
csak mintegy lopva csempészhette 
be azokat az 1933—1937. években a 
legálisan megjelenő irodalomba. De 
ha ilyen cikkeket a felszabadulás 
után adunk ki könyvalakban, szük-
séges lett volna egyes cikkeket át-
dolgozni, az előadásmódot közérthe-
tőbbé tenni, a dialektika szempont-
jait magyar vonatkozásban alkal-
mazni és illusztrálni. Legalább is 
szükség lett volna egy részletes elő-
szóban utalni a tárgyalásmód kény-
szerű korlátaira és bizonyos fokig 
pótolni annak hiányait. 

A könyv jelen formájában is két-
ségtelenül a magyar marxista iro-
dalom nyeresége. Kívánatosnak 
tar t juk azonban, hogy egy ú j ki-
adásban a szerző figyelembe vegye 
a f e n t említett és kritikai kívánsá-
gainkat. Reméljük, hogy ez az ú j 
kiadás a marxizmus iránt mutatkozó 
nagy érdeklődés m e l l e t t nem fog 
sokáig váratni magára. 

Fogarasi Béla 

Jusfus Pál: A szocializmus útja 
{Budapest, Népszava kiadás J?45) \ 

Justus elvtárs könyvét komoly 
kísérletnek kell tekineni a szociál-
demokrata párt ideológiájának tisz-
tázására. A könyv főtartalma a né-
met fasizmus gazdiasági és politikai 
elemzését foglalja magába, azzal a 
célzattal, hogy e korszak tapaszta-
latainak rendszerezése és levonása 
segítségével tisztázza az osztályharc 
megváltozott körülményeinek befo-
lyását a munkásosztály öntudati fej-
lődésére és ennek következtében a 
munkáspártok politikai cselekvésé-
nek takt ikájára és perspektívájára. 
Lát juk: a könyv témája a lehető 
legfontosabb és legaktuálisabb. 
Ezért behatóbban kellene foglalkoz-
ni vele, még akkor is, ha nem vetne 
fefl annyi 'érdekes, megfontolást, 
kritikai ellentmondást kiváltó gon-
dolatot, mint Justus elvtárs e 
könyve. 

Kísérletnek neveztük e munkát. 
Azt hisszük, ezt a szerző intenciói 
értelmében! tettük. Előszavában 
ezt í r ja: ,,Nem népszerűsíteni 'akar-

tam, hanem termékeny kritikai 
munkára ösztönözni . . . Talán to-
vább kellett volna érlelni és csi-
szolni az egészet, de türelmetlen 
vagyok." Az idézett sorok 1942 má-
jusában íródtak, amikor szerzőnk o 
könyvet régebbi tanulmányaiból 
összeállította. Utószavában vissza-
tér erre a kérdésre és azt í r ja: 
,,Pedig természetesen tudom, hogy 
már megírásának időpontjában tö-
mérdek változtatni, javítani, töké-
letesíteni és pótolni való volt benne, 
azóta pedig sok olyasmi történt, 
ami egyes részeit megcáfolja, más 
részeit kétessé teszi, bizonyos téte-
leit ú j megvilágításba helyezi. 
Mégis, úgy érzem, helyesebb, ha a 
könyv hibáival és hiányosságaival 
együtt, abban a formában jelenik 
meg, amelyben 1942 első, remény-
telennek tetsző hónapjaiban író-
dott." (169. 1.) Tehá t , azt hisszük, jo-
gunk van mint kísérletet olvasni é<s 
bírálni ezt a munkát. 

