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Marx 200

„Az emberiségnek mindig voltak látomásai egy jobb, 
igazságosabb társadalomról, mint Platón Köztársasága, Morus Utópiája, 

Campanella Napállama és Marx proletárdiktatúrája.” 
Paul Samuelson

(A British Royal Society szavazása 2000-ben) 200 éve, 1818. május 5-én született Karl 
Marx, egy tízgyermekes család másodszülött fiaként. Neki magának hét gyermeke volt, 
de csak három érte meg a felnőtt kort. „Családi” betegség volt náluk a gümőkór. A kis 
Karl hároméves születésnapját ünnepli a család éppen, amikor 1821. május 5-én meghal 
Bonaparte Napóleon. Mindkét történelmi személy életműve, hatása az utókorra a mai 
napig heves viták tárgyát képezi. Ma a fő dilemma az, hogy Marx munkássága miként 
viszonyul a Gulaghoz, ha kicsit leegyszerűsítjük a kérdést. De rögtön föl lehet tenni a kö-
vetkező párhuzamos kérdést is: vajon Jézusnak mi a viszonya az inkvizícióhoz? Marxból 
levezethető a lenini–sztálini diktatúra, a terror? Avagy mit is fejteget ő 1875-ben A gothai 
program kritikájában, a proletárdiktatúra és az állam elhalása kapcsán? Az általa elképzelt 
proletárforradalom után az állam rögtön, pár év alatt elhal, mert megszűnnek elnyomó 
funkciói. Hogyan következik ebből a lenini–sztálini pártállami gólem, amely csak burján-
zott, növekedett, és az élet minden területére rátelepült? Úgy vélem, sehogy.

A Brit Királyi Akadémia 2000-ben megszavaztatta tagjait arról, hogy melyik há-
rom embert tartják az elmúlt évezred legnagyobb gondolkodóinak. A szavazás titkos 
volt, és sorrendet is föl kellett állítani. Az eredmény: 1. Karl Marx, 2. Isaac Newton, 
3. Albert Einstein. Ne feledjük el, hogy az ember általános emancipációjának kér-
dését Krisztus óta, tehát 1800 év óta először éppen Karl Marx veti föl! Éspedig újra 
elementáris erővel, de természetesen nem vallási köntösbe öltöztetve, hanem már 
valamiféle tudományos alátámasztás igényével, amikor kidolgozza a közgazdaságtan 
paradigmarendszerén belül kizsákmányoláselméletét.

(A kizsákmányoláselmélet, mint Marx legnagyobb tévedése) Már középiskolás koromban 
olvastam Marxot, Engelst, de még Lenint is. Ez a fajta érdeklődésem később is elkísért, 
és ahogy haladtam előre ezen életművek megismerésében, egyre többször éreztem az 
antinómiát Marx és Engels eredeti fejtegetései, valamint a „létező szocializmus” gyakor-
lata között. Ugyancsak kezdtem érzékelni Marx és Engels gondolati mélysége, valamint 
Lenin vulgáris-sekélyes interpretációja között az ellentmondást. Például Marx sokszor 
hangsúlyozza, hogy nem a tőkés személyével van problémája, hanem a tőkés–bérmunkás 
viszonnyal, amely szerinte a tőkést is lealacsonyítja. A tőkés nála nem gonosz kizsák-
mányoló, hanem csupán a tőke megszemélyesítője, aki ha nem úgy viselkedne, például 
nem akarná növelni a kizsákmányolás fokát, akkor tönkre menne, és maga is proletár 
sorba süllyedne. Tehát a tőkést eleve kényszeríti saját osztályhelyzete, a „nem tudják, 
de teszik” elv alapján. Leninnél viszont a tőkés kifejezetten gonosz, reakciós lény, akit 
meg kell semmisíteni. Marx úgy gondolja, hogy az általa elképzelt proletárforradalom 
után a tőkéjétől, tehát a termelőeszköz vagyonától fosztják meg a tőkést, társadalmasítás 
(és nem államosítás!) útján, de semmiképpen nem személyi tulajdonától, tehát lakásától, 
életfeltételeitől, és főként nem az életétől. Sőt, úgy gondolja, hogy a tőkéseket majd meg 
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kell bízni volt vállalatuk vezetésével, mégpedig jó fizetésért, hiszen ők értenek egy vál-
lalkozás irányításához. Az úgynevezett proletárdiktatúra sem valamiféle véres, brutális 
erőszak lesz majd, hanem egy rövid, átmeneti, pár évig tartó szakasz, amelynek során 
a társadalom 95 százalékát kitevő proletariátus féken tartja a törpe kisebbségben levő 
tőkésosztályt, ha azok restaurációra törekednének. Majd Karl Kautsky figyelmezteti 
Lenint arra egy brosúrájában 1918 őszén, hogy az általa alkalmazott terror éppenség-
gel szembemegy Marx szellemiségével, és értelmetlen öncélú erőszak csupán. Kautsky 
ebből kifolyólag ellenforradalommá nyilvánítja 1917. november 7-ét, illetve egészen 
pontosan az 1918. január 18-i fordulatot, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés szétkergetését 
a bolsevikok által. De erről majd később részletesen.

