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KARL MARX
K ircotettu Sakeni lie engle nmn kielii 1 en laL teiden mukaan

IV.

Vall»nkum ouiyrityk»ct Ranik& ila ja 
S a k eat»  vuotena 1849.

Kun Marx lokakuulla 1 8 4 9  Saksasta 
karkotettuna päätti lähteä uudelleen 
Pariisiin, sinne menon tarkoituksena 
oli avustaa jos mahdollista vallankumo
usta, jota nyt suunniteltiin yhtaikaa 
Ranskassa sekä Saksassa. Tässä tarkoi
tuksessa Reinin maakunnan porvarilli
set demokraatit lähettivät Marxin mu
kana parisilaisille tärkeitä tietoja, joi
den tarkoituksena oli saada yhtenäi
syyttä ranskalaisten työläisten Ja sak
salaisten porvarillisradikaalien vallanku
moushankkeille. Pidettiin luonnollise
na että jos vallankumoustaistelu saa
daan tapahtumaan samaan aikaa Rans
kassa ja Saksassa niin menestys kum
massakin maassa on taattu. . ,,

Engels sensijaan jäi Saksaan. Hän 
meni Palitineen Baijerin kuningaskun
nassa käytännöllisesti ottaakseen osaa 
vallankumoustaisteluun.

Baijerin kuninkaan kieltäännyttyä 
hyväksymästä kansallista perustuslakia 
kapina puhkesikin ja vallankumouksel
liset muodostivat uuden hallituksen, 
Engels värväytyi vapaaehtoisena vallan- 
kumousjoukkoihin ja hänestä tehtiin 
"adjutantti” . Persoonallisesti hän otti 
osaa kolmeen eri taisteluun.

Mutta porvariradikaalien voima on 
aina ollut liian pieni yksin suoritta
maan vallankumoustaistelulta ja työ
väenluokka siihen aikaan Saksassa oli 
pieni ja voimaton. Muutamia päiviä 
kestäneiden taistelujen jälkeen vallan
kumoukselliset joukot olivat lyödyt, sii
tä huolimatta vaikka Baijerin naapuri, 
Baden oli myöskin liittynyt vallanku
mouksellisiin. Engels oli viimeisiä jat
ka jättivät taistelukentän. Vasta sitte 
kun kaikki oli menetetty hän pakeni 
Sveitsiin. Myöhemmin hän kertoikin 
olleensa jo ennen kapinan puhkeamista 
sitä mieltä että voitto Saksan vallanku
mouksellisille oli mahdollinen vain sen 
kautta ,että Pariisin tasavaltalaiset Sa

maan aikaan saivat ratkaisevan voiton. 
Mutta kun Pariisin kapinaannostatta- 
misyr.tys kesäkuun kolmantenatoista 
päivänä täydelleen epäonnistui sen jäl
keen Palatinen taistelu oli vain “ veri
nen pilanäytelmä” , kuten Engels myö
hemmin sanoi.

Saavuttuaan Parisiin Marx hyvin pian 
havaitsi että parisilaisten uusi vallan
kumousyritys oli tuomittu epäonnistu
maan ,koska työläisten voima oli siiloin 
Parisissa liiaksi pieni. —  "Radikaali
nen kesk luokka ei merkitse mitään il- 
man työ äisiä ja työläisten parhaat voi
mat (flowers) oli ammuttu kesäkuuna. 
1S4S tai olivat joutuneet sotasaaliiksi 
‘kuivalle giljotiinille’*). Kesäkuun 13 
päivä 1 8 4 9  ainoastaan paljasti radikaa
lisen keskiluokan voimattomuuden” , 
sanoi Liebknecht myöhemmin ja samaa 
mieitä oli Marx.

Marx sai olla si minnäkijätodistajana. 
tämän vallankumouksen alkuunsa tu
kehtumisessa. Louis Bonabarte pysyi 
vallassa ja vahvisti valtaansa kaikkia 
radikaalisia keskiluokkaisista vastaan 
liitollaan roomalaisen kirkon kanssa» 
jonka papit —  kuten aina ja kaikkialla 
enemmistö papeista —  palvelivat taan
tumusta. Parisilaisen kesäkuun liikkeen 
sankari Ledru-Rollin pääsi pakenemaan 
Lontooseen.

