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M A R X I Z M U S ÉS E L I D E G E N Ü L É S 

MEGJEGYZÉSEK VÖRÖS GYULA KÖNYVÉHEZ 

Ritka dolog, hogy egy kiadó olyan témában jelentet meg könyvet, amely a 
viták kereszttüzében áll. Méghozzá frissen. Ilyen téma az elidegenedés problémája, 
amely körül a vita hul lámai a nemzetközi s a hazai irodalomban is egyre maga-
sabbra csapnak. A Kossuth Kiadót vállalkozásáért ezért az első helyen illeti elis-
merés, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a kiadó terve szerint „az eltérő 
vélemények szabad összecsapása" út ján kíván a viták tisztázásához hozzájárulni , 
s Vörös Gyula munká já t mint egyik ilyen véleményt bocsátotta közre. 

Az elidegenedéssel kapcsolatos irodalmat ma már szinte lehetetlen belátni. 
Mióta Marxnak az elidegenedés kérdésével kapcsolatos fundamentál is művét a Gaz-
dasági-filozófiai kéziratokat publ ikál ták és széles körben megismerték (a harmin-
cas évek eleje óta), se szeri, se száma a magyarázatoknak, értékeléseknek. Száza-
dunk újabbkori szellemi irányzatai között szinte nem talá lunk olyat, amely Marx 
művével kapcsolatban ne tett volna valamilyen megjegyzést, ne kommentál ta volna 
azt. Sőt vannak olyan irányzatok, amelyek az elidegenedés kategóriáját beépítették 
filozófájukba, és operálnak vele. A német szociáldemokratáktól hosszú a sor a 
mai egzisztencialistákig. Üjabban különösen nagy buzgalmat mutatnak Marx kc~o-
mentálásában a neotomisták. De nem minden tanulság nélkül való az elidegeneujs 
problémájának, s Marx művének sorsa a marxisták körében sem. A Gazdasági-
filozófiai kéziratok megjelenése után komoly törekvés volt, elsősorban a Szovjet-
unióban, az elidegenedés kategóriájának filozófiatörténeti, közgazdasági kutatására. 
Nem érdektelen megemlíteni, hogy ebben jelentős szerepet játszottak magyar 
marxisták is, Rudas László, Lukács György, Fogarasi Béla. A személyi kultusz 
hatásának tulajdonítható, hogy az elidegenedés problémája háttérbe szorult a 
marxista filozófia művelésében. Sem a marxista filozófia kutatási módszere, sem 
.a személyi kultusz, politikai társadalmi atmoszférája nem kedvezett az elidegenedés 
átfogó, tudományos művelésének. Az a tény pedig, hogy a burzsoá filozófiai irány-
zatok operáltak az elidegenedés fogalmával, ilyen körülmények között eleve komp-
romittálta azt a marxisták szemében. Az ötvenes évek közepe óta megindult ú j abb 
polémia az elidegenedés problémájával kapcsolatban nem csupán arra mutat , hogy 
itt egy jelentős filozófiai kérdés vár megoldásra, hanem nagyon is fontos jel lemzője 
annak az általános ideológiai-politikai törekvésnek, hogy mélyebben és a kor szük-
ségleteinek megfelelően tárjuk fel és mutassuk meg a marxista elmélet s a szoci-
alizmus humánus lényegét. Az elidegenedés kérdése éppen ezért nem pusztán egy 
megoldásra váró filozófiai, vagy még szűkebben véve, filozófiatörténeti kérdés, 
hanem nagyon is eleven politikai, társadalmi jelentőségű téma. A két társadalmi 
rendszer vitája a mai vi lágban nemcsak gazdasági erőkifejtés, a kétféle viszonyok 
közé fogott technika versenyfutása, hanem kétféle válasz arra a kérdésre, amely 
minden termelési, gazdasági probléma értélme és lényege: m i az ember helye a 
világban, és mivé kell válnia. 