Ne feledjük – és ennek majd, mint látni fogjuk, lesz nagy jelentősége –, hogy ebben 
a korban még nem létezik középosztály, a társadalom végletekig polarizált: a kapitalisták 
egy-két százalékot kitevő szűk csoportjával áll szemben a nincstelen, dickensi nyomorban 
élő proletárok tömege. Azt se feledjük, hogy ama kor high-techje a gőzgép, és eme pöfögő 
masinának csupán a tartozéka az analfabéta, szénporos, lapátos hórukkember, aki napi 14-
16 órán keresztül robotol, embertelen körülmények között, éhbérért, a hét minden napján.

Az 1990-es évek közepén a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
Karán bevezettem egy választható tantárgyat negyed-ötödévesek részére, ami hama-
rosan nagyon népszerű lett, Marx, marxizmus, szocializmus címen. Jó tíz évig ment 
ez a tantárgy, aztán áldozatul esett a „bolognának”. A kurzust mindig a British Royal 
Society említett szavazásával kezdtem, ami meglepetést váltott ki, de meg is adta az 
alaphangot. Majd folytattam rögtön, in medias res, még az életút ismertetése előtt a 
kizsákmányoláselmélettel, és annak bírálatával, mint Marx legnagyobb tévedésével. 
Támaszkodhattam e téren Zinhober Ferenc professzor 1973 szeptemberében elmondott 
második előadására a kapitalizmus politikai gazdaságtana tantárgyból, amely számomra 
a reveláció erejével hatott, és sok tekintetben meghatározta szemléletemet. Ez az előadás 
foglalkozott a kizsákmányoláselmélettel. Rousseau még a kizsákmányolást az erőszakra 
vezeti vissza, ahogy egyébként már Hérakleitosz is1, Marx viszont a társadalmi munka-
megosztás fejlődésére. Az eredetileg reálfunkciókat ellátó vezető réteg (törzsfőnök és 
kísérete) egyre inkább ellenszolgáltatás nélkül sajátít el javakat, vagyis egyre inkább 
kizsákmányolóvá válik, míg a reálfunkciók háttérbe szorulnak. Emlékezzünk csak arra, 
hogy a korai társadalmakban a közösséget sújtó csapásokért a vezetőnek kellett fizetnie. 
Anonymustól tudjuk, hogy a magyarok 894-ben Erdőelvében (Erdélyben) feláldozták 
Álmost. A zsidóknál ez a gyakorlat annyiban szelídült, hogy Mózes a Nébó hegyről 
megtekintheti az ígéret földjét, de már nem léphet be oda. Azonban itt rögtön a kérdés a 
reálfunkció értelmezése. Az ókorban az uralkodó osztály olyasfajta luxusa, mint a pira-
misok építése, a cicoma, valójában reálfunkciókkal bírt: a társadalom erejét, dicsőségét 
szimbolizálta. Ez adta egyben a legitimációt, közbiztonságot teremtett, és így jött létre a 
kultúra! Ma már tudjuk, hogy a piramisokat, a kínai Nagy Falat nem rabszolgák építet-
ték, hanem a köznép, mesteremberek irányításával, a saját dicsőségére. A nagy középít-
kezések képezték a kohéziót, segítették elő a „nemzet” születését a kora-ókori első nagy 
birodalmakban Krisztus előtt 3000–1500 között.

