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2 MATTHIAS ISTVÁN KÖHLER

„Onánia és nemi szerelem” 
– megjegyzések a az „Elidegenedés és emancipáció – 

Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok” c. konferenciához 
(2014. november 13-14., Budapesti Corvinus Egyetem)

1.

„A filozófia és a való világ tanulmányozása úgy viszonylanak egymás-
hoz, mint az onánia és a nemi szerelem.”1 Efféle dolgokat írt Marx a 
filozófiáról, és ma talán azt kérdeznénk, mégis mi kifogása lehetett 
tulajdonképpen az onániával szemben. És vajon mit érthetett az ezzel 
szembeállított és meglehetősen ködös „nemi szerelem” (vagy a „való 
világ tanulmányozása”) fogalmán egyáltalán? Bárhogy is legyen, eb-
ből az ortodox marxi(sta) perspektívából tekintve legalábbis a tavaly 
novemberben Budapesten megrendezett „Elidegenedés és eman-
cipáció – Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok” konferencia 
címének megfelelően sokkal inkább az önkielégítés orgiája, mintsem 
a nemi szerelem, helyszíne volt. Azon az egyetemen, ahol az aulában 
néhány héttel korábban a diákokat és a látogatókat még Marx szobra 
köszöntötte, aki mint egy zsémbelő nagypapa ült ott, enyhén lehajtott 
fejjel és összevont szemöldökkel, jobb kezét fáradtan felemelve, mintha 
éppen mély (filozófiai?) álmából ébresztették volna föl. Mint közismert, 
a szobrot a kereszténydemokrata politikus Rétvári Bence és a keresz-
ténydemokrata ifjúsági szervezet kezdeményezésére azóta eltávolí-
tották az egyetemről, miután az utóbbiak épp felfedezték antirasszista 
és anti-antiszemita énjüket, és hirtelen elfogadhatatlannak érezték, 
hogy Marxnak, aki ideológusként nyíltan antiszemita (!) és rasszista 
(!) nézeteket hangoztatott, Magyarországon szobra legyen. A szobor 
eltávolításakor aztán elégedetten vették tudomásul, hogy, úgymond, a 
poszt-szocializmus 25 éves korszaka lezárult, és a mai fiatalok végre 
szabadon határozhatják meg jelenüket és jövőjüket.2

A konferencia címe tehát már jelezte filozófiai irányultságát. Anélkül 
hogy itt belemennénk a hiábavaló vitába, miszerint Marx filozófus volt-e 
(az volt), vagy közgazdász (az is volt) vagy politikai aktivista (miért ne 
mondhatnánk, hogy az is) vagy valami más, a fent idézett Marx-passzus 
minimum megmutatja, hogy Marxnak egy igen sajátos viszonya volt a 
filozófiához. A konferencián elhangzottak alapján e filozófiai irányultsá-
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3gának konkrét okairól csak spekulálhatunk. De kétségtelen van benne 
valami naiv és ártatlan, mint ahogy az magukról a Kéziratokról is elmond-
ható. A polgári politikai gazdaságtan és a tőkés viszonyok kritikusa, az 
osztályharcos és kommunista Marx, évekkel a Kéziratok után született 
csak meg. Az „emancipáció” és “elidegenedés” címszavaival Marx-ot a 
német idealizmus tiszteletreméltó hagyományához lehet közelíteni (ha-
bár ez utóbbi sem nélkülözött egyfajta felforgató jelleget) tiszteletreméltó 
hagyományához lehet közelíteni. De talán a Marxhoz való közeledést 
is könnyebbé teszi olyan időkben, amikor Marx hivatalosan, az MTA 
által, problematikus személyként lett elkönyvelve és közismerten nincs 
jó híre a német szerzőnek, ha az a kérdés foglalkoztat minket, hogyan 
kell berendezni a lehető legjobban kapitalizmust, másképpen szólva, 
hogy hogyan kell bevezetni a valódi kapitalizmust végre.

A konferencia a Társadalomelméleti Kollégium (TEK) és Marosán 
Bence Péter közös szervezésében valósult meg. A TEK képviselője 
és a konferencia egyik főszervezője rövid köszöntőjében azt emelte 
ki, hogy Marx eltűnése az egyetem aulájából szimbóluma a Marx-szal 
való foglalkozásnak (annak hiányának) a magyar egyetemeken: ezzel 
kapcsolatban egyfajta űr tátong, az üresség, a semmi uralkodik. Mi-
közben az egyetemi oktatást ideológiamentesnek, semleges technikai 
tudás közvetítésének állítják be, valójában az ismert neoliberális vagy 
konzervatív mintákat követi. Így a konferencia kísérlet is arra, hogy a 
kritikai gondolkodást Magyarországon újra nyilvánosan gyakoroljuk. 
Ugyanakkor a konferencia semmiképp sem valamilyen új dogmatiz-
must vagy a szervezők személyes véleményét akarja visszatükrözni, 
hanem egyszerűen lehetőséget akar adni arra, hogy új viták nyíljanak 
meg Marxról és a marxizmusokról.

2.

