájára kirobbanó cseh forradalomról, a Habsburgok 
elűzéséről és a iszabad cseh köztársaság kikiáltásáról álmodozik. 
1871-ben a francia forradalmárokért és a kommünért lelkesedik. 
A kommün a szocializmusra tereli figyelmét, szocialista könyve
ket olvas, tanul, és 1875 januárjában belép az éipip akkor megala
kuló osztrák szociáldemokrata pártba. 1882 őiszén megalapítja a 
Neue Zeit cimü tudományos folyóiratot, amely évtizedeken keresz
tüli megtartja vezető helyét. A z egész világ szocialista vezetői — 
mondhatjuk i — ezen a folyóiraton keresztül nevelkedtek, minden 
ojrszág szocialista gondolkodói e lap hasábjain fejtették ki néze
teiket ugy elméleti, mint taktikai kérdéseket illetőleg. Itt jelentet
ték meg a történelmi materializmus hatása és szemipontjai szerint 
megirt filozófiai, természettudományi, közgazdasági, vallási, iro
dalmi és művészeti kérdésekkel foglalkozó tanulmányaikat. 

1883 év végén Zürichbe, majd Londonba megy, hogy régi ál
mát, az Bngelssel való közvetlen együttműködést és tanulmányai
nak a British Múzeumban való folytatását megvallósitsa. London
ban jelennek meg első könyvei, melyek közül egy-kettő még ma is 
kézikönyvnjaík iszámit;. í gy 1887-iben Marx gazdasági tanai, vala
mint Morus Tamás és utópiája 1888-ban, és a Die Klassengegen-
isá'tze von 1789 cimü könyvo 1889-ben, 

A németországi kivételes állapotok megszüntetése után, arni 
az 1890-es februári választások eredménye volt, visszatér Német
országba " és Stuttgartban, a Neue Zeit székhelyén telepedik le. 
Első nagycibb munkája itt az 1892-ben megjelent Erfurti program. 

Bismarck kivételes törvényeinek bukása után uj korszak kez
dődik a német munkásmozgalom történetében és Kautsky életé
ben. Megkezdődik az irányzatok közötti harc. Előbb joibb, majd 
baloldalról próbálják írevizió alá venni a [marxizmust. Ebben a 
harcban a Bernstein által képviselt reformizmus (revizionizmus) 
ellen száll síkra. Számos vitairat mellett, amelyeket „a szoeiáliz-
|m!usfc}a való békés belenövés' - elmélete ellen irt, a századforduló 
éveinek legjelentősebb munkája az 1902-iben megjelent Szociális 
forradalom. 

Az 1905-ös orosz forradalom után ujabb harcok következnek. 
Ezúttal a párt balszárnyára került vezetők — Liebknecht, Luxem
burg, Ledebour és Lensch ellen, illetve az azok által képviselt el
méleti felfogás ellen indít harcot. A z erre a helyzetre alkalmazott 
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felfogását az 1909-ben megjelent Hatalom felé vezető ut fejezű ki. 
A XX . század első évtizedében jelennek meg történelmi és tu

dományosművei. (Akerszténység eredete, Marx Károly történelmi 
jelentősége, Az etika és a materiálisztikus történetfélfogás). A Vor
läufer des neueren Sozialismus három kötetében a plátói és őskeresz
tény kommunizmustól, a középkori szektákon a német reformá
ción és Münzer Tamáson át Mjorus Tamásig a szocializmus előfu
tárait mutatja be, A család és házasság eredete, A szaporodás és 
fejlődés a természetben és a társadalomban társadalom és termé
szettudományi kutatásainak az eredményei; a Nemzetiség és nem
zetköziség füzetében a nemzeti államról, a nemzetiségekről és a 
nemzetköziségről, az Ältere und neuere KolonidlpolÁtik-b&ri, továb
bá a Soziálizmus und Kolonialpolitik füzeteiben a gyarmati kérdé
sekről, a Schippel, Brentano und die Flott envorlageJban a gyar
matbirodalomhoz szükséges tengeri flotta épitésével kapcsolato
san mondja el véleményét; a Kereskedelempolitika és szociálde
mokrácia füzetében pedig azt bizonyítja, hogy az ipari fejlődés 
gyarmatok nélkül is lehetséges. 

A világháború uj helyzetet teremt. Kautsky eleinte — a, hadi
hitelek kérdésében i— a tartózkodást ajánlja, de amikor látja a 
kormány imperialista törekvéseit, élesen szembefordul azzal. Eb -
hen a kérdésben több, mint egy évtizedes harag után összetalálko
zik Bernsteinnal. Egyformán támadják is jobb és baloldalról. Izo
lálják. Hiába minden igyekezete. 1917-ben a szakadás meggátlá-
sára, egyik oldal sem hallgat rá. A z uj független szociáldemokrata 
párt vezetőinek többségével nem ért egyet, a régi, reformista ve
zetés alatt álló párt nem akarja megbocsátani a háború kitörése
ikor elfoglalt álláspontját. A dolgok odáig jutnak, hogy még a 
Neue Zeit szerkesztését is kiveszik kezéből. A III . internacionálé 
és a spartakusokkal szembeni ellentéte még nagyobb. Három na
gyobb, erősen polemikus hangú könyvet ir az 1918-1921-es időkö
zökben a kommunizmus ellen, a Proletariátus diktatúrája, Terro
rizmus és kommunizmus és A demokráciától az állami rabszolga
ságig címeken. Előbb Lenin, majd Trockij támadják, ő pedig a 
Szovjetunióval szemben mindinkább tagadó álláspontot foglal el. 