A másik probléma a kizsákmányoláselmélettel az, hogy az elosztás megváltoztatásá-
val nem lehet javítani a dolgozó osztályok helyzetén, hiszen az akkor még csak egy-két 
százalékot kitevő tőkésosztály luxusfogyasztása a társadalmi összfogyasztás ezrelékeit 
tette ki csupán. Ne feledjük, hogy Marx szerint a tőkéseket nem fosztják meg létfel-
tételeiktől, csak a luxusfogyasztástól. Másrészt a termelő tőkét nem lehet felosztani, 
és pláne nem lehet fogyasztásra átkonvertálni, azt az új társadalom tovább működteti. 
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De miért is helyezi Marx az elosztásra a hangsúlyt? Már csak azért is fontos kérdés, mert 
az elosztás drasztikus megváltoztatása eleve feltételezi az erőszakos megoldást, tehát a 
forradalmat, még ha Marxnál ez nem is azonos a terrorral. Nála a társadalom döntő több-
ségét, 90-95 százalékát kitevő proletariátus egyfajta gyengéd erőszakot alkalmaz a törpe 
kisebbségben levő kizsákmányoló osztály tagjaival szemben, amely erőszak csupán arra 
irányul, hogy megakadályozza a hatalmától megfosztott uralkodó osztályt egy esetleges 
restaurációs kísérletben. Szó sincs itt Gulagról, terrorról.

Tantárgyam utóélete az lett, hogy egykori diákjaim unszolására végül megírtam a kurzus 
anyagát könyv alakban Marx, marxizmus, szocializmus címmel, amely megjelent a Scolar 
Kiadónál 2016-ban, mégpedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, 
amelyet ez úton köszönök. Egyben ez a tény önmagában is nyilván meglepheti az olvasót…

(A bérek „engelsi apálya”) Thomas Piketty A tőke a XXI. században c. művében 
(Kossuth Kiadó, 2015) idézi Robert Allen történész fejtegetését, amely szerint 1800–
1860 között nem nőtt a brit munkásosztály reálbére. Ezt nevezi ő a bérek „engelsi 
apályának”, utalva Friedrich Engels 1846-ban megjelent A munkásosztály helyzete 
Angliában c. alapvető szociológiai művére. Én úgy gondolom, hogy ezt az időszakot 
nyugodtan meg lehet hosszabbítani a gőzgépkorszak végéig, tehát kb. 1880-ig, vagyis 
Marx haláláig (1883). Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy Vlagyimir Iljics Lenin 
1917-ben a cári Oroszországban még mindig a bérek engelsi apályával szembesül, és 
persze a cári önkénnyel, az orosz társadalom végletes elmaradottságával, a faekével 
szántó muzsik világával. Pedig a fejlett nyugati világban 1880–1917 között drámai vál-
tozások zajlottak le, amelyek érintették már a munkásosztály helyzetét is, illetve a leg-
fontosabb szociológiai fejlemény ekkorra a középosztály kialakulása. Ez a középosztály 
hiányzik még mindig 1917-ben a bojárok Oroszországában!

