
Szabó Lajos: A tudományos szocializmus bírálatához

Előző tanulmányunkban rámutattunk arra, hogy a marxisták feladták a tudományos 
szocializmus elgondolását, s vele a marxizmust is a maga egészében, de politikai-taktikai 
önvédelemből és tehetetlenségből ezt bevallani nem tudják és nem akarják, tehát minden 
tudományos vitának útjából térnek, amely a marxizmust világnézeti és módszertani 
alapjaiban támadja meg. (1936-38)

A tizenkétféle marxista szekta áttekinthetetlen küzdelmeibe belefáradt fiatal marxista, 
mint ígéret földjére szokott visszamenekülni az „igazi”, az „eredeti” marxizmushoz, magának 
Marx Károlynak az írásaihoz. Itt remél békét és megnyugvást találni. De hiába: Marx Károly 
maga sem ért egyet önmagával. Ellentétes, egymást kizáró, cseppet sem dialektikus vélemé-
nyei vannak. És mikor ez kiderül, akkor merül fel az utolsó illúzió: hogy ezek az ellentmondó 
felfogások nem alapvető kérdésekre vonatkoznak, illetve nem egyidejűek. (Az ifjú, a meglett 
és az élemedett Marx szembeállítása.) –

Egyidejűek ezek a különböző és ellentétes felfogások és alapvető kérdésekre 
vonatkoznak. (Innen a közismert tény, hogy marxi idézetekkel és marxi dialektikával 
mindent és mindennek az ellenkezőjét is bizonyítani lehet.)

Marx és tanítványai így megérdemelték egymást. Marx a tanítványaira bízta a tan 
továbbfejlesztését, a tanítványok a marxi betű vagy a marxi metódus mindenhatóságára bízták 
a kor égető kérdéseinek tisztázását!

A marxizmus különböző finom árnyalatai között van egy állandó kapocs, amely 
jogosulttá teszi a közös „marxista” elnevezést: a vulgermaterializmus!

Miért „megcáfolhatatlan” a marxizmus?
Azért, mert ellentmondó állításai vannak, mert önmagát cáfolja!
A marxisták a tömegek felé a vulgermaterializmust hirdetik, különböző foltozásokkal, 

s a tudomány felé a finom ellentmondások szövedékét, s a finom ateista tudományos tónussal 
szemben – sikerrel! Mert a tudomány maga is át meg át van szőve a materializmus durvább 
vagy finomabb fonadékaival.

Mi a közös a történelmi materializmus különböző árnyalatú elgondolásaiban és 
értelmezéseiben?

A gazdasági illetve termelési viszonyok primátusa az egyéb „ideológiai”, „felépít-
ménybeli” szellemi viszonylatokkal szemben. – A történelmi materializmus téziseinek ez a 
leglazább fogalmazása is feloldhatatlan ellentmondásokat tartalmaz.

Mit ért Marx munka alatt?
Céltudatos emberi tevékenységet: lényegében: szellemi folyamatot!
Mit ért Marx gazdasági illetve termelési viszonyok alatt?
A termelés, az elosztás, a csere és a fogyasztás szerves egészét. De nem a közvetlen 

fogyasztási cikkek termelését, elosztását, cseréjét és fogyasztását, mint ahogy szerinte a lehető 
leglaposabban a polgári közgazdászok hamisítják meg a valóságot, hanem: a közvetlen fo-
gyasztási cikkek, a termelő eszközök és a munkaerő termelésének, elosztásának, cseréjének és 
fogyasztásának szerves egészét – ezt érti Marx termelési viszonyok alatt!

Marxnak ez a felfogása, amely a „Kapital”-on kívül legrészletesebben az „Adalékok” 
bevezetőjében van kifejtve – nem örvend közismertségnek.

Engels merészen népszerűsítő modorában ugyanez így hangzik: a történelmi fejlődés 
mozgató ereje végső elemzésben: javak, emberek és gondolatok produkciója és 
reprodukciója.