1918 novemberében kinevezik külügyminiszteri államtitkár
nak, de a független szociáldemokratákkal rövidesen c is kiválik a 
kormányból. Tovább dolgozik, kutat a külügyminisztérium irattá
rában és 1919-ben Német dokumentumok a háború kitörésére vo.-
•natkozólag címen 4 kötetben, majd Hogyan tört ki a háború cimen 
ujabb kötetben leplezte le a német diplomácia szerepét a háború 
kitörésében. 

1919-ben ő vezeti a szocializáló bizottság munkáját, de az an
tanthatalmak megakadályozzák a német kormány ilyenirányú tö
rekvéseit. 1920-ban a georgiai menseviki kormány meghívására 
hosszabb tanulmányutat tesz Georgiában, majd onnan hazatérve, 
minthogy a Neue Zeit szerkesztését nem adják kezébe, Bécsben te
lepedik le és újból tudományos kutatásokba merül. 1927-ben je
lenteti meg élete főművét (az 1800 oldalas Die materialistische Ge-
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schwhisatiffassiin-g-oi), amelynek bevezetőjében ( a következőket 
mondja : „ E z a k ö n y v egész életem munkásságának a kivonata. 
Megmutat ja azt a módszert , amellyel e gy félévszázadon keresztül 
dolgoztam.. . " 

A z utolsó évtizedben ujabb két nagy munkát adot t ki (Aus-
der FYühzeit des Marxismus; Krieg und Sozialismms.) 

Pá lyá ja ér te lmét csak egy nagyobb és rendszeres tanulmány; 
mérhet i le. A n n y i azonban minden behatóbb megokolás nélkül is 
tény, „ h o g y nemzedékeken keresztül hatott számos nagyérték i i 
munkájával (Mforus Tamás , Ag rá rké rdés stb.) s i rányított helyes 
fel ismeréseivel (az 1905-öis forradalom, a reviz ionizmus elleni 
harc . ) Sajátos utjának elvi á tv i lág í tását azonban csak nagy kor
társaival va ló (P lechanov, Mehr ing , Roza Luxemburg ) szembeái-
l itásából lehet megadni . Ejgy i l yen elemzés fedi fel azután azokat 
az összefüggéseket, amelyek közt Kautsky ki fe j leszt i és rendszer
be fog la l ja azokat az eltéréseit, amikben „ t o vább v i t t e " örökségét, 
a klasszikus és tudományos szocial izmust eredeti útjáról egy sajá
tos (csapásra. M in t élete főművében ő maga mondja : „ a z én kiin
dulási pontom még i s más vo l t és ez fe lkel tette érdeklődésemet 
o lyan jelenségek iránt, amelyekre M a r x és Enge ls kevesebb ügyet 
vetettek... Ők Hegeliből indultak ki, én Darwinból . Darwinnal ko
rábban kezdtem fogla lkozni , mint Marxsza l , az organizmus keletke
zésével korábban mint gazdaságtannal, a fa jok lé tér t való küzdel
mével korábban mint az osztá lyharccal " . (D ie materialistische 
Geschichtsauffasisung. 16. o. ) V a g y : „ A z t hiszem a közös törvényt, 
amelynek ugy az emberi , mint az ál lat i és növényi fejlődés alá van 
ve t ve abban ta lá lom meg, h o g y ugy a társadalmak, mint a fajok vá l 
tozásai t a környezet vál tozásaira kell v isszavezetni. Aho l a környe
zet nem változik, nem változnak m e g azok az organizmusok és 'or
ganizációk, amelyek azt lakják. Organizmusok és organizációk uj 
f o rmá i egy megvá l tozo t t környezethez va ló hozzáidomuiás révén 
jönnek lé t re " . ( I . m. I I . 630 o . ) A z a kiindulás, amit Kautsky ma
ga je löl m e g természetesen minden vonatkozásban sajátos eltéré
sekre vezetet t Kautsky igen széles elméleti és gyakor lat i tevé
kenységében. 

4 NÉMETEK SiS A FRANCIA GYARMATBIRODALOM. A francia la
pok és folyóiratok egy idő óta riadtan irnak a németek lázas af

rikai tevékenységéről, amelynek célja — megállapításuk szerint — 
nemcsak az elveszet gyarmatok visszaszerzése, de ujak, főleg francia 
'kézben, levők, meghódítása. A német propaganda rég és tervszerűen fo
lyik s ha alaposan megvizsgáljuk a németek által eddig gazdasági és 
politikai befolyásuk révén már is megszerzett fontos stratégiai ponto
kat, kiderül, hogy a francia gyarmatok békeritésére vonatkozó terveket 
eredményesen realizálják a németek. 

Németország háborús tervei közismertek. Ezekben a tervekben) a 
kelet- és délkeleteurópai államok gazdasági és politikai meghódítása 
mellett, .— ha el is hisszük Hit ler azon kijelentéseit, hogy Nyugateuró
páiban nincs semmiféle követelése, .— az elveszett gyarmatok vissza
szerzése és ujak meghódítása játsza a főszerepet. Akármilyen hihetet-