Marx tehát azt látja egész életében, hogy a kapitalizmus az uralma alá hajtja a földgo-
lyót, mindenhová beteszi a lábát, ám (a gőzgép technikai korlátai miatt!) nem emelkedik 
hét-nyolc évtizeden keresztül a termelékenység és a technikai színvonal, és ebből követ-
kezően nem javul a munkásosztály helyzete sem. Ebből a statikus képből következik tehát 
az elosztás megváltoztatásának igénye, illetve az e változáshoz fűződő illúzió. Ez még a 
szabadversenyes kapitalizmus kora, ahol a tulajdonos és a menedzser személye egybe-
esik, és legfőképpen még nincs részvényforma. Ez utóbbi már kifejezetten a középosztály 
terméke lesz, hiszen éppen a kis- és középrészvény teszi középosztállyá ezt a csoportot. 
De milyen érdekes: fennmaradt egy levél, amelyet Marx Engelsnek írt, és amelyben jel-
zi szándékát A tőke újabb kötetének megírására, amely a részvényformával foglalkozik 
majd, amely „már a kapitalizmust meghaladó forma”! Ne feledjük, hogy később viszont 
Leninnél a részvényforma a szelvényvagdosók, a henyék, herék borzasztó reakciós világa.

(Alapvető változások Marx után) Marx halála (1883) a gőzgép korszak alkonya is 
egyben, a gőzgépet felváltja hamarosan a belsőégésű motor, az elektromos áram, vég-
bemegy a távközlés forradalma (telefon, rádió), összezsugorodik a földgolyó. Ezzel 
párhuzamosan a szénporos, lapátos hórukkmunkást fölváltja az olajos gépész, a vil-
lanyszerelő, vagyis a „szaki”. Gyorsan kiszélesedik az általános népoktatás, arra épülve 
a középfokú oktatás, a szakképzés, és végül a felsőoktatás. Ez már nem az analfabéta, 
alkoholista munkások kora, ez már az egyre műveltebb és öntudatosabb szakembereké, 
akiknek felső rétege megkezdi beemelkedését az alsó középosztályba. E beemelkedés 
nagyon fontos részmozzanata a megtakarítások növekedése, amire majd John Maynard 
Keynes figyel föl. Ő elfogadja Marx válságelméletét, a tőkés gazdaság fejlődésének 
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ciklikusságát, sőt, azt is, hogy a termelés és a fogyasztás elszakadása a válságok oka, de 
rámutat arra, hogy a profitrés a költség (közte a bér) és az árbevétel között túl kevés len-
ne a túltermelési válság magyarázatára, ő a növekvő megtakarítási résre helyezi már a 
hangsúlyt. Ekkor, az 1890-es években lép színre Eduard Bernstein és Karl Kautsky, akik 
kifejtik, hogy revízió alá kell venni Marx forradalomelméletét, mert a munkásosztály 
egy forradalomban már nemcsak láncait veszítheti el, de elért életszínvonalát, kivívott 
jogait is. (Közbevetőleg megjegyzem, hogy Leninnél majd micsoda szitokszó lesz a re-
vizionizmus kifejezés!) És itt jön Bernsteinnek, Engels jó barátjának megjegyzése: „Ha 
Marx ma élne, ő is így gondolkodna, ő is elvetné a forradalmat, mint megoldást!” Most 
akkor ki is az igazi „marxista”? Bernstein, aki a megváltozott viszonyokat követi, éppen 
Marx szellemében, vagy a doktriner Lenin, aki képtelen erre a dialektikus gondolko-
dásra, teljességgel dogmává merevíti mindazt, amit Marxnál olvasott? Lenin Bernstein 
szemléletét opportunizmusnak bélyegzi. Emlékeztetnék arra, hogy az előző rendszerben 
az opportunista, revizionista jelző gyakran életveszélyesnek bizonyult, és rengeteg hithű 
kommunista fizetett is ezért az életével!

Bernsteinnel és Kautskyval megszületik a modern szociáldemokrácia, vagyis revolúció 
helyett evolúció a követendő út. A baloldal útja kettéválik: nyugaton az osztályharc békés 
formája, alkotmányos útja, keleten viszont a militáns megoldás erőltetése, amely aztán a 
győzelem után törvényszerűen megy át permanens erőszakba, akár évtizedeken keresztül is.