Parisin kapinaannousun epäonnistu
minen luonnollisesti teki Marxille Rans
kan maaperän mahdottomaksi olinpai
kaksi. Olihan Ranskan taantumuksel
lisella hallituksella hyvinkin hyvin tie
dossaan että Marx ei ollut pe kkä kun
niavieras, vaikka häntä ei koskaan ta
vattukaan asekädessä. Niinpä sitte 
eräänä aamuna ilmestyik'n poliisiker- 
santti Marxin asuntoon ilmoittamaan, 
että tohtori Karien ja hänen daaminsa, 
tulee poistua Pariisista kahdenkymme- 
nenneljän tunnin sisällä. Kersantti kui-

*) Tarkoittaa joutumista Ranskat» 
rangaistussiirtolaan Guineassa.
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tentin esitti, että hallitus sallii Marxin 
perheen asettua asumaan Vanneseen. 
Mutta kun tällä hallituksen esitykset ä 
oli tarkoituksena saada "silmukka ve
dettyä Mayin kaulaan", Marx ei voinut

mä in Jenny Marxin pikkuomaisuuksia 
saatiin matkarahat kokoon ja niin pääs
tiin kesäkuun lopulla Lontooseen —  
oloihin joissa täytyi maksaa punta 
kaksitoista shillinkiä ja kuusi penceä

P r o fe s so ri G o tfr le d  K ln k e l.

sellaista ehtoa hyväksyä, koska siihen 
suostuminen olisi merkinnyt kaiken 
toiminnan mahdottomuutta.

K u rja lttto la iie iu  L o n to o * » .
Saatuaan parisista karkoitus käsky n 

Marx näki ainoaksi mahdolliseksi oles
kelupaikaksi "kaikkien kartoitettujen 
äidin” , Lontoon. Panttaamalla ja myy-

viikolta vuokraa yhdestä kalustetusta 
huoneesta.

Ollessaan 'Lontoossa ilman mitään 
vakituisia tuloja ja kun satunnaisiakain 
tuloja ei luonnollisestikaan ollut uudel
le tulokkaalle heti saatavissa Marxin 
perhe joutui kurjalistoköyhalislöläisen 
asemaan aivan kirjaimellisessa ymmär
ryksessä. Kurjuutta lisäsi vielä seu-
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raavana kuukautena Lontooseen saapu
misesta perheeseen syntynyt neljäs 
lapsi, Henryksi nimitetty poika, joka 
kuitenkin kuoli nuorena köyhyyden 
tuottaman kurjuuden seurauksena.

Kuristavan kurjuuden kuvia on ollut 
ja yhä on maailman köyhälistöläisten 
keskuudessa tuhansittain, ja Marxin 
perheen kurjuuden kuva ei ole valoi
sampia niistä. Ihme vain että .Marx 
kaikkien niiden tuskallisten kärsimys
ten keskellä mitä köyhyyden kirous 
tuotti hänelle ja perheelleen kesti elä
mänsä loppuun horjumattomana peri
aatteittensa ajajana, vaikka kiusaukset 
lankeemukseen” oiivat suuret,,  Niitä 
oli kahdenkinlaisia, Yhdellä puolella 
olivat fraasivallankumoukseliiset “ suo
ran toiminnan” ja anarkian teorioineen, 
jotka kiihoittIvat ja houkuttelivat kos
toon ja saarnasivat heti saavutettavista 
suurista voitoista ja toisaalla olivat ka
pitalistisen maailman houkuttetevt tar
joukset päästä hyville päiville jos luo
puu vallankumouksellisuudesta.