Persze a kísérlet nem kis jelentő-
ségű. Nemcsak Justus könyvének 
fent vázolt fontos és aktuális tar-
talma miatt, hanem azért is, mert 
a munkáspártok egységes működé-
séhez szervesen hozzátartozik az 
ideológiai tisztázódás is, a kölcsö-
nös — elvtársias — bírálat, a vitás 
kérdések elfogulatlan, tudományos 
marxista, megbeszélése. Az utolsó 
negyedszázad társadalmi viharaiból 
egyik munkáspárt sem kerülhetett 
ki változatlan eszmei fegyverzettel. 
A fasizmus korszaka mindegyik 
munkáspártot ar ra kényszerítette, 
hogy taktikájának és sztraíégiájá-
nak alaptételeit gondos vizsgálat-
nak, önbírálátnák vesse alá, hogy 
kiküszöbölje azokat az irányzato-
kat, amelyek előbb a fasizmus el-
leni eredményes küzdelemnek, mos(. 
az ú j demokráciáért vívott harcnak 
hátráltatói, sőt akadályozói voltak. 
A kommunista pártoikban ez az ön-
bírálat a szektáns ideológia elleni 
küzdelmet jelentette, mely korán és 
határozottan Dimitrov élvtárs 1935-
ös nagy beszédeivel indult meg és 
a m e l y e t a Magyar Kommunista 
Párt azóta állandóan folytatott, úgy 
a nyilvánosság előtt mint a párton 
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belül, A Szociáldemokrata Pár t szá-
mára a feladat a reformista ideoló-
giával <és taktikával való leszámolás 
volt; Justus könyve e téren egyike az 
eiso nyilvános kísérleteknek e feladat 
megoldására. Mivel pedig ebben a 
kérdésben rendkívül lényeges a két 
munkáspárt ideológiájának közele-
dése egymáshoz, a kölcsönös ideoló-
giai megértés növekedése, a még 
vitás ideológiai kérdések tiszta és 
világos megfogalmazása, avégből, 
hogy körülöttük termékeny elv-
társi, a munkásegységet erősítő vi-
ták indulhassanak meg, szükséges-
nek ta r t juk e könyv legfontosabb 
problémáival a lehetőséghezjsépest 
behatóan foglalkozni elvtársi 
őszinteséggel kimondani mindaz^ 
amiben nem é'rtünk egyet. 

Ilyen nézeteltérés az elmúlt és a 
jelen egyik legfontosabb kérdésién 
nél, a nemzeti kérdésnél, merül 
fel a legvilágosabban. Justus elv-
társ a nemzeti öntudatot kizárólag 
az úgynevezett középosztály öntu-
datának fogja fel. „Ez az osztály a 
nemzeti sajátságok hordozója — 
mert a többi osztályok élet- és tu-
datformái nagyrészt uniformizálód-
tak; akár az arisztokrácia és a 
nagyburzsoázia, akár a munkásosz-
tály nagyjából egyformán él és 
gondolkodik minden kapitalizáló-
dott országban; nemzeti különbsé-
geket csak a „középosztálynál" és a 
sok tekintetben hasonló szerepet be-
itől tő kisbirtokos parasztságnál ál-
lapíthatunk meg." (82. 1.) 

Ez a felfogás ellentmond az új-
kori történet legfontosabb tényei-
nek. Ha, egyszerűség kedvéért, a 
munkásosztálynál maradunk és 
csak a legfejlettebb európai kapi-
talista országokat vesszük szem-
ügyre, akkor is látnunk kell az an-
gol, a francia és a német munkás-
mozgalmak mélyreható különbsé-
geit, amelyeket lehetetlen másból 
•magyarázni, mint abból, hogy az 
egyes országok nemzeti fejlődésé-
nek különbségei, a nemzeti sors 
kibontakozásának specifikus fordu-
latai mélyen rányomták bélyegüket 
minden országban a munkásosztá-
lyok és ennélfogva a munkáismm-
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galmak, a munkáspártok fejlődési 
sa j átoss ága i ra .v lka rx i s t a számára 
ebben a tsaiypen nincsen semmi 
meglepő. Már pusztán az a tény, 
hogy a kapitalizmus az egyes orszá-
gokban, mikor, hogyan, milyen 
tempóban fejlődött ki, hogyan szá-
molta fel (vagy nem számolta fel) 
a hűbéri kor maradványait, mikor 
és milyen eredménnyel tört ki a 
polgári demokratikus forradalom, 
milyen viszonyba hozta az a mun-
kásosztályt a burzsoáziával, a kis-
polgársággal és a parasztsággal, 
mikor és hogyan tör tént meg aa 
agrárátalakulás stb. stb. mélyen 
kellett, hogy visszahasson a mun-
kásság egész ökonómiai létére, po-
litikai cselekvéseinek lehetőségeire 
és kereteire. Ezek a különbségek, 
szerintünk, az imperialista korszak-
ban sem „uniformizálódtak", sőt, azt 
hisszük, még jobban elmélyedtek. 
Mert hiszen valamely ország ilyetén 
fejlettségi foka határozta meg hely-
zetét az imperialista korszakban és 
döntően befolyásolta ezáltal a mun-
kásosztály állásfoglalását is, úgy a 
saját burzsoáziájához, mint az im-
pierüalizmus nemzetközi kérdései-
hez. Ugyanez áll megfelelő változá-
sokkal, a nemzeti burzsoáziák fej-
lődésére is. Természetes, hogy az im-
perialista korszak minden burzsoá-
ziában hasonló v o n á s o k a t is fejleszt 
ki, de merev, mechanisztikus, öko-
nomisztikus felfogás volna csak 
ezeket látni és eltekinteni attól, 
hogy az angol, francia és n é m e t 
kapitalizmus gazdasági, politikai és 
társadalmi fejlődése mély nyomo-
kat hagyott a megfelelő, burzsoá-
ziák objektív gazdasági helyzetében 
és ideológiájában. 

