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1MohAMED-LAKhDAr BEnhAssinE

Karl Marx Algírban,  
1882. február 20. – május 2. 

Százhúsz éve már, hogy Marx hetvenkét nap után elhagyta Algírt, 
ahová orvosai tanácsára és környezete – mindenekelőtt barátja és 
harcostársa, Friedrich Engels – unszolására utazott, hogy bronchiti-
szét és mellhártyagyulladását kikúrálja. Az enyhe algériai időjárást a 
brit orvosi testület javasolta a betegeknek tüdőbetegségeik kezelésére 
és gyógyítására.

Marx akkor szedte össze bronchitiszét, amikor Párizsból hazatért 
Londonba, ahol az 1840-es évektől egészen haláláig, azaz 1883. 
március 14-éig élt családjával. Párizsba feleségével, Jennyvel utazott, 
aki ekkor már előrehaladott daganatos betegséggel küzdött, s az 
utazásnak az volt a célja, hogy lányukat, Jenny Longuet-t utoljára 
meglátogassák Argenteuil-ben, Párizs egyik külvárosában.

Jenny von Westphalen, Marx felesége 1881. december 2-án halt 
meg. Felesége halála Marx egészségi állapotát kétségkívül csak súlyos-
bította. Mivel súlyos betegként ágyhoz volt kötve, szeretett felesége 
temetésén sem tudott részt venni. Ekkor merült fel mind Marxban, 
mind környezetében, legelőször is Engelsben a gondolat, hogy Marx-
nak esetleg rendszeres ápolásra lenne szüksége.

Marx algíri utazására egy gazdag, kemény munkából, valamint kü-
lönböző politikai és szervezeti harcokból álló tudományos és értelmi-
ségi életút legvégén kerül sor. A két barát, Marx és Engels élete során 
kifejtett elképesztő erőfeszítések körüli bonyodalmakkal a két szerző 
életművét tartalmazó, két különböző kiadványból is megismerkedhe-
tünk. Egy új kiadás, a 122 kötetesre tervezett Gesamtausgabe [teljes 
kiadás – a szerk.]*1 megjelentetése folyamatban van, eddig ötven kötet 

*1 Az Internationale Marx–Engels-Stiftung (IMES; Nemzetközi Marx–Engels 
Alapítvány) által gondozott MEGA,2 az IMES tervei szerint, valójában 114 
kötetből áll majd, s máig 65 kötet készült el. 

 Lásd: https://marxforschung.de/mega%c2%b2/. (A szerk.)
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2 látott napvilágot. Algíri és dél-franciaországi tartózkodásáról Marx 
az algíri és a Côte d’Azur-i levelekben számol be rokonainak és En-
gelsnek. G[ilbert] Badia1 érdeme, hogy ezek a levelek egybegyűjtve 
francia nyelven is olvashatók. Mindazok, akik az Algírban történtek 
és Marxnak e városban eltöltött hónapjai iránt érdeklődnek, igazán 
hálásak lehetnek neki. 

Ezzel szemben a Marx in Algier2 címen megjelent német nyelvű mű 
szerzőjének, Marlene Vespernek köszönhetjük, hogy mindezidáig a 
legteljesebb betekintést nyújtotta Marx Algírban töltött hónapjairól, 
továbbá mindazokról, akik itt közvetlen környezetéhez tartoztak, akik 
hozzásegítették a gyógyuláshoz, és életét, valamint az itt eltöltött időt 
kellemessé tették számára. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni Marlene 
Vesper érdemeit és kitartó munkáját, hiszen ő az, aki a főváros utcái-
ban vagy negyedeiben Marx „mozgását rekonstruálta”, „lába nyomait 
feltárta”. Nehéz, olykor lehetetlen feladatnak bizonyult a borbély vagy 
a fényképész azonosítása, akik Marx utolsó évében, a maguk módján, 
legutolsó szakállvágásának vagy a róla készült utolsó fénykép elkészí-
tésének tanúi voltak.

A sors furcsa fintora, hogy [Marx] minderről így ír Engelsnek: „a 
Nap miatt megszabadultam prófétaszakállamtól és parókámtól, de 
mivel lányaimnak mindig is jobban tetszettem úgy, lefényképeztettem 
magam, még mielőtt hajzatomat egy algériai borbély oltárán feláldoz-
tam volna”.3 A Marxról 1882. április 28-án készült legutolsó fénykép 
tehát Marx algíri tartózkodásához kötődik. Erről a részletről kevesen 
tudnak, de az is lehet, hogy csak igyekeztek gyorsan elfelejteni.

Az olvasó, akit az emlékezet megőrzése és fenntartása különöseb-
ben nem érdekel, joggal vetheti fel, hogy mindezek a részletek vajon 
tényleg annyira fontosak-e. A történettudományban, a történeti kuta-
tásban és a tudományos tevékenységben általában a részletek, amikor 
jelentéssel bírnak, olyan elemeket hoznak felszínre, amelyek megele-
venítik vagy megvilágítják egy ember életének bizonyos epizódjait.

Marx hetvenkét napot töltött országunk fővárosában. A két gondol-
kodó és jó barát, Marx és Engels számára Algéria nem volt ismeretlen. 
Az algíri utazást megelőzően a gyarmatokról, így Algériáról is számos 
írást jegyeztek közösen. 

Marx algíri tartózkodása azonban a XIX. század utolsó negyedében 
a várost illetőn más részletekkel is szolgál.

Hát nem fontos, hogy a nagy emberek tolla hogyan tárja fel orszá-
gok, régiók, társadalmak életének rejtett zugait? Jelen esetben Algír 
életéből tárulnak elénk jelenetek, legalábbis ami eljutott belőlük 
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3hozzánk. Egy gyarmati uralom alatt álló fővárossal és XIX. századi 
mikrokozmoszaival kapcsolatos elismerő és bíráló mondatok ezek. 
Csak remélni tudjuk, hogy újabb források és levelek is előkerülnek 
és megjelennek majd a gondolkodó tollából.

De még mielőtt Marx leveleit olvasni kezdenénk és nyomába 
szegődnénk Algírban, érdekes volna látni, hogy Marx és környezete 
hogyan hozta meg az algériai utazással kapcsolatos elhatározást.  
A döntés ugyanis nem volt egyszerű. A felesége halálát követő és az 
algíri utazást közvetlenül megelőző, 1881. és 1882. évi levélváltások 
fontos információkkal szolgálnak ezzel kapcsolatban. 

Elutazik-e vajon Marx Algírba vagy sem?

A Marx Algírba utazásával kapcsolatos döntés nehezen született meg. 
Az utazás mellett a legnagyobb súllyal Engels véleménye esett latba, 
aki adott a Marxot 1881 és 1882 között kezelő orvosok szakvélemé-
nyére. Marx azonban vonakodott meghozni a döntést. Végül [a döntés 
meghozatalában] három ok fog szerepet játszani:

1) Marx betegségének alakulása 2) a beteg kezelése és gyógyulása 
szempontjából ideális hely kiválasztása 3) egy olyan politikai helyzet 
garanciája, amely a betegre és lábadozására nem gyakorol negatív 
hatást.

E három tényező együttesen vezetett Marxnál az Algírba utazás 
melletti döntés kiérlelődéséhez. Marx lányaival, Engelsszel és közeli 
elvtársaival váltott leveleinek kronológiája, valamint a betegsége 
által kiváltott hangulat mind azt támasztja alá, hogy Marx elutazását 
Algírba politikai elővigyázatosság motiválta. Ebből adódik, hogy a 
három említett kényszer figyelembe vételével családtagjai és politikai 
szövetségesei lázas keresésbe, vizsgálódásba fogtak az utazás ideális 
célpontját illetőn, amelyet némi tétovázás is kísért.

Legelőször Dél-Európa, esetleg Algír került szóba. A leveleket 
olvasva, látni fogjuk, hogyan született meg fokozatosan az Algír 
melletti döntés. 

