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Elképzelhetô, hogy 20 évvel a rendszerváltás után már sokakat emlé-
keztetni kell arra, milyen jelentôsége volt valamikor Marx ás Engels
munkásságának a tudományonban. Miként mérték a világot az ô gon-
dolataikhoz, miként tekintették mûveiket a tudás alapjának. Noha az
idô elôrehaladtával ez a kényszer – Magyarországon legalábbis – sokat
enyhült, a politika számára Marx és Engels lényegében a rendszer buká-
sáig megkerülhetetlen maradt, amint ez Gerald Hubmann következôk-
ben közölt írásából is kiderül. Paradox módon pontosan ez a politikai
szerep és jelentôség (amely nem volt teljesen idegen az eredeti marxi in-
tencióktól sem) tette és teszi nehézzé munkásságuk kritikai megítélését
a létrehozóik szándéka szerint az ô tanaikra alapozott rendszer véget ér-
tével. A politikai célok bukásának tükrében nehéz amellett érvelni, hogy
a mûvek tartalma – részben önmagukban, részben történeti kontextus-
ban – túl egy politikai mozgalomban játszott szerepükön, más szem-
pontból is értékes és értékelésre méltó. Mindazonáltal három írásból
álló összeállításunk ez utóbbihoz szeretne hozzájárulni.
Szalai Miklós tanulmánya a marxizmus történelemfelfogását, ponto-

sabban a történelmi materializmus kortárs történészek által képviselt
különbözô felfogásait mutatja be. Kiindulópontja Marx történelemfel-
fogása, melyet a termelôerôk szakadatlan fejlôdése határoz meg, ebbe
ágyazódik az osztályharc, ami ennek a fejlôdésnek a kifejezôdése is. A fô-
ként angolszász szakirodalmat áttekintve arra a következtetésre jut, hogy
ez a két tényezô nem játszik olyan egyetemes magyarázó szerepet a törté-
nelemben, mint amit a marxizmus neki tulajdonít. Ebben a formában
lényegében csak a kapitalizmus esetében látszik elfogadhatónak, nem
pedig az egész történelem magyarázójaként. Gerald Hubmann írása az
általa is szerkesztett Marx–Engels Összkiadás viszontagságos történe-
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tébe enged betekintést a húszas évekre visszanyúló kezdetektôl napjain-
kig. Amellett érvel, hogy a politika befolyásától megszabadulva, a mo-
dern filológia teljes apparátusát mozgósítva, Marx életmûve új képet
rajzolhat fel szerzôjérôl. A félbemaradt A tôke számára az életmûben az
utókor által részben politikai okokból kijelölt központi hely félrevezetô,
ehelyett inkább a német filozófiai tradícióból táplálkozó, polihisztori
igénnyel fellépô gondolkodó alakja rajzolódik ki a hagyaték filológiai
feldolgozásával. Végül Konok Péter egy nemrég megjelent tanulmány-
kötet ismertetése révén ismét abba az angolszász világba enged betekin-
tést, melyben Marx eszméi ma is inspirálóak, a filozófiatörténettôl a po-
litikaelméleten és a közgazdaságtanon át a gender studiesig.
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