Marx, Engels és más közgazdászok is a „gazdasági viszonyok” e két különböző, sok-
szor polárisan ellentétes koncepciójával operálnak, egyiket a másikkal váltogatva, összekever-
ve, kapcsolatukat és lehetséges érvénykörüket módszertanilag nem tisztázva!

Ennél a második konkrét gazdaság-elgondolásnál az a baj, hogy itt a „gazdasági 
viszonyok” egybeesővé válnak, azonosulnak magával a társadalommal! Gazdaságot és 
társadalmat már nem is lehet megkülönböztetni!
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Persze ezt a marx-engelsi analízisét és definicióját a társadalomnak, amely meg-nem-
különböztethetően azonos a gazdasággal, a modern társadalom legmélyebb bírálatának és 
méltó karikatúrájának is felfoghatjuk! És kétségtelen, hogy ezzel nem magyarázunk semmit 
sem bele Marx eredeti koncepciójába! Marx zsenije és történelmi küldetése éppen itt a 
legvilágosabb! A baj megint csak ott van, hogy Marx maga sem tart ki a kapitalizmus 
elemzésében a legsajátabb és legmélyebb szempontja mellett.

A modern kapitalista társadalom definíciójába foglalt bírálata és karikatúrája, hogy 
„gazdaság”, „tiszta gazdaság”, hogy lényegében semmi más és semmi több, mint gazdaság. 
De ez éppen definícióba foglalt bírálat és karikatúra, amit, ha mint ilyet megértettünk, akkor 
tudhatjuk, hogy nem maga a valóság! A kapitalista társadalom több mint – a különben meg-
érdemelt – bírálata! A valóság más is, több is, mint a legjogosultabb bírálat fölötte! – mindig 
feltételezve, hogy ezt a bírálatot már megértettük! Mert a bírálat megértése előtt egy magát 
pusztán semlegesnek kiadni szándékozó „valóságkép” valóság-tartalmában is szegényesebb 
kell, hogy legyen a kritikai karikatúránál.

Ha ezek a nehezen elkerülhető értékelésbeli félreértések el vannak hárítva, akkor már 
tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy a történelmi materializmus igazolására vagy akár illuszt-
rálására az engelsi konkrét gazdaság-felfogás épp oly kevéssé alkalmas, mint a gazdaság 
szokványos meghatározása. Engels ezen a ponton teljesen Marx Károly szellemében mondja a 
történelmi materializmus lényegének, hogy a történelmet alapjában az emberek, javak és gon-
dolatok termelése és újjátermelése határozza meg. – Alig lehet ellentmondani ennek a felfo-
gásnak, amely túl sokat bizonyít! Túl sok sikerül ennek a definíciónak! Az így meghatározott 
„gazdaság” túl-erős és túl-sok ahhoz, hogy tagja lehessen egy olyan viszonylatnak, mint alap-
építmény és felülépítmény! A „gazdaság” ebben az értelemben, mint alapépítmény nem ha-
tározhatja meg a felülépítményt, mert egyszerűen nem hagy helyet számára! – Az az 
alapépítmény-„gazdaság”, amely „emberek, javak, gondolatok”, vagy „munkaerő, javak és 
termelőeszközök produkciója és reprodukciója”, nem határozhat meg semmiféle 
felülépítményt a történelemben, illetve a társadalomban, mert a történelmet ill. a társadalmat 
magában foglalja! Engels bizonyos fatalisztikus eltévelyedések elhárítására hangsúlyozta, 
hogy a „felépítmény visszahat!”, és ezzel késői utódaira, a mai marxistákra azt a súlyos 
feladatot hárította: mondják meg mestereik tudományos módszertanának szellemében 1) 
Mi az, ami visszahat? És 2) Hogyan hathatott egyáltalán valami a „felépítményre”, mikor 
az alapépítmény minden szellemi realitást is olyannyira magában foglal, hogy a 
„felépítmény” még harmadrangú realitásként sem juthat semmiféle szerephez?!

Ha a „gazdasági viszonyokról”, a „gazdasági alapról” van szó, akkor Marx elsősorban 
„termelési viszonyokra” gondol. Munka és termelés összefüggése világos: egy-ugyanazon 
valóság először az egyén, másodszor a társadalom szempontjából tekintve.