Vörös Gyula könyve bármennyire is tudományos vitairatnak tűnik, eleven 
politikai természetű írás. Könyvével arra vállalkozott, hogy módszeresen kifejtse 
véleményét a Valóság 1964-es évfolyamában megjelent, az elidegenedés problé-
má jáva l foglalkozó cikkek , egyik leglényegesebb kérdésével kapcsolatban; neveze-
tesen, hogy az elidegenedés létezik-e a szocializmusban. A problémája tehát az, 
hogy a Marx által értelmezett elidegenedési formák jellemzőek-e a magántu la jdon 
megszűnte után, vonatkoztathatóak-e a szocialista társadalomra. Ál láspont ja a mai 
filozófiai vitákat tekintve tiszteletreméltóan egyértelmű és világos: „Az elidegenü-
l é s . . . nem alkalmazható a szocializmusra, mint (a már tel jesen a termelési esz-
közök társadalmi tulajdonának alapján álló) társadalmi-gazdasági rendszerre, még 
olvan formában sem, hogy az elidegenülés részei, darabjai volnának benne." (139. 
old.) Ez az álláspont szükségképpen az elidegenedés fogalmi értelmezésére utal. s 
itt óhatatlanul beleütközünk abba a filozófiatörténeti kérdésbe, hogyan értelmezte 
Marx az elidegenedés és magántulajdon viszonyát. Ha Marx lényegileg azonosította 
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a két kategóriát, akkor valóban marxi értelemben nem alkalmazható az elidege-
nedés kategóriája a szocializmusra. Mindenesetre Vörös Gyula így értelmezi Marxot: 
.„Az elidegenült munka és a magántulajdon között a különbség csak annyi, hogy az 
előbbi viszony folyamatszerű, az utóbbi viszont tárgyiasult formája." (55. old.) 
A kérdés érdemi vizsgálata természetesen sokoldalú elemzést és minél teljesebb 
.bizonyító apparátust kívánna, s ezt mindenekelőtt a szerzőtől várnánk el. Vörös 
Gyula azonban megelégszik annyival, hogy utal az elidegenedés és magántulajdon 
kölcsönhatására, s ebből arra a megállapításra jut, Ojzerman szovjet filozófiatör-
ténészre hivatkozva, hogy „A történeti fejlődés során az elidegenült munka csakis 
.a magántulajdonnal együtt attól lényegileg elválaszthatatlanul létezik és fejlődik." 
(55. old.) Miután minden különösebb bizonyítás nélkül (ha nem tekintjük az argu-
mentum ad hominem-et) a probléma egyoldalúvá válik, vagyis a két kategóriának 
csak az azonos vonásait vesszük, s a továbbiakban elegendő hivatkozni a magán-
tulajdon megszűntére, hogy az elidegenedés megszűnte bizonyítottnak tessék. 
.Sajnos, ezekután a szerző csak ilyen hivatkozással „bizonyít", amikor a munka-
.megosztás, áru—pénzviszonyok stb. hatását vizsgálja a szocializmusban. Az sem 
tekinthető természetesen bizonyításnak, hogy „ . . . a szocializmusnak az elidegenü-
iéssel való jellemzéséből kettős Hiba származik: egyfelől az, hogy tagadják a munka 
szerinti elosztással, az ennek alapját képező szocialista termelési viszonyokkal már 
•elért eredményeket, ezeknek a viszonyoknak a szocializmushoz képest elvileg ú j 
jellegét; másfelől: a mai fejlődés konkrét kérdéseitől a kommunizmus felső foká-
hoz előreszaladva, háttérbe szorítják a szocialista viszonyok javításának, fejleszté-
sének feladatait." (73. old.) Az ilyen feltételezés ha nem is bizonyít, az érdemi vitát 
-mindenesetre nagyban nehezíti. Az elidegenedés problémája végső soron a marxista 
humanizmus értelmével, az emberi szabadság lényegével, a sokoldalúan fejlett 
•személyiség társadalmi perspektívájával függ össze. Ennek tudományos kimunká-
lása s a jelen viszonyaink gondos, felelősségteljes vizsgálata eszményeink terjesz-
tését, a marxizmus propagandáját segíti elő. Ha nem is bocsátkozunk itt az emlí-
tett filozófiai kérdés elméleti boncolgatásába, mégis utalnunk kell arra, hogy Marx 
.a magántulajdon megszüntetését „pozitív megszüntetéseként értelmezte, tekintsük 
•akár a Kéziratokat, a Nyersfogalmazványokat, vagy A tőkét — vagyis úgy, hogy az 
ember a szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába, előtörténetéből 
igazi történelmébe lép. „A szabadság birodalma valójában csupán ott kezdődik — 