Az ilyen felfogás nem veszi 
figyelembe, hogy a modern nemzeti 
államok kialakulása első sorban 
gazdasági kérdés; a politika és az 
ideológia itt is csak felépítmény. Gon-
doljunk a legpregnánsabb esetre, © 
német nemzeti állam kialakulására. 
Itt ,a XIX. század közepén a porosz 
vámszövetség gazdaságilag már 
megteremtette a Hohenzollern-
Németország gazdasági egységét és 
a bismarcki háborúk csak politikai 
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konzekvenciáit vonták le egy már 
végbement és befejezett gazdasági 
fejlődésnek. Magától értetődik, 
hogy az elvontan felfogott gazda-
sági megalapozás nem ad ja még 
meg a nemzeti jelleg konkrét 
marxis ta jellemzésének összes is-
mérveit, Minden esetben gondosan 
meg kel l vizsgálni, hogy a társa-
dalmi és politikai fe j lődés hogyan 
ha j t j a végre a gazdasági szükség-
szerűség parancsait. Ha a fenti né-
met példánál maradunk, akkor vi-
lágosan lát juk, hogy mit jelentett 
a német nemzeti jellegzetesség ki-
a lakulására az, hogy a 48-as forra-
dalom vereséggel végződött és ,?zér*t 
központi kérdését, az egységes nem-
zeti ál lam kialakítását nem tudlüi 
végrehaj tani s hogy ennek megte-
remtése a reakciós Poroszország 
kezébe jutott . Jus tus szintén meg-
említi {127. 1.) a lassalle-i állam-
elmélet befolyását a német munkás-
mozgalomra. Aki a német munkás-
mozgalom történetét csak egy kicsit 
t anu lmány ózta, az előtt világos, 
hogy ez az elmélet és mélyreható, 
hosszantartó befolyása a német 
munkásmozgalomra, a legszorosabb 
Összefüggésben van a német egység 
kifejlődésének 1848 é s 1864 közötti 
reakciós fordulatával. 

A nemzeti jelleg helyes marxista 
felismerése nem mellékes kérdése 
a munkáspár tok elméleti és politi-
kai tájékozódásának. Mert ha nem 
vagyunk képesek az egyes nemzeti 
jellegeket a történelmi materializ-
mus segítségével valóságos gazda-
sági és társadalmi okaikra vissza-
vezetni, h a ezt a kérdést — mint 
tisztán ideológiait, mint tisztán a 
„középosztály"-1 illetőt — bagatel-
lizáljuk, akkor nyitvia hagyjuk az 
ajtót a legvadabb reaíkciós polgári 
ideológiáknak, védtelenekké válunk 
ezekkel az ideológiákkal, köztük a 
fajelmélettel szemben. Mert a széles 
tömegekre hatályos befolyás szem-
pontjából távolról sem elegendő a 
reakciós ideológiáik tudománytalan 
ságát bebizonyítani; érvelésünk 
csnk akkor lesz meggyőző, ha a 
nemzeti lét össze® jelenségeinek, a 
gazdasági alaptól a legmagasabb 
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rendű ideológiai megnyilvánulási 
formákig, pozitív magyarázatát 
is tud juk adni. 