A „gazdasági viszonyok” és „termelési viszonyok” szóhasználata nem egyértelmű. 
Néha fokozatosan siklik át egyik kifejezés értelme a másikba, de még úgy, hogy az tudomá-
nyosan ellenőrízhető hangsúly- és szempont-eltolódásokra figyelmeztet, másko pedig már 
olyan összefüggések rejtőznek el a különböző kifejezések váltakozó használatában, melyek 
roppant módszertani ugrásokat jelentenek, és ezek az ugrások már utólag sem kapják meg 
rendszeres tudományos igazolásukat, akár jogosultak voltak, akár nem. Mert ezeknél az 
ugrásoknál nem csak a tudományos elemző-erő zökkenői és kihagyásai nyilvánulnak meg, 
hanem ellentétük is: a tudományos elemző és áttekintő-képesség egy-egy nagy kiugrása, 
bonyolult kérdéskomplexumok előrevetített intuitív megoldásai! (Úgy, ahogy Gauss 
mondotta: az eredmény megvan, de hogyan érem el?)

Ami a marxizmus elemzését oly nehézzé teszi, az talán így volna megformulázható: 
sem az erő bőségéből, sem pedig annak hiányából származó ugrások és ellentmondások nem 
kerülnek kibontásra, sem Marxnál, sem a marxistáknál és legkevésbé a marxizmus kritikusai-
nál. Így a marxizmus óriási tudományos irodalma legmélyebb módszertani elemzéseinknél 
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csak gyenge támpontokkal szolgál. Eltekintve attól, hogy a marxizmust meg kell védenünk 
azoktól a nagyszámú Marx-kritikusoktól, akik feladatukat mindig is rendkívül könnyen vet-
ték, eltekintve attól, hogy Marxot meg kell erősen különböztetnünk nem csak tehetségtelen, 
de még legtehetségesebb tanítványaitól is, mert egyikük sem volt képes a társadalmi való-
ságnak azt a problémagazdagságát önmagában reprodukálni, amit Marx – mindettől 
eltekintveés mindezeken túl Marx Károlyt még Marx Károllyal szemben is meg kell 
védenünk, mert műveiben nem egyszer szembekerülnek Marx a nagy kutató  és Marx a fáradt 
kutató, és nem egyszer a nagy kutató húzza a rövidebbet.

Csak ezeknek az akadályoknak az elhárítása után, csak ennek a háromfokú méltatás-
nak a megtörténte után juthatunk el Marx Károly élete művének bírálatához, a marxiz-
mus végső elemzéséhez, azoknak az ellentmondó tanításoknak, módszereknek és maga-
tartásoknak a szembeállításához, amelyek megmutatják, hogy a marxizmus lényegében 
a mammonista kapitalizmus legmélyebb bírálata, végzetesen összefűződve ugyanennek a 
mammonista kapitalizmusnak látásmódjával, értékelésével, szuggesztív és raffinált 
parazitizmusával!

Kifejtettük, hogy Marx általánosságban gazdasági viszonyok alatt a munkaerő, a ter-
melőeszközök s a közvetlen fogyasztási cikkek termelését, elosztását, cseréjét és fogyasztását 
érti. Ha termelési viszonyokról beszél, akkor néha ugyanezt érti alatta, máskor pedig egysze-
rűen a társadalmi termelésnek azt a szerényebb metszetét, amely a munkaerő termelését, el-
osztását, cseréjét és fogyasztását a közgazdaságtan szempontjából elhanyagolhatónak és elha-
nyagolandónak tartja! – Ennek a két koncepciónak az ütközéséből és egyeztetéséből megvilá-
gíthatjuk és áttekinthetjük majd a marxizmusnak, a közgazdaságtannak és az egész mammo-
nista-kapitalista társadalomnak egész probléma-körét. De itt egyes fontos részletproblémákon 
túl figyelembe kell vennünk Marx klasszikus szembeállítását: itt termelő-viszonyok – ott ter-
melőerők! A termelőviszonyok a retrográd elemek, amelyeken a termelőerőknek keresztül 
kell törniük, hogy egy új társadalom kialakulhasson.