A bevezető előadást Tamás Gáspár Miklós tartotta meg „A kommuniz-
mus az állítás mint a tagadás tagadása” címmel. Aki Marx domeszti-
kálása és a „proletár utódharcok” utófájásaitól akar szabadulni, az a 
fiatal Marxnál jó helyen jár, mert Marx már ekkor leszámolt a szocialista 
elméletek előítéleteivel, amelyek később az államszocializmusban 
meghatározó jelentőségűvé váltak. Mivel a munkással a tőke ide-
genként áll szemben, és a tulajdon a munkás számára külsődleges 
marad, így a munka nem vezet tulajdonhoz. A tulajdon kisajátítása 
így a korai szocialista teoretikusok számára az igazságosság és a 
haladás fő feltételének tűnt, amit a munkásmozgalom aztán átvett. 
A történelmileg létezett szocializmus a Marx által a Kéziratokban „ál-
talános magántulajdonként” kritizált jelenséget akarta megvalósítani. 
De a tőkefelhalmozás itt is ugyanúgy továbbfolyt, így a magántulajdon 
az államszocializmusban mint általános tulajdon eljutott legvégsőbb 
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4 konkretizációjához, ugyanakkor ez nem jelentette a tőkés viszonyok 
meghaladását.

Ezután Sebők Miklós „Liberalizmus helyett szabadság: A ma-
gántulajdon és a munka problematikája“ c. előadása következett. 
A marxi gondolatmenetet Magyarországon mindig az elnyomással 
kötötték össze, míg a liberalizmust az emancipációval azonosították. 
Pedig a liberalizmus legkésőbb a második világháború vége óta az 
emancipáció akadályozójává vált és szabadságfogalma már-már ko-
mikus fázisba jutott. Amikor a TV-ben a magántulajdon szentségéről 
beszélnek, tulajdonképpen a kizsákmányolás szentségéről van szó. 
Sebők szerint Marx korai műveinek alapján lehetséges egy radikális 
szabadságfogalom kidolgozása. A kérdésre, miszerint beszélhetünk-e 
Magyarországon a magántulajdon szentségéről, tekintve a magán-
nyugdíj pénztárak nemrég végrehajtott államosításáról, Sebők azt 
válaszolta, ez az individuum és szabadsága szempontjából irreleváns 
kérdés, mivel a bérmunkást nem érinti, ha a tőkét egyik tulajdonostól 
egy másikhoz kerül át. A kérdésre, miszerint egy baloldali pártban 
milliárdosok is politizálhatnak-e, vagy megfordítva, egy párt amiben 
milliárdosok vannak nevezhető-e baloldalinak, Sebők azt válaszolta, 
számára ez egy skolasztikus kérdés. Miért ne játszhatnának egy 
pártban, ami a bérrabszolgák helyzetét javítani akarja, milliárdosok is 
valamiféle szerepet?

A „Munka és értékelméletek” szekciót Balázs Gábor és Losoncz Márk 
nyitották meg „Az érték, az áru, a munka – és ellenségei” c. előadá-
sukkal. Amíg a tőkés termelési mód, Marx kritikájának tárgya, fennáll, 
addig Marx is megőrzi aktualitását. A Robert Kurz által bevezetett 
„ezoterikus” és „exoterikus” marxizmus megkülönböztetést követve a 
két előadó kifejtette szerintük mi az, ami a marxi elméletből valóban 
meghalt a huszadik századdal. Ez a modernizáció elméletekhez köze-
lítő Marx, akit az előadók „Dr. Jekyllként” emlegettek és az „exoterikus” 
marxizmussal azonosítottak. Ezzel szemben áll Marx másik énje, „Mr. 
Hyde”, a társadalmi fetisizmus és az absztrakt munka felfedezője.  
A történelmi szubjektum itt nem a proletariátus, ahogy azt az exoterikus 
marxizmus tévesen feltételezte, hanem a tőke. A központi gondolat itt 
a munkafogalom historizálása. Még ha a munkásmozgalmi marxizmus 
a huszadik században a viszonyok viszonylagos humanizálásához is 
vezetett, nem szabad elhallgatni, hogy a proletariátus ezzel egybeeső 
„befogásával” az elidegenedett munka internalizálása és normalizálása 
is megtörtént.

Szitás Péter Marx illetve Hannah Arendt munkafogalmát elemezte. 
Arendt kritikája Vita Activa c. művében a marxi munkafogalommal 
szemben az volt, hogy épp a munka legalacsonyabb rendű formájában, 
a termelésben, jelölte meg az ember specifikumát. Ez a forma azonban 
elhanyagolja az individuumot. Marx munkafogalmának ellentmondása, 
ti. hogy a munka egyrészt az ember lényege, másrészt a kommuniz-
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5musban megszűnik, Arendt szerint az egész marxi munkásságon 
végigvonul. Szitás ugyanakkor rámutatott, hogy Marx munkafogalma 
mindig társadalmi és sosem individuális jellegű, és az Arendt által 
megnevezett magasabb formaváltozatok is az emberi aktivitás formái. 
Ennek a félreértésnek az alapja Arendtnél valószínűleg az a szándék, 
hogy elhatárolódjon a dialektikus módszertől, mert ez utóbbi szemében 
szorosan összefüggött a totalitárius rendszerekkel. A poliszt ideálnak 
tekintve, Marx-ot Arendt ez utóbbi bukásának bűnbakjává tette.

Kelemen János „Elidegenedés, nyelv, munka“ címmel tartott elő adást. 
Marx nem a marxizmus(-leninizmus) klasszikusa, hanem egyszerűen 
klasszikus gondolkodó. Egy klasszikus gondolkodó saját korának 
interpretátora, akinek műveiben a korszak kifejeződésre jut és akinek 
recipiálása nélkül az adott kor nem érthető meg. De ha Marx csak in-
terpretálta volna a világot, akkor is klasszikussá vált volna. Marx elmé-
lete nem falszifikálható, miközben ez Popper szerint a tudományosság 
kizárólagos kritériuma. A tőkét a kritikai tudomány nagy művének kell 
tekintenünk. A kritika Marx rögeszméje volt. Kelemen Kant és Marx 
kritikafogalmát összekapcsolva rámutatott, hogy Marx árufetisizmus 
fogalma is tudásunk határait mutatja meg. A nyelv kategóriákat oktrojál 
rá az emberi gondolkodásra és a nyelvi elidegenedés jelensége Marx 
egész gondolkodásán végigvonul.