Világos, hogy egy ilyen fontos 
kérdés a nagy marxis ták gondolat-
világában igen nagy szerepet ját-
szott, bá r az ő alapvető irányzatuk 
a reformizmus korszakában nagy 
mértékben elhalványult , sőt 
kéint te l jesen feledésbe m e r ü l t / A 
szélső reformizmus nagy engedmé-
nyeket tet t a nemzet polgári felfo-
gásénak, viszont a vele szemben 
kifejlődő baloldali ellenzéki moz-
galmak — Lenint és a bolsevikokat 
kivéve — ahelyett, hogy a marxi 
tanításhoz ragaszkodva harcoltak 
volna a munkásmozgalom eszme-
világának ilyetén elpolgárosítása el-
len, elvont internacionalizmust ég 
kozmopolitizmust állítottak szem-
be a polgári nacionalizmussal 
s helyenként egészen nihilisztiku-
san viszonylottak a nemzeti kér-
déshez. (Rosa Luxemburg). Az a 
benyomásunk, hogy Jus tus még 
nem szabadult fel te l jesen a refor-
mizmus elleni eszmei harc eme 
helytelen hagyományaitól. 

A másik kérdés, amelyre itt rö-
viden r á kell mutatnunk, a nemzeti 
kérdés különleges jelentősége az 
első imperialista világháborút kö-
vető korszakban, amelyben még 
ebből a szempontból mélyen benne 
vagyunk. \ Hósa Luxemburggal 
szemben, 'aki azt hirdette, hogy a 
fejlett imperializmus korszakában 
nemzeti háború lehetetlen, vagyis a 
nemzeti kérdés a szocializmusé 
mellett tel jesen há t t é rbe szorul, 
Lenin 1916-ban kifejti, hogy az im-
perialista háború és politika átcsa-
pása nemzeti háborúba és politikába 
ebben a korszakban is lehetséges. 
Lenin * ezt í r ja „De n e m tekint-
hetjük az ilyen át csapást lehetet-
lennek; ha Európa proletariátusa 20 
éven keresztül gyengének bizo-
nyulna; ha a mostani háború egy 
Napoleon-féle győzelemmel és egy 
csomó életképes nemzeti állam le-
igázásával végződnék; ha az Euró-

* Lsntn öskzwí művei, orosfc kiadás 
XIX. 182. 



pán-kivüli imperializmus (elsősor-
ban a iapán és az amerikai) még 20 
évig tartaná magát, anélkül, hogy 
átmenne a szocializmusba, például 
egy japán-amerikai háború követ-
keztében, akkor lehetséges volna 
Európában nagy nemzeti háború. 
Ez Európa visszafejlődését jelen-
tené egynéhány évtizedre. Ez nem 
valószínű. De nem lehetetlen, mert 
azt gondolni, hogy a világtörtene-
lem simán, kicirícalmozottan halad 
előre, anélkül, hogy néha óriási ug-
rásokat tenne hátrafelé, nem dia-
lektikus, nem tudományos, elméleti-
leg helytelen felfogás." 

Láthatjuk, hogy Lenin már az 
orosz forradalom kitörése előtt a 
későbbi fejlődés elméleti lehetősé-
gét előrelátta, bár az akkori hely-
zetnek megfelelően a történelem 
útiénak ezt az irányát tartotta a 
kevésbé valószínűnek. Most,, hogy 
ez a lehetőség valóra vált, a mun-
kái páltok kötelessége az ú j helyzet 
összes elméleti és gyakorlati kon-
zekvenciáit levonni. Justus, aki a 
fasizmus gazdasági alapjairól és 
fejlődéséről, a munkásosztály hely-
zetéről a fasizmusban stb. érdekes 
anyagot ad és figyelemreméltó 
megjegyzéseket tesz, nem veszi te-
kintetbe ezt az alapvető kérdést. 
Ezért bírálja helytelenül a munkás-
pártok nem eléggé hatályos ellent-
ahását a fasizmussal szemben. Ha 
azt mondja, hogy kommunisták 
pedig sokszor a nemzeti szocialis-
tákkal keltek versenyre naciona-
lista jelszavakban" (73. 1.), akkor, 
szerintünk, fejetetejére állítja a té-
nyeket. Mert igaz . ugyan, hoery a 
német kommunista párt 1930-ban 
megkísérlett nemzeti felszabadu-
lási programmot felállítani, de ezt 
egyrészt elkésve tette meg, más-
részt annak végrehajtásával távol-
ról sem volt eléggé meggyőződött 
és határozott: még saját párttagsá-
gának tekintélyes részét sem volt 
képes e program komoly végrehaj-
tása irányában szellemileg és poli-
tikailag mozgósítani. 