(Kautsky: a NOSZF ellenforradalom volt!) Karl Kautsky 1918 őszén Bécsben egy 63 ol-
dalas brosúrát tett közzé A proletariátus diktatúrája címmel2, amelyben az 1917. novem-
ber hetedikei úgynevezett Nagy Októberi Szocialista Forradalmat (NOSZF) nemes egy-
szerűséggel ellenforradalomnak nyilvánította, mert az lezárta a demokratikus kibonta-
kozás előtt az utat, és – ami itt a legérdekesebb – ellentmondott Marx humanizmusának. 
Ehhez tudni kell még, hogy 1917. november hetedikén a hatalomátvétel még többpárti 
koalíciós vállalkozás volt, részt vettek benne az eszerek és a baloldali mensevikek is. 
A szovjetekben, vagyis a helyi hatalmi szervekben még nem volt ekkor bolsevik több-
ség. Az Auróra cirkáló legendás ágyúlövését (egyébként vaklőszerrel) egy eszer matróz 
adta le a Néván. A november hetedikén hajnalban kiadott három dekrétum közül az első 
előírta az Alkotmányozó Nemzetgyűlés előkészítését és megtartását. Az alkotmányozó 
nemzetgyűlési választásokat meg is tartották 1917–1918 fordulóján Oroszországban, 
ezek valóban demokratikus, többpárti választások voltak, ám a bolsevikok kisebbségbe 
kerültek, ami meglepte őket. A győztes párt a paraszti szocializmust hirdető ESZER 
Párt3 lett, és ekkor, 1918. január 18-án, az aznap összeülő Alkotmányozó Nemzetgyűlést 
erőszakkal szétkergették a bolsevikok, bevezetve a totális diktatúrát. 1918 februárjában 
pedig Lenin, mint a kormány feje, rendeletet hozott az élelmiszerrejtegetők helyszínen 
történő főbelövetéséről. Ezzel kezdődött el a terror végeláthatatlan korszaka. 1918. júli-
us hatodikán kirobbant egy eszer felkelés a bolsevik diktatúra ellen, és ekkor egy Dóra 
Kaplan nevű eszer nő mérgezett golyóval megsebesítette Lenint. Ez további lökést adott 
a terror eszkalációjához.

Lenin dühödten reagált Kautsky elítélő brosúrájára, és novemberben megírta, az 
előző rendszerben, a marxista szemináriumokon oly gyakran idézett művét: A proletár-
forradalom és a renegát Kautsky címmel. Íme Kautsky legdöntőbb érve: „A forradalmi 
osztálynak a demokrácia védelmében szabad csak erőszakot alkalmaznia, és nem annak 
megsemmisítésére, ahogy ez utóbbi végül megvalósult a szovjet típusú diktatúrákban.” 
Fölteszi a kérdést: „A kizsákmányoló mindig csak a népesség elenyésző kisebbségét al-
kotják. […] Mi okból öltene a proletariátus uralma olyan formát, amely a demokráciával 



Valóság • 2018. augusztus

GAZDAG LÁSZLÓ: MARX 200 67

összeférhetetlen, és mi tenné ezt szükségessé? […] Olyan rendszernek, amelynek ilyen 
mély gyökerei vannak a tömegek között, a legkisebb oka sincs arra, hogy kezet emeljen 
a demokráciára.” Szerinte a többpártrendszeren alapuló általános szabad választójog 
hatalmas erkölcsi tekintélyt, legitimációt biztosítana az új, forradalmi rendszernek, és 
Leninék diktatúrája éppen ettől a legitimációtól és erkölcsi nagyságtól fosztotta meg ezt 
az új rendszert.