írja Marx A tőkében —, ahol megszűnik a nyomor és a külső célszerűség diktálta 
munka, vagyis ez a birodalom a dolog természeténél fogva kívül esik a tulajdon-
képpeni anyagi termelés szféráján." Nem arról van szó, hogy valami misztikus 
kommunizmusképet fessünk a reális szocialista valósággal szemben, amelyben a 
kommunizmus elemei, vonásai is alakulnak, de nyilvánvaló, az meg veszedelmes 
röghöz tapadás lenne, ha társadalmi viszonyaink ant ihumánus tényezőit késznek és 
változtathatatlannak tekintenénk. A szocializmus alapvető világtörténelmi érdeme, 
hogy megszüntette a magántulajdont, s ezzel eltávolította azt a legfőbb akadályt, 
amely az emberi személyiség fejlődésének, az ember és közösség egyesülésének leg-
főbb gátját képezte, de ezzel ki ál l íthatja — éppen a tényleges valóság ismerete 
alapján —, hogy mindez már megvalósult. Rendkívül sokféle tényezőre kell itt 
figyelnünk, és sokféle ellentmondást kell leképeznünk politikában, filozófiában, 
hogy eszményeink kiteljesedjenek. Vagyis ha bonyolult a valóság, azt a gondolat-
nak is követnie kell. hogy tisztább eredményre jusson, de semmiképpen sem válik 
tisztábbá és egyszerűbbé a valóság, ha a gondolat tisztára festi azt. Vegyünk egy 
példát éppen Vörös Gyula könyvéből. Vörös Gyula azt állítja, hogy a bürokrácia 
„nem a szocializmus társadalmának, á l lamának természetében reilik. hanem örök-
ség a kapitalizmusból". (133. old.) Vajon megelégedhetünk-e elméletileg ezzel a 
megállapítással? — Vaion nem kellene-e vizsgálni, hogv társadalmi organizmu-
sunk, gazdasági egységeink közötti viszonyok hogyan termelik a bürokráciát? Holott 
ezek a viszonyok szocialista jellegűek, mi teremtettük azokat, és nem is öröklöttek. 
Vagy talán idegen a szocializmus testétől? Abból a szemnontból. hogy a szocialista 
á l lam természetéből fakadóan történelmileg elhaló ál lam, valóban nem benne 
reilő. de m a még a természetéhez tartozó. De tovább folytathatnánk ezeket a kér-
déseket. Mindenesetre számtalan olvan probléma van. amelynek az eldöntése önma-
gában véve is rendkívül bonyolult. Mélységesen igaza van Marxnak, amikor a 
•gyakorlati humanizmus létrejöttének folyamatát jellemzi. „Hogy a magánt.ulaidon 
gondolatát megszüntesce, ahhoz az elgondolt kommunizmus teliesen elégséges. 
Hogy a valóságos mágántulaidont megszüntesse, ahhoz valóságos kommunista akció 
kell. A történelem meg fogia hozni, és az a mozgalom, amelvet gondolatban már 
önmagát megszüntetőként tudunk, a valóságban nagyon göröngyös és hosszadal-
mas folyamaton fog keresztülmenni." (Marx: Gazdaság-filozófia kéziratok 85. old. Bp. 
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1962.) Es itt nem csupán a magántulajdon megszüntetéséről, hanem pozitív meg-
szüntetéséről, vagyis a valóságos kommunizmus felépítéséről van szó. Végső soron 
elméletileg joggal fogalmazhatjuk meg úgy a kérdést, hogy az elidegenedés gaz-
dasági és ideológiai vonatkozásai, formái, m in t a munkamegosztás nem antagonisz-
tikus, de még min t osztályokat, rétegeket meghatározó, s az egyes embert egy-
oldalú munkába fogó hatása, az áru- és pénzviszonyok emberi viszonyokat, dologi 
viszonyokká tevő és elidegenítő hatása, módosult formában, de továbbra is meg-
van a szocializmusban. Ha mindezt idegennek, régi maradványnak tüntetjük fel, és 
csak azzal azonosítjuk magunkat, ami emberileg tiszta, teljesen humánus, akkor a 
tudománynak nem marad más, csak a rózsafüzér. Vajon, ha azt ál l í t juk, hogy a 
magántulajdon megszűnte nem jelenti az elidegenedés minden formájának, hatásá-
nak automatikus megszűntét, összemossuk-e a kapital izmus és szocializmus kö-
zötti különbséget? Ha például Marxszal azt ál l í t juk, hogy az embernek „min t a 
vadembernek küzdenie kell a természettel" „minden társadalmi formában, és min-
den lehetséges termelési módban", összemossuk-e a termelési módok különbségét? 

