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ÚTJELZŐK ÉS 
KÉRDŐJELEK 
Bevezető  gondolatok 

A jelentős alkotók születésének századik évfordulója rendszerint lehe-
tővé teszi, hogy e távlatból reálisabb kritikai mérleget készítsünk mun-
kásságukról. Az életm ű  fokozatosan előtérbe kerül, ugyanakkor a ma-
gánélet és életkörülmények háttérbe szorulnak. A m űvek és értékek 
világáról fokozatosan lehámlanak a körülményekés az emberi kapcsola-
tok kiszínező  vagy elhomályosító tényez ő i. 

Mindez Lukács életm űvére csak korlátozott és módosított formában 
vonatkozik. Munkáinak kiadása még folyik: a megjelenésre váró anya-
gok sok meglepetést és változást ígérnek. A személyi vonatkozások 
és emberi kapcsolatok kérdése is elevenen ható tényez ő . Élnek és dol-
goznak a kortársak, tanítványok, ellenfelek. A változó körülmények 
közepette újabb meg újabb politikai bírálók és bírálatra provokáló té-
nyezők bukkannak el ő . 

A kommunista Lukács sohasem volt partikuláris magánember vagy 
magányos szobatudós. Életének minden fontos eseménye és m űve,szo-
rosan összefonódott korának politikai történéseivel és áramlataival. 
Aktív forradalmár volt, aki a küzdelmek, viták, ellentmondások és heves 
bírálatok kereszttüzében élt és alkotott. 

Személyérő l és munkásságáról ezért még sokáig nem lehet elvont és 
a társadalmi-politikai áramlatoktól független ítéletet alkotni. Életm űve 
és harcos forradalmi tevékenysége él ő , pulzáló test, amely minden 
érintésre érzékenyen és sokhangú visszhangot keltve reagál. 

A fiatal Lukácsról azt írták — kellemetlen szerz ő . A késő i és utolsó 
korszak Lukácsa még kellemetlenebb és kínosabb. Pedig sokan szeret-
nék, ha kellemes és elvontan akadémikus téma volna — ha nem lenne 
ellentmondásos és kivételes ój~uszával még mindig annyi „baj". 

11. 

Életm űvének problematikus volta ébren tartja bennünk a nyugtalan-
ságot, ellentmondást és lázadást — a fennálló dolgokkal szembeni örök 
elégedetlenséget. Ezért sem Lukács gondolatvilágával, sem a világ 
ítéletével nem tudunk megbékülni. 

Alkotásai nyomán szemünk láttára kel életre az anyag lényegét alkotó 
dialektika: a mozgás és fejl ődés végtelen ellentmondásossága, az el-
lentmondások és kölcsönhatások, haladás és válság szakadatlan folya-
mata. A fájdalmas társadalmi és tö пénelmi igazság, hogy a jóból ugyan-
olyan szükségszerű séggel jön létre a rossz, mint ahogyan a rosszból is 
feltámad, előtör a változást, fejl ődést hordozó jó. 

Lukács nemcsak felidézte, hanem át is élte épp ezt a dialektikát — nem 
véletlen, hogy élete végén még makacsabbul és következetesebben t ű z-
te zászlajára a hegeli—marxi eszmét, mint el őbbi éveiben. 

Elősegítette ezt az a tö пénelmi tény is, hogy éppen a szocializmus és 
marxizmus gyakorlati megvalósulásának idejében vált — egyre proble-
matikusabb — gondokodóvá és forradalmárrá. A liberális polgári filozó-
fusok körében viszonylag nyugodtan lehet Lukácsról beszélni és vitat-
kozni — de marxisták között ez a vita a késszúrás fájdalmával hat. Az 
eszmecserék hátterében mindig meghúzódik a felismerés: milyen nehéz 
marxistának lenni, amikor az ideákat meg is kell valósítani a szocialista 
forradalom és társadalom fejl ődési folyamatában. 

A lukácsi életmű  ma már rendíthetetlen tölgy — a leírt szöveg, az esz-
me változatlan — de körülötte állandóan változik az „id őjárás" és a 
hozzá alkalmazkodó divatos magatartás-öltözék. 

Áttanulmányozva az utóbbi évtizedek Lukács-ellenes vitáinak, bírá-
latainak és hivatalos politikai ítéleteinek sorozatát, azonnal kiderül, hogy 
változékony, viharos id őbe keveredtünk. És sokáig nem lesz szélcsend 
vagy higgadt akadémikus légkör: filozófiájának jellege és a történelem 
folyamata egyaránt gondoskodik e viták nyugtalan és lázas szelleméról. 

A fiatal Lukács szembenállása korával és körülményeivel 1918-ig tör-
ténelemfilozófiai kérdés volt Fichte és Hegel jegyében. A forradalmár 
azonban már tevékenyen bekapcsolódott a tö пénelem áramába. Hegeli 
—marxi negativitása időnkén oly heves reakciót váltott ki, amely kis 
híján maga alá temette a m űvek akkor születő  szellemét, és potenciáli-
san veszélyeztette Lukács emberi életét is. 

A fiatal Lukács filozófiatanár akart lenni. Ez az életterve és életvágya 
csak igen későn teljesült és élete végén is csak pár évre szorítkozott. 
De a politikai tevékenység, forradalmi alkotóláz — melynek poklát ki-
tű nően ismerte —egész életében kísé пe. Munkájában és gondolkodá-
sában a kötelességérzet és történelmi hivatástudat mindig elevenen 
ható tényez ő  volt: megalkuvás nélkül vállalta a politikai kockázatot és 
életveszélyt. A leta пóztatások, üldöztetés, állandó rend ő rségi zaklatások 
még öregkorában sem sz űntek meg. 

Elite volt a bizonyíték: egy igazi marxista éppen a szocializmus lé-
tében válik kellemetlen, nyugtalanító tényez ővé es növekvő  szellemi 
erővé. 

A marxizmus léte pedig — a maga történelmi nyelvén — arról beszél, 
hogy nincs nyugalom ott, ahol megszólal a dolgok lényege. A nyugalom 
és béke utópiája e tö пénelmi folyamatban mindig szép álom marad. 

1V. 

Lukácsban mindenki mást Iát és mást kifogásol — senki sincs vele 
megelégedve. Ha e kifogásokat elfogadnánk, életm űvébő l egy mondat 
sem maradna épen. 

A tényleges értékek és a jogosan kritizált, problematikus munkák 
szorosan átszövik egymást. S őt, néha helyet - is cserélnek: hirtelen az 
számít érdemnek és értéknek, ami el őbb a leghevesebb támadások cél-
pontja volt. Ezek az ellentmondások nemcsak a különböz ő  — ellensé-
ges, szövetséges — táborok, hanem a legsz űkebb baráti kör és hívek 
állásfolalásaiban is megtalálhatók. 

A polgári teoretikusok nem tudják elfogadni Lukács következetes anti-
fasizmusát és forradalmi szellemét. A marxista és kommunista táboron 
belül örökké kínos és fájdalmasan aktuális téma marad a sztálinizmus, 
dogmatizmus és szocialista demokrácia lukácsi feldolgozása és kritikai 
számonkérése. 

A modern művészet hívei Lukácsot konzervatív realistának nevezik. 
A konzervatív tudósok nem értik realizmuselméletét, amely — túln őve az 
irodalom szűk keretein — társadalomfilozófiai és történelemszemléleti 
kategóriává lesz. 

Az individualisták támadják tö пénelemszemléletének objektivitását, 
a totalitás univerzális értelmezését, ahol csak társadalmi teljesség és 
történelmi folyamat létezik, elt űnik benne az ember és emberi lét. Ugyan-
akkor Lukács az emberi létet is feltárja, mint az örök elidegenedés-
-probléma magvát és lényegét— szerinte a szocializmus feladata az 
elidegenedés változatos formái elleni kíméletlen harc, hogy a társadalmi 
haladás fokmérője és konkrét kifejez ője mindig az ember léte, szabad-
sága és megvalósult vagy elnyomott embersége legyen. 

V.  

Életm űvét és tevékenységét nehéz korszakokra, érdekl ődési terüli 
tekre osztani, egymástól elkülöníteni — csak egy dönt ő  jelentőség ű  vál-
tozást tudunk kiemelni: az 1918-19-es politikai fordulat évét, mint egész 
további életét meghatározó élettényt. 

Kommunista korszaka csak az 1956-os forradalom után módosul: az 
ontológia-írás és egyre radikalizálódó antidogmatikus korszak éveiben a 
szintézisre törekvés kerül el őtérbe. 

Ekkor születő  nagy teljesítményei — az Esztétika, Ontológia és De-
mokratizálódás ma — adják meg az összegezés igényénék és a temati-
kák további kidolgozásának másokat is aktivizáló teljessé'gét. 