A Danienlszonnak címzett 1881. december 13-i keltezésű levelé-
ben4 Marx hírt ad felesége haláláról, és azt is leírja, hogy betegségére 
tekintettel az orvosok Dél-Franciaországba vagy esetleg Algírba akar-
ják őt küldeni. Majd két nappal később a Sorgéhoz írt, 1881. decem-
ber 15-i levelében5 arról számol be, hogy a következő héten Eleanor 
lányával, akit Tussynek hív, az angliai Wright-szigetre, Ventnorba 
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4 utazik, ahol egyébként gyakran kúrálja magát. Egy másik, 1881. dec-
ember 17-i keltezésű, legidősebb lányához írt levelében6 úti célként 
ugyancsak szóba kerül Ventnor, majd később dél is, bár a levélből nem 
derül ki, hogy melyik ország, Anglia vagy Franciaország déli részéről 
van-e szó. Ezzel szemben Kautskynak címzett, 1881. december 18-i 
levelében7 Engels Marx felgyógyulásáról és rövid időn belül tervezett 
dél-angliai elutazásáról számol be.

A Marx és közvetlen környezete között váltott leveleket olvasva, 
képet kaphatunk a köztük folyó intenzív konzultációkról, amelyek a 
kezelések helyének késlekedést nem tűrő kiválasztására irányultak.

Mindeközben politikai ellenfelei nagy dérrel-dúrral Marx halálhírét 
keltették. A hágai Domela Nieuwenhuisnek címzett, 1881. december 
29-i levelében8 Engels ezt a polgári sajtóban megjelent álhírt cáfolja. 
Leírja, hogy Marx meggyógyult, és hogy a Wright-szigetre, Ventnorba 
utazik pihenni. Valójában azonban lányának, Laura Lafargue-nak 
küldött, 1882. január 4-i keltezésű levelében Marx arról számol be, 
hogy Ventnorban megérkezése óta rossz idő van, egészsége nem ja-
vult, sőt, teszi hozzá, a német polgári sajtó „halálhíremet vagy várható 
halálom hírét kelti, ami igencsak mulattat”.9 Végül a Bernsteinnek 
címzett, 1882. január 23-i levelében Engels Marx egészségének 
várható javulásáról ír, mivel a visszaesés látszólag szinte teljesen 
kizárható. A buzgalom – teszi hozzá –, amellyel a polgári sajtó Marx 
várható halálának hírét terjesztette, hasznára vált Marxnak, aki erre 
így válaszolt: „csak hogy bosszantsam ezeket az átkozott kutyákat, 
sokáig kell majd élnem”.10

Marx 1882. január 23. előtt néhány nappal visszatér Londonba. 
Ugyanezen a napon [Pjotr] Lavrovval közli véglegesnek tűnő el-
határozását: „most valahová délre akarnak küldeni, talán Algériába. 
Nincs más választásom. Olaszországba nem mehetek” (Milánóban, 
írja, letartóztattak egy férfit, csak mert vezetékneve az övéhez volt 
hasonlatos), „különben sem szállhatok hajóra és kelhetek át a Gibral-
tári-szoroson, mivel az angolok útlevelet kérnek, ami nekem nincs”. 
Emellett, írja, egy efféle utazás értékes időt rabolna el tőle, figyelem-
be véve mindazt, amit még meg kell írnia és el kell intéznie: „ha az 
orvosok és a hozzám közel állók nem kötnék az ebet a karóhoz, sose 
egyeztem volna bele az utazásba, amivel rengeteg időt vesztegettem 
volna el, ha ez az átkozott »angol« kórság nem telepedett volna így 
rá az agyamra. A visszaesés, még ha utána meg is gyógyulnék, még 
több időt vont volna el tőlem. De mindezek ellenére azért majd meg-
próbálok itt valamint csinálni.”11
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5Körvonalazódik az Algírba utazás terve, ahol Marx  
további kezelésére sor fog kerülni 

A döntés hátterében rejlő megfontolások később világosabbá válnak. 
Bernsteinhez írt 1882. január 31-i levelében Engels azt magyarázza, 
hogy Marx mért nem inkább a később úti célként számításba vett 
olasz Riviérára utazik: „Marx déli utazásával kapcsolatban csak arra 
vonatkozóan született határozott döntés, hogy sem a Riviéra, sem 
pedig Olaszország nem lesz úti cél. Az okok kizárólag rendőrségi 
természetűek. Hiszen egy lábadozó számára az a legfontosabb, hogy 
ne hátráltassák rendőri zaklatások. Olaszország esetében a bismarcki 
Német Császárság erre igen csekély garanciát jelent.”12

Utazás Dél-Franciaországba és döntés az algíri elutazás mellett

1882. február 9. és 16. között Marx a Párizs melletti Argenteuil-ben 
látogatást tesz legidősebb lányánál, Jenny Longuet-nál. Egészségi 
állapotát látva, a helyi orvos küldi el Marxot Algírba, amely tenger-
partjával együtt híres angol és európai orvosairól, valamint enyhe téli 
klímájáról. Az időjárás kedvez a kezeléseknek, megkönnyíti a tüdő-
betegségben szenvedők lábadozását és gyógyulását. Azonban Marx 
még betegen sem volt hajlandó alárendelni magát betegségének. Még 
ha hátráltatva volt is, de továbbra is, valamennyire, tevékeny maradt. 
A harmadik kiadás előkészítése céljából magával vitte az útra A tőke 
1. kötetének kéziratát. Vagy amikor az Algírba utazása előtti napon 
Párizsban járt, [ José] Mesa [y Leompart] társaságában találkozott 
Jules Guesde-del és [Gabriel] Deville-lel, akik a munka világának 
európai hírű személyiségei. Marx erről az Engelsnek Marseille-ből 
az Algírba utazását megelőző napon postára adott, 1882. február 
17-i keltezésű levelében tesz említést. Vagy vegyük például Engels-
nek Bernsteinhez írt, 1882. február 22–25-i keltezésű leveléből13 a 
következő részletet: „Marx hétfőn reggel megérkezett Algírba; az 
orvosokkal együtt folyamatosan győzködtük, hogy utazzon el. De ez 
neki nem volt különösebben ínyére. Van Algírban egy ismerőse, egy 
bíró, aki a polgári törvényszéken dolgozik, és akit Napóleon idején 
száműztek ide. Az arabok közötti közösségi tulajdonviszonyok igen 
jó ismerője, és megígérte Marxnak, hogy ebben a tárgyban felvilágo-
sítással fog neki szolgálni.”14
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6 Karl Marx megérkezik Algírba

Marx február 18-án, délután 5 órakor hagyja el Marseille-t a Saïd 
gőzhajó fedélzetén, amelyről február 21-i, Engelshez címzett leve-
lében „kiváló gőzösként” tesz említést: „olyan gyorsan haladtunk, 
hogy már hétfőn (február 20-án), hajnali fél 4-kor befutottunk 
Algírba. Viszont az úton hideg volt, és noha a hajó összkomfortos 
volt, a gépek, a szél stb. ördögi zaja miatt a két éjszaka egyikén sem 
tudtam aludni, s emiatt nem leltem nyugalmam a kabinomban”.15 
Az Algírba megérkező Marxot [Albert] Fermé bíró fogadja, még-
pedig „a lehető legnagyobb barátsággal”. Fermé Paul Lafargue és 
Charles Longuet ismerőse, akik Eleanor és Jenny, Marx lányainak 
férjei. Marxot Charles Longuet ajánlotta Fermé figyelmébe abban 
a levelében, amelyet Fermé csak a Marx Algírba érkezése előtti na-
pon kapott kézhez. Fermé fogja Marxot kalauzolni a városban, segít 
neki a Victoria panzióban berendezkedni, és ráirányítja figyelmét a 
gyarmatosítás egynémely gaztetteire. 

És hogy vajon folytatódott-e Fermé és Marx levelezése, miután 
Marx visszatért Londonba? Erről semmit sem tudunk, ugyanis a 
szerzők [Marx és Engels] műveinek két korábbi kiadásában rendel-
kezésre álló információk alapján ezzel kapcsolatban egyelőre nem áll 
rendelkezésünkre több információ.