Marxin perheen kärsimästä kurjuu
desta saa jonkunlaisen kuvan lukiessaan 
Jenny Marxin kirjeitä perheen vanhalle 
ystävälle sittemmin Yhdysvaltain sisäl
lissodassa upseerina tunnetuksi tulleel
le Joseph WeydemeyeriIIe. Yksi näis
tä kirjeistä on kirjoitettu keväällä 1 8 S0 
ja siinä kerrotaan kuinka heidän asun
tonsa vuokraaja eräänä päivänä tuli ja 
komensi heidät muuttamaan pois mak
samatta jääneen vuokran tähden, “ He 
uhkasivat panna kaikki meidän tava
ramme kadulle” , kirjoittaa Marxin vai
mo Weydemeyeriile. “ Seuraavana päi
vänä meidän täytyi muuttaa pois. Se 
oli sateinen kylmä päivä. Mieheni oli 
koko päivän ulkona hakemassa asun
toa, mutta kukaan ei tahtonut ottaa 
meitä kuultuaan neljästä lapsesta. Mi
nä myin makuuvaatteeni tyydyttääkseni 
rohdoskauppaa, leipuria, iihamiestä ja 
m ai to miestä. Makuuvaatteeni vietiin 
kadulle, pantiin kärryille ja vietiin pois. 
Myytyämme kaiken mitä meillä oli me 
voimme maksaa jokaisen sentin. Sitte 
minä muutin pienokaisineni kahteen 
pieneen huoneeseen German hotellissa, 
numero i Leicester kadulla, jossa me 
saimme viidellä ja puolella punnalla vii
koksi ruuan ja asunnon.” —  Lopuksi

Jenny Marx kirjeessään Wey de m ey eril
le sanoo enimmän sydäntään kourista
van sen tiedon että hänen miehensä 

' täytyy olla avuttomana. Vaikka hän 
tulisi niin vähällä autetuksi. Mutta 
häntä, joka on niin monia auttanut, ei 
auta kukaan.

Eräässä toisessa kirjeessä Weyde- 
meyerin vai mol ie Jenny Marx kertoo 
kuinka heidän pikkupoikansa kuoli ja 
sai odotella hautaamista heidän asuin
huoneessaan kolme vuorokautta, kun 
heillä ei 'ollut varoja kirstun ostoon. 
Viimein sitte eräs heidän ranskalainen 
naapurinsa lainasi kaksi puntaa, joilla 
saivat pienokaiselle viimeisen lepopai
kan.

Ponnistetiessaan perheensä kurjuu
den lievittämiseksi Marx kaikkien mui
den onnettomuuksien lisäksi joutui 
epäilyksenalaiseksi —  varkaudesta. Kun 
köyhyys ahdisti joka päivä uudessa, 
muodossa Marx eräänä päivänä vei 
panttilainaajalle vaimonsa sukuperintö- 
hopeaesineitä, jotka olivat neljän sa
dan vuoden vanhoja ja olivat merkitty
jä vanhan skottlantilaisen Argylls-aate- 
lissuvun vaakunalla ja tunnuslauseella. 
Panttilainaaja nähdessään niin tavatto
man harvinaisia esineitä saksalaisella 
pakolaisella rupesi epäilemään ja vaati 
poliisia vangitsemaan Marxin varkaana. 
Piskien selittelyjen jälkeen Marx vältti 
vangitsemisen, mutta kuitenkin poliisi 
otti selvää hopeaesineiden omistusoi
keudesta.

Köyhyys ja sen tuottama kurjuus ei 
suinkaan ollut vain tilapäinen ilmiö 
Marxin perheessä. Vasta useampia 
vuosia Lontoossa asumisen jälkeen tuli 
hieman helpompaa, mutta ei sittenkään 
mitään huoletonta elämää.

Taaikin vaitm tam aaii “ vallanku- 
m oukieiliaia.”