Az ismeretelméleti periódust felváltó ontológiai periódus tehát a dolgok 
lényegéhez való visszatérés arisztotelészi—hegeli irányvonalát jelenti. 
Politikailag pedig a forradalom történelmi eszméjének aktualizálódását 
és továbbvitelét. 

Antidogmaitkus irányvonala természetesen merészebben és követke-
zetesebben fejeződött ki a politikai elméletben és kritikában, mint az ál-
talános ontológiai koncepció kidolgozásában. 
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Lukács életm űvének egyik belső  ellentmondása, hogy a lehetőségek 
Is  korlátok mindig egyazon: id őben és formában bukkantak fel előtte. 
Minden korszakában írt jelentős műveket, de ugyanakkor mindig egy se-
reg kiadatlan kézirata várta a jobb id őket. 

Sajnos, sohasem élt és dolgozott folyamatosan olyan körülmények 
között, hogy minden m űvétés témáját szabadon megírhatta és kiadhatta 
volna. A t¢rténelem, a napi politika és az egyéni életkörülmények mindig 
közbeszóltak. Néhány munkáját csak hosszú évtizedek után tudta pub-
likálni, mášok sohasem láthattak nyomtatásban napvilágot, és vannak 
olyanok is, amelyek nyomtalanul elt űntek a rendórségi házkutatások és 
üldöztetés; közepette. Vannak félbemaradt vagy tervezett m űvei, ame-
lyek sohasem realizálódtak az elgondolt és vágyott formában. 

A Dosztojevszkij-könyvnek csak az első  fejezete készült el: ez lett 
A regény elmélete. A heidelbergi esztétika szövege sem teljes és 
végleges munka. Az Esztétika tervezett három kötetébő l csak az első  
megírására jutott id ő . A nagy Goethe-monogгáfiának az 1941-es le-
tartóztatás után nyoma veszett. Az Ontológia munkálatait és végleges 
szövegét a halál zárta le. 

 

Lukács aktív forradalmár volt és tevékenységének irányát az emberi 
történelem —általa helyesnek vélt — fejl ődési vonalához próbálta igazí-
tani. Eközben sokszor keser űen csalódott, visszavonul đsra és önkriti-
kára kényszerült. 

Első  korszakának főművét, a Történelem és osztálytudatot kény-
telen volt a moszkvai években (1933-tól kezdve) többször is megtagadni. 
Pártfelkérésre írt programjától, a Blum-tézisektő l ugyancsak el kellett 
határolnia magát. 
đnkritikát gyakorolt az 1949-51-es „Lukács-vitában" is. Amikor vi-

szonylagos rehabilitációja után — 1955-56-ban — szabadabban kezdett 
írni és nyilatkozni, kényszernyugdíjazták, és 1957-t ől 1967-ig csak mint 
kitagadott és kívülálló tudott dolgozni, m űvei is csak külföldön jelenhet-
tek meg. - 

Végül, amikor az új gazdaságpolitika híveként visszatérhet a nyilvános 
életbe és kiadhatja új és régi munkáit, gyors halála zárja le a szintézis 
éveit és kezdeményezéseit. Utolsó éveire nyomasztó árnyékot vet a nyu-
gati diáklázadások és a prágai tavasz bukása — e két történelmi tragé-
diában Lukács a saját tragédiáját is látta és mélyen átérezte. 

Az egyéni összeomlástól csak az a tudat mentette meg, hogy a törté-
nelem nem apró években lép el őre és gondolkodik — a történelem folya-
matában az emberi évek és évtizedek csak id ő-porszemek. A csalódott 
Is  megsebzett filozófus a történelem szellemének hegeli—marxi folya-
matába vetette hitét. 

Az ígéretes jövő  elérkezik — egy emberölt ő  csak a mi számunkra jelent 
hosszú és véges időt.  

ítéletet — munkáinak teljes kiadása és értékelése azonban még sokáig 
késni fog... 

Az aktuális politika változatlanul nemzetközi méretekben avatkozik be-
le a Lukács-m űvek világába. Itt azonban lehetetlen teljesen objektív és 
kívülálló véleményt alkotni, hiszen mindegyik fél, minden kritikai elv és 
elvárás az aktív és konkrét politikai irányzatok hatása alatt áll. 

Ismerve mindezt — és egyre nyugtalanabbul szemlélve — fel kell ten-
nünk a kérdést: belényugodhatunk-e abba, hogy a XX. század egyik leg-
jelentősebb filozófusának életmükiadđsát és tudományos értékelését 
csak hosszú évek (vagy évtizedek) távlatában képzelhetjük el? 

ix.  

Lukácséletm űve nem magányos fa a pusztaságban: körülötte is él ő  
és viruló természet van. Korához és munkásságához szervesen kapcso-
lódnak a kortársak, tanítványok, követ ők— éppen úgy, mint az ellenfelek, 
bírálók és politikai vádbeszédek irányítói. 

Barátja és munkatársa volt Fülep Lajosnak, Mannheim Károlynak, 
Zalai Bélának, Hauser Arnoldnak, a „budapesti iskola" tanítványi köré-
nek; ikercsillaga és aktív harcostársa, történelmi útitársa olyan gondol-
kodóknak, mint Ernst Bloch, Kari Korsch, Antonio Gramsci. 

Az ő  értékelésük — a számtalan kölcsönhatást, közös munkát, inspirá-
ciót stb. tekintve — ugyanúgy hozzátartozik Lukács m űveinek világához, 
mint azok az évtizedek, amelyben élt és dolgozott. 

Lukács sohasem volt teljesen magányos, izolált jelenség. A történe-
lem viharos, változó, drámai korszakaiban vele együtt élt és dolgozott, az 
ő  sorsát sokban osztotta a felsorolt nagy gondolkodók csoportja. 

X. 

Műveinek egy másfajta értelmezését és jobb megbecsülését fejezi ki 
a jugoszláv szellemi élet reakciója. 

Számos munkája előbb jelent meg Jugoszláviában, mint Magyaror-
szágon vagy máshol — és vannak Lukácsnak olyan szerbhorvátul azon-
nal publikált m űvei, amelyek magyarul a mai napig sem láttak napvilágot. 

Ez a nemzetközi szintű  megbecsülés fejez ődött ki abban a nemes 
kulturális hagyományokat folytató gesztusban is, amikor 1969 decembe-
rében a Zágrábi Egyetem díszdoktorrá avatta Lukácsot és Blochot. 

Kettőjük könyvei egymással párhuzamosan jelentek meg itt — ser-
kentőleg hatva a marizmus új szellemének kibontakozásában. 

Amikor a jugoszláv filozófusok megkezdték a maguk szabadsághar-
cát a dogmatizmus és sztálinizmus eszméi és világa ellen, útjelz ő  és ve-
zércsillag volt el őttük Ernst Bloch, Lukács György, Karl Korsch és Anto-
nio Gramsci életm űve. Ezek a marxista gondolkodók adtak irányt és 
fényt és erőt a további útra és fejl ődésre. Bizonyítja ezt a Lukács 
munkásságával foglalkozó hatalmas jugoszláv szakirodalom is. 

VIII. 

Munkásságát csak a marxizmus és a szocializmus világfolyamatának 
tükrében lehet tökéletesen megérteni. 

A polgári világtól teljesen elforduló, kollektív jöv őbe vetett tekintetét 
sokszor takarták el a világtörténelmi katasztrófák romhalmazai. 

A múltba, a régi világba már nem térhetett vissza — és aki a jöv őben 
akart élni, alapos leckét kaphatott a nagyon is konkrétan jelenidej ű , be 
szűkült világú kortársaktól. 

Az a cáfolhatatlan tény, hogy életm űvét időközben világszerte meg-
ismerték és elfogadták, szelleme hatására hatalmas filozófiai irodalom 
született, inkább gátlólag hatott, mint segítette a körülötte kibontakozó 
magyarországi viták kimenetelét. Eszméit rendszerint jelent ős késéssel 
tudták/akarták megé гteni. Az időnkénti rehabilitációk életének mindig 
csak egyes korszakait mentették fel a régi vádak és ítélkezések súlya 
alól: működését hivatalosan 1956-ig tisztázták és rehabilitálták. 

Tevékenységének utolsó korszaka még várja a felment ő  és igazoló 

. 	 XI. 

A politikai és társadalmi helyzettő l függően Lukács életm űve is előt-
tünk váltja színeit és értelmét. Néha komor és sötét, figyelmeztet ő  for-
mában szól hozzánk — máskor a forradalmi optimizmus hangján. 

Változnak a nemzetközi körülmények és ideológiai szempontok: a 
helyzet bizonyos javulását jelzi, hogy m űveit ma már ott is kiadják, ahol 
az előbbi évtizedekben hevesen támadták és kiközösítették. 