Ha Lenin fent idézett mondatá-
ban hátrafelé tett ugrásról beszél, 
úgy ez a szocializmus megvalósítá-

sának kérdésére vonatkozik. I t t 
objektív történelmi tényről van szó, 
amely elől a munkáspártoknak nem 
szabad szemet húnyni, ha nem 
akarják, hogy a szocializmus hir-
detése üres jelszóvá, puszta ideoló-
giává váljék, am,it jus tus igen he-
lyesen a Kautsky-féle centrizmus' 
nak szemére vet. (126. 1.) De a vi-
lágtörténelmi helyzet ilyen alapvető 
tendenciájának felnemismerése arra 
készteti őt, hogy ugyanabba a hi-
bába essék, amit Kautskynál és hí-
veinél helyesen bírál. 

Justus könyvének alapvető hiá-
nyossága összefügg az osztályharc-
ról kifejtett véleményének egy má-
sik sajátosságával, amellyel szintén 
nem érthetünk egyet. Ha ezt a fel-
fogást röviden akarjuk lefejezni, 
azt mondhatnánk, hogyKj Justus 
csakis a burzsoázia és proletariá-
tus harcát, nevezetesen a pro 
letariátus küzdelmét a szocializ-
musért ismeri el osztály harcnak. 
Ez a felfogás világosan áll előttünk 
ott, ahol a fasizmus elleni egység-
frontot elemzi: „A szocializmus-
kapitalizmus ellentét helyére a de-
mokrácia vagy fasizmus alternatí-
vája lép, ezzel párhuzamosan nem 
munkások és tőkések társadalmi 
ellentéte, hanem fasiszták és anti-
fasiszták politikai küzdelme kerül 
előtérbe . . . Világos, hogy a töme-
gek nem a saját osztály érdekeikért, 
hanem egymással szemben álló tő-
kés csoportok érdekeiért harcolnak 
— akárcsak az imperialista hábo-
rúban." (52—3. 1.) És hogy itt félre-
értés ne lehessen, a következőben 
így fejt i ki gondolatát: „az öntuda-
tos munkásosztály nem a fasizmus-
sal, hanem a kapitalizmussal áll 
szemben. Nem egy fa j tá jáva l a tő-
kés termelésnek, hanem minden 
tőkés termeléssel . . . Feladatuk 
győzelemre vinni nem a demokrá-
ciát a fasizmus ellen, hanem a szo-
cializmust a kapitalizmus ellen. 
(53. 1.) v 

Justu-9 ezt a gondolatát követke-
zetesen végig viszi. Egyrészt a fa-
sizmust a monoool-kapitalizmus 
legmegfelelőbb politikai-uralmi fo r 
májának tekinti (178. 1.), ami 
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azt jelenti, — bár ezt a követ-
keztetést Justus nem vonja le kife-
jezetten — hogy, ha a szocializmus 
győzelme nem következik be, úgy 
elkerülhetetlen a fasizmus újabb és 
ú jabb reprodukálása, ami végső fo-
kon a történelemfelfogás fataüzmu-
sát jelenti. Másrészt ez a meghatá-
rozás elmossa azokat a különbsége-
ket, amelyek a fasiszta és a demo-
kriaítikus polgári uralmi formák 
között fennállanak és ennélfogva 
azzal a veszélyes konzekvenciával 
jár, hogy leszereli a munkásság 
harci lendületét a fasizmus ellen, 
abból a tévhitből kiindulva, hogy ezt 
a harci lendületet kizárólag a szo-
cializmusért való közvetlen küzde-
lemben érdemes életre kelteni. így 
a fasiszta totalitárius állam műkö-
désének találó jellemzését ilyen 
szavakban foglalja össze: „Mindezt 
nem azér't említjük fel, hogy fel-
háborodjunk a „középkori barbár-
ságon", a „fasiszta rabszolgaságon": 
önmagában sem jobbnak, sem rosz r -
szabbnak nem tar t juk , mint a szá-
zadvégi liberalizmus úgynevezett-
szabadságát." (143. 1.) Ennek az el-
méleti beállításnak végsőkig végig-
gondolt következménye az volna, 
hogy a munkásosztálynak nem 
„osztályérdeke" a fasizmus ellen 
harcolni, hogy más osztályokkal 
szövetkezni a fasizmus megbukta-
tására vagy végleges felszámolá-
sára letérés az osztályharc útjáról, 
hogy a munkásosztály igazi feladata 
az volna: várni a r r a a történelmi 
pillanatra, amely megadja n e k i a 
lehetőséget, hogy közvetlenül a 
szocializmus megvalósításáért küzd-
jön. 