Két éjszaka a Grand Hôtel d’Orient-ban

A Saïd utasai ott szállnak partra, ahol ma a halfeldolgozó üzem mű-
ködik, az Amirauté tőszomszédságában. Innen egy feljáró vezet az 
Avenue de la République-re, ami most a tengerparton húzódik, mai 
nevén a Boulevard Che Guevarára. Ezen a sugárúton találjuk a Grand 
Hôtel d’Orient-t, azelőtt, hogy az ember a kikötővel szemben fekvő 
Wilaya-épülethez érne. Marx két éjszakát tölt itt. Engelsnek a követ-
kezőket írja: „Ahogyan február 22. napjának délutánja, úgy a hőmérő 
is kedvező időt jelzett előre, és amint a jó Fermé bíró társaságában 
felfedeztem a Victoria Hotelt, bőröndjeimmel együtt elhagytam a 
Grand Hôtel d’Orient-t (ahol a pocsék radikális filozófus, Ashton 
Dilke is megszállt; egyébiránt a »Petit Colon«16 és a hozzá hasonló 
kis algériai újságokban minden angolt lordként említenek, és még 
[Charles] Bradlaugh-t is lordnak nevezik), és felköltöztem az erődön 
kívülre az egyik dombra a város keleti oldalán.”
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7Marx beköltözik a Victoria Hotelba

A betegséggel küzdő Marx ezen a nyugalmas és kellemes, szolgálat-
kész személyzettel rendelkező helyen fogja Algír városához fűződő 
viszonyát nehezen, de biztosan kialakítani. Tartózkodása első néhány 
hetében számára elsősorban betegsége okoz nehézséget, mivel azt a 
rendkívül rossz időjárás számára elviselhetetlenné teszi. De Marxot 
keményebb fából faragták. Tartózkodása végére kezelőorvosának, 
dr. Stephannak köszönhetőn kigyógyul krónikus bronchitiszéből. 

Marx és az algíri klíma

Mintegy hatása alá kerülve a kivételesen zord időjárásnak, abban a 
városban, amelyet elsősorban az év ezen időszakában enyhe időjárása 
miatt szokás kedvelni, Marx úgy érzi, hogy valamiféle „klimatikus vég-
zet üldözi”. Az 1882. február 21-i első képeslapjában így ír Engelsnek: 
„Mutatis mutandis ugyanazzal a sorsszerűséggel van dolgom, mint 
a Wright-szigeten! Az idei évben itt kivételesen hideg és nedves az 
évszak, így Nizzában és Mentonban köt ki a turisták nagy része. Min-
denesetre volt néhány rossz előérzetem, és többször is megfordult a 
fejemben, hogy nem a Côte d’Azurre kellett volna-e először mennem. 
Úgy tűnik, a sors keze van a dologban.”17

Vajon milyen irányt vesz ez a szabadjára engedett szomorúság, 
melankólia az egyszerre elgyötört és merengő Marxnál?

„Drága Fredem”, írja Engelsnek: „… december förtelmes volt Algír-
ban, januárban szép idő volt, februárban hidegre és nedvesre fordult 
a klíma, a hónap három leghidegebb napja február 20., 21. és 22. 
volt. Álmatlanság, étvágytalanság és erős köhögés gyötört, nemigen 
tudtam, mit kezdjek magammal, és olykor-olykor hatalmába kerített 
a melankólia, ahogyan a nagy Don Quijotét…”.18

Egy hónappal megérkezését követőn, március 23-án állapotának 
lassú, majd egészsége egyelőre csak csekély mértékű javulásának 
hatására levelei kevésbé lehangoltak: „…kedd óta éjjel és nappal a 
szokásos megszakításokkal újra vihar tombol: mennydörgés és ritkán 
villámlás, este, de főként éjjel, illetve ma reggel eső. Kedd délután 
a vihar érkezésekor kimondottan meglepett a sötétkék fenyegető 
égbolt; a vihar hátterében egy afrikai sirokkó áll…”.19

Álmatlanságot okozó betegsége ellenére, egy számára fizikailag 
új országban Marx az algíri eget és vihart festi le, akárcsak egy festő, 
aki a vihar és az ég mozgásait megragadja, de nem ecsettel, hanem a 
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8 tollával. „Március 28.: A reggeli órákban esős, barátságtalan az idő.  
E szavakkal zártam Tussynek írt rövid levelem. De amint postára 
adtam, jött a vihar, most először a megszokott időben; nemcsak a szél 
zúgása, az áradás, a mennydörgés, de villámok is cikáznak szüntelenül 
a piactér fölött… A szép elliptikus öböl hullámain a színek játéka 
érdekes látványt nyújtott: a hullámtörés fehér színét kékből zöldbe 
átforduló víztömeg ölelte körül”.20

Az algíri levelek bizonyos szempontból egyfajta „algíri naplónak” 
tekinthetők, ahogyan az adott időt egy gyógyulófélben lévő beteg 
megélte és érzékelte. Március végén a javulás jelei erőteljesebbekké 
válnak, és Marxnak önmagához, környezetéhez és a városhoz való vi-
szonya is derűsebb lett: „Az előbb is, mint minden vizitkor, teljes körű 
kopogtatásos vizsgálatra került sor: a bal oldal nagy részén most sokkal 
jobb volt a helyzet… Ma először Stephann (a kezelőorvos) elmondta 
– kétségkívül azért, mert most már kellőképpen jó állapotban lévőnek 
gondol ahhoz, hogy minden kertelés nélkül beszélhessen –, hogy Al-
gírba érkezésemkor már visszaesés volt tapasztalható, ami igen súlyos 
volt… március 30-án (tegnap) az idő dél körül meleg volt és kellemes, 
és sétáltam is a teraszon… Közben szombaton (április 1-jén), akárcsak 
hétfőn (április 3-án) a hőség kissé »túlzott« volt, azonban a szél, ami 
még nem a sirokkó volt, az örvénylő por a fedett részre száműzött…, 
tegnap este az öböl csodálatos holdfényben úszott. A fedett teraszról 
elém táruló tenger látványát képtelen vagyok megunni.”21

Súlyos betegségében a lassú gyógyulás ad számára okot a reményre 
és a bizakodásra. Elkezdi felfedezni a várost.

Marx a várost körülölelő táj szépségéről

Marx először lakhelyéről veszi szemügyre a várost. A Victoria Hotel 
Algír dombjain, a Mustapha Supérieur kerületben található, a koráb-
ban Boulevard Bon Accueil-nek, majd később Boulevard Saint-Saëns-
nak nevezett Boulevard Mohammed V felső részénél, valahol a mai 
97. és 101. házszám között. Gilbert Badia a Lettres d’Alger et de la 
Côte d’Azur előszavában a város lakosságát ekkor 70 000-re teszi, míg 
a Mustapha Supérieur városrészt az 1881. évi népszámlálási adatok 
szerint 13 556-an lakták.22 

A Victoria Hotel mintegy kényszerűségből vált Marx „obszerva-
tóriumává”.

[…]
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9Algír: két város egyben?

Marx az algériai társadalom két különböző miliője közötti különb-
ségre a Mustapha Supérieur nevű városrészről és a polgármester 
vezetési stílusáról adott leírásában mutat rá. Egy 1882. március 20-i 
keltezésű levelében a következőképpen osztja meg benyomásait 
Paul Lafargue-gal: „A két Mustapha egyetlen várost (Mustapha) 
alkot, amelynek polgármestere (ennek az úrnak nem arab, s nem is 
francia neve, hanem német) időről időre hivatalos hirdetményeken 
keresztül szól az általa vezetettekhez. Az itt érvényben lévő rendszer 
láthatóan igen kellemetes [le régime en vigueur ici est très doux]. 
Mustapha Supérieurben folyamatosan új házak épülnek, a régieket 
pedig lerombolják stb., de annak ellenére, hogy az építkezéseken 
alkalmazott munkások helybéliek, láz gyötri őket. Javadalmazásuk 
egy részét a napi kininadag teszi ki, amit munkaadóik biztosítanak 
számukra. Az ember Dél-Amerika különböző területein is hasonló 
gyakorlatot figyelhet meg.”23

Marx humorosan és iróniával mutat rá a két közösség életmódja, 
munkaszervezése és jövedelemmegoszlása közötti igazságtalanságra. 
Az egyik társadalom algériai, a másik francia gyökerű. Az előbbiek 
munkásként dolgoznak az építkezésen, mégpedig az utóbbiak alkal-
mazásában, vagyis a tőke és a munka világa Mustapha mikrokoz-
moszában is elkülönül egymástól. Ez a helyzet, jegyzi meg Marx, 
Dél-Amerikára emlékeztet. Ez azt jelenti, hogy az azonos vagy ha-
sonló gyarmati helyzet eltérő földrajzi és civilizációs kontextusokban 
hasonló következményekkel jár.