Ezután Miklós Tamás, „Idegenben. Megjegyzések a Gazdaságfilozó-
fiai kéziratok elidegenedés-elméletéhez“ című előadása következett. 
Miklós azt a kérdést tette fel, miért kapcsolta össze Marx az elidege-
nedést a munkamegosztással és hogy mennyiben találó egyáltalán 
Marxnak ez a lépése. A Gazdasági-filozófiai kéziratok a történelmet 
mint az elidegenedés történetét írják le. Ez összekapcsolódik a mun-
kamegosztás erősödő jelentőségével és a termelési viszonyok fejlődé-
sével. Az elidegenedés a termelési viszonyokkal való összekapcsolása 
elvileg meghaladhatóvá teszi az előbbit. Miklós kritizálta azt, ahogy 
Marx összevonta az elidegenedést a magántulajdon fogalmával. Az 
elidegenedés ezzel szemben az előadó szerint egy antropológiai kons-
tans, amit ő Hegelt követve egy észtől szabad tér fogalmával értelme-
zett. De ebből a térből az ember örökre kiűzetett, az ember idegenbe 
került. De ez lett az ember új természete és egyben szabadságának, 
racionalitásának forrása. Az elidegenedést kritizálni rendben van és 
helyénvaló, de mivel az emberi lény alkotóeleméről beszélünk, ezért 
megszüntetése nem lehetséges.

A „Társadalom és történelem“ szekcióban Szigeti Péter „A marxi ala-
pozású kritikai társadalom-elmélet specifikumáról“ beszélt. A klasszikus 
polgári gondolkodók, mint Comte, Smith vagy Ricardo, elméletüket a 
polgári nemzetállamban elérendő stabilitás és biztonság elveire alapoz-
ták. Ezek hátterében a gyarmatosítás és az európai felsőbbrendűség 
gondolata állt. Marx szembefordult ezzel az elfogadott és elérendőnek 
tartott egyensúllyal és e viszonyok meghaladását követelte. Az egyen-
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6 súly feltételezésében Marx a polgári társadalom dehistorizálását és 
naturalizálását látta. Ezért kapott a társadalomtudományokról alkotott 
gondolkodásában kiemelkedő szerepet a történelem. Felfogásában az 
emberi emancipáció válik a dolgok végső mércéjévé és a fő kérdés 
pedig az, hogy egy adott társadalmi formáció saját lehetőségeihez 
mérten mennyire tudja kielégíteni az emberi szükségleteket és mit tud 
hozzátenni az egyetemes emberi gazdagodáshoz. Ezzel szemben 
a produktivitás kérdése önmagában nem lehet a végső mérce, mert 
a termelékenység növelése emberek tömegeinek feláldozásával és 
mások megalázásával jár együtt. A kritikai társadalomtudományok 
ott kezdődnek, ahol a szabadság fokmérőjévé a reális lehetőségek 
válnak. A túlélést csak szükséges, de nem elégséges feltételként lehet 
mérceként alkalmazni.

A következő előadás Kiss Endréé volt, „A fiatal Marx és a korai 
társa dalom tudomány(ok)“ címmel. Marx és Engels a környezetükkel 
– Kiss ide sorolta többek között Moses Hess-t, Feuerbach-ot és Carl 
Grünt – folytatott intenzív eszmecserében egy jelentős váltást tudott 
véghezvinni az etika kommunizmuson belüli szerepének kérdésében. 
Ez utóbbi lehetőséget adott Marxnak hogy kritizálja régi harcostársa-
inak nézeteit, akik folytatták a morális és moralizáló kérdésekről való 
gondolkodásukat. Marxnak végül döntenie kellett a kommunizmus 
filozófiai megközelítése, illetve a jó társadalom kérdésére fókuszáló 
kifejtés között. A filozófia melletti döntése kétségtelenül jót tett a filozó-
fiának, azonban előnytelennek bizonyult  a szocializmus kritériumainak 
felállításakor.

Kiss Csaba Marx és Tocqueville történelmi írásait hasonlította össze. 
Mindkét gondolkodó legfontosabb történelmi elképzeléseit a francia for-
radalom után fogalmazta meg, és mindkettőjük arra a kérdésre próbált 
válaszolni, merre halad a történelem. Marx a történelmi materializmus 
alapján ahhoz a tézishez jutott el, hogy a munkásosztály és a tőkések 
közötti antagonizmus előbb-utóbb a nagy proletárforradalomhoz kell 
hogy elvezessen. Tocqueville az Egyesült Államokban tett megfigye-
lései alapján arra jutott, hogy az állandóan bővülő középosztály és a 
gazdagság egyenlőbb eloszlása miatt a forradalmak vissza fognak 
szorulni. Kiss Csaba úgy vélekedett előadásában, hogy tekintve a 
dolgok mai állását konstatálnunk kell, hogy Tocqueville-nak volt igaza. 
Arra a kérdésre, hogy az olyan írásokat, mint Thomas Piketty recens 
könyve, illetve az utóbbi évek lázadásait tekintve ez a mérleg továbbra 
is tartható-e, az előadó nem talált választ.