Ez a felfogás teszi érthetővé; hogy 
miért foglalt állást Justus elvtárs 
1942-ben, amikor a könyv íródott, 
a Függetlenségi Mozgalom és annak 
legkövetkezetesebb harcosai ellen 
„baloldali" kritika formájában. 

Ha ez az ideológia uralkodó lenne 
a munkásosztály gondolkodásában, 
akkor ez a pillanat, a szocializ-
musért való közvetlen harc pillar 
nata sohasem következnék be. Le-
nin már az első világháború idején 
élesen polemizált azokkal a szocia-

listákkal, akik azt képzelték, hogy 
a háború alatt vagy a háború után 
két élesen szembenálló tábor fog 
kialakulni, s az egyik azt kiáltja, 
hogy éljen a kapitalizmus, a másik, 
hogy éljen a szocializmus. Az igazi, 
a konkrét osztályharc formái a 
marxizmus tanítása szerint sokkal, 
de sokkal bonyolultabbak. Justus 
fenn idézett kijelentéseiben, sze-
rintünk, ugyanazt a módszertani 
hibát követi el, amelyet a nemzeti 
kérdésről táplált felfogásában bí-
ráltunk: t. i. a történelmi folyamat-
ban kizárólag és elvontan egyedül a 
közös v o n á s t ismeri el valóságos-
nak és teljesen elhanyagolja a kü-
lönböző történelmi szakaszok lé-
nyegbe vágó különlegességeit. így 
ebben az esetben igaza van abban, 
hogy úgy a liberális, mint a fasiszta 
kapitalizmus: kapitalizmus; tehát a 
munkásosztály gazdasági kizsákmá-
nyolását illetőleg döntő vonásaiban 
egy úton halad. De ez a megállapí-
tás csak egy része, csak egyik moz-
zanata az egész igazságnak, s ha a 
féligazságot egész igazságnak akar-
juk feltüntetni, egész hamisság vá-
lik belőle- Mert hiszen Justus maga 
is kifejti, hogyan sikerült a fasiz-
musnak a maga társadalmi és poli-
tikai eszközei segítségével a mun-
kásosztályt az eddigit messze felül-
múló gazdasági kizsákmányolását 
e l é r n i e . Tehát a féligazság még a 
..tiszta" ökonómia területén sem 
igazság. Még kevésbbé az a politi-
kai cselekvés területén. 

Ezek a meggondolások elvezetnek 
a módszer kérdéséhez. J u s t u s ér-
deme az, hogy sehol sem éri be a 
történelmi tények puszta megálla-
pításával, hanem mindenütt komoly 
elméleti megalapozásra törekszik, a 
munkásmozgalom minden egyes 
gvakorlati kérdését szerves össze-
függésbe igyekszik hozni a marxiz-
mus fundamentális elméleti és mód-
szertani problémáival. Ennek a be-
állításnak összes el'cnyei megnyil-
vánulnak a reformista ideológia 
bírálatában. Szerzőnk helyes képet 
ad a reformista ideológia keletke-
zéséről és főtípusairól: „Az emel-
kedő életszínvonal, az emelkedő 
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biztonság alapvető élmiánye a kon-
tinentális munkásöntudatoi i s annál 
erősebben befolyásolta, minél job-
ban ,,polgárosodott" a munkásság, 
aani alatt nemcsak a jobb életet, 
polgári életformákat é r t j ü k . . . , ha-
nem a polgári tudatformákat, a 
nyersen empirikus, történelmi táv-
latokban gondolkodni képtelen, 
vulger-materialista gondolkodásmó-
dot (ezért vált a „marxista cent-
rum" által hangoztatott „szocialista 
végcél" oly könnyen és gyorsan 
ideológiává) és a tisztán utilitarista 
értékrendszert is." (126. 1.) A kri-
tika lényege az a felismerés, hogy 
ilyen rendszer mellett a szocialista 
végcél hangsúlyozása üres frázissá, 
hatálynélküli ideológiává alacso-
ny odiik, vagyis hogy a Kautsky-féle 
irányzat semmiképp sem jelenti a 
marxizmus igazi dialektikus mód-
szerének győzelmét a Bernstein-féle 
revizionista empirizmus felett. 