Algír mint „az életmódok és a viseletek Bábel-tornya”?

Az algíri társadalom sokszínűsége. Egy város a földrészek és civilizáci-
ók metszéspontjában: „Nagyon szerettem volna, ha egy olyan napon, 
amikor valóban szép idő van, Johnnyt varázsszőnyegen iderepíthet-
tem volna; mennyire meg lenne lepődve, ha látná a mórokat, arabo-
kat, berbereket, törököket és négereket, ezt az egész Bábel-tornyát és a 
(gyakran költői) viseletüket, ezt a keleti világot, amellyel »civilizált« 
franciák stb. és a szomorú angolok keverednek…”24 

A családja iránti nosztalgiából Marx aprólékos leírását adja egy 
szokatlan zajjal járó jelenetnek: „… Az imént megakasztott valami zaj, 
amely a kis teraszos kert felől érkezett... Ó, a kis Johnny teljes szívből 
kacagna, a rá jellemző vidám nevetéssel, ha itt lenne most velem: lent 
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0 a kertben egy szurokfekete bőrű néger férfi táncolt, s közben egy kis 
hegedűn játszott, hosszú fém kasztanyettáját csattogtatta, miközben 
furán fintorgott, arcán széles és vidám mosollyal. Ezek az algériai 
négerek annak idején általában törökök, arabok stb. rabszolgái 
voltak, de a franciák uralma alatt felszabadultak. Mögötte, a néger 
férfi mögött, van még valaki, egy mór férfi (angolul Moor, németül 
Mohr), aki igen méltóságteljesen áll ott, és leereszkedő mosollyal 
nézi a fekete férfi mutatványát. Algériában egyébként nem mórok-
nak, hanem araboknak hívják őket. Néhányan közülük hátrahagy-
ták a sivatagban élő törzseiket, és most az európaiak mellett élnek 
a városokban. Magasabbak a francia átlagnál, arcuk ovális, orruk 
kampós, nagy szemük csillog, hajuk és szakálluk fekete, bőrük színe 
pedig a majdnem fehértől a sötét bronzig terjed. Viseletük elegáns 
és kellemes – még akkor is, ha a ruha már rongyos –: térdnadrág 
(vagy kabát, de leginkább egy tóga finom fehér gyapjúból vagy egy 
csuklyás köpeny); fejfedőként turbánt vagy muszlin kendőt horda-
nak (rossz időben vagy nagy melegben stb. a csuklya fejfedőként is 
használatos), amelyet kerek sapkájuk köré tekernek. Lábszárukat 
általában nem fedi nadrág, és mezítláb járnak, de olykor piros vagy 
sárga marokkói papucsot viselnek. Csuklyás köpenyükben a mó-
rok közül még a legnyomorúságosabbak is messze túlszárnyalják 
öltözködésben a legnagyobb európai komédiást, ahogyan természe-
tességben, kellemben és méltóságban is, akár állnak, akár járnak…  
A kérdéses mór férfi tehát – aki kertünkben a néger férfi háta mö-
gött áll – narancsot és kakast kínál fennhangon eladásra (valamint 
tyúkot is); furcsa egyvelege ez a portékáknak, amelyek azonban itt 
igen gyakoriak…”25

Az utcán a kereskedelmi viszonyok még a házi rabszolgaság intéz-
ményébe ágyazódnak, és még láthatók azok az „urak”, akik máig büsz-
kék letűnt nagyságukra, s ez a nagyság és méltóság öltözködésükben 
mind a mai napig tetten érhető. Algír és Algéria lakói még ötvenévnyi 
francia uralom után is megőrizték a különböző régiókra jellemző 
viseleteiket. Marx meglepődve szemléli az itteni emberek fizikumát, 
öltözékét és azt a méltóságot, amellyel ruháikat hordják.

E jelennel, amelybe a nevetségessé vált méltóság megőrzése céljá-
ból a kinézeten és az öltözködésen keresztül belevegyül a múlt, éles 
kontrasztot alkot az algériai társadalmat gyötrő gyarmati valóság 
vadsága és kegyetlensége.
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1Kínvallatás és a gyarmati intézmények barbársága

A gyarmati valóságra és hatásaira Marx leveleiben is rámutat.  
A gyarmati igazságszolgáltatás működési módjáról Fermével folyta-
tott eszmecseréi során szerez ismereteket: „Fermé elmondta nekem, 
hogy békebírói pályája során gyakran került sor kínvallatásra, hogy 
az arabokból így csikarják ki a beismerő vallomást; ez a feladat termé-
szetesen a »rendőrségre« hárult (akárcsak az angoloknál Indiában); 
a bíró elvileg semmit sem tud az egészről. Sőt, meséli, amikor például 
egy arabokból álló banda gyilkosságot követ el – s szinte mindig 
rablógyilkosságról van szó –, majd egy idő után a valódi tolvajokat 
fülön csípik, elítélik és lefejezik, a gyarmatosítókhoz tartozó és a sé-
relmet elszenvedő család ezzel nem éri be, s további fél tucat ártatlan 
arab fejének testétől való elválasztását követeli, akiket gyilkossággal, 
rablással stb. gyanúsítanak meg”.26

Majd a francia, angol és holland gyarmatosítás során elkövetett 
kegyetlenségek összevetése következik… Illetve egy újabb szöveg, 
amelyben Marx a gyarmati társadalmi viszonyoknak azon tradicioná-
lis viszonyokra gyakorolt hatását veszi számba, amelyek az algériaiak 
esetében az egymás közötti kapcsolatokat és viselkedéseket továbbra 
is meghatározzák.

A mór kávézó és az algériai társadalom néhány jellegzetes vonása

„Mielőtt a botanikus kertbe beléptünk volna, kávét ittunk egy mór 
kávézóban, természetesen a szabadban. A mórok kitűnő kávét főznek. 
Zsámolyokon ültünk, s az egyik kezeletlen fából lévő asztalnál egy tu-
catnyi mór vendég keresztbe tett lábakkal és előre dőlve kortyolgatta 
kávéját, közben kártyáztak (ez már civilizációs vívmánynak számít).27 
A látvány lenyűgöző volt: a mór férfiak némelyike nagy műgonddal 
választotta ki gyakran gazdag öltözékét, míg mások valamiféle inget 
hordtak; az egykor fehér gyapjúból készült ruhadarabok mára már 
rongyokban lógtak rajtuk, azonban egy igaz muszlim ember szerint 
az ilyen esetlegességek…alapján Mohamed gyermekei között nem 
lehet különbséget tenni. Ez nincs hatással arra a teljes egyenlőségre, 
amelyről társadalmi viszonyaikban tanúbizonyságot tesznek. Ezek-
nek a különbségeknek csak akkor ébrednek tudatára, amikor valami 
kedvüket szegi; ami a keresztényekkel szembeni gyűlöletüket és azt 
a reményt illeti, hogy végül legyőzik e hitetleneket, politikusaik ezt 
az érzést és a teljes egyenlőség gyakorlatát (amely nem a kényelemre 
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2 vagy a társadalmi pozícióra, hanem a személyre vonatkozik) nem 
véletlenül tekintik olyan dolognak, amely őket arra késztetné, hogy 
az előbbit életben tartsák, és az utóbbiról se mondjanak le. 

(„Forradalmi mozgalom nélkül halálra vannak ítélve.”)28

Hogy mi Marx gondolkodásának kiindulási alapja? Vajon nem az 
algériai társadalom történeti logikájának elemeit próbálja-e meg 
feltárni, egy olyan társadalomét, amely a gyarmati uralom alatt élő 
emberek viselkedésében szüntelenül jelen lévő múltjával kénytelen 
szembesülni? 