Jo elokuulla 1849 saapui Engelskin 
Lontooseen, koska Se oli hänellekin 
ainoa turvallinen oleskelupaikka, jossa 
saattoi jotain toimia köyhälistön liik
keen hyväksi. Ja taaskin molemmat 
nyt jo katkeamattomilla siteillä toisiin
sa liittyneet tiedemiehet joutuivat tais
telemaan “vallankumouksellisia” vas
taan. Ensimäinen Internationale oli 
uudelleen tullut osittain maanalaiseksi
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Joseph \Veydeme yei\ 
Ensimäisen Inernationalen miehiä ja 
Marxin perheen hyvä ystävä. —  Muut
ti Yhdysvaltoihin ja oli ensimäisiä 
marxilaisen sosialismin edustajia täs- 
.sä maassa. Taisteli innokkaasti Y h 
dysvalloissa esiintyvää anarklstisihan- 
leellista liikettä vastaan. Yhdysval
tain sisällissodan aikana oli Weyde- 
■ meyer inslnöörlupseerina ja rakennut- 
II St. Louisin linnoitukset. Kuoli St. 
Louisissa oltuaan monia vuosia kun- 
■ nallisvlroissa. —  ■■ ■ ■

liikkeeksi siihen kuuluvine valtiollislne 
nuuskijoineen ja kaikkine muine pa- 
hoine puolineen mitä maanalaiseen liik
keeseen aina sisältyy. Ja niinpä alkoi 
uudelleen sama taistelu, jonka Marx ja 
Engels olivat jo kerran suorittaneet 
vuotena 1847.

Palatinen vallankumouksellisen halli
tuksen sihteerinä ollut professori Kin- 
Jcel, korehtuurin lukija Karl Schapper, 
luutnantti August von Wi!Iieh, ranska
lainen Barthelmy ja heidän kannatta
jansa muodostivat internationalessa 
koplaikunnan, joka otti ohjelmakseen 
"suoran toiminnan” saadakseen aikaan

kansannousun ja kapinan. Senlaatui
nen toiminta merkitsi internationalessa 
palaamista siihen mistä marxilaiset oli
vat liikkeen pelastaneet pari vuotta ai
kaisemmin.

Marx ja Engels ja myöhemmin myös
kin Liebknecht asettuivat jyrkästi vas
tustamaan tuota kuolleista noussutta 
kummitusta. He jyrkästi kieltääntyi- 
vät koettamasta jälleen "lietsoa hen
kiin vuoden 1343 helmikuun ja maa
liskuun vallankumouksellisten tomua ja 
tuhkaa.” Professori Kinkelin ja seu
raajiensa suunnitelmia vastaan nostat
taa Saksassa uusi "menestyksellinen 
me lakka” Marx asetti politiikkansa pa
remmasta järjestymisestä ilman salai
suuksia ja maanalaista toimintaa, pa
remman opetustyön Saksassa kuten 
muuallakin ja henkilökohtaisen tutki
misen ja opiskelun. “Järjestykäämme 
oppiaksemme ja agiteerataksemme ja 
oppikaamme agiteerataksemme ja jär- 
jestääksemme” , sanoivat Marx ja En
gels. Ja Marx leimasi julkisesti suo
ran toiminnan miehet pettureiksi ja 
taantumuksellisten aseiksi.