Szerzőnk most már így foglalja 
•ssze gondolatmenetének pozitív 
eredményeit: ,,Az új1 munkástudat 
számára a hatalomért vívott harc 
nem független a napi küzdelem-
től ... A „napi követelések" és a 
,,forradalmi végcél" közötti ellentét, 
amely a munkásmozgalom történe-
tének egy hosszú szakaszában köz-
ponti probléma volt, így válik ér-
telmetlen absztrakcióvá." (146—7. 
1-) És végül: „a „forradalmi végcél" 
felé napi küzdelmek lépcsőfokain 
át vezet az út" (148. 1.) 

Ez a helyes irányú nekiindulás 
azonban, sajnos csak nekifutás 
marad, betetőzés, célhozérés nélkül. 
A sikertelenség tárgyi okaira előbbi 

• meggondolásainkban rámutattunk: 
: ha Jlistus nem tudja a mai korszak 
> központi kérdéseit, úgy a nemzeti 

kérdést, mint a demokrácia kérdé-
séit szerves kapcsolatba hozni egy-
részt a szocialista végcél, másrészt 
a napi taktika problémáival, úgy 
bármilyen élesen válik el gondola-
tai és törekvései tartalmában a 
reformizmustól, mégis fennmarad-
nak gondolkodásában számos ele-
mei a reformista módszer szerkeze-
tének. Mert a reformista empiriz-
mus pusztító hatása a munkásmoz-

galomban nemcsiak elméleti elide-
genedést jelentett a marxizmustól, 
hanem egyszersmind kipusztította 
az általa befolyásolt munkásmozga-
lomból a marxista sziratégia gon-
dolatát. Ez pedig éppen a módszer-
tani összekötőkapocs „végcél" és 
,,napi követelés" között-lVAmikor 
Marx annakidején élesenJelválasz-
totta az utópikus szocializmust a tu-
dományostól, éppen .arra helyezte a 
hangsúlyt, hogy az előbbi nem látja 
a gyakorlati, a történelmileg jár-
ható utat a társadalomkritikától a 
szocializmus megvalósításáig. A re-
formizmus a ,,végcélhoz" való vi-
szonyában egy bizonyos visszaesést 
jelentett a szocialista fejlődés ilyen 
primitív fokai felé; persze a meg-
változott viszonyoknak megfelelően 
nagyon megváltozott formák között. 
De a szrtnajtégiai gondolkodás hiánya 
azt idézte elő, hogy benne, mint két 
egyaránt hibás pclus, kifejlődött az 
egyik oldalon a fatalista belenyug-
vás egy úgynevezett gazdasági 
szükségszerűségbe és a másik olda-
lon a „végcél" üresen ideologikus, 
utópista hangsúlyozása. Nem lehet 
eléggé helyeselni, hogy Justus har-
colni óhajt e két egyaránt helytelen 
véglet ellen. De éppen mert ebben 
egyetértünk vele, kellett élesen rá-
mutatnunk arra, miért nem sike-
rülhetett kísérlete, miért végzett 
csak félmunkát a reformista ideoló-
gia túlhaladásának kísérletével. 

Nincs terünk arra, hogy itt a 
marxista módszertan mélyebbre 
menő problémáit elemezzük, ame-
lyek ezzel a kérdéssel a legszoro-
sabb összefüggésben állanak. Ezt 
annál kev'ésbbé tehetjük, mert Jus-
tus maga is csak egyes célzásokban 
jelzi végső módszertani álláspont-
ját. így mi is csak néhány célzásra 
szorítkozunk. Szerzőnk helyesen bí-
rálja a reformisták szűk „ökono-
mista" felfogását és utal arra (40.1.), 
hogv Marxnak a gazdasági megala-
pozásról egészen más fogalmai vol-
taik. Mivel azonban nála sincsenek 
hiány nélkül kiépítve és végiggon-
dolva azok az átmeneti fogalmak és 
elemzések, amelyek a végső mód-
szertani kérdéseket a napi problé-
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mákhoz dialektikusan hozzáfűzik, 
könyvében szintén megmarad a 
szűk értelemben vett ,,Ökonomisz-
t ikus" elemzés és a tisztán ideolo-
gikus konstrukció kettőssége. Az 
előbbire minit példát m á r feihoztuík 
a fasiszta állíam és a monopolkapi-
talista gazdaság fa taüszt ikus össze-
függésének féligazságát és egész 
hamisságát. Az utóbbira jellemző 
példa az, hogy szerinte a szocializ-
musban a „gazdasági a lap" elsődle-
ges szerepe megszűnik és helyette a 
politikai hatalom válik meghatá-
rozóvá. (163. 1.) Ez az üres kon-
strukció iá történelmi materializmus 
érvényének megszűnését jelentené 
a szocializmus korszakában. (Hogy 
Justus elvtárs itt az én 1919-ben 
tar to t t előadásomra hivatkozik, 
mely 1923-ban jelent meg „Ge-
schichte und KlaSsenJbewusstsein'' 
című könyvemben, nem teszi sem-
mivel sem jobbá h e l y z e t e t . Hogy én 
ebben a kérdésben és számos azzal 
szoros összefüggésben álló problé-
mában akkor tévedtem, nem menti 
azt, hogy ő ma téved, sőt a régi 
hiba a ma feladatai megoldásánál 
még súlyosabb, mint húsz évvel 
ezelőtt volt.) 