Az algériai társadalom alapjaiban egyenlősítő vagy egyenlőségpárti, 
az emberek közötti viszonyokra az általuk hordott szegényes vagy 
fényűző öltözet nem gyakorol hatást. A teljes egyenlőség a világ és 
az idegen ellenség létével számolni kénytelen társadalom muzulmán 
szemléletén alapul. A teljes egyenlőség szándékát a törzsi és közösségi 
viszonyok ereje tartja fenn. Ez az egyenlőség a közösség tagjai számára 
etalonnak számít, és egyfajta önvédelmi eszközként szolgál, valamint 
a közösség kohéziójának megőrzését is elősegíti.

Kik hát ezek a politikusok, akik a teljes egyenlőség megőrzése érde-
kében tevékenykednek…, és akik e közösségnek a hitetlenek uralma 
alóli felszabadításáért küzdenek, akikre Marx utal? 

Marx algíri tartózkodása alatt vajon találkozott-e helyi vezetőkkel 
[personnalités nationales]? Egyelőre e tárgyban semmit sem mond-
hatunk. Ugyanakkor az utalásokból egyértelműnek tűnik, hogy sor 
került ilyen találkozás(ok)ra, még ha feltételezzük is, hogy Marx ezek-
ről a kérdésekről Fermével nem is cserélt eszmét részletekbe menőn. 
Egy dolog biztos, a mór kávéház, az emberek, akiket ott megfigyelt, 
valamint megjegyzései mind közvetlen, személyes tapasztalataihoz 
kapcsolódnak.

A fenti szöveget újra szemügyre véve, úgy látjuk, Marx így vagy úgy 
érinti a nemzeti kérdést, mégpedig vallási vagy vallási formában mora-
lizáló köntösben, midőn a hívők és a hitetlenek szembenállásában a jó 
és a rossz párharca megjelenik. Ebben a megközelítésben a hitetlenek 
gyakorolnak uralmat a hívők felett, s a vallás politikai intézményként 
funkcionál. Mind a mai napig a társadalom egyes részei, akik a nem-
zeti kérdésben nem hajlandók egy alapvetően laikus problémát látni, 
tudatosan vagy tudattalanul olyan gondolkodásmódokat hoznak a 
felszínre, amelyek gyökerei a keresztes hadjáratokig, vagyis jóval a 
modern felszabadítási mozgalom szárba szökkenését megelőző időkig 
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3nyúlnak vissza. Ez azt jelenti, hogy a probléma bizonyos politikai és 
ideológiai vonásait tekintve, a társadalom egyes rétegei számára még 
ma is aktualitással bír. Nemcsak különböző megnyilvánulási formákat 
ölt, hanem sokféle forradalmi gondolatot is, amelyeket múltjuk és 
jelenük iránt kritikus egyének képviselnek… 

De vajon nem igaz-e, hogy Marx végső soron nemcsak Algéria, 
hanem mindazon országok népeihez és munkásaihoz szól, amelyek 
hasonló történelmi helyzetben vannak? A történelem zsákutcájából 
csakis akkor lehetséges kijutni, ha ezek a társadalmak magukra vál-
lalják a forradalmi mozgalom létrehozásának nehéz feladatát. Úgy 
véljük, ez Marx üzenetének lényege.

És hogy Marx megállapítása valóban érthető legyen: „…Forradal-
mi mozgalom nélkül halálra vannak ítélve…” (A [francia] fordítás 
valamivel visszafogottabban fogalmaz, mint az eredeti szöveg, amely 
így szól: „Dennoch gehen sie zum teufel without a revolutionary 
movement”, vagyis „Forradalmi mozgalom nélkül a pokolban fognak 
kikötni.”) 

Ám mit gondoljon az ember e magával ragadó szövegrész olvasása-
kor, hiszen a megállapítás, úgy tűnik, nem egyszerűen Marx életének 
és algíri tartózkodásának időrendjébe illeszkedik. Függetlenül attól, 
hogy a kifejezés, miszerint „a pokolban fognak kikötni”, érzékeny-
ségeket sérthet – amin Marx azt érti, hogy az algériai társadalom a 
vesztébe rohan, ha nem hoz létre forradalmi mozgalmat –, érdemes 
lenne Marx és Engels írásaiban utánakeresni, hogy ez a kijelentés 
pontosan hogyan is értendő és mire is vonatkozik.

A teljesség igénye nélkül, nehogy eltérjünk tárgyunktól, három kü-
lönböző kérdésre keressük a választ, amelyek némi megvilágító erővel 
bírnak a két szerző kutatásait és gondolkodását illetően, valamint arra 
vonatkozón, hogy mit értettek forradalmi mozgalmon, s hogy a jelent, 
valamint az akkori és a későbbi helyzetet illetőn e kijelentések milyen 
érvényességgel bírnak.

1) Milyen helyet foglalnak el Marx és Engels forradalmi mozgalom-
mal kapcsolatos írásai a világ megváltoztatására vonatkozó általános 
elméletükben? 

2) Műveikben érdemes-e különbséget tenni – egyrészt – az alá-
vetett, másrészt a gyarmatosított országok forradalmi mozgalmai 
között?

3) Ha ez a követelmény nem teljesül – azaz nem alakul ki a szüksé-
ges forradalmi mozgalom –, miféle társadalmi alakzatot és profilt vesz 
fel egy efféle társadalom a történelem meghatározott szakaszában?
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4 A forradalmi mozgalom Marx és Engels munkáiban

Marx és Engels számos írásában érinti ezt a problémát. Főleg 1848 
után számtalan cikket és tanulmányt írnak az európai társadalom, 
illetve az alávetett, gyarmatosított társadalmak mozgalmairól. Ha az 
1848 és 1883 közötti időszakot vizsgáljuk, akkor e munkák architek-
túrája a következőképpen néz ki.

A vizsgált időszakban a gazdasági főhatalom Angliáé. Gazdasági 
fejlettségének, illetve gyarmatbirodalmának köszönhetőn, amely 
a későbbiekben tovább nő majd, nem megfeledkezve Írországról, 
amely első gyarmata volt, Anglia a többi Európai ország fölött áll. Az 
angol kapitalizmus azt a történeti funkciót tölti be, hogy nemcsak a 
tőke mozgását, hanem a bérmunkásság kiterjedtségét is konszolidálja 
és növeli. Európában Anglia mellett ott van Franciaország, amely 
sokkal inkább politikai, mintsem gazdasági hatalomnak tekinthető. 
Burzsoá forradalmának radikalizmusa révén azonban az összes többi 
európai ország számára történelmi referenciává válik, ami a forradalmi 
mozgalmak két eltérő típusát illeti: az egyik történelmi mozgalom a 
feudális vagy prekapitalista viszonyok átalakítását és meghaladását 
feltételezi, míg a másik egyfajta nyitást jelent, amikor a munkásosztály 
egyre autonómabbá váló mozgalma révén képes lehet megteremteni 
egy kommunista forradalom feltételeit. Az 1871-es párizsi kommün e 
folyamat betetőzésének, valamint a marxi elemzések megerősítésének 
tekinthető. Mindez azonban nem zárja ki Franciaország kapitalista 
berendezkedését, valamint azt, hogy maga is gyarmatbirodalmának 
kibővítésére törekedjen, s eközben Angliát közvetlen ellenfelének 
tekintse.

E két országgal szemben ott van egyrészt Németország, amely 
gazdasági és társadalmi viszonyait tekintve súlyos lemaradásban van, 
valamint a cári Oroszország. Ezek az országok, és mindenekelőtt 
Anglia, Franciaország és Oroszország közelről figyeli az Oszmán 
birodalomban végbemenő változásokat, amely birodalom ekkor 
már a kifulladás és a hanyatlás jeleit mutatja. E birodalom későbbi 
felbomlásának hatására fog a XX. század húszas éveire a nemzetiségek 
problémája kialakulni, illetve fognak más – elsősorban Európán kívüli 
– országok a gyarmatosítás nehézségeibe beleütközni. 