November 14-én a plenáris előadásokat Heller Ágnes nyitotta 
meg, „Empirikus és transzcendentális szint A tőkében“ című expozé-
jával. Az empirikus és a transzcendentális közötti megkülönböztetés 
alapvető minden filozófia számára, és itt a transzcendentális alatt nem 
a metafizikait kell érteni. Marx radikális filozófiája kísérlet volt egy új 
szókincs, egy új nyelv kialakítására. Heideggerrel szólva a Kéziratokat 
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7„létanalízisnek“ (Daseinsanalyse) nevezhetjük, egy kevés empirikust 
tartalmazó műnek, aminek központjában az emberi nembeli lényeg 
(Gattungswesen) áll, amitől az ember elidegenedett. A tőkében leve-
zetett értékelméletből az következne, hogy magából a természetből 
is kinyerhető az érték. Ezért a munkaértékelmélet és az értéktöbblet 
fogalma transzcendentális jellegű, miközben a profit valami empirikus. 
Marx maga is megjegyezte, hogy elméletében ellentmondások van-
nak, és mint tisztességes tudós nem is tudta befejezni A tőkét. Le kell 
szögezni, hogy minden, amit Marx az empirikus síkon konstatált, mint 
például a globalizáció vagy a tőkefelhalmozás, helytálló. Amit azonban 
a transzcendentális síkon állított, hamis. A filozófus Marx ma is érde-
kes, mert a filozófia nem falszifikálható, illetve falszifikációja nem válik 
kárára, ha az adott elmélet színvonalas.

A következő előadást Kis János tartotta Marxnak a liberalizmushoz 
fűződő viszonyáról. A „Zsidókérdéshez“ című írásában Marx azt írja, a 
politikai emancipáció az államon keresztül történik meg. Ugyanitt Marx 
megkülönbözteti a privát és közszférát mint lényegileg eltérő szférákat. 
Marx kritikája a polgári emancipációfogalommal szemben az, hogy ez 
az ember absztrakt állampolgári létezésére vonatkozik, ami az előbbi 
elválasztás eredménye. Az egoisztikus magánszemély – aki szemben 
áll másokkal és az általános célokkal  – léte elidegenedett, mert az 
individuum egy mechanikus rendszer uralma alatt áll, amelyre nincsen 
semmilyen ráhatása. A politikai emancipáció kétségtelenül előremutató, 
elidegenedett formája azonban nem elfogadható. Marx az emberi jogo-
kat is mint a társadalomtól elszakadt individuum jogait írta le. Így ezek 
részei a rendszernek, amely reprodukálja az igazságtalanságot. Marx 
szerint e jogoknak a jelentősége abban áll, hogy előkészítik a valódi 
emberi emancipációt. Ha megnézzük Marx emancipációfogalmát, 
mondta Kis, egyértelművé válik, hogy nem a jogok absztrakt világára, 
egy virtuális közösségre vonatkozik, hanem egy valóságos közösségre. 
Ha ez megvalósulna, eltűnnének az emberek közötti érdekellentétek. 
Az érdekeknek ez az „egybeesése“ Kis szerint azonban nem kívána-
tos. A kérdés tehát nem annyira az, hogy az emberi emancipáció 
megvalósítható-e, hanem, hogy kívánatos-e.

Az „Eszmetörténet és kritika“ szekcióban Horváth Péter „Rancière 
és a metapolitika” címmel tartott előadást. Rancière Marx-kritikája 
elsősorban Althusser Marx-olvasatához kapcsolódva jött létre, és a 
metapolitika fogalmába torkollott. A politika nem az állam és nem is az 
állam elleni harc vagy munka. Emiatt a gondolatmenet miatt Rancièret 
tévesen anarchistának titulálták sokan. Pedig számára a demokrácia 
az egyetlen képviselhető politikai forma. A politika folyamatos munkát 
követel, nem áll készen az ember rendelkezésére, mindig egyet-nem-
értés marad. Ezzel szemben Marx elmélete a politikát mint olyat el 
akarta tüntetni. A metapolitika az igazságtalanságok felfedezését 
jelenti, amelyeket Marx egyszerűen csak kritizált. Marx jelentősége 
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8 abban van, hogy számára a kommunizmus nem egy ideál, hanem 
egy életforma.

Ágh Attila „Marx rendszere és a modern politológia születése“ cím-
mel tartotta meg előadását. Marx a kifejlődőben lévő ipari társadalom 
teoretikusa volt és a modern állam intézményeinek létrejöttének csak 
kezdeti fázisát láthatta. Mivel amit leírt, az a modern politika nyitánya 
volt, ezért a politikatudomány alapítójának is tekinthető. Elsősorban a 
globálisan szerveződő világrendszerről alkotott víziója és a társadalmi 
formációkról alkotott elmélete az, ami maradandónak bizonyult. Mar-
xnak komplex képe volt a társadalomról, amiben élt, de nem szabad 
elfelejteni, hogy az ő idejében a demokrácia még valami egészen 
mást jelentett. Ágh a politikatudomány fejlődésében, amit leginkább az 
angolszász világ határozott meg, három korszakot különböztetett meg, 
amelyek később a politikatudományi spektrumban is visszatükröződtek:

a „Polity“ korszaka, amikor az intézménystruktúrák létrejönnek, e 
korszak teoretikusai Marx és Weber, mások mellett.

„Politics“: a politikai mozgalmak létrejöttének valamint az intézmé-
nyek differenciálódásának korszaka.