Ez a tévedés összefüggésben van 
azzal, hogy Justus helyenként túl-
ságosan nagy hűséggel ragaszkodik 
olyan szellemi áramlatokhoz, ame-
lyek annakidején valószínűleg se-
gítettek neki a reformizmus bírá-
latának megindításában, amelyek 
azonban magukbanvéve nem helyt-
állók és m a különösen elavultaik, 
sőt veszélyesek. Ilyen például vilá-
gosan látható érzelmi ragaszkodása 
Söreihez, amiből helyenként hamis 
iés elavult, szmdikalista állítások 
folynak. így például az, hogy »,a 
párt eddigi szerepe megszűnik . . . . 
Ha azonban az osztály egészen válik 
képessé az osztályháborúra, akkor 
a pár t vezetőszerepe megszűnik." 
?(153—4. 1.) Nem azt ve t jük Jus tus 
szemére, hogy 1942-feen számos 
kérdés történelmi megoldását nem 
látta előre. Ezek egy részéről el-
ismerésre méltó nyilt önkrit ikával 
beS7él k ö n w e utószavában. Ez 
utóbbi kérdésben azonban beéri 

azzial, hogy helyesen kiemeli a k é t 
nagy munkáspárt nemcsak alkalmi, 
takt ikai szövetségét (173. 1.) és igeai 
helytelenül az olvasóra bízza, hogy 
ezt a felfogást hogyan egyeztesse 
össze a fent idézett perspektívával. 

Jus tus könyvének érdeme, hogy 
a mai munkásmozgalom néhány 
fontos kérdését világosan felvetet te 
és ezáltal megvitatásukat lehetővé 
tette. Meggyőződésünk, hogy a ké t 
munkáspár t politikai együttműkö-
dését csak elmélyíti é s megszilár-
d í t ja az, hogy a legfontosabb elmé-
leti kérdéseket elvtársias nyíltság-
gal megvitat juk és ezáltal, az így 
elért eszmei közeledés segítségével, 
még szorosabbra fűzzük a m u n -
kásság szükséges harci egységét. 

Lukács György 

Hefler Farkas: 
Közgazdaságban. I. kötet. 
Elméleti rész. 

(A Mérnöki Továbbképző Íníézef kiadása. 
1945. 1é3 old cl.) 

Heller Farkas ismert magyar köz-
gazdász könyve ezúttal már ötödik 
kiadásban jelent meg. A viszonyok 
azonban első ízben teszik lehetővé, 
hogy azzal érdemben foglalkozhas 
sunk. Munkájában elsősorban a gaz" 
dasági élet felszínén mutatkozó 
összefüggéseik felsorolásával foglal-
kozik és nem törekszik a gazdasági 
törvényszerűségek ismertetésére, a 
gazdasági élet mozgási iránya vizs-
gálatára és a jelenségek fétisszerüsé-
gének leleplezésére. E módszer úgy 
viszonylik a legjobb modern marxista 
világgazdasági elemzésekhez, min t 

Linné növénytani csoportosításai 
Darvin természettudományi megál-
lapitáisiaihoz. A felszínen leplezetten 
és sokszor fordított látszattal mu-
tatkozó gazdasági kategóriák felfe-
dése azonban nélkülözhetetlen eszköz 
a tőkés termelőmód v a l ó s á g o s fe j -
lődési irányának megismeréséhez. 

Munkájá t >a rabszolgaság, jobbágy-
ság és a kapitalizmus kialakulásának 
ismertetésével kezdi, melynél n 
társadalmi átalakulásokat a „köz-
jogi kényszeren alapuló közjogi osz 
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