Nytkin Marx ja Engels saivat kan
nattajia vastoin uudelleen maanalaiseen 
toimintaan pyrkivien ainesten agitee- 
rausta. Colognessa, Hamburissa ja 
muutamissa muissa paikoissa ensimäi- 
sen internationaien joukot saivat niin 
paljon aikaan että vie ä kerran saati'n 
Neue Rheinische Zeitung henkiin. Tällä 
kertaa se kuitenkin oli vain pieni kuu- 
kausijulkaisu, jota painettiin Hampu
rissa ja Marx toimitti sitä Lontoosta 
kasin. Tämä julkaisu oli aijottu etu
päässä saksalaisten työläisten taistelu
ja opetusvälineeksi, mutta keskinäisten 
riitojen ja varojen vähyyden tähden 
julkaisun i-kä tuli lyhyeksi. Sitä ilmes
tyi vain kuusi numeroa. Mutta kuten 
jokainen Marxin toimittama tuote niin 
myöskin kuukausijulkaisuna ilmestynyt 
Neue Rhenische Zeitung ehti sisältää 
paljon sellaista Joka jätti pysyvän jäl
jen ja tuli yhä uudellen ja uudelleen 
painetuiksi. Näissä kuudessa numeros
sa Marx ja Engels muun muassa todis
tivat sen myöhemmin marxilaisten op
pien yhdeksi tukikohdaksi tulleen väit
teen .että järjestymättömien kansan
joukkojen välittömään yhteiskuntiani-
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seen vallankumoukseen nousu 011 mah
dotonta ja että ainoastaan pitkäaikai
sen kehityksen kautta tuotannollisessa 
elämässä yhteiskunnallinen vallanku
mous on mahdollinen. —  Tällä selityk
sellään Marx ja Engels saivat entistä 
kiivaammat vihat ihanteellis-radikaali- 
sdta vallankumousmiehiltä, mutta sa
malla he tieteellisellä tarkkuudellaan ja 
johdonmukaisuudellaan ruhjoivat aini
aaksi näiden herrasmiesten suuret haa
veet välittömästä kansannoususta ja yh
teiskunnallisesta vallankumouksesta 
tuon nousun seurauksena,

T aiste lu  in tern atiotu lesta .

Säilyttääkseen ensimäisen internatio- 
nalen marxilaisena Marx ja hänen kan
nattajansa ehdottivat päämajan muu
tettavaksi Cologneen. Tällä muutta
misella oli tarkoituksena saada interna- 
tionalen päämaja pois lontoolaisten 
maanalaisen toiminnan harrastajain vai
kutusvallan alaisuudesta ja saada se 
marxilaisten kontrollin alaiseksi Lessne 
rln kautta Joka silloin oleskeli Colog- 
nessa Carstens-nimisenä.

Suunnitelma menestyi aluksi hyvin, 
mutta sitte tuli Colognen kommunis
tien jutun nimellä tunnettu oikeusjut
tu. Lokakuulla tS52 asetettiin Colog- 
nessa Lessner ja kuusi muuta työläistä 
ja tohtorit Becker, Daniels, Klein ja Ab
raham Ja"obi syytteeseen kaplnahank- 
keista. Oikeudessa esitettiin todistus
kappaleena muiden muassa eräs joukon 
järjettömyyksiä sisältävä paperi, jonka 
väitettiin o’evan Marxin käsialaa. Myö
hemmin kuitenkin yleinensyyttäjä oli 
paikoiteltu myöntämään paperin vää
rennetyksi, mutta tämän väärennyksen 
myöntäminen ei kuitenkaan merkinnyt 
muuta kuin sen, että Marxia ei voitu 
virallisesti sekoittaa juttuun. Varsinai
sista syytetyistä sensijaan tuomittiin 
monivuotisiin vankeusrangaistuksiin 
kaikki työ'ä'set. Tohtorit kuitenkin 
vapautettiin, niiden mukana Jacobi, jo
ka muutti Yhdysvaltoihin ja tuli täällä 
kuuluisaksi ja kunnioitetuksi lääkärien 
keskuudessa.

Edellä esitetty juttu oli yksi niitä 
joissa ilmenee maanalaisen liikkeen rap
peuttavat puolet. Jutun oli aiheutta
nut ilmiannoillaan lontoolainen urkkija.

jonka internationalen Lontoon osaston 
jäsenet hyvin tunsivat. Lontoon osas
ton enemmistön ollessa maanalaisen 
toiminnan harrastajia osastoon oli tun
keutunut joukko valtiollisia urkkijoita, 
jotka edustivat lähes kaikkia europa- 
laisia hallituksia. Senpätähden Marx jo 
vuotena 1 8 5 0  erosi internationalen kes
kuskomiteasta ja vaati sen muuttamista 
Cologneen Jossa se olisi vähemmän 
urkkijain saavutettavissa.