(Marx történetfilozófiája) Marx tulajdonképpen Darwinnak a biológiában alkalmazott 
evolúcióelméletét alkalmazza a társadalomra és a történelemre, kimutatva, hogy a tör-
ténelem nem csupán csaták, uralkodók, hadvezérek, birodalmak históriája – ez csak a 
„fecsegő felszín” – a mélyben, mégpedig a gazdaságban, a társadalom eme alrendsze-
rében megy végbe a fejlődési folyamat. Ez akkor teljesen új gondolat volt! Marxnál a 
történelem nem más, mint az egyén lassú, kínkeserves hármas leválása a természet, a 
föld és a közösség köldökzsinórjáról, ezáltal önálló individuummá válása. Az általa el-
képzelt osztály nélküli társadalom, a kommunizmus megvalósítja majd a szabad önálló 
individuumok szabad, önkéntes egyesülését, mindenfajta államszervezet, erőszakszer-
vezet nélkül. Utópia? Az! De nem tudjuk, mit hoz a távolabbi jövő!

Érdekes még itt megemlíteni Marx viszonyát a valláshoz. Soha nem tartotta a vallást 
holmi reakciós jelenségnek, ahogy majd Lenin, ő elidegenedésként kezelte, amely majd 
elhal magától, mindenféle ellene indítandó harc nélkül. Ez egy materialista filozófus lo-
gikája, de ne feledjük, hogy a XIX. század a materialista (tudományos?) szemléletmód 
nagy előretörésének évszázada egyben. Manfred Kliem Marx élete dokumentumokban 
c. könyve (Kossuth Kiadó, 1978) 25. oldalán található egy fénykép, amelyen Marx, a 
legidősebb lánya, Laura mellett áll. A lány nyakában egy nagy kereszt látható láncon. 
Lipcsében a Tamás-templomban (ahol Johann Sebastian Bach volt a karnagy valami-
kor) látható egy tábla, amely szerint itt keresztelték meg Wilhelm Liebknecht fiát, Karl 
Liebknechtet, ahol is a két keresztszülő Marx és Engels voltak. Nos, az előző rendszer-
ben mekkora erkölcsi dilemmát jelentett az, hogy egy párttag megkeresztelheti-e a gye-
rekét, vagy sem, illetve lehet-e keresztszülő!

(Fasizmus (nácizmus) és kommunista diktatúra) Van abban valami érthető, hogy a rend-
szerváltás után a két történelmi „kisiklás” azonosságait, közös jellemzőit hangsúlyoz-
zák inkább, elfeledkezve a nagyon is lényeges különbözőségekről. Mindkettőben közös 
vonás – éspedig hangsúlyozom, hogy még Marx paradigmarendszerében maradva is 
– ezeknek a formáknak társadalmi atavizmus jellege, tehát a maguk totalitásában ata-
visztikus társadalmak voltak. Gondoljunk csak a „hármas leválásra”, mint a történelmi 
folyamat immanens meghatározottságára, illetve végső teleológiai tételezettségére is 
egyben, Marxnál! A fasizmus (nácizmus) és a lenini–sztálini bolsevizmus az egyénnek 
a közösség köldökzsinórjáról való leválását állítja meg, fordítja vissza egy prekapitalista 
forma felé, miután aláveti azt a mindenható államgólemnek, a nagy, elvont közösségnek 
tehát. Atavizmus, mert már rég letűnt, túlhaladott, prekapitalista hatalmi mechanizmuso-
kat újít föl egy modern társadalom testén. Tőkei Ferenc és a kínai Kuo Mo Zso mutatott 
rá az óázsiai állami földtulajdonra alapozott despotizmus és a XX. századi szocializmus 
totális állami tulajdonának kézenfekvő párhuzamára!