Mielőtt továbbmennénk a marxizmus alapgondolatainak elemzésében, válaszolnunk 
kell egy gyakorlati ellenvetésre: „Van-e valami időszerűsége ma a történelmi materializmus-
nak mint tudományos módszertannak? Mivel több a mi bírálatunk, mint nyitott kapuk 
döngetése? Ki veszi ma még komolyan a marxizmust, mint szigorú tudományt vagy mint 
életformáló dogmát?” – Az ellenvetésnek sok jogosultsága van – mégsem elég! A marxizmust 
mint tudományos szocializmust a marxisták maguk adták fel! S ha ezt be is vallanák, min-
den rendben volna. De erről szó sem lehet. Fenn kívánják tartani a marxista tudományos kuta-
tás látszatát anélkül, hogy vállalnák a roppant marxi probléma-kör vizsgálatának fáradságát és 
felelősségét! Ez a kettős magatartás nem csupán az ipari munkásság szellemi kibontakozásá-
nak válik kártékony belső kerékkötőjévé és ellentmondásává, ami önmagában is súlyos 
reakció, hanem elzárja az emberiség szellemi feladatkörétől a marxizmusnak olyan szellemi 
vívmányait, melyek nem csak az ipari munkásságnak, de a társadlaom minden más rétegének 
szellemi megújulásában is nélkülözhetetlenek. Ezenkívül: a marxizmus folyton terjed! Annál 
jobban, minél inkább feladták nehézségeket okozó értékeit és elhibázott politikai konstruk-
cióit. Nem kötelez semmire és a fölényes „realisztikus” bíráló szerepét ingyen osztogatja. És 
még az sem kétséges, hogy rengeteg szalon- és közvélemény-képes vélemény van, amivel 
szemben még ez az önmagát mindjobban feladó marxizmus is komoly szerepet tölthet be. 
Annál is inkább, mert sokszor az olvasó többet és értékesebbet olvas ki sémákból és frázisok-
ból, mint amennyit annak írója beléfektetett. Az olvasó ilyenkor az epigonon keresztül 
visszanyúl az alkotóhoz – s a nyelv segédkezet nyújt neki ehhez!

Térjünk vissza a marxizmus alapfogalmainak tárgyalásához. Anyaggyüjtésünkben, a 
sorrendben, ahogy a marxizmus kérdéseit tárgyaljuk, egyelőre pusztán intellektuális asszociá-
ciók vezetnek bennünket: egyrészt, mert bárhova nyúljunk, komoly értékek és feloldhatatlan 
belső ellentmondások találhatók egymással legszorosabb kapcsolatban! Másrészt pedig azért, 
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mert az intellektuális asszociációk meghatározta sorrend fogja a legjobban szolgálni a nehéz-
ségekkel küzdő olvasó érdeklődését.

A törtémelmi materializmus alapfogalmai közül eddig a munkát és a termelés két 
elgondolását érintettük. Ezeknek az alapfogalmaknak természetéből adódtak azok a bizonyta-
lanságok, amelyek a marxizmus híveinél és bírálóinál felmerültek: történelmi materializmus 
vagy pedig történelmi ökonomizmus fejezi-e ki jobban a marxizmus látásmódjának 
specifikumát?

Amint láttuk, Marx céltudatos emberi tevékenységet ért munka alatt, tehát olyan 
szellemi folyamatot, ill. akció-periódust, amely éppen szellemi jellegzetességénél fogva 
különbözik a méhnek s minden más élőlénynek munkára csupán csak emlékeztető 
tevékenységétől.

Marx a munka dinamikus szerkezetét egy másik irányból is megvilágította, amennyi-
ben lényegét egy alany-tárgy-viszony keretében állította elénk. A munka alanya az ember, 
tárgya a természet. A munka ember és természet küzdelméből születik meg.

Mindkét leírása a munkafolyamat lényegének méltóan előtérbe állítja annak szellemi 
karakterét.
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