Erotessaan internationalen keskusko
miteasta Marx jätti selostuksen, jossa 
vastustettiin Lontoon osaston enem
mistön mielipiteitä. Tässä lausunnossa 
Marx hyvin yksinkertaisesti esittää ne 
ristiriidat jotka olivat Lontoon osaston 
enemmistön ja hänen välillään. Selos
tuksessaan Marx sanoo:

"E n em m u tÖ  asettaa arvostelevan  
hengen tilalle  uskon kappaleet, m ate
rialism in tilalle ihanteelliset se litte ly t. 
T otu ud enm ukaisiin  asioihin su h tau tu 
m isen sijaan vallanku m ouksen  liik k e e l
lep an evaksi voim aksi on tu llu t y k s in 
kertain en  tahdonvoim a. Kun m e sa 
nom m e työ väen lu okalle : teidän tu lee 
m ennä v iiden toista , kahdenkym m enen, 
viiden kym m en en  vuoden sisällissotien  
ja  e ri kansojen  k esk en  k ä ytäv ien  sotien  
läpi m u utteeksenn e e i ainoastaan val
litsevat o lot vaan m uut Isaksenn e m yö s
kin  itsenn e valtio llisen  vallan arvoisiksi, 
te  sensijaan san otte, ‘m eidän tu lee  saa
da valta  heti tai lu op u a ta istelu sta.’ —
“Juuri niinkuin demokraatit tekevät 
eräänlaisen epäjum alan  sanasta ‘kansa’ 
samoin te  te e tte  sanasta ‘köyhälistö*. 
K u ten  hekin  sam oin tekin  k orvaatte  
vallanku m ouksellisen  k e h ity k se n  val
lanku m ouksellisilla  fraaseilla .”

Edellämainitut lauseet Marxin selos
tuksesta luopuessaan ensimäisen inter- 
nationalen keskuskomiteasta ovat kiel
tämättömän selviä ja pitäisi ne torvien 
kanssa toitottaa niiden korviin jotka 
vielä tänäkin päivänä hakevat Marxista 
itselleen oppi-isää opettaessaan järjet
tömyyksiä maana aisen toiminnan hyö
dyllisyydestä ja käyttäessään vallanku
mouksellisia fraaseja korvaamaan val
lankumouksellisen kehityksen. Sellai
sia aineksia on paljon vielä meidänkin 
päivinämme vallankumouksellisessa 
köyhälistölilkkeessä, vaikka jokaiselle
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totuutta rakastavalle tutkijalle pitäisi 
olla selvää Marxin sanojen historialli
nen totuus. Eikö niiden seitsemän
kymmenen vuoden ajalla, jotka ovat 
kuluneet Marxin lausunnosta, ole osot-

Maanalaisen toiminnan puolustajain ja 
vallankumouksellisilla fraaseilla ratsas
tajien tulisi älytä hakea periaatteellinen 
oppi-isä muualta. Marxista ja marxilai
sista sitä ei löydy.

Jo h n  F ro st,
k u o le m a a n  tu om ittu  m u tta  sittem m in  v a p a u te ttu  en g lan tila in en  

c h a rtis tililk k e e n  jo h ta ja .

tautunut täydelleen todeksi, että kan
sojen on täytynyt käydä monen monten 
sisäisten sekä ulkonaisten sotien läpi 
voidaksensa kypsyä yhteiskunnalliseen
vallankumoukseen. Ja kaikki maat ei
vät vielä nytkään ole läheskään yhteis- 
kunallisen vallankumouksen partaalla.