Az egyoldalúság a tudományban bizonyos valóságos különbségeket mind ig ösz-
szemos. Vörös Gyula a Valóság-vita szerzőivel szemben joggal bírál jó néhány 
vonatkozásban egyoldalúságot. S joggal hívja fel a figyelmet a gazdasági kérdések 
behatóbb filozófiai elemzésére. S ha véleményében érzünk is egyoldalúságot, min-
denesetre nyílt kérdésfelvetésével ugyancsak nyílt és őszinte vitára serkent. (Kos-
suth Könyvkiadó 1965.) 

TÓTH M I K L Ó S 

A L E G N A G Y O B B F A L U S O R S A 

DARVAS JÓZSEF OROSHÁZI SZOCIOGRÁFIÁI, 1937—1965 

A legnagyobb magyar falu címmel közös kötetben jelent meg Darvas Józse f 
híres szociográfiája és folytatása, az Orosházi változások. A neves egykori kr i t '-
kusok — Móricz Zsigmond, Bál int György — nyomában A legnagyobb magyar 
falu-ról szólni igényes föladat. Az alábbi írás ú j lehetőség fölismeréséből szüle-
tett: az orosház ; tanulmányokat egymás felől értelmezni. Az e tájon élő ember-
nek 'különösein kötelessége ez. 

TÁJ • 

Darvas József szociográfiája szokatlan tá jé lményt nyújt. „Kopár vidék ez: 
nyáron kiégett, télen sárba fulladt..." (47). Ember nélkül e tá jról nincs értelme-
beszélni. Vagy ha van, csak annyit, amennyi a benne élő közösség gondjainak meg-
értéséhez elengedhetetlen. 

A volt Viharsarok embere tájom úgysem művészeti, inkább föld- és néprajz i 
egységet ért. A vidék természet és közösség emberarcú kapcsolatára nem nyú j t 
alkalmat: égnek törő horizont vagy nyugtató lankák itt nem gyönyörködtetnek. 
M-i sem leplezi itt ember és természet viszonyának lényegét: a hódító munkát . 

' Az írónak nincsenek sorai, még mondata sem (az idézetten kívül) e vidékről. 
És az olvasó' szeme előtt mégis mindig ott ál l az éles metszetű, szürke háttér, m i n t 
a tá jban élők életének indoka és célja. 

KÖZÖSSÉG 

A táj csak háttér. Az író szándéka elsőrenden szociografikus: nem ember és ter-
mészet, hanem ember és ember viszonyának föltárása. 

A szociográfia három tényező egyensúlyát keresi. Tudományosságát a társa-
dalmi viszonyok logikai szerkezetének megragadása, hitelességét az élet bonyolult-
ságának megjelenítése, időszerűségét a fejlődésvonalak meghúzása biztosíthatja. 
Egyetlen szociografikus írás minderre természetesen aligha vál lalkozhat: mondani-
valója érdekében egyik vagy másik szempontot részesíti előnyben. 

Darvas József két tanulmánya közül kétségtelenül az első hagyományosabb, 
amennyiben főként tudományos és .művészeti hitel egységét teremti meg. A z ava-
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