Ebből adódóan, a forradalmi mozgalom logikáját tekintve Marx 
és Engels gondolkodása a következő struktúrát látszik követni: a 
kommunista forradalom szükségességének megállapítása a XIX. 
századi kapitalizmus brutalitásának, válságainak, háborúinak, va-
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5lamint az üzleti világon kívül eső munkások és társadalmi rétegek 
pauperizálódásának logikus következménye. E tartós történelmi 
tendencia mellett említést kell tennünk azokról a mozgalmakról, 
amelyek az európai országok felszabadítását tűzték ki célul az olyan 
birodalmak rabigája alól, mint Oroszország vagy Németország, illet-
ve az Osztrák–Magyar Monarchia, valamint az Oszmán Birodalom 
uralma alatt álló országok felbomlásának szükségességéről.

Két olyan mélyreható történelmi folyamatról van itt szó, amelyek 
Marxot és Engelst az elmélet és a gyakorlat szintjén is foglalkoztatták. 
Ott van a világnak a globális rendszerként tételezett kapitalizmus 
meghaladása révén történő átalakításának fogalma és egyetemes 
konstrukciója. Azonban ahhoz, hogy ez az átalakítás és meghaladás 
lehetővé váljon, az is szükséges, hogy azok a gazdasági és társadalmi 
viszonyok, amelyek népek és nemzetek által más népek és nemzetek 
felett gyakorolt uralmára épülnek, megszűnjenek. Olyan forradalmi 
mozgalom létrehozásáról van tehát szó, amelynek hatására az európai 
térségben új nemzetek születnek. Enélkül a világ átalakításának tör-
ténelmi feltételei nem teljesülnek. És minden attól függ, hogy ezek 
hogyan teljesülnek. Marx és Engels szemében azonban a világtörté-
nelem folyamata még nem zárult le. Ebben a megközelítésben milyen 
szerephez jutnak a gyarmatok? Vajon rájuk is ugyanaz vonatkozik, 
mint az európai nemzetek emancipációját és létrejöttét elősegítő moz-
galomra, vagy sajátos történelmi helyzetük okán másfajta társadalmi 
viszonyokkal kell számolnunk?

Annyi mindenesetre bizonyosnak tűnik, hogy amikor Marx Algír-
ból hazatért Londonba, eszmecserére és vitára került sor a gyarmatok 
felszabadulásának lehetséges útjairól és módjairól, a gyarmatok kü-
lönböző fajtáiról és a felszabadulást célul kitűző forradalmi mozga-
lom lehetőségéről, amelyen kétségkívül Engels is részt vett. További 
kutatásokra lenne szükség annak megállapítására, hogy Marx algíri 
tartózkodás előtt született írásaiban ugyanolyan világosan megfo-
galmazódik-e már az a tézis, amelyet Engels egy Kautskynak címzett 
1882. szeptember 12-i – vagyis négy hónappal Marx hazaérkezése 
után született –levelében elővezetett. A levél lényege a következő: 
„Azt kérdi tőlem, mit gondolnak a gyarmati politikáról az angol 
munkások. Úgy hiszem, ugyanazt, mint a politikáról általában: vagyis 
ugyanazt, mint a burzsoázia. Itt a munkásságnak nincs pártja, csak egy 
konzervatív és egy szabadelvű-radikális párt van, és e pártokkal együtt 
a munkások is zavartalanul hasznot húznak Anglia gyarmati és a világ-
piacon élvezett monopóliumából. Úgy vélem, a szó szoros értelmében 
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6 vett gyarmatok, vagyis az európai népesség által megszállt országok, 
így Kanada, Fokváros, Ausztrália, mind függetlenné fognak válni; 
ezzel szemben az őslakosok által lakott és egyszerűen leigázott orszá-
gok, vagyis India, Algéria, a holland, portugál és spanyol gyarmatok 
irányítását átmenetileg a proletariátusra kell bízni, amely a lehető leg-
hamarabb hozzásegíti ezeket a területeket a függetlenséghez. Nehéz 
megmondani, hogy ez a folyamat miként fog végbemenni. Indiában 
talán, sőt valószínűleg forradalom fog kirobbanni, és mivelhogy a fel-
szabaduló proletariátus nem indíthat gyarmati háborúkat, ebbe bele 
kell nyugodni; ez kétségkívül pusztítással jár majd, de hát ez minden 
forradalom sajátja. Ugyanez fog történni másutt, például Algériában 
és Egyiptomban is, ami számunkra a lehető legkedvezőbb…”29

Ha a szöveget helyesen értelmezzük, akkor Marx és Engels néző-
pontja szerint, a gyarmatosított országok esetében két történelmi 
eshetőséggel kell számolnunk: 1) történelmi fejlődésüket a kapitalista 
országoknak a szocialista és kommunista átalakulás irányába történő 
fejlődése határozza meg. Ez igaz a vizsgált országok többségére. 2) 
Egyes országokban bizonyos konkrét körülmények lehetővé teszik, 
hogy az emancipációs és felszabadító mozgalmak letérjenek a törté-
nelem által előre jelzett útról.

Mi lesz hát a forradalmi mozgalommal?

Úgy tűnik tehát, hogy Marx és Engels átfogó koncepciójából kiin-
dulva a történelmi folyamat kettősségével találkozunk: egyrészt egy 
hosszabb távú történelmi folyamattal, amelyet a világforradalom ala-
kulása határoz meg, így tehát a kapitalizmus mint olyan rendszer evo-
lúciójával, amely a globális munkásosztály felszabadulási törekvéseivel 
áll szemben. Másrészt egy rövidtávú történelmi folyamattal, amely a 
közvetlen gyarmati uralom alóli felszabadulásra és emancipációra való 
törekvést jelenti a rendszerből való kilépés nélkül, azonban elősegíti 
az uralomgyakorlási és kizsákmányolási módok megszilárdítását és 
áthelyezését a társadalom dolgozó osztályaira.

És amikor Marx azt mondja, hogy „forradalmi mozgalom nélkül 
halálra vannak ítélve” vagy „a pokolban fognak kikötni”, akkor arra 
gondol, hogy a gyarmatosított országok munkásainak és néptömegei-
nek problémáit csak még nehezebb lesz megoldani, amennyiben ezen 
országok hatalmi viszonyait az üzleti világ és a spekuláció ciklusai 
határozzák meg. Az algériai és a hasonló társadalmak nagy része ezt 
már bőven megtapasztalhatta. A forradalmi mozgalom elindítását 
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7strukturális akadályok nehezítik: ha egy társadalom történelmi 
ellentmondásait hosszú múltja során nem sikerült feloldani, akkor 
egy múltbeli időszakának strukturális hiányosságaira vonatkozó 
megállapításaink későbbi időszakokra is érvényesek lehetnek. Ekkor 
azonban ezen ellentmondások egyre erőszakosabb és tragikusabb 
formában nyilvánulnak meg.

Melyek azok az organikus és strukturális akadályok, amelyek nem 
csak a múltban, hanem a jelenben is hátráltatják egy forradalmi 
mozgalom létrejöttét? De először lássuk a forradalmi mozgalom 
értelmezését.

A forradalmi mozgalom egy olyan politikai szerveződés, amely 
képes arra, hogy a társadalmakat kirángassa a hanyatlás, a mozdulat-
lanság vagy a stagnálás különböző állapotaiból, amelybe a gyarmati 
uralom előtt és alatt kerültek. Olyan új társadalom létrehozását jelenti, 
amelyben semmiféle uralmat, kizsákmányolást vagy zsákmányszerző 
magatartást nem gyakorolnak azok a társadalmi osztályok vagy ré-
tegek, amelyek kisajátítják azokat az anyagi és intellektuális javakat, 
amelyeket a társadalom dolgozó és termelő része hoz létre, s teszi 
mindezt ellentételezés és tényleges produktív munkavégzés nélkül. 