K aksin taistelu  m arxilaisuudesta.
Riita marxilaisten ja fraasivallanku- 

mouksel isten välillä et aina ollut op
pineiden tieteellistä väittelyä. Siiloin
kaan fraasivallankuinoukselliset eivät 
säästäneet petturinimityksiä ja muita 
haukkumasanoja, joilla koetettiin saada
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aatteellinen vastustaja kukistetuksi. 
Lontoon osaston kokouksissa kinkeli- 
Iäiset käyttivät mahdollisimman .tör
keää kieltä marxilaisista. Eräänä ilta
na kun taas kiisteltiin tavallista kii
vaammin, reuhaamisestaan tunnettu 
luutnantti Willieh vaati Marxia —  kak
sintaisteluun. Marxin vastatessa sellai
seen vaatimukseen ylenkatseella Wil- 
lich huusi Marxille “petturi" ja rans
kalainen Bathelmy lisäsi "pelkuri” ! 
Marx kesti kylmäverisesti kaiken tuon 
raukkamaisuuden, mutta sensijaan eräs 
hänen nuoremmista ystävistään, Con
rad Schramm, hypähti ylös ja pakotti 
Willichin vaatimaan hänet, Sehrammin, 
kaksintaisteluun Marxin sijasta. Tap
pelu sovittiinkin ja päätettiin että tais
telu tulee tapahtumaan Belgian ranni
kolla ja aseiksi määrättiin pistoolit.

Wil)ich oli entinen upseeri ja tun
nettu ampuja ja Schramm ei ollut ikä- 
nään pitänyt pistoolia kädessäänkään 
sen vähemmin laualssut, joten kaksin
taistelu näytti muodostuvan tavalliseksi 
murhaksi, josta Marx ja toiset lähei
set seurapiiriläiset olivat syvästi pa
hoillaan.

Taistelupäiväksi määrätty päivä kului 
iltaan ja illalla Willichin apuri Barthel- 
my tuli Marxin asuntoon ja sanoi tuo
vansa uutisia. Marx itse ei ollut ko
tona ja Marxin vaimon kysymykseen 
mitä uutisia hän tuo Barthelmy vastasi 
—  “Schrammilla on luoti päässään", 
ja luikahti ulos.

Marxin perheessä vallitsi vilpitön su
ru Sehrammin "kuoleman" johdosta,, 
sillä hän oli paljon pidetty perheen ys
tävä. Mutta seuraavana päivänä kun 
joukko perheen ystäviä olivat kokoon
tuneet Marxin asuntoon keskustele
maan suruansa nuorena murhatun aate

toverin tähden astui sisään— Schramm 
itse pää kääreissä. Hänelle ei Siis ol
lutkaan tapahtunut niin onnettomasti 
kuin pahakielinen ranskalainen oli 
Marxin vaimolle edellisenä iltana ilmoit
tanut. Hänellä tosin oli kuula päässä, 
mutta ei kuolettavasti, vaikka Willich 
ja hänen apurinsa olivat luulleet hänet 
kuoleeksi jätettyään hänet taisteluken
tälle. Willichin lähdettyä Schramm oli 
tointunut ja tullut seuraavalla laivalla 
Lontooseen.
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Marxin kaksihuoneinen asunto asuk
kaiden köyhyydestä huolimatta oli kuin 
jokin kansainvälisen ministeristön is
tun! op ai k ka. Sinne kokoontui kannat
tajia sekä‘vastustajia keskustelemaan ja 
suunnittelemaan kansainvälisen vallan
kumouksellisen tiikkeen kulkua. Joka
päiväisiä vieraita olivat Engels, Lieb- 
knecht, Eccarius, Freiligrath, Louis 
Blanc, Ernest Jones, Robert Owen ja 
useita muita aatteen ja vallankumouk
sen merkkihenkilöitä. Myöhemmin 
kuului vieraisiin myöskin chartisti John 
Frost, “ ruumiillinen voima” , kuten 
häntä ystäväpiirissä sanottiin,

John Frost oli walesilainen poliisi- 
tuomari ja tunnettu chartistiliikkeen 
toimihenkilö. Osanotostaan Mammouth 
kapinaan hänet oli vuotena 1840 tuo
mittu kahden muun chartistin kanssa 
"hirtettäväksi kaulastaan kunnes kuo
lee, päänsä erotettavaksi ruumiista ja 
ruumis paloiteltavaksi ja Jaeltavaksi 
niinkuin hänen majesteettinsa hyväksi 
näkee," —  Tämä hirvittävä tuomio 
kuitenkin lievennettiin elinkautiseksi 
pakkotyöksi kuljetuslaivassa ja myö
hemmin, vuotena 1 8 5 6 , hänet koko
naan vapautettiin .
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