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szautasításával zárul, amelyek a 19. és 20. század 
tapasztalataiból indulnak ki. Ezt az ítéletet a teoló-

gusok Erik H. Erikson híres könyve, A fiatal Luther 

(Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis 
and History, 1958) sikere óta egyöntet_en és ha-

sonlóan rövid formában osztják. Lyndal Roper 
oxfordi Regius-professzor, Der feiste Doktor11 (A 

kövér doktor) cím_ írása viszont bemutatja, hogyan 
fejlQdtek tovább a pszichoanalitikus értelmezések a 
21. században. Nála az a kérdés áll a középpontban, 
hogy hogyan függött össze Luther testalkata a jel-
lemével. Provokatív tétele szerint „Luther a testén 
keresztül gondolkodik”. Míg Schilling Luther el-
hízását egyebek között az 1525-ös német paraszt-
háború utáni „egyre pesszimistább világnézetével” 
magyarázza, Roper rámutat arra, hogy a kövérség 
ebben az idQben egyfajta erQdemonstráció volt. 
Ezáltal impozáns megjelenése lett a reformátornak 
és a szász fejedelmekkel „egy súlycsoportban” 
jelenhetett meg a képi ábrázolásokon. Ez a képi 
monumentalizálás fQképp Luther halála után terjedt 
el. Roper érdekesen illusztrált esszéje különbözQ 
fametszeteket mutat be, amelyek Luthert egyenesen 
állva, a Bibliával a kezében ábrázolják és a reformá-

tor alakja kitölti a teret.
Lyndal Roper szerint Luther viszonya a saját 

testéhez a kreativitással és humorral is összefügg. 
Tulajdonképp miért is tudunk olyan sokat Luther 
emésztési problémáiról? Heinz Schilling szerint 
ezek a mozgásszegény életmóddal és a lelki feszült-
séggel függenek össze. Roper ellenben Luthernek 
azt a meggyQzQdését támogatja, miszerint az ár-
nyékszéken is az ördöggel harcolt. Luthernek testi 
eredQkre visszavezethetQ tendenciája volt, ami ah-

hoz vezetett, hogy a világot erkölcsileg szigorúan 
barátra és ellenségre osztotta fel, de az is, amely 
segített abban, hogy boldog házaséletet élhessen és 
a baráti körébe jól beilleszkedhessen.

Minél közelebb kerül a 2017-es év, s vele a 
reformáció 500 éves jubileuma, annál idege-

nebbnek t_nik maga Luther. A most megjelent 
könyvek, amellett, hogy megrajzolják a rejté-

lyes ember arcképét, segíthetnek abban, hogy 
közelebb kerüljünk a reformátorhoz.

(Zeit Online)

11 Lyndal Roper: Martin Luther’s body: the “stout 
doctor” and his biographers. Balliol Coll., Univ. 
of Oxford, 2010.

Jenny Friedrich-Freksa

Egy gazdag, empatikus forradalmár

Tristram Hunt: „Friedrich Engels – Der Mann, 
der den Marxismus erfand”, Propyläen Verlag, 
Berlin, 2012

„Szombaton rókavadászaton voltam, 7 óra a 
nyeregben – írja Friedrich Engels 1857. decem-

ber 31-én ManchesterbQl Karl Marxnak. – Az 
ilyesmi egy pár napra mindig teljesen izgalom-

ban tart.” Engels, mint a felsQbb osztály, az 
upper class soraiba tartozó szenvedélyes vadász? 
Szokatlan kép olyasvalakirQl, akit mindenekelQtt 
mégiscsak a munkásosztály helyzete iránt muta-

tott érdeklQdést. Tristram Hunt Engels-életrajza12 

számos szerepkörben mutatja be Friedrich 
Engelst: üzletemberként és újságíróként, róka- és 
szoknyavadászként, jó barátként és rossz fiúként, 
társadalomtudósként és forradalmárként.

Hunt felvázolja azt a szellemi fejlQdést, 
ami a német textilgyáros fiát nagy gondol-
kodóvá teszi. Ifjúkorában Engels Hegelért és 
Feuerbachért rajong, késQbb Darwinért lelkese-

dik. Elfordul keresztény apjától és a vallástól. 
Pontosan megfigyeli, hogy mi történik körü-

lötte, és tapasztalatait összegzi reflexióiban is.
Manchester a 19. században a pamutfonodák 

iparosításával a textilipar fellegvárává, valóságos 
„Cottonopolis-szá” válik. A textilipar virágzik és 
alapjaiban változtatja meg a városképet. A várost 
két részre osztó Irk folyót teljesen elszennyezik a 
gyárakban használt festékanyagok és a hulladék. 
A part menti nyomornegyedekben élnek azok a 
munkások, akiknek a város új gazdagsága köszön-

hetQ. Engels leírja, hogy milyen testi árat fizetnek 
a bérükért: „MeddQvé tett nQk, megnyomorodott 
gyerekek, legyengült férfiak, szétzúzott végtagok… 
Egész nemzedékek mennek tönkre, csak azért, 
hogy a burzsoázia pénzeszsákjait megtömjék.”