Lukácsot már nem lehet végleg kitagadni. E helyett azon munkálkod-
nak a megbízott ideológusok, hogy kellemesebbé és elviselhet őbbé 
tegyék életm űvét. 

A forradalmi nyugtalanság éles kritikai hangját lassan felváltja a tör-
ténelem iróniája. Néhány évtized múlva talán nevetni fognak a hajdani 
komor események és eszmei hadjáratok hevességén és tragikus mivol- 
tán. 

Lukács tö гténelmi útja folytatódik. 
Végső  ítélet nincs — a távlatok beláthatatlanok. ❑ 
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!smétlés 

RELLER ÁGNES 

AZ ISKOLAALAPÍTÓ 

Tizennyolc esztend ős voltam , mikor először pillantottam meg Lukács 
Györgyöt az akkori Pázmány Péter Tudományegyetem négyes el őadó-
termének katedráján, és negyvenkett ő , mikor elbúcsúztam a haldokló-
tól a Kútvölgyi -úti kórház magányos kórtermében . Ahhoz , hogy benne a 
a tanító alakját megidézzem , vissza kell mennem a kezdetekhez. 
Ahogy lénye az én tekintetem számára évrő l-évre feltárúlkozott, azt éli 
most újra végig az ismétl emlékezet. 

A BESZED 
Logosz 

Kezdetben volt a Logosz. 
Sietős léptekkel ment fel a katedrára , az asztalra kiterítette az el őadás 

— mindig hosszú —szövegét. Leült; beszélni kezdett; nagyon halkan be-
szélt. 

Teljes figyelmünket összpontosítanunk kellett, hogy megértsük. Hang-
ját sosem emelte fel, közvetlen hatásra nem törekedett : csak semmi 
teatralitás . Nem kelt fel , nem sétált , nem appellált hallgatóira : csak sem-
mi captatio benevolentiae . Maga a szöveg szólt hozzánk , a cifrázatlan 
gondolat. A tiszta Logosz. 

Nem a képzeletünkre akart hatni, hanem az értelmünkre . Nem a sze-
mélyiség úgynevezett varázsával akart elkápráztatni . A gondolatot meg-
értetni, hogy együtt gondolkozzunk vele és hogy ő  eltűnjön a gondolat 
mögött — ez volt az intonációja 

Azok a tanárok , akik az előadásmód mesterei voltak , mindig színe-
sek, szellemesek , csak néhány hónapig állták a versenyt vele. Mert a 
halk szó és a gondolat szándékolt személytelensége fényleni kezdett. 
A magyarázat b űvölete egyre erősebb lett . S ez az erő  nemcsak a gon-
dolatokból áradt , hanem tő lük elválaszthatatlanul a gondolkodóból, aki 
el akart rejtőzködni a Logosz mögött . Fogalmunk sem volt arról, volta-
képpen kicsoda is Lukács György; múltja ekkor még rejtély, m űve —
nagyobbrészt — ismeretlen . De a halkszavú magyarázatok egymásután-
jában mégis kifejeződött valami csaknem megfoghatatlan , aminek jeleit 
ott. mi, fiatalok ,. „venni" és olvasni tudtuk ; ez a „valami" — a jelent ős sze-
mélyiség. 

Egy kis ember halkan magyarázott a katedrán — s ez néhányunk szá-
mára sorssá vált. 

„Most röviden összefoglaljuk azt, amirő l az előbbi félévben beszél 
tank" — ez volt a dictum minden szemeszter kezdetén. A „régiek" mái 
tudták , hogy ez mit jelent : Lukács három teljes hónapon át fogja ösz-
szefoglalni a korábban elmondottakat. És ez így ment szemeszterr ő l 
szemeszterre. 

Eleinte találgattuk : azért ismétel -e annyit, mert nem szokta .meg az 
egyetemi oktatást? (Hatvanon túl volt, mikor életében el őször katedrá-
hoz jutott —rövid id őre.) Vagy talán emlékezete csapja be? Lassan azon-
ban felismertük , hogy itt egy elvrő l van szó , amely ismét csak elvá-
aszthatatlan a személyiségétő l. 

~Jgy viselkedett, mint minden felvilágosító: az ismétlésnek funkciója 
volt nála . Azt akarta , hogy gondolatmenetébe mindenki be tudjon kap-
csolódni, hogy ne legyen egyetlen sem közöttünk, aki a sötétben tapo-
gatódzik , aki nem képes megfogni azt a logikai láncszemet, melyet a töb-
biek már megragadtak. Semmit sem lehet elégszer elmondani , mert min-
denkinek mindent meg kell értenie. 

Nem ismereteink „mennyiségét " akarta szaporítani ; egy „anyagra" 
vonatkozó tudás felhalmozására mindenki egyedül is képes, ehhez 
nincs szükség tanítóra . Arra tanított, hogy mit jelent: „tudni" és hogy mi 
különbözteti ezt meg a „nem tudástól", hogy miképp lehet az ismere-
teknek formát adni, mely rendezi azokat és értelemmel látja el őket. 

Lukács György bennünket gondolkozni tanított. 

A nem vemhes tehén és a borjú 

Gondolkozni tanítani annyit jelentett számára , mint filozófiai gondol 
kodásra tanítani. A filozófiai gondolkodás képességét mindenkiben felté• 
telezte. 

Szemináriumban ülünk . Nem hozat fel süteményt , mint mások, nem 
kínál meg cukorkával . Dohányozni tilos; neki is, a szenvedélyes dohá-
nyosnak. Mindennapi életünket most „fel kell függeszteni". 

Egy perc késedelem nélkül térünk a tárgyra. Ez Az ítél őerб  kritikája 
majd Hegel Esztétikája. 

Most Lukács nem beszél, hanem beszéltet. „Itt most felmerül a ter-
mészeti szép problémája . Miben látják đnök a térmészeti szép sajátos-
ságát? Tessék ..." Rövid hallgatás . Majd valaki jelentkezik és beszél. 
Nem értjük, hogy mit, feltesszük, hogy ő  sem nagyon. S mikor befejezte, 
smét Lukács hangját hallom: „Abban , amit elmondott , van egy racioná-
lis mag ... Ugyanis ..." Aztán „ kifejleszti" azt a bizonyos „ racionális ma-
got". Csodálkozunk : vajon valöban benne volt-e ez a bizonyos „mag" 
abban , amit kollégánk az előbb elmondott? Meglehet, igen. S a felszó-
laló megerösítve érzi magát: ő  rájött valamire, megértett valamit , fonto-
sat, lényegeset . — És Lukács újabb biztatására : „Tessék , kérem", csak 
úgy ömlenek a hozzászólások. És kivétel nélkül minden fejtegetésben 
van valami „racionális mag ". — Most már egymással vitatkozunk, és a 
végén : eljutunk valahova . Legalább egyfajta megoldás megvillan el őt-
tünk: most már tudjuk, most már értjük. Senki nem mondotta el nekünk, 
hogy mi a természeti szép sajátossága ; magunk jöttünk rá, egyedül. 

Soha senki sem távozott egy Lukács -szemináriumból megalázva; so-
ha senki sem érezte magát ostobának vagy tehetségtelennek. Mi több: 
már senkit sem érdekelt els ősorban. az , hogy ő  hogyan szerepelt, ó mii 
mondott : hanem a természeti szép maga. Azzal, hogy Lukács minden-
kiben feltételezte a filozófiai gondolkodás képesšégét , csendben ráve-
zette fiatal tanítványait (a jobbakat , persze ) arra , hogy ne a képessé 
geikre figyeljenek , hanem magára a problémára, amelyet meg kell ol-
dani. 

Magunkban annak idején tréfásan azt szoktuk mondogatni, hogy 
Lukács „a nem vemhes tehénben is megtalálja a borjút ". A tréfa szere-
tetteli volt, de kritikus: Lukács filozófiai optimizmusát kérd őjelezte meg. 
Mai énemmel azonban felülbírálom azt a kérd őjelet , amelyet a tréfa 
megfogalmazott . Sokkal jobb tíz nem vemhes tehénben felfedezni a bor 
iút, mint tíz vemhes tehénben nem felfedezni. Ha nem tételezzük fel min 
denkiben a filozófiai gondolkodás képességét , akkor saját tudásunk 
rendszere azonnal el ő ítélet—rendszerként kezd funkcionálni : csak ab-
ban fogjuk feltételezni , akinek gondolkodása közel áll a miénkhez. Az, 
hogy Lukács mindenki gondolatmenetében felfedezte (vagy felfedezni 
vélte) azt a bizonyos „racionális magot ", antropológiai optimizmusa te-
hát, volt a forrása annak , hogy egy ember, akinek írásait sokan vádol-
ták (s helyenként nem is jogtalanul ) dogmatizmussal, a legkevésbé dog-
matikus tanító volt azok közül, akikkel életemben találkoztam. 