„Policy“: az információs és médiatársadalom létrejötte.
Szalai Miklós plenáris előadásán „James Joyce Ulyssesének 

marxista olvasatai“- ról beszélt. Bizonyos szerzőknél, mint pl. Móricz 
Zsigmond vagy Steinbeck beszélhetünk arról, hogy műveikben a törté-
nelmi materializmus bizonyos aspektusai megjelennek, Joyce-nál ezt 
nem mondhatjuk. Mégis található egy analógia Marx és Joyce között 
az antikvitáshoz való viszonyukban: mindketten hangsúlyozták „örök 
gyermeki“ természetét és egyfajta ideálképként tekintettek rá. Emellett 
Joyce azon szándékában, hogy az Ulysses-t nem piackompatibilis 
könyvnek szánta, felfedezhető elutasító álláspontja a bérmunkás-szub-
jektivitással és a piacilag közvetített identitással szemben. Marxhoz 
hasonlóan, aki azért kritizálta Ricardót, mert az utóbbi a polgári társa-
dalomról mint a történelem csúcspontjáról beszélt, Joyce abból indult 
ki, hogy a polgári társadalom szava nem az utolsó szó. Végül közös 
pontról beszélhetünk még a Giambattista Vico iránti pozitív viszonyulá-
suknál. A történelemben megnyilvánuló szabadság elképzelése, a tény 
belátása, hogy az ember maga hozza létre történetét, közös vonás és 
Szalai szerint a marxizmus legidőtállóbb eleme és elve, amely éppen 
a mai szituációban kellene, hogy kibontakozzék.

Az „Elidegenedés, elnyomás, kizsákmányolás“ szekcióban Zeller 
Anna Eszter előadását hallhattuk: „Elidegenült munka új köntösben: 
az új munkaformákról marxi megközelítésben“. A nyolcvanas években 
az elidegenedés témája, ami a Kéziratok központi kategóriája, szinte 
teljesen kikerült a társadalomtudományok látóköréből. Axel Honneth a 
lukácsi eldologiasodás- és Rahel Jaeggi az elidegenedés-fogalommal 
kapcsoaltos munkája aztán újra felélesztette a témát. Zeller leírta a 
klasszikus munkaformák átstrukturálásának folyamatát a hetvenes 
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9évektől kezdve, ami a különböző projektmunka-formák és ún. „kreatív“ 
vagy flexibilis munkaviszonyok burjánzásához vezetett. Ezeknél csak 
látszólag nő a munkás autonómiája, mert a megnőtt flexibilitás megnőtt 
önkizsákmányoláshoz is vezetett. A külső függés rejtve marad, miköz-
ben a munka és szabadidő közötti különbség megszűnik, ez pedig a 
Habermas által leírt „életvilág gyarmatosítása“.

A záróelőadást Weiss János tartotta: „Marx aktualitásának konst-
rukcióiról“. A 2008 óta nyilvánvalóvá vált pénzügyi és gazdasági 
válság az 1989 után a nyilvánosságból eltűnt „kapitalizmus“ fogalmat 
többé-kevésbé újra szalonképessé tette. De már Marcuse is kerülte 
a kapitalizmus fogalmának használatát és inkább ipari társadalomról 
beszélt, míg Daniel Bell „posztindusztriális társadalomról“, Habermas 
pedig egészen addig a tézisig jutott, hogy Marxnak sosem volt kapi-
talizmuselmélete, hanem csupán az ipari társadalom elméletéről írt. 
Ami az elidegenedés fogalmát illeti, a hatvanas évek filozófiájában az 
igazságosság kérdése döntő szerepet játszott (Rawls), amit a Honneth 
és Taylor által felkapott hegeli „elismerés“ (Anerkennung) fogalom kö-
vetett. Marxnál az elidegenedés fogalma a romantikából származott, 
ahol az idegenség a szerelem fogalmi ellenpárjaként fungált. Rous-
seau az idegenség élményét még a kitaszítottság helyzeteként írta le.  
A német irodalomban Schiller foglalkozott intenzíven a témával. Marx 
az elidegenedés schilleri toposzát variálta tovább, a meghatározott 
viszonyok közötti munka kontextusában. Végezetül Weiss a Rahel 
Jaeggi és Daniel Loick által kiadott Marx-kötetre hivatkozva azt mond-
ta, hogy Marx aktualitása hiányosságai ellenére és miatt is érvényesül.

3.

Érdekes volt látni, ahogy TGM és Sebők a konferencia elején elmon-
dott előadása egyaránt felvette Marx teoretikus megközelítését, és 
a kritikájukat szocialista teoretikusokra és progresszív liberálisokra 
irányitották. Sebők liberalizmus-kritikája a nemzetközi teoretikus 
fejleményekre reagált és jólesően kiemelkedett a Magyarországon 
mindenhol ott lévő lapos jobb- és baloldali összeesküvéselméletek 
közül. Balázs Gábor és Losoncz Márk előadása elütött a többitől, 
amennyiben az egyetlen volt, amely az újabb marxista gondolkodás 
pozícióit ismertette és megmutatta, hogy tényleg vannak még gondol-
kodók, akik számára Marx nem csak elmélet-esztétikai vagy filológiai 
okokból érdekes, hanem a fennálló viszonyok radikális kritikája Marx 
segítségével továbbra is termékeny lehet. Horváth Péter, Szitás Pál 
és a Zeller Anna Eszter elődása inkább akadémikus, recepció-történeti 
orientációjú volt. Horváth előadásával egy francia recepciótörténetet 
mutatott be, ami ma a nemzetközi baloldalon és ennek filozófiai kinö-
véseiben rendkívül befolyásos pozíció. Rancière filozófiája a radikális 
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0 demokrácia elméleteiben fontos kiindulópont, így például a Habermas 
által képviselt deliberatív demokrácia elmélettel szemben. Sajnos arra 
nem tért ki az előadó, hogy a radikális demokrácia gondolata, ahogy 
azt épp Rancière képviseli és favorizálja, igen sokat köszönhet Marx 
gondolatainak, – így  a liberális intézményekben megnyilvánuló politika 
vagy a parlamentáris demokrácia fölötti kritikájában. Zeller előadása 
Marx elidegenedés fogalmából kiindulva fundamentális kritikáját adta a 
bérmunka új formáinak. Egyfajta bepillantást nyertünk az új globális al-
kalmazotti „elit“ életvilágába, amit már Luc Boltanski is leírt, vagy nem-
rég Tallár Ferenc az Eszméletben3. Ez az előadás egyúttal egyike volt 
azon keveseknek, ahol valaki megpróbálta filozófiai fogalomalkotással 
a konkrét valóságot megragadni. Szitás jól megformált előadásában 
Arendt Marx-recepciójáról megmutatta a polgári gondolkodók ideoló-
giailag motivált értetlenségét (azt hiszem Horkheimer mondta egyszer: 
Marx polgári kritikája nem létezik – egyszerűen csak nem értik). Szalai 
Miklós Marxot James Joyce-hoz közelítette – vagy fordítva. Ugyanak-
kor az előadás címe félrevezető volt, hiszen az Ulyssesnek marxista 
olvasatát nem hallhattuk: ehelyett a két gondolkodó gondolkodásának 
orientációját és motívumait hasonlította össze az előadó. Az előadás-
nak számos érdekes momentuma volt és egyben az egyetlen esztétikai 
jellegű Marx megközelítés volt. Meglepő, hogy Magyarországon, ahol a 
marxista perspektívájú esztétika mestere élt és alkotott, egyetlen más 
művészeti témájú előadást sem hallottunk.