Ha most e megállapítás fényében ismét, akár csak röviden is, meg-
vizsgáljuk a történelmi folyamatot, akkor megállapíthatjuk, hogy az 
algériai és sok hozzá hasonló társadalom a forradalmi mozgalmak 
létrehozásában csak a próbálkozásig és a hibákig jutott. A mai napig 
létrehozott politikai eszközök alkalmatlannak bizonyultak a tár-
sadalom döntő többsége szempontjából, amely a felszabadulás új 
formáira vágyik. A sajtó már egy ideje gyakran hangot ad ezeknek a 
hiányosságoknak. Jelentős külső és belső erők együttes fellépésének 
köszönhetően az ország függetlenné válása óta igen jelentős politikai 
és ideológiai akadályok tornyosulnak a forradalmi mozgalom létrejöt-
te előtt, amely pontosan megfelelne annak az ellenállási képességnek, 
melyet a nagy tömegek az uralomgyakorlás és a zsákmányszerző ma-
gatartás erőivel szemben ki tudnának fejteni…. Marx írásait ebben a 
szellemben kell felfogni.

Másrészt a forradalmi mozgalom létrehozásának objektív gátjait 
azokra a strukturális hiányosságokra is vissza lehet vezetni, amelyek 
hátterében a gyarmatosítás előtti idők megkésettségével összefüg-
gő mechanizmusok, valamint az algériai gazdasági és társadalmi 
struktúrákat az idegen gyarmatosító uralom alatt érő rombolások, 
destabilizációs és eltérítési kísérletek állnak. E két súlyos tendencia 
együttes hatása a társadalom mélyrétegeiben olyan töréshez vezetnek, 
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8 amelynek eredményeképpen megszűnnek azok a társadalmat közös 
cselekvésben egyesítő struktúrák közötti láncszemek és kapcsolatok, 
amelyek e struktúrák összekapcsolódásának jelentést adtak és irányt 
szabtak volna. Mindez egyfajta „társadalmi rövidlátást” eredményez, 
és a társadalom politikai és ideológiai működésében is hosszú távú 
fennakadások várhatók.

Marx felhívása tehát így értendő, és a társadalom XIX. század óta 
bejárt fejlődési útjának fényében értékelendő. Kétségkívül ahhoz, 
hogy megérthessük az algériai társadalom életét keserítő zavarokat, 
szükséges volna e hiányzó köztes láncszemekről leltárt készíteni.

[…]

Egy dolog mindazonáltal biztosra vehető: Marx algíri tartózkodása 
iránt a burzsoá sajtó nem volt közömbös, ahogyan kétségkívül a hír-
szerzés sem. 1882. augusztus 10-i keltezésű, Engelsnek írt levelében 
– vagyis öt hónappal azután, hogy Algírból hazatért – többek között 
említést tesz Liebknecht ügyetlenségéről, aki hagyta, hogy Marx 
tervbe vett párizsi útjának híre menjen. A párizsi Le Temps így fogal-
maz: Liebknecht „Párizsba utazik, hogy a német munkások közötti 
kapcsolatokat kiépítse és látogatást tegyen a szocialista Karl Marxnál, 
aki, miután visszatért Algírból, most Argenteuil-ben lakik…”.

Vagy nem az óvatosság számlájára kell-e írnunk, hogy az algíri Petit 
Colon hasábjain 1882. április 19-én megjelent alábbi hírt kommentár 
nélkül hagyja? „Liebknecht bátor ember, aki akár szenvedni is hajlan-
dó az elveiért. Bismarck uralma idején még a börtönt is megjárta…” 
Marx mintegy tíz nappal később ugyanebből az újságból értesül 
Charles Darwin haláláról.

Sőt felesége halálát megelőzően, és feltehetőleg a lánya lakhelyéül 
szolgáló, Párizs melletti Argenteuil-be utazását előkészítendő, Marx 
vejétől, Longuet-tól, aki ismerte Clémenceau-t (ekkor a francia Nem-
zetgyűlés tagja és a radikálisok parlamenti frakciójának szóvivője), 
afelől érdeklődik, hogy vajon Párizsba utazására a francia rendőrség 
nem fog-e lépni valamit… Clemenceau azt válaszolja neki, hogy „a 
rendőrség fellépésétől egyáltalán nem kell tartania”.

Másképpen fogalmazva: az elővigyázatosság Marxnál szüntelenül 
jelen van. Tökéletesen tisztában van azzal, hogy Algéria gyarmat! És 
azt a tortúrát sem felejtette el, amiben a rendőrség korábban részesí-
tette. Hadd emlékeztessünk arra, hogy Marxot 1848-ban Belgiumból, 
1849-ben pedig Franciaországból tiltották ki, pedig a marxizmus 
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9ekkor még csak kialakulóban volt. Ezt bizonyítja, hogy A kommunista 
párt kiáltványa 1848-ban jelenik meg.

És még ha az Algériába utazáshoz nincs is szükség útlevélre, csak az 
utas nevére kiállított jegyre – ahogyan azt Marx az Algírból küldött 
első levelében is megjegyzi –, de az Algírba érkezők és onnan eluta-
zók névsorát a sajtóban rendszeresen közzéteszik. Az Al Khabarban 
például az érkezők és az elutazók között is ott találjuk Marx nevét.30

Úgy gondoljuk tehát, hogy Marx Algírba utazása és ott tartózkodása 
nem maradt észrevétlen. Egy részletesebb kutatás keretein belül érde-
mes volna átböngészni az arab és francia nyelvű helyi sajtót, valamint 
a franciaországi sajtót, hogy megállapíthassuk, bizonyos köröknek 
milyen értesüléseik lehettek Marx útjával kapcsolatban.

Ha Marx algíri tartózkodásával kapcsolatos levelezését megvizsgál-
juk, akkor a következőket állapíthatjuk meg: találunk olyan leveleket, 
amelyek legnagyobbrészt Marx betegségéről szólnak. Ez az időszak 
algíri tartózkodásának első néhány napjától 1882 márciusának 
végéig tart. A levelezés e részében Marx ellenszenvvel viseltetik az 
algíri klímával, annak változásaival és szeszélyeivel, valamint beteg 
szervezetére gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Mindazonáltal ez 
az időjárás lehetővé teszi számára, hogy megfigyelje az égboltot és a 
város pompás látképében gyönyörködhessen, a sors a megszokottól 
eltérően ugyanis úgy hozta, hogy Algír a zorddá váló időjárás szeszé-
lyeinek és hirtelen változásainak hatása alá került. 

A levelezés második szakaszában, vagyis március végétől és ápri-
lis elejétől elutazásáig Stephann doktornak és a Victoria Hotelben 
gondját viselő személyzetnek köszönhetően Marx fokozatosan és 
biztosan visszanyeri egészségét. Ebben az időszakban Marx az algíri 
mikorokozmoszt átszövő társadalmi viszonyokat – az algériai társa-
dalom múltjának epizódjait és a társadalom előtt tornyosuló akadá-
lyokat – vizsgálja. Az akadályokat két típusra osztja: az első típusba 
tartoznak azok, amelyek a gyarmati uralom valóságából adódnak, 
a másodikba pedig azok, amelyek az algériai társadalom múltbeli 
működésének bizonyos elemeihez kapcsolódnak. A levelek nem túl 
nagy számossága okán azok, akik ismerik Marx írásait, nem fognak 
fennakadni a levelezés e második időszakára jellemző utalásszerű, 
elbeszélő jellegű és olykor allegorikus hangvételen.

A levelek összességét figyelembe véve érdemes felülvizsgálnunk azt 
a megközelítést, amely e leveleket Marx elméletalkotói munkásságától 
elkülönülten veszi szemügyre. A levelek valamiképpen történelmünk 
egy részét, a Victoria Hotel „európai mikrokozmoszát” és azt az „algé-
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0 riai mikrokozmoszt” ragadják meg, amelyen keresztül Marx az algériai 
társadalom bizonyos részeivel szembesül.

E két szempontból a levelek részét képezik mindazon írásoknak, 
amiket Marx és Engels a prekapitalizmus történelméről és a gyarmati 
kapitalizmus uralmi formáiról ránk hagyott.

Ezek elmélete, noha mindeddig nem volt kellő figyelemmel számba 
véve, jelentős helyet foglal el Marx és Engels munkásságában, és az 
úgynevezett „harmadik világ” országainak kutatói is kevés érdeklődést 
mutattak iránta, vagy egyenesen figyelmen kívül hagyták ezt a kérdést. 
A gyarmatok elméletének ezen aspektusaival kapcsolatos tudatlanság 
miatt ezen országok gazdasági és sajátos társadalmait sem ismerik, és 
ezért egyesek hamis vagy torz képet alakítanak ki magukban Marx és 
Engels tudományos hozzájárulásával kapcsolatban.