A hallgatás 

Eddig tömött padsorokat idézett meg emlékezetemben—most ürese-
ket. Az 1949-es esztendőben Lukács előadásai lekerültek a kötelező  
előadások listájáról . Az egyetemen a félelem uralkodott . Lukács-órára 



menni igazi bátorságnak számított. Csak vagy öt-tíz hallgató tartott ki 
mellette. 

És megint: sietős léptekkel felmegy a katedrára, az asztalra kiteszi 
előadása szövegét és csendben beszélni kezd. Megint: röviden ösz-
szefoglalja az el őbbi szemeszterben mondottakat. Van, mikor három 
ember számára. 

De rajta nem láthatsz semmiféle változást. Ugyanúgy beszél három-
nak, mint háromszáznak. Mintha semmit sem venne észre, mintha sem-
mi sem változott volna. Úgyanúgy beszél velünk, ugyanúgy kérdez, 
ugyanúgy tételezi mindenkiben (a megfogyatkozott mindenkiben) a filo 
zófiai gondolkodás képességét. 

A lényegesrő l hallgat. De ez a hallgatás a figyelem hallgatása. S mikor 
erre a figyelmes hallgatásra vetettem tekintetemet, megértettem valamit: 
ugyanaz az ember, aki mindenkiben feltételezte a filozófiai gondolko-
dás képességét, nem tételezte mindenkiben a moralitás képességét. És 
senkiben sem feltételezte. „Bábáskodó" szokratizmusa ezért csak az 
intellektuális teljesítményre vonatkozott — sosem a morálra. Mert amit 
nem tételezünk az emberben, azt nem is „hozhatjuk ki bel ő le". Hogy-
ha valaki mégis, ennek ellenére is, kiállta a próbákat morálban és tisz-
tességben, azt ő  ajándéknak tekintette, csodának, majdhogynem kegye-
lemnek. Egyet azonban nem tudtunk (és nem tudhattunk) akkor: hogy mi 
mindenre hatalmazza fel majd.vele szemben a másik embert, ha egyszer 
ezt a próbát kiállta. 

De nemcsak figyelem rejlett ebben a hallgatásban; hallgatással ítél-
kezni is tudott. Abban az időben minden előadáson részt vett egy „meg-
bízott", akinek az volt a feladata, hogy jelentse a professzornak, ha hall-
gatói közül valaki fegyelmezetlenül viselkedik. Az els ő  olyan Lukács-
órán, melyben „kötelességét" teljesítette, ez a buzgó „aktivista" az el ő -
adás közben felugrott és jelentette: „Lukács elvtárs figyelmét felhívom 
arra, hogy Z. a pad alatt olvas" — s ezt olyan hanger ővel, hogy még a fo-
lyosón is hallható volt. Lukács szeme meg sem rebbent, fejét nem emel-
te tel papírjából, és tovább adott el ő , egy másodperc szünet nélkül. 
A „megbízott" csak állt, majd még hangosabban megismételte mondó-
káját — hasonló sikerrel. Végül fel kellett ismernie azt, hogy ő  nem létezik. 
(Igaz, csak a szeminárium tartamára.) 

A HIDEGSÉG 
Több mint három lépés távolság 

Aki először ment fel a Belgrád rakpart 2. ötödik emeletére, hogy ott la-
kásába becsöngessen, el őbb háromszor megkerülte a háztömböt, majd 
hosszan topogott az ajtó el őtt. Összeszedte a gondolatait és még egy-
szer átgondolta, milyen problémákat fog a Mester elé terjeszteni. Királyi 
audiencia volt ez. 

Igen, királyi audiencia, minden látszat ellenére. Ez a király udvarias 
volt, kedves, közvetlen — de akit a közvetlenség megtévesztett, az nem 
távozott lelkileg sértetlenül. 

Soha, senki nem tehette a vállára a kezét; soha, senki vállára a kezét 
ő  nem tette. Ész folytatott itt az ésszel párbeszédet, s a párbeszéd meg-
kívánta, hogy mindent zárójelbe tegyünk, ami nem az ész ügye volt. Ele-
ven és esendő  emberek, akik voltunk, néha beszélni akartunk neki fáj-
dalmainkról; beszélni akartunk kételyeinkről, tanácsot kérni döntéseink-
ben. Mindig udvariasan hallgatott meg, szivarja füstje mögé bújva, de 
ez az udvariasság a közöny udvariassága volt. Az „egész ember" nem 
érdekelte, tanácsot nem adott. Tudományos problémák „hordozóinak" 
tekintett bennünket és ezért voltunk fontosak neki. Ezt meg kellett tanulni 
elviselni. Akik megtanulták és számot vetettek ezzel, azok tanúi lehettek 
annak is, hogy — számtalan évvel kés őbb — ez a jégpáncél leolvadt 
róla. 

A gyereket ki kell hordani 

Ki-ki hozzáfogott az els ő  nagyobb írásához. Lakásán becsengetni 
már természetes gesztus volt. A „konzultációk" szaporodtak. 

Témáját mindenki maga választhatta ki. Ebben csak akkor adott ta-
nácsot, ha valaki bizonytalan volt és nem tudta, voltaképpen mihez kezd-
jen. A makacs érdekl ődést nemcsak tolerálta: rokonszenvezett is vele. 

De ha egyszer valaki döntött, akkor újraválasztáshoz már nem volt 
többé joga. Ha a munka során az érdekl ődés megváltozott, a téma túl 
szűknek vagy túl bőnek látszott, ha valaki úgy érezte, hogy a nehéz-
ségeken nem lesz urrá — ezt soha nem tolerálta. „Nem szabad elvetél-
ni egy gyereket a negyedik hónapban — ki kell hordani" — szokta monda-
ni. Rideg volt ebben és hajthatatlan, a motívumok nem érdekelték. Fáj-
dalmasan átélt hidegsége ebben bölcsességnek bizonyult. 

Lehetett az a szellemi gyermek korcs, kicsit ostoba, egyszóval töké-
letlen; de senki sem bánta meg, hogy ki kellett hordania. Mert a kompro- 

misszumot ebben nem ismerő  rideg követelés egyszokás csíráját ültette 
el. Azét a szokásét, hogy mindig végére járjunk annak, amibe belekezd-
tünk. 

Nem ismert kompromisszumot az időpont kérdésében sem. Amit egy 
féléves munkának terveztünk, annak fél év alatt kellett megíródnia. Szül-
hettünk közben gyereket, betegek lehettünk, élhettünk f űtetlen szo-
bában, lehettünk szerelmesek: az id őpont szent volt és szent maradt. 
Mindenki tudta, hogy a „ késleltető  körülményekre" úgyis hiába hivatko-
zunk, hiszen a mi létünk számára azonos volt a gondolkozó ember lété-
vel. Ahhoz, hogy megfeleljünk az ő  várakozásának, követelményét 
belső  követelményünkké kellett változtatnunk: magunk el őtt nem lehetett 
többé mentségünk, ha pontosan a megadott hónapban nem tettük le az 
asztalára azt, amit le kellett tennünk. 

A rideg követelés itt is egy szokás csíráját ültette el: nem adni ma-
gunknak abszolúciót — bármennyire indokolt is legyen az — arra, ha az 
dő  kifolyik kezeink közül. Igen —átadott valamit nekünk is (nem hideg 
embereknek) a maga munka-aszkéziséb ő l. 

A gratuláció 

Mikor az első  munka elkészült és letettük asztalára, felkelt, kezet nyúj-
tott és gratulált. Királyi gesztus volt ez is: nemessé avatott. Kés őbb soha 
többé nem gratulált. Legfeljebb azt mondta: „tetszik" vagy „nézze, ez 
alapjában tetszik"; többé nem állt fel és nem adott kezet, hanem azonnal 
rátért a „kritikai megjegyzésekre". Nem értette őt, aki az első  gesztus 
meg-nem-ismétlését hiányolta. A felavatás után már ugyanabba a 
„kasztba" tartoztunk — az objektivációkban és az objektivációkért él ők 
kasztjába. Az egyenrangúnak pedig nincs miért gratulálni, őket kriti 
zálni kell. 

Ezekre a kritikákra azonban már nem hallgatás volt a válasz, nem is a 
..köszönöm, Lukács elvtárs", „majd kijavítom, Lukács elvtárs". A válasz 
a vita volt. Az igazi nemes az, aki kardra karddal válaszol; aki csak azt 
a kritikát fogadja el, melynek ésszer űségét belátta; aki védi a maga állás 
pontját; aki támadásba megy át. Mihelyt azonnal és mindenben igazat 
adott valaki neki, Lukács unatkozni kezdett. A szellemi párbaj volt az 
életeleme. „Az ember válaszoló lény" — mondta kés őbb Ontológiájában. 
És nem kedvelte azt, ha valaki csak kérdezett. Persze: szeretett meg-
győzni — de csak „harcban"; csupán a kemény ellenállás és ellentáma-
dás adta meg számára a „gy őzelem" örömét. 

Mint jó bajvívó nem ragaszkodott hozzá, hogy mindig és mindenben 
ő  győzzön. Orült, ha egy olyan érvvel állították szembe, melyre nem ta 
lálta meg a saját válaszát. „Lehet, hogy ebben Önnek van igaza" szokta 
mondani. Persze: csak lehet. 

A góg 

Mikor —évekkel később —leverték ajtajáról a „dr. Lukács György" név-
táblát, boldog volt. Végre megszabadult a „dr."-tól. Ezentúl ez volt ki-
írva: Lukács György. A Lukács György. 

Rangok, címek, díjak — mindez nem volt érték a számára. Még any-
nyira sem, hogy visszautasítsa őket ;  ha valamikor — ritkán, persze —
kitüntették velük. Természetté vált érzése volt, hogy ő  felette áll minden 
rangnak. .. 

Az egyetlen, ami mélyen érdekelte: m űvének elterjedése volt. De nem 
azért, mintha ebben igazolását látta volna.Ö nem szorult igazolásra. 
Ha egyetlen írása sem jelent volna meg, akkor sem lett volna kisebb a 
„magabiztonsága". „La vérité est lentement en marche  it  á la fin des fins 
rien ne I'arrétra" — volt az egyik legkedveltebb mondása. S az igazság —
ő  maga volt. Életérzése, hogy ő  a világszellem megtestesítője, sosem 
hagyta el. M űvének elterjedésében mások igazolódtak, azok ;  akik vég-
re rájöttek az igazságra, nem pedig ő . 

Sem a hírnév, sem a hatalom nem játszott szerepet— egy szikrát sem 
— nála mások megítélésében. Az érdemet mindig függetlenítette a ha-
talomtól. Rákosi számára csak „ pertliágens" volt — megengedte, hogy 
egész tű rhető  manager lett volna bel ő le, ha ő  is ezt akarta volna. Hitt a 
történelemben, mely majd mindenben igazat ad neki — hiszen a világ-
szellem mindig keresztültör. 

Gőgös volt ott is, ahol igazi nagyságot látott. Mikor a Schiller-ünnep-
ségeken — Weimarban — együtt vett részt Thomas Mannal (aki Ulbricht 
asztalánál étkezett), egyszer sem találkozott vele. „Ö ugyanúgy tele-
fonálhatott volna nekem, mint én neki" — mondta és a dolog ennyiben 
maradt. Mikor Thomas Mann felesége írt neki, feleségével válaszoltatott 
a levélre. Így alakult ki egy levelezés Lukács Gertrud és Thomas Mann 
között. Ő  maga nem írt. 

A gőg mindig megalázkodik; ez a gőgös ember is megtette. Megaláz-
kodott ügye előtt, mint a világszellem képviselete el őtt. Az az érzés, 
hogy a világszellem benne testesül meg, csak kifejez ődése volt egy 
mélyebb meggyőződésnek, annak, hogy ő  a világszellem edénye és kije 
lölt bajnoka. 



Mikor lovaggá ütött bennünkét, ezzel felvett a világszellém szolgálói 
közé. E!vállaltuk ezt a szerepet, azonosultunk vele. Számunkra, végs ő  
soron, ő  volt az igazság. 

Az aszkézis 

Soha senki sem mondhatja, hogy többet követelt valaha másoktól. 
mint önmagától 

Minden szükséglete egyetlen szükségletnek rendel ődött alá; mi több. 
az  a szükséglet magába szívta mind a többit. Reggelt ől estig ült az író-
asztalánál és dolgozott. Egyetlen ember volt, aki az élethez kötötte: a 
felesége. Barátságai „ideológiai szövetségek" voltak. Nem érezte, ha hi-
deg volt, ha éhes volt, ha szomjas volt. „Kényelmetlenségek" nem za-
varták, mert észre sem vette őket. Fogalma sem volt, hogy milyen ruhát 
visel. A mindennapi életet nem ismerte: sem annak terheit, sem annak 
örömeit. 

Nem volt „szórakozott professzor". Mégis , egyszer pizsamakabátban 
ment be az egyetemre. Mikor hazaéh, felesége rémült tekintetére ne-
vetve válaszolt: „Tudja, Gertrud, ma tartottam .a legjobb el őadásomat". 

Egyszer (јóval később történt) már mindenkinek szemet szúrt, hogy 
milyen ócska télikabátban jár s valaki óvatos célzást tett arra, hogy ideje 
lenne másikra kicserélni. „Miért?" - kérdezte csodálkozva. „Hiszen ez 
egy kitűnő  Überzieher, még Romániában kaptam; ilyen jó Überzieherem 
életemben nem volt". Ennyiben maradtunk. 

Bécsben hosszú ideig a népkonyha krumplipaprikásán élt; Moszkvá-
ban (a háború kezdetén) f űtetlen szobában, bekecsben dolgozott. (Az 
is egy „nagyszerű  bekecs" volt, sokat emlegette nek(nk.) 

Alig hagyta el a lakását. Évszakok teltek, múltak, és ő  ott ült mindig 
íróasztala mellett és dolgozott: ez volt az élete. 

AZ ISKOLAÉPÍTŐ  
Az „irányzat" 

A nagy ebédlőasztal körül ülünk. Először Lukács születésnapján, az-
után egyre többször a születésnapok között is. Beszélgetünk. Mi va-
gyunk az „irányzat". 

A „tecsenyije" -így nevezte oroszul; a Literaturnij Kritik кбгб  gyű lt kis 
csoport volt a névadónk. A „tecsenyije" minden elméleti premisszában 
egyetértett. Mi képviseljük -így mondta és hitte - az igazi marizmust. 
szemben minden hamisítással és eltévelyedéssel. Így mondtuk és hit-
tük mi is. Ennek az irányzatnak el kell terjednie, az ideológia és kultúra 
arculatát ennek kell meghatároznia, s akkor minden jobbra fordul. S így 
mindannyian egy közös ügy katonái voltunk, minden munkánk fontos és 
jelentős az ő  szemében, mert az „igaz ügyet" képviselte. 

Csak jóval kés őbb, mikor az „irányzat"-ból - mint ő  elkeresztelte -
budapesti iskola lett, s mikor már - rajta kívül - mindannyian úgy gondol-
tuk, hogy „az igazságnak"nincsenek kizárólagos letéteményesei, akkor 
világosodott meg el őttünk, hogy az „irányzat"- vagy „iskola"-alapítás 
mennyire a személyiségéhez tartozott. A magányos gondolkodé vagy 
művész, legyen akármilyen jelentős és elismert, sosem befolyásolhatja 
mélyen.és tahósan az egész kultúrát. De az ő  személyiségéhez, filo-
zófusi attitűdjéhez elválaszthatatlanul hozzátartozott az egész kultúra, 
tni több: az élet, a világ átalakítása. Ezért mióta kezébe vette a tollat. 
~zóta mindig újra és újra irányzatokat és iskolákat alapított, s ha az egyik 
*sszeomlott, újra kezdte, mindig el ő lről. Balázs Béla már a század ele-
jén Lukács-tanítványokról beszélt, már akkor léteztek Lukács-tanítványok. 
A mi irányzatunk és iskolánk alapítója így ír - szintén a századel őn! -
I'aul Ernst-hez: „Ich habe, slit wir uns trafen, o ft  an unsere letzten Ge-
Spráche über Verlag, Zeitschrift, Theater etc. gedacht, und immer stárker 
wird meine Überzeugung, dab der Sieg der Richtung, der guten Sache 
also our bei starker Vereinigung möglich st... Ich we!f3 als Autor kann 
man schon allein durchdrfngen... doch dab die Sache, als Sache durch-
dringe - das ist eme ganz andere Frage, wie ein isolierter Sieg oder Aner 
kanntwerden eines isolierten Menschen." -Az „ügy" változik, de az attit űd 
marad. 

Lukács számára a M ű  és az Ügy elválaszthatatlan volt. S mivel mi az 
ő  ügyét képviseltük, m űvéhez tartoztunk. 

Szókratész, Platón, Arisztotelész is iskolaalapítók voltak. 

Ezer elvetett mag 

Talán sosem árultak el mestert annyian és annyiszor, ahányan és 
ahányszor őt elárulták. Apostolai között sosem csak egyetlen Júdás 
akadt. 

Nem vette különösen a szívére, talán túlságosan is kevéssé. Meg-
lepő  radikalitással „írta le" az embereket. S akit leírt, azt el is felejtette. 
Nem ismerte. a gyű löletet, csak a megvetést. S ez nem pszichikai vé-
dekező  reakció volt nála, hanem gőgjének természetes megnyilvánulá-
sa. Ha valaki őt elárulta, az az áruló baja volt, nem az övé. Néha, kicsit, 
sajnálat is járult a megvetéshez. Hibáztatta olykor az id őket is, melyek-
ben a puszta tisztességhez is h ősiesség kívántatik. 

Nemcsak az árulókat írta le, hanem azokat is, akik az alkotásban 
mondtak csődöt. Ilyenkor inkább sajnálkozott, de ugyanúgy felejtett. A 
tehetség iránt, aki nem igazolta önmagát, nem tudott sokáig érdekl бdni. 

Azt, hogy fáradozása, !skolaépít б  munkája, rengeteg törődése kevés 
gyümölcsöt érlelt, természetesnek tartotta. „A természetben is így van 
ez" - szokta mondogatni -‚„ezer magot kell felkapnia a szélnek ahhoz, 
hogy néhány kicsírázzék". S büszke volt, ha úgy érezte, hogy ezerb ő l 
egynéhány valóban kicsírázott. 

Amikor az egyik iskola összeomlott, azonnal kezdte építeni a követ-
kezőt. 

Nincs pszichológia 

Megvetette a pszichológiát. Az emberi cselekvés determináltságá-
nak elméletét látta benne, már fiatal korában úgy vélte, hogy „a lélek 
nek nincs előtörténete". Minden döntést egyaránt szabad döntésnek te 
kintett, talán ezért is nem keresett sosem mentséget senki számára -
önmaga számára különösképpen nem. 

A kitartás az „ügy" mellett és az állandó munka az „ügy" érdeké 
ben: ez volt számára a másik ember megítélésének egyetlen kritériuma 
S ha valaki ennek a követelménynek megfelelt, akkor mindabban, am 
ezen „túl" esett, nem volt toleránsabb ember nála. Sosem szólt bele a 
életünk egészébe. A legkülönböz őbb karakterek legkülönböz őbb ma 
gatartásait egyaránt elfogadta. Sosem kritizált senkit privát rigolyáiérf 
sem szükségleteiért, sem életformájáén. S azt sem t űrte, hogy bárki o 
másikat őelőtte kritizálja. Senkinek a lelkét nem akarta a kezében tartani 
Nem celebrált szentmiséket maga körül, nemcsak hogy nem kívánt 
meg, de el is utasította a tömjénezést. Egymás közötti személyes kap 
csolataink alakulását nem tekintette közügynek, még kevésbé az i 
ügyének. Ezért nem volt soha sem szokás az ő  körében a lélekpancsa 
Iás. 

Amit kezdetben nehezen szoktunk meg és nehézen viseltünk, hideg 
sége, az érintkezés tiszta „szellemisége", most értelmet nyert. Ezt a 
élelmet egyetlen szóval ki lehet fejezni: tisztaság. 

Ő  IS ESEND6 
A kétely 

Kávéházi beszélgetések, gyúlések, az utca. Az utcáról szaladtunk fE 
a lakására. „Pálffyt rehabilitálták" - közöljük az éppen hallott hírt. „Le 
hetetlen" - móhdja. Mi: „Akkor tehát minden hazugság volt". Ö: „Ez ner 
lehet igaz!". De ami nem lehetett igaz, mégis csak igaz volt. A világ 
szellemet meg kellett kérd őjelezni. 

Alkalmazzuk azt, amire ő  tanított valaha. Nem ismeretekre oktato 
elsősorban, hanem a gondolkozásra vezetett rá. Most a magunk fejt 
vel gondolkozunk minden dologban. S egyre többször jutunk más köve' 
keztetésre, mint ő . 

Nem nehezményezi. Odafigyel arra, amit mondunk, elismeri jogunk< 
a másként gondolkozásra. Mégsem tudjuk befolyásolni. Makacs embe 
aki mindig hisz a maga igazában. Meg van gy őződve arról, hogy egyszE 
majd belátjuk: mégis neki van igaza. 

A felvilágosítás kölcsönössége 

Kritizálni mindig lehetett, de nem mindenkinek. Aki egyszer kiállta 
h űség és tisztesség próbáját, annak nála nyitott betétkönyve volt: a 
mondhatta neki, amit csak akart, még ki is nevethette. Aki nem állta k 
azzal szemben mindig en garde állt, kétséges motívumokat tulajdoníto 
neki (többnyire joggal) és mereven utasított vissza mindent, amit csa 
ellene vetett. 

„Magának egyáltalán nincs igaza abban, hogy a L'Etre  it  la Néant é 
az egzisztencializmus-brosúra között bármiféle ellentmondás lenne." C 
Úgy gondolja?" „Nézze, Lukács elvtárs, lehetséges, hogy Balzac P г  

rasztokja kitűnő  ökonom!ai kézikönyv, de nem tagadhatja, hogy csat 
nivalóan rossz regény." Ő  (nevetve): „Lehet, hogy igaza van." „Ig еzá 
nem értem, hogy miért hadakozik Kafka ellen, hiszen senki sem vor 
hatja ki magát m űvének faszcinációja alól!" Ő : „Van ebben valami." 
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Akkor sem haragudott meg, mikor a vita — egyre inkább — a számára 
szent premisszákat kezdte ki. De egyre többet nevetett. Ebben a neve-
tésben dráma is volt és felszabadulás is. A világszellem nevetve válik 
meg múltjától. Nem vált meg attól sosem egészen, de mégis belépett 
a jelenbe. Ez a nevetés volt a második avatásunk. Barátaivá avatott. 

Azokat az alapelveket, melyeket kikezdtünk, amíg tudta, amikortudta, 
mindig védte. Nevetve is védte. De voltak olyan érvek, melyek el őtt 
meg kellett hajolnia. Utóvégre tiszta észlények vagyunk: s a felvilágo-
sítót is fel lehet világosítani. 

A bátor kis vitéz 

Belépett a lakásba, hol már vártuk. „Gertrud meghalt" — mondta. 
Megcsókoltuk, először és utoljára. 

Egyetlenegyszer láthattuk, hogy cserben hagyja a racionális gondol-
kodás képessége. Nem hitte el, hogy a felesége halálos beteg. A leg-
valószín űtlenebb hazugságnak is inkább hitelt adott, minthogy ebbe a 
szakadékba belenézzen. De mikor a tény visszavonhatatlan volt, akkor 
kihúzta magát. 

Ott  ült az üres íróasztal mellett és tudta, hogy két választása van: 
a halál vagy a munka. S ugyanúgy, mint valaha ifjúkorában, a munka 
mellett döntött. „Most majd kiderül, hogy mit ér az én filozófiám" —
mondta. 

Vitézű i harcolt azért, hogy dolgozni tudjon. „I go to prove my soul." És 
végül sikerült. 

Amúgy is aszketikus életvitelét ezentúl még jobban redukálta. Saját 
testének csak annyit engedett meg, mely azt — mint munkagépet — fenn-
tartotta. El őször beszélt önmagáról rezignáltan. Olyan vitéz volt, hogy 
még azt sem szégyellte, ha gyengének mutatkozott. 

A MI ÖREG BARÁTUNK 
A nagyvilág belép a kis szobába 

Cseng a telefon. „Moment" — mondja Piri néni, a házvezet őnő ; ez az 
egyetlen „idegen" szó, amelyet ismer. Ezét a külföldi látogatókat csak 
úgy neveztük, hogy „momentek". 

Jöttek a momentek; egyre többen zarándokoltak el a Belgrád rak-
partra, egészen addig, míg minden délel őtt — fél tizenegytő l féi kettő -
ig — már kizárólagosan az övék volt. 

Egyetlenegy sem volt, akinek látogatását Lukács visszautasitotta vol-
na. Tizenhat éves diák vagy ismert professzor — számára mindegy volt. 
hogy ki kereste: ajtója nyitva állt. Mikor egyszer megjegyeztük, hogy ta-
lán mégsem kellene ideje ilyen nagy részét beszélgetésekre szánnia, egy 
anekdotával válaszolt. Valamikor, ifjú korában, szívdobogva kereste 
fel Simmelt, az akkor már nagyhír ű  professzort, és elnézést kért a za-
varáséп . Mire Simmel csodálkozva ránézett és így szólt: „Wozu bin ich 
denn da?" 

Mindenkinek, aki meglátogatta, kifejtette azokat a gondolatokat, me-
lyek éppen akkor foglalkoztatták. Ugyanazt el tudta ismételni akár száz-
szor is. A hallgatótól csak azt kívánta, hogy figyelmes legyen. Kérdés. 
hogy hányan figyeltek a szövegre és hányan bámulták csak egyszer űen 
a jelenséget, aki beszélt. 

Egyszer bemutatták Charrier-nak, a filmszínésznek. Derengett szá-
mára, hogy partnere hírnevét éppen nem gondolkodói képességeinek 
köszönhette. Talán. Az ismeretség második percében az ontológiát 
kezdte neki magyarázni. Másfél órán keresztül beszélt a kauzalitás és 
teleológia kölcsönviszonyáról, a magán- és magáéi való nembeliségr ő l. 
Charrier csak bámult, félbeszakítani nem merte. Meghatóan komikus 
volt a kis ember, mikor egyre nagyobb lelkesedéssel magyarázott, gesz-
tikulált. „Úgy látszik, értelmes ez a Charrier, kapiskálta, amit mondtam" —
összegezte később a tanulságot. 

Minden levélre válaszolt, a hétnek volt egy szent napja, melyen csak 
leveleket diktált. Az udvariasságon túl (udvarias ember volt) a másik em-
ber iránti tisztelet motiválta. Itt sem tett soha különbséget — cím, rang. 
ismeretség, kor alapján — ember éš ember között. 

A kritikák 

Szaporodnak a róla szóló írások, nemcsak a félreértéseken nevet, a 
hamisításokon is. „Hogy mennyi marhaságot beszél ez össze rólam!" 
— szokta mondogatni. Mindenkirő l sok „marhaságot" írtak össze, ez a 
hírnévhez tartozik. Legfeljebb az útókornak lesz mit korrigálnia. 

Egyszer egy angol úr kifejezte iránta barátságát. Egy esztend ővel ké-
sőbb rágalmazó cikacet írt róla. Újabb esztend ő  múlva levélben elné-
zését kérte. Ez volt az a — kivételes — levél, melyre Lukács nem válaszolt.  

„Semmi bajom nem lett volna vele" — mondta—,„hanem követte volna el 
azt a hibát, hogy barátomnak nevezi magát". 

A sértődés —úgy vélte — az alacsony természethez tartozik. 
Nem kímélte Adornót és az még kevésbé kímélte őt. Kegyetlenebb 

cikket kevés emberrő l írtak, mint Adorno Erprefite Versöhnung-ja. 
Mégis, mikor hoztam neki Adorno üzenetét, hogy vegyék fel a személyes 
kapcsolatot egymással, megtette. A sértéseket leírta, eszébe sem jutot-
tak többé. De mikor Adorno egy levélben azt írta neki, hogy kössenek 
szövetséget Ernst Bloch ellen, akkor befejeződött a kapcsolatok fel-
melegítése. Itt Lukács pontot tett. 

Természetesnek érezte, hogy egyetlen „mag аsrendű  entelecheia" 
sem sértődik meg. Nagyon sajnálta, hogy Sartre-ral sosem alakult ki 
egy „jó beszélgetése". Ezt a sikertelenséget a véletlennek tulajdoní-
totta. Meg volt ugyanis győződve arról, hogy Sa rtre éppen úgy „leírja" 
azt, amit ellene szóban elkövettek, mint ő . (Lehet, hogy ebben igaza is 
volt.) 

Csak azokat a kritikákat nem tudta megbocsájtani, melyek mögött nem 
a meggyőződés, a logosz „szent” ügye rejtőzött, hanem a gyávaság és 
érdek „alacsonysága". 

Az a Goldmann 

Életét egy megváltás el őtti és megváltás utáni korszakra osztotta fel. 
Büszke volt arra, hogy „leszámolt" ifjúsága, úgymond, tévedéseivel. Ezt 
a radikális szakítást ugyanakkor az írói becsület ügyének is tekintette. 

„Nem értem ezt a Goldmannt" — szokta mondogatni. „ Jó fiú, de hogy 
mit eszik az én fiatalkori dolgaimon, arról fogalmam sincsen." 

Próbáljuk megértetni vele. 
Magunk is csak lassan értjük meg. De ahogy ifjúkori alakját és m űvét 

megszeretjük, úgy igyekszünk arra, hogy visszaadjuk neki elfelejtett fia-
talságát. „Visszaadni" itt valóban emlékeztetést is jelent. Mert nincs két-
ség: nemcsak elutasította, el is felejtette. 

Azért felejtette el, mert el akarta felejteni. 
A belső  cenzorhoz nem nyúlunk, nem is nyúlhatunk. Tudjuk, eluta-

sítja a pszichológiát. Csak arra az instanciára tudunk hivatkozni, melyet 
egyedül ismer el: az észre. Újra kell olvasnia, amit elfelejtett. 

Persze, nem hagyja teljesen meggy őzni magát. De azért csendben azt 
mondja: „Mégis van ebben valami". Úgy építi vissza ifjúságát az életé-
be, hogy hisztorizálja; de azért visszaépíti. 

„Érdekes, amit az a Goldmann mondott." 

A miniszoknya 

Az élet számára a gondolkodás tárgya volt. De mint ilyen, minden 
érdekelte. A fontos és a kevésbé fontos egyaránt. Pontosabban szólva: 
mindent fontosnak tartott. Olvasta az újságokat, figyelte az embereket, 
a legkisebb változást is regisztrálta. 

A diákmozgalmak lázba hozták. A n őmozgalmak nemkülönben. 
A fiatalságot, mint minden filozófus, ő  is szerette. Igaz, szkeptikusan 

szokta ismételgetni azt az alapszentenciát, hogy „minden ringyó sz űz 
volt valamikor", de hát a sz űz mégis csak sz űz, és még lehet, hogy nem 
lesz ringyó belőle. A fiatalságban elvetett magok mégis nagyobb való 
színűséggel kelnek ki. 

Igazi feminista volt. Kora ifjúságában g őgösen írta: „Az asszony csak 
asszony". Ezt egyik legnagyobb eltévelyedésének tekintette: a n ő i ne-
met fölé helyezte a saját nemének. Az élethez bölcs asszonyokban lát-
ta az emberhez méltóbb jöv ő  letéteményeseit a jelenben. 

És minden jelenség, minden mozgalom egyetlen gondolat bizonyítéka 
volt: az embereket nem lehet egy ponton túl manipulálni. 

Lelkes volt, mikor bejött a miniszoknya divatja. Mikor a „maxi" el ő  
ször fenyegette a „mini" egyeduralmát, gondos alapossággal tanulmá-
nyozta a divatrovatokat. „Meglátják" — mondogatta—, „a maxi nem fogja 
tudni kiszorítani a minit. Bármit tegyenek is a divatkirályok: az emberek 
nem hagyják magukat egy ponton túl manipulálni." 

A kerekasztal lovagjai 

Mielőtt lediktálta, mindig felolvasta nekünk, amit írt. Ültünk az asztal 
mellett és hallgattuk. 

Mindig az asztal mellett és mindig kemény székeken. Fotelekben nem 
terpeszkedhetett senki, legkevésbé ő  maga. A vastag dohányfüstöt kés-
sel lehetett vágni (ablakot nem nyitott). 

Sokszorosított brosúrák, meghívók, beszámolók hátlapján fogalma-
zott. Soha tiszta papírt nem használt fel erre acélra. Az üres papír majd-
nem olyan szent volt a számára, mint a könyv maga; fogalmazvány cél-
jaira szinte bűn volt felhasználni. 

Akkor azt hittük, hogy ez a szokása akkor alakult ki, mikor szegény 
emigránsként takarékoskodnia kellett. Azóta azonban kezünkben van-
nak fiatalkori jegyzetei: azokat is elhasznált irományok hátlapján fo- 



galmazta. Úgy látszik, ez is személyiségéhez tartozott: tiszta papírra 
csak a már tiszta gondolat kerülhetett. 

Ugyanúgy olvasott föl, ahogy el őadott. De a „poénoknál" ránk nézett: 
leste a hatást. Nem öntetszelgésb ő l, persze; mi voltunk a „recipiensei", s 
ez volt a főpróba: látni akarta, hogy hat-e egyáltalán vagy hogyan hat 
az, amit ő  fontosnak tartott. 

Kritikánkban általában arra igyekeztünk, hogy az ó koncepcióján be-
lül maradjunk és ne kényszerítsük rá a miénket. 6 is mindig ezt tette 
velünk: ez hallgatólagos megegyezés volt közöttünk. 

Mégsem udvariaskodtunk egymással. Ha az alapgondolattal volt ba-
junk, mindig egyenesen megmondtuk neki. Ezt is kívánta t ő lünk. Ami 
nem jelenti azt, hogy sosem jött méregbe. Nem lehet elfelejteni azt a jele-
netet, mikor egy vita hevében olyan indulatos lett, hogy öklévé; kezdte 
az asztalt verni. Addig verte, amíg egyszerre csak el nem nevette magát. 

Ontologizálunk 

Hosszú éveken кeresztül együtt nyaralunk. Nagyszer ű  turista, időn-
ként még mi is nehezen tartjuk a tempót vele. 