„Amikor valaki egy fiatal nővel az időjárásról akar beszélni, az utóbbi 
feltételezni fogja, hogy valójában az illetőnek egészen más jár az eszé-
ben. És általában igaza is van.“ – írta Oscar Wilde. Kelemen, Heller és 
Kis esetében hasonló érzése volt az embernek. Csak megfordítva. Az 
„egészen másról“ beszéltek, de valójában az időjárás járt az eszükben. 
Kelemen stratégiája Marx kisajátítására például arra futott ki, hogy 
összekapcsolja az árufetisizmus és a tiszta ész kritikájának fogalmát 
mint a nyelv- és végső soron észkritika különböző formáit. Csakhogy 
Kantnál itt az ember kognitív korlátjáról van szó, amely mintegy a 
szellem természetéből adódik, aminek a következménye: semmit sem 
tehetünk ellene. Marx azonban „ismeretelméletét“ összekapcsolja a 
hatalom és az elnyomás kérdésével („minden kor uralkodó ideológiája 
az uralkodó osztály ideológiája”), a „kognitív korlát“ itt nem természeti 
jellegű, hanem az ember által létrehozott, aminek következménye: a 
tőkés termelési mód meghaladásával eltűnik az árufetisizmus. Hogy 
ez valóban így történik-e, persze más kérdés. (Mellesleg, Lukács volt 
az, aki eldologiasodás-elméletével az árufetisizmus fogalmát először 
fejlesztette tovább és különböztette meg az elidegenedéstől, – egyfaj-
ta ismeretelméletként.) Marx filozófiai megközelítésének, ahogy azt 
Heller értelmezte, szintén az volt a célja, hogy politikamentessé tegye. 
Marx-ot megszólaltatni, anélkül, hogy felhangzana a marxi kategórikus 
imperatívusz: „fel kell forgatni mindazokat a viszonyokat, amelyekben 
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1az ember lealacsonyított, leigázott, elhagyott, megvetendő lény“4 –  
legalább is furcsa. Ha ezt a kategorikus imperatívuszt elhagyjuk, akkor 
nem Marx-ot kell olvasni, jobban járunk Max Weber-rel. És még Kis 
Marx előtt retorikai meghajlásában is, illetve elképzelésében egy olyan 
liberalizmusról, amely nem valamiféle félnótásként utasítja el Marxot, 
hanem elismeri teljesítményét, ott visszhangzik a Marx-szal szembeni 
óvatosságra intés. Derridával élve a következőképpen foglalhatnánk 
össze ezt az attitűdöt: „Készek volnának elfogadni Marx visszatérését 
vagy a visszatérést Marxhoz, azzal a feltétellel, hogy hallgatás övezi 
mindazt, ami benne nem csak megfejtésre kötelez, hanem tettre, vagy-
is arra, hogy a megfejtésböl (értelmezésböl) egy olyan transzformáció 
legyen, mely »megváltoztatja a világot«.“5 Valóban ilyen veszélyes 
Marx? Ez az alak, akinek írásai és elméletei, ha Kelemenre, Hellerre 
és Kisre hallgatunk, olyan elavultak és használhatatlanok, ha a mai 
viszonyok kritikájának megfogalmazásáról, és főleg a társadalmi praxis 
megváltoztatásának kérdéséről van szó? Akinek a jelentősége, úgy 
tűnik, csak abban rejlik, hogy általa megérthetjük, miért ment a törté-
nelem rossz irányban a huszadik században? Részemről egyáltalán 
nem vitatom, hogy Marx egy régi szerző és sok minden, amit mondott 
ma kérdéses értékű (létezik például egy nagyon komoly és komolyan 
veendő Marx-kritika a gender és posztkolonializmus elméletek irá-
nyából). Azonban itt mást emelnék ki döntő elemként. Marx éppen 
hogy nem egyszerűen csak egy klasszikus gondolkodó, mint ahogy 
Kelemen és a konferencia más előadói állították. Hanem mindenek-
előtt a filozófia kritikusa. Ez sokakról elmondható és lényegileg hozzá 
is tartozik a filozófiához magához. De miért kritizálja Marx a filozófiát 
(különösen a „Német ideológia” formájában)? Miért nevezi onániának? 
Azért, mert a valóságtól való elfordulást látja benne, azaz a politikumtól 
való visszahúzódást. „A filozófia mint üzemi baleset, pontosabban mint 
a filozófia „másikjának” – a politika és a tudomány – összeomlása.“6 
Máshogy kifejezve: Marx él a gyanúval, hogy a politikai impotencia által 
gátolt libidó filozófiai donquijotizmussá szublimálódik. A konferencián 
elhangzottakból nem sokat lehetett például érezni a gazdasági vagy 
politikai válság tényéből, ami pedig ott van az előadótermeken kívül, 
habár az ember a szenvedélyes megnyitó és a nyilvánosan gyakorolt 
kritikai gondolkodásra való felhívás alapján mást is várhatott volna (ezt 
persze pozitívumnak is láthatjuk, ti. hogy az apokaliptikus hangnemet 
másra hagyták az előadók – a filozófusok olyan kategóriákban gondol-
kodnak, amik felette állnak az ilyesminek). Ez némileg elgondolkodtató, 
főleg azért, mert „Marx aktualitásának konstrukcióinak“, ahogy Weiss 
olyan szépen nevezte, minden valószínűség szerint mégiscsak van 
valami köze ahhoz, hogy mi is folyik odakint. Egyszóval, nincs válság. 
Így azonban beindulnak a polgári önvédelmi mechanizmusok, amelyek 
egyébként a Weiss által is segítségül hívott Rahel Jaeggi és Daniel 
Loick által jegyzett „Nach Marx“ (Marx után) kötetet is áthatják. Žižek 
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2 ezeket a mechanizmusokat a pszichoanalízisből merítve így aposzt-
rofálja: „beismerés tagadáson keresztül“ (acceptance-through-denial). 
(A tagadás formája: „bárki is az a nő az álmomban, nem az anyám“ 
– „bármik is az újabb antagonizmusok, osztályharcnak nem nevezhe-
tők“)7 Ellentétben Weiss-szel, aki úgy vélekedett, mindenhol máshol 
meghaladták a krízist és a magyar problémák házon belüliek, nagyon 
is úgy néz ki, hogy, Wallersteinnel élve, a világrendszer válságáról 
beszélhetünk. Ez természetesen nem felmentése a magyar kormány 
ámokfutásának, nem mentség az antiszemitizmusra, a rasszizmusra, 
a homofóbiára és tömegek elnyomorítására. Ugyanígy nincs mentség 
az ukrajnai háborúra, vagy az Iszlám Államra. Akár megtörténik „Marx 
aktualitásának konstrukciója“, akár nem, a válság itt van, Magyaror-
szágon, Európában, és a világ többi részén. És ezt nem ködösítheti el 
a produktivitás növekedése vagy egy rekord GDP-növekedés valahol, 
ha ezek oltárán a „humántőke“ és a természeti erőforrások tömegeit 
áldozzák föl. Szigeti Péter hívta föl előadásában a figyelmet arra, hogy 
a produktivitás nem lehet a kritikai társadalomtudomány mércéje, ehe-
lyett arra a kérdésre kell válaszolni, hogy egy adott társadalmi formáció 
(nem kell feltétlenül „kapitalistának“ neveznünk, Habermasnak és 
Weissnak akár igaza is lehet, hogy ez nem kielégítő) lehetőségeihez 
mérten mennyire elégíti ki a humanista értékrenden nyugvó szükség-
leteket. A lehetőségek az utóbbi évtizedekben hihetetlen mértékben 
megnőttek, de ami a szükségletek (és itt egyáltalán nem szabad, hogy 
csak anyagi szükségletekről beszéljünk, nyugodtanhozzájuk tehetjük 
az olyan szükségleteket, mint az emberi jogok és a mások általi „el-
ismerés“ vagy a szellemi javakhoz való hozzáférés) kielégítését illeti, 
a helyzet nem fest jól. Ez a kiáltó ellentmondás (amit természetesen 
ugyanúgy konstruálni kell, mint ahogy a hozzá tartozó apologetikát8 
is meg kell konstruálni), ”ami miatt a valóságnak önmagának is a 
gondolatra kell törekednie”9. És Weiss expozéja a kapitalizmus fo-
galmának fejlődéséről, Habermas és Honneth hagyományát követve 
nem tudja eltusolni azt a tényt, hogy a kritikai elméletnek ez az ága, 
ami a társadalom diszkurzív újratermelése és a társadalmi konfliktusok 
erkölcsi nyelvtana megfejtésének szentelte magát, „a dolgok rosszra 
fordulásával szemben némileg tanácstalanul“10 áll. Mint mindnyájan.

„Aki nem mozog, nem érzi láncait.“ – mondta egyszer Rosa Luxem-
burg. Ezen a konferencián az ember kétségtelenül nem érezte láncait, 
de általában egyetemi konferenciákon nem mozgunk túl sokat – és mi-
ért lett volna egy Marx-konferencián ez máshogy? Amit a TEK tagjai és 
Marosán Bence Péter ezzel a konferenciával megvalósítottak, minden 
tiszteletet megérdemel, és nem lehet munkájukat eléggé megköszönni. 
Egy fontos jelzés volt, amit fiatal társadalomtudósok és filozófusok 
a mai magyar reakciós klímában tettek. Ami nem sikerült, az az űr 
kitöltése, ami Marx eltűnésével megnyílt, de legalább végre láthatóvá 
tették ezt az űrt. Valami nincs rendben társadalmi együttélésünkkel (és 
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3itt nem valamiféle antropológiai konstansként létező elidegenedésről, 
vagy az ész nélküli térből való kiűzetésről van szó), és azzal, ahogyan 
megszerveztük ezt az együttélést. Valami hiányzik. Nem Marx. De az, 
ami hiányzik sok szempontból éppen Marx elméleti fejtegetéseiből 
kiindulva válna érthetővé és megragadhatóvá a mai Magyarországon.
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45, 46, 47, 49 számaink elérhetők honlapunkon a www.eszmelet.hu oldalon.  
50: Új baloldal EU: csatlakozás – csalatkozás? 51: Gazdasági válság 
Amerikában. Antiglobalizáció, ellenállás; 52: A magyar privatizáció. Tör-
ténelemhamisítás. Terrorválság;  53: A „harmadik út”. Egészségügy. 
Nyugdíjrendszer; 54: Glo-bal. Kik csinálják a cigánykérdést? 56: Civil tár-
sadalom, Izrael, Oroszország, EU; 57: A sztálinizmus a historiográfiában. 
Ökológiai egyensúly; 58: Az államszocializmus hagyatéka. Hidegháború és 
kultúra; 59: Új világrend? Államszocializmus-vita; 60: India. József Attila. 
Lu kács-tanítványok; 61: Holokauszt. A „harmadik út” kudarcai. Új jobboldal;  
62: Munkásság. Migráció. Latin-Amerika; 64: EU-alkotmányozás. Bűnö-
zés, hatalom és jog; 65: József Attila. II. világháború; 66: József Attila-év. 
Zsukov. Xenorasszizmus; 67: Gunder Frank. Amerikai birodalom. Magyar 
vidék a mezőgazdaság „után”; 68: Ifjúság. Latin-Amerika. Az 1905-ös 
orosz forradalom; 69: „Világrendszer-nézőben”. Forradalom és szervezet;   
70: Spanyol népfront. Baloldal és „szervezeti kérdés”; 71: Civil mozgalmak. 
Kína;  72: 1956 másként. A lengyel szükségállapot; 73: Gender mainstreaming.  
A magyar film. Puskás; 74: Miért beteg a baloldal? Galbraith, Keynes, Polányi; 
75: Információs társadalom és közoktatás, közjavak. TGM  vs. Krausz. Kuba; 
76: A nemzetközi marxista reneszánsz fő irányai; 77: Munkásosztály. Jóléti 
állam. Roma nemzetépítés?; 78: Globalizáció, kapitalizmus, Afrika, Tibet;  
79: Élelmiszerválság, választói osztályhelyzet; 80: Pénzügyi válság, olaj, 
balpártok, 1968; 81: Kommunizmus újratöltve. Zöld pénz; 82: Háború 
Gázában. Osztály és nemzet; 83: Politikai iszlám. Bolivari forradalom;  
84: G. Arrighi- és P. Gowan-életinterjú. Melléklet: Žižek; 85: Korrupció. Euro-
kommunizmus. Félperiféria-vita. 86: Szocialista autógyártás. Ökomarxizmus. 
Latin-Amerikai regionalizmus; 87: Változatok a félperifériára: Kína, Kirgí-
zia, India, Brazília; 88: Rendszerváltás. Klíma és kapitalizmus. Bulgakov;  
89: Erőszak és kapitalizmus. Ökologikus civilizáció. Szintetikus biológia;  
90: Új alkotmány. Mexikó. Neozapatizmus; 91: Wallerstein világrendszer-elmé-
lete. Munkásosztály; 92: Wallerstein világrendszer elmélete II. Beatles-apokrif; 
93: A „fülkeforradalom” államrendje. Occupy; 94: Mészáros Brazíliában. 
Melléklet: Krausz: Történetírás és marxizmus; 95: Közösségi gazdálkodás. 
A nők helyzete Latin-Amerikában. Varlam Salamov; 96: A kapitalizmus 2. 
kiadása. Gender és államszocializmus; 97. Munkástörténet-írás. EU-válság;  
98: Sartre. Brazília. „Szellemi termelési mód”; 99: Felszabadítási teológia, 
újpünkösdizmus. Ferenc Pápa; 100: Az Eszmélet 25 éve. Átmenet Mozga-
lom. Kritikai közgazdaságtan; 101: Új Internacionálé, földkérdés, agrobiznisz, 
néptáncmozgalom; 102: Ukrajna, prekariátus, lengyel rendszerváltás;  
103: Ruanda. Neomarxisták. Posztkoloniális elmélet. Félperiféria; 104: Egyip-
tom, Törökország, Irán. Maffiaállam. Budapest-blokk.
Kérjük, hogy megrendelését az előfizetési csekkszámlaszámon fizesse 
be, a kért példányok sorszámának megjelölésével.