Hiszen egy társadalom meghatározó történelmi tendenciáinak 
ismerete nélkül hogyan is volna lehetséges megfelelő gazdaság- vagy 
fejlesztéspolitikát kidolgozni?

Ez a tudatlanság eredményezte azt is, hogy Algéria valós helyzetét 
szükségszerűen rosszul ítélték meg. Ez a humán és anyagi erőforrások 
pazarló felhasználásához vezetett és vezet mind a mai napig is.

Marx algíri tartózkodása után – új kérdések 

Marx algíri útjának vizsgálatakor két csapdát igyekeztünk elkerülni:
1) Marxra nem „turistaként”, hanem gyógyulni vágyó betegként ér-

demes tekinteni, noha leveleiben az országban látottakról is beszámol.
2) Elemzésünk ugyancsak zátonyra futhat, ha figyelmen kívül hagy-

juk Algírból küldött leveleinek tudományos jelentőségét, és azokat 
pusztán egy küzdelmes életút utolsó szakaszaként vesszük számításba.

E két csapda elkerülésével fontosnak ítéltük, hogy a levelek összes-
ségét közelebbről is szemügyre vegyük, és megállapíthassuk, Marx 
hogyan látta vagy ragadta meg Algériát fővárosán, Algíron keresztül.

Szándékunk szerint, tanulmányunk összegző jellegű, noha számos 
tényező akadályozta s akadályozza továbbra is a törekvést, hogy 
Marx és Engels írásaiból kibontsuk, hogyan látta Algírt és Algériát. 
A gyarmatokkal kapcsolatos írásaik 1844 és 1894 között születtek. 
De természetesen amennyiben összegyűjtött írásaik új kiadásának 
köszönhetően az olvasók számára is hozzáférhetővé válnak eddig meg 
nem jelent írások, ez további ismeretekhez fogja őket hozzásegíteni 
ezzel és egyéb kérdésekkel kapcsolatban. 
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1M. Vesper korábban már idézett, Marx in Algier című művében pró-
bálja meg a hiányzó levelek leltárát elkészíteni.31 Ami a – kétségkívül 
távoli – jövőt illeti, hasznos lenne majd összevetni a hiányzó leveleket 
abból a szempontból, hogy milyen új információkkal szolgálnak, és 
hogy a teljes életműkiadás – a Gesamstausgabe – mi mindent fog még 
az olvasók és a kutatók elé tárni.32

Mi most néhány olyan kutatási „csapásirányt” fogunk az olvasó 
számára felvetni, amelyek Marx írásainak ismeretében ötlöttek fel 
bennünk. Sajnos ezek az irányok egyelőre nem vezettek konkrét, kéz-
zelfogható eredményekhez. Erőfeszítéseink során hol csekély érdeklő-
déssel, hol közönnyel, hol pedig egyenesen megvetéssel találkoztunk!

Mivel tudjuk, hogy algíri tartózkodása idején Marx Stephann 
doktor kezelése alatt állt, aki akkoriban az Algíri Egyetemen tanított, 
érdemes volna utánajárni annak, hogy vajon fellelhetők-e még a 
betegek orvosi kartonjai. És ha igen, akkor kihez lenne érdemes for-
dulnunk annak érdekében, hogy ezen a „csapáson” elindulhassunk. 
Az Orvostudományi Egyetemen dolgozó kolléga, akit megkerestem, 
még udvariasságból se méltatott válaszra!

Másrészről, régóta kering a szóbeszéd, miszerint az Algírban töltött 
idő alatt Marx esetleg találkozott Rahal vagy Ben Rahal főtanácsossal. 
Egyébként az is felmerült, hogy Marx esetleg Meklába is elutazott, 
hogy találkozzon a falu dzsamaajával [a település előkelő férfi tagja-
inak testületével – a szerk.]. Ezen útjával kapcsolatban a szóbeszéd 
mind a mai napig tartja magát. Úgy véljük, hogy ezek a híresztelések, 
amelyek valószínűleg a szájról szájra terjedő emlékezetnek köszön-
hetőn maradtak fenn, kizárt, hogy e távoli múltban ne hagytak volna 
maguk után valamilyen konkrét nyomot.

Az első találkozót illetőn megerősítették nekem, hogy valószínűleg 
Ben Rahal főtanácsos akkor még életben lévő húgai tájékoztatták 
környezetüket erről a találkozásról… Az én unszolásomra, talán azért, 
hogy többet megtudjanak a családtól? Úgy tűnik, ezt a szóbeszédet 
valószínűleg a szájról szájra terjedő emlékezet üledékei már maguk 
alá temették!

De vajon nem erre utal Marx is abban az április 14-i keltezésű 
levelében, amelyben azt írja, hogy „ami a keresztényekkel szembeni 
gyűlöletüket és azt a reményt illeti, hogy végül legyőzik ezeket a hitet-
leneket, politikusaik ezt az érzést […] nem véletlenül tekintik olyan 
dolognak…”? Fontos aláhúzni, hogy „politikusaikról” beszél. Vajon 
több emberrel is találkozott? Az ismert levelek alapján nem tudunk 
ezekre a kérdésekre válaszolni, amelyek így most a levegőben lógnak.
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2 A nehézségek ellenére, megpróbáltunk utánajárni, hogy vajon Ben 
Rahal főtanácsos hagyott-e hátra feljegyzéseket erről a találkozóról. 
Egyelőre nem tudjuk. Aztán szárnyra kapott a hír, hogy családja 
esetleg archív dokumentumokat adott át a nemzeti könyvtárnak.  
A kutatás tehát korántsem zárult le, és sok sikert kívánok mindazok-
nak, akik belevágnak…

Ami a Marx és a meklai dzsamaa közötti esetleges találkozót illeti, 
erről egy Ali nevű meklai lakostól hallottam, aki a 80-as években 
erdőgazdálkodást tanult. Ő erről a falu vénjeitől hallott, akik életben 
tartják és terjesztik ezt a szóbeszédet.

Vajon hihetjük-e, hogy Marx elvégezte mindazt, amit tervbe vett, 
amikor többet akart megtudni az algériai közösségi tulajdon működésé-
ről? Vajon Fermé elkísérte-e őt erre az útra, vagy csak előkészítette azt?

És végül van még egy kérdés, amely egyelőre rejtély számunkra. 
Marx írásaiban semmi nyoma sincs a Bou Amama [sejk] vezette fel-
kelésről. Ennek ellenére vettük a fáradságot és végigböngésztük a Le 
Petit Colon Algérien nevű újságot, amelyet Marx algíri tartózkodása 
idején olvasott. Az újság hírt ad felkelésről, a constantine-i régió 
nyugati és más eseményeiről, az ország déli részén. Az 1882. április 
14-i újság nagy részletességgel számol be Bou Amama vereségről. 
Másrészről az is igen valószínű, hogy Fermé megosztotta Marxszal a 
fejleményekkel kapcsolatos saját felfogását. 

Elvesztek volna ezek az írások? Vagy Marx esetleg elővigyázatosság-
ból jobbnak látta, hogy csak hazatérését követőn számol be barátainak 
ezekről a kérdésekről? Fogalmunk sincs. A kutatás igen bonyolulttá 
válik, amikor társadalmi és emberi kapcsolatokra irányul, különösen 
akkor, amikor azokat a tárgyi hordozókat, amelyek e viszonyokat 
megőrizhették, nehéz felkutatni…

Londonba visszatérve, Marx ismét munkához látott. Azonban azok 
a hihetetlen erőfeszítések, amelyekkel Engelsszel közös munkája járt, 
már teljesen kimerítették. 1883. március 14-én szívrohamban meg-
halt. Haláláról az algáriai Solidarité, az Akhbar, a Vigie Algérienne és a 
Moniteur d’Algérie 1883. március 17-én a Petit Colon Algérien pedig 
1883. március 18-án számolt be.33
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