Hegyre fel, hégyrő l le — a szivar mindig a szájában. Járunk vagy ülünk ;  
mezőn vagy erdőn — ő  mindig beszél. 

Szerétté nézni a tájat; a „természeti szép" nemcsak szemináriumok 
tárgya volt, élménye is. De az élmény, az csak az els ő  lépés. Utána át 
kell hatni gondolattal; értelmezni, értékelni, elhelyezni valamin ő  egész-
ben. A természet minden jelensége beépül az ontológiába. 

A fa dialektikus; a tehén kategóriát legel. A hajnal és az alkonyat a 
kontinuitás és diszkontinuitás egységét példázza; az új az azonosság 
és különbség egysége; az, hogy járunk, hol puszta helyváltoztatás, hol 
teleologikus tevékenység. 

Eleinte elfogadjuk, aztán fellázadunk. 
A fű  nem kategória, hanem fű  — mondjuk. A fa nem az éppígylét és a 

nem dialektikus egysége, hanem egy öreg bükk, melynek árnyékában 
megpihenünk. Nem teleologikus tevékenységet folytatunk, hanem egy-
szerűen sétálunk. 

Bolondozni kezdünk, ostobaságokat fecsegni és nevetni. És ő  is bo-
londozik, ostobaságokat fecseg, nevet. Majd egyszerre hirtelen megáll. 
homlokára üt és felkiált: „Nagy ég, az én tudatom már csak egy epiphe- . 
nomenon!" 

Az anekdotázó 

Nem vicceket mesélt, hanem anekdotázott. Töléneteit nagygonddal 
építette fel —egészen a csattanóig. Minden anekdotáján ő  nevetett el ő -
szór és mindig a legtovább, amíg könnyek nem csorogtak a szeméb ő l. 

Kimeríthetetlen volt a mesél ő  kedve. Mindig tudtunk tő le újat és újat 
hallani, de a már ismert történeteket sem untuk meg soha. Mikor a fabula 
neves emberekrő l szólt, akkor ezzel szokta bevezetni: „Ich kannte diese 
grof3e Zeit, als sie noch ganz klein war". 

Emberi gyarlóságok, kis piszkosságok és nagy iszonyatok egyaránt 
anekdotává formálódtak ilyenkor. A felcsattanó nevetés hol könny ű  volt. 
hol nagyon keser ű . 

Visszagondolva a fáradhatatlan mesél ő re és szórakoztatóra, egy 
olyan anekdota jut eszembe, amelynek nem elbeszél ője, de szereplője 
volt. Mikor kijött a börtönb ő l és szorongó barátai köré gy ű lve faggatni 
kezdték tapasztalatairól, csak ennyit mondott: „Es war sehr komisch". 

Vissza az időben 

Az öregedés tette vagy a baráti atmoszféra vagy egy régi gátlás lassü 
oldódása (valószín ű leg mind a három): egyre többet mesélt önmagá-
ról. Megindult a közös utazás vissza az id őben: a fékikor el őbb, majd 
az ifjúkor, végül a gyerekkor. 

A legnagyobb érzelmi telítettséggel arról a kisfiúról beszélt, akit any -
ja butának tartott, aki egész nap csak kerékpározott és Párizsban daco-
san megtagadta, hogy a Louvre-ba menjen: az állatkertet akarta látni. 
Aki mégis el őbb tanult meg olvasni, mint a bátyja, holott nem tanították 
az asztal ellenkez ő  oldalán ülve fordítva sajátította el a bet űket. Aki 
sosem kért bocsánatot; egész nap ült a sötét fáskamrába zárva, étlen 
szomjan és várta a pillanatot, mikor a szeretett apa hazaérkezik, lejön 
érte és ölében viszi fel magával a dolgozószobájába. A ió apa, aki a'' 
fiatalabb fiút választotta magának, men ő  maga is fiatalabb fiú volt és' 
ilyenként szenvedett megaláztatásokat. 

Mesélt a fiúról, aki Homéroszt és Coopert olvasva fedezte fel magá-
nak, hogy van igazi világ és hogy saját világa hamis és hazug. Aki ett ő l';! 
kezdve a könyvet valódibbnak hitte az életnél. 

Mesélt az ifjúkori barátságokról. A Benedek Elek házában eltöltött 
vakáciöról; a megrendülésrő l, mikc: a „tisztességes emberrel" találko-
zott. Rajongásáról Popper Leóért; a vele töltött meghitt délutánokról. 
melyek a m űvészet iránti közös szerelem köré rendez ődtek. „Sokkal  

tehetségesebb volt nálam" — szokta mondogatni a fiatal halottról. Seidler 
Irma hangjáról és arról a pillanatról, mikor egy firenzei kávéház tera-
szán újságot olvasva öngyilkossága hírét kellett elszenvednie. Ett ő l 
kezdve tériszonya volt. 

„Csak még azt mondja el nekünk, Ing.....— kérleltük őt. Elmond-
ta és lassan megisme пük. 

Az utolsó kötetek íróasztalán Freud m űvei voltak. 

VISSZA AZ ÉLETHEZ 
A HALÁLBAN 
Az ítélet 

Mikor megtudtuk, hogy rákja van, nem volt kétséges, hogy meg kel! 
mondani neki. Fia és orvos barátunk (az egyetlen orvos, akiben meg 
bízott, mert nem vette körül magát a szakélelem titokzatosságával) 
ment be hozzá a végzetes hírrel; mi az el őszobában vágyuk őket, szo-
rongva. 

Úgy vette tudomásul az ítéletet, hogy arcizma se rándult. 
Mikor bementünk, egyetlen igyekezete volt, hogy a mi szorongásun 

kat eloszlassa. Ebben nem volt semmi mesterkéltség, semmifajta el• 
játszott szerep. Egyszer űen úgy kezdett társalogni, mint mindig. Ne гт  
kellett alakítania a sztoikus bölcset: a sztoicizmus személyiségéhez tar 
tozott. 

Olyan természetességgel teremtette meg a szokásos atmoszférát, 
hogy nem tudtunk ellenállni. S ez így volt ett ől kezdve, állandóan é: 
mindvégig. Annyira, hogy ha nem vettük volna észre szenvezetének ha 
nyatlását, elérte volna, hogy elfeledkezzünk az ítéletrő l. 

Bloch egyszer azt mondta róla: „Du bist wie eme Pflanze". Nagyor 
szerette Tolsztoj novelláját , a Három halált; a „fa halála" volt számá 
ra a legemberibb halál. Mi, fiatalabbak, ebben a problémaérzékenyséc 
hiányát láttuk. Most kiderült, hogy személyes választása volt. Ebber 
a m űveiben élő  tiszta észlényben valóban volt valami az organikus ter• 
mészétbő l. Igen, olyan volt, mint egy növény és a fa halálát halta. 

A szeretet 

Egyre nehezebben ment a munka. Nem akarta abbahagyni az utols ć  
percig; de elaludtaz íróasztal mellett ég ő  szivarral a szájában. Az asz 
talt le kellett takarítani: a könyvek és papírok rendszeres rendetlensége 
eltűnt. Az embernek, aki mindig a M űnek és a M űben élt, fel kellett a M ű  
vet adnia. 

És ahogy a M ű  reménytelenné vált s az amúgy is befejezhetetlen be 
fejezés kilátástalanná, úgy olvadt le err ő l az öreg emberr ő l az á jég 
páncél, melybe mindig burkolódzott. Most a vállára tehettük a kezünkel 
és ő  is a vállunkra tette az övét. 

Minden érdekelni kezdte, ami eddig nem érdekelte: hogy milyen kö 
rülmények között dolgozunk, hogy van-e lakásunk, hogy mit eszünk é: 
hogy egészségesek vagyunk-e. Hogy mik a bánataink és az örömeink 
osztozni akart bennük. Legkisebb ügyeinkben is részt vett, izgalomma 
és együttérzéssel. 

Észrevette a gyerekeket. Figyelte, hogy milyenek; örömmel fedezte fi 
karakterük titkait; játszott velük. Es ők kedvesnek találták ezt a kis örege 
és úgy hívták: „Az öreg Gyuri bácsi". Mikor már nem volt ereje ahhoz 
hogy elolvassa a hozzá írt leveleket, a borítékról gondosan letépte 
bélyegeket — a gyerekek számára. 

Egyszer azt mondta: „Én olyan ember voltam, akit nem lehetett szeret 
ni." Ebben tévedett. 

A legfontosabb 

Lesoványodott, alig tud járni. Méltóságérzete sosem hagyja el, a test 
gyengeséget megfegyelmezi. Sokszor idézte Mu ster Echkardtot, ak 
szégyellte a testét. O is szégyellte a testét, a szellem esend ő  attributu 
mát. - 

A kórházban. Fogjuk a kezét és beszélünk hozzá. Munkáiról beszé 