Pedig ehhez a burzsoáziához tartozik maga 
Engels is. Apja manchesteri textilvállalkozásában 

12 Tristram Hunt brit történész és munkáspárti par-
lamenti képviselQ. A könyv a szerzQ 2009-ben 
írt könyvének (Tristram Hunt: The Frock-coated 
Communist: The Revolutionary Life of Friedrich 
Engels) most megjelent német kiadása.
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dolgozik és tagja a város tekintélyes klubjainak. 
A kereskedQgyerek vagyonos ember. Pénzének 
nagy részét barátjába és szellemi társába, Karl 
Marxba fekteti, mivel – ahogy azt az okos Engels 
a kezdeti versengés után felismeri – kettejük 
közül Marx a ragyogóbb elme. Hunt azonban 
egyértelm_vé teszi az életrajzban, hogy milyen 
rendkívüli szellemi képességekkel rendelkezett 
Engels is, mennyire olvasott volt, és éles elmé-

j_ gondolkodóként mennyire inspirálóan hatott 
Marxra, aki barátja ötletei és kritikái nélkül va-

lószín_leg csak feleannyira lett volna termékeny.
Ezenkívül Engelsnek még nagyon jó humorér-

zéke is volt. Marx lánya, Eleanor feljegyezte, hogy 
apja „az EngelstQl kapott levelek olvasása közben 
néha úgy nevetett, hogy a könnyek is csorogtak az 
orcáin”. A jó humorban osztoztak, kettejük közül 
azonban kétségkívül Engels volt az együtt érzQbb 
természet. Marx például ugyanabban a levélben 
kér még több pénzt gyászoló barátjától, amely-

ben részvétét fejezi ki Engels feleségének halála 
miatt – ez volt az egyike azoknak a ritka alkal-
maknak, amikor a két férfi barátsága megromlott. 
Egyébként Engels végig h_ maradt Marxhoz. Még 
Marx házasságon kívül született fiát is elismeri sa-

játjaként, hogy megóvja híres barátját az erkölcsi 
károktól. Szinte második apja az Qt Qszintén szere-

tQ Marx-lányoknak. Marx halála után még sokáig 
támogatja anyagilag a lányokat és férjeiket, hogy 
fenn tudják tartani magukat.

Tristram Hunt EngelsrQl szóló könyve remek 
idQzítéssel jelent meg. A globális pénzügyi válság 
által kiváltott felháborodás és döbbenet ismét 
felkeltette az érdeklQdést a marxista írások iránt. 
Hunt szerint napjainkban az embereket jobban 
érdekli a globális kapitalizmus Marx által meg-

írt krónikája, mint Marx politikai filozófiája. A 
19. századi Manchester szegénynegyedeitQl tulaj-
donképp nincsenek is olyan messze a mai India 
vagy Brazília nyomornegyedei, de megemlíthet-
jük a kínai vándormunkásokat is, akiknek nyo-

morúságos életkörülményeit – micsoda iróniája 
a történelemnek – épp egy kommunista párt által 
irányított országban t_rik el.

Apropó kommunista pártok és vezetQik: 
Tristram Hunt védelmébe veszi Engelst a törté-

nelem minden fQideológusával szemben, akik a 
marxizmus ideáljait egyoldalú értelmezéseikkel 

hiteltelenné tették. Engels a szocializmus egy 
humánus változatában hitt, írja Hunt, és abban a 
helyzetben volt, hogy álláspontjait helyesbíteni 
tudta. Engels így írja le önmagát: „szenvedélyes 
védelmezQje az egyéniségnek és az eszmék nyílt 
harcának az irodalomban, kultúrában, m_vészet-
ben és zenében”. Ez egészen úgy hangzik, mint 
a modern demokrácia. Éppoly modernnek t_nik a 
pénzügyi válság idején Engels kritikája az állam 
és tQke egyetértésérQl, a tQkekivitelrQl olyan or-
szágokba, ahol olcsóbb a munkaerQ vagy a családi 
életnek a piaci igények szerint való átalakításáról.

Tristram Hunt egy nagyszer_ ember élettör-
ténetét írta meg, aki kész volt a másodheged_s 
szerepét játszani – ami nem egy gyakori jelenség.

(Zeit Online)

Stephen Joyce13

Thomas Stamford Raffles nagy lehetQsége

Victoria Glendinning „Raffles and the Golden 
Opportunity” cím_ könyvének ismertetése 
(Profile Books, 2012, 352 oldal)

Victoria Glendinning, a díjnyertes életrajzíró 
Raffles and the Golden Opportunity cím_ mun-

kája egy olyan ember életrajza, akinek elképze-

lései és cselekedetei alapvetQen megváltoztatták 
Délkelet-Ázsia gazdasági és politikai fejlQdését. 
Sir Thomas Stamford Raffles nélkül ma nem lé-

tezne Szingapúr, az egykori brit gyarmat és nap-

jaink rendkívül sikeres városállama, amely meg-

alapítása után hamarosan mintájává vált a Brit 
Birodalom további terjeszkedésének Ázsiában.

Raffles életútja természetesen sokkal többQl állt 
Szingapúrnál. Szingapúr, életének leghíresebb di-
adala kétségkívül jelentQs epizód volt, ám koránt-
sem a teljes történet. Bár termete kicsi, egészsége 
pedig törékeny volt (malária és más betegségek is 
kínozták), életét pedig számos kudarc és tragédia 

13 Stephen Joyce szabadúszó marketing-tanácsadó 
és reklámszövegíró. 2010 elején Skóciából Hong 
Kongba költözött, jelenleg Szingapúrban él.