Azonban lényeges kérdés az eltérések számbavétele is, mint mindjárt látni fogjuk! 
A különbözőségek számbavételekor maradjunk kifejezetten a nácizmusnál és a sztálini 
rendszernél, tehát a két szélsőségnél! A hitleri rendszer explicite is emberellenes ide-
ológiát vallott, antihumánus célokat hirdetett: az erőszak kultusza, agresszió, hódítás, 
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fajelmélet, népek alávetése, sőt kiirtása. Ezzel szemben a sztálini terrorállam legsötétebb 
időszakában, az 1930-as években is a meghirdetett célok tulajdonképpen humánusak 
voltak: a munkásosztály felszabadítása, népek testvérisége (internacionalizmus), a ki-
zsákmányolás megszüntetése. Ebből a különbségből, tehát a hirdetett ideológia gyökeres 
eltéréséből következett a kettőhöz való viszonyulás törvényszerű eltérése például a II. 
világháború alatt. A churchilli választásra gondolok! A náci rendszer megreformálhatat-
lan, humanizálhatatlan volt, csakis egy háborúval lehetett, és kellett megsemmisíteni. 
Soha semmi maradandó értéket nem hozott létre például a művészetben, az irodalom-
ban. Ezzel szemben a kommunista diktatúra megreformálható, humanizálható volt, nem 
is kis mértékben! Gondoljunk csak arra, hogy mekkora különbség volt például Kádár 
gulyáskommunizmusa és Ceaușescu egyidejű diktatúrája között! A kommunista rend-
szerekben születtek, mert születhettek maradandó művészeti, irodalmi alkotások. Ezeket 
két csoportra osztom. Az egyik a rendszerközömbös művek, amelyek megkerülik a 
rendszerproblémát, és általános emberi értékeket jelenítenek meg. Ilyen például Mihail 
Solohov Nobel-díjas regénye (1937) A csendes Don, vagy az Emberi sors. A másik része 
hordoz rendszerkritikát, gyakran váltakozva hol megjelenhetett, hol nem, vagy a szeren-
csésebb esetben sohasem került indexre. Az előbbire példa Mihail Bulgakov, az utóbbira 
Csingiz Ajtmatov egész életműve.

John Lukács A történelmi Hitler c. művében (Európa Kiadó, 1998) kifejti, hogy sze-
rinte a náci rendszer volt a kisebbik rossz, mert hogy ott megmaradt a magántulajdon, 
és „szabadabban lehetett utazni”. Ezt én elképesztő aránytévesztésnek tartom, de elég, 
ha ennek a könyvnek az egyik fejezetcímére utalok: Hitler, az államférfi. E műfajban 
egészen primitív munkák is születtek, ide sorolom például Konrad Löw művét: A kom-
munista ideológia vörös könyve (Kairosz Kiadó, 1999). Viszont a Szovjetuniónak a II. 
világháborúban játszott szerepét objektív módon ábrázoló történelmi munka Alexander 
Werth4: Oroszország nagy háborúja (Kossuth Kiadó, 1971).

Cikkemet lezárva azt tudom ajánlani, hogy Karl Marxot helyezzük el a korszakalkotó 
gondolkodók panteonjában, olyanok mellé, mint amilyen Platón, Arisztotelész, Kant, 
vagy Adam Smith volt, de ne lobogtassuk zászlóként! „Isten a filozófust nem bottal veri, 
hanem a tanítványok következetességével!” Egyben tisztítsuk meg emlékét a rá hivat-
kozó, de őt alapjaiban meghamisító politikai gyakorlattól! Most két magyar politikus is 
megszólalt a Trier-ben (ejtsd: trír, és nem tri-er, ahogy a médiában hallom) felállított öt 
és fél méter magas bronzszobor kapcsán. Hofi Géza jut eszembe: „Így kell vájárni, úgy 
kell vájárni, író, költő tudja, hogy kell vájárni!” Az más kérdés persze, hogy az adomá-
nyozó kínai (párt)állam mennyiben tekinthető Marx életműve bármiféle örökösének…
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JEGYZETEK

1 Hérakleitosz: „A háború tesz egyeseket királyok-
ká, másokat rabszolgává.”

2 Gazdag László: Marx, marxizmus, szocializmus. 
Scolar Kiadó, 2016. 124–131. o.

3 Szociálrevoljúcionyeri Party = Szociálforradalmárok 

Párt. Narodnyik szellemiségű, az ipari kapitalizmust 
elvető parasztpárt volt tulajdonképpen.

4 Alexander Werth a BBC tudósítója volt Moszkvában 
a háború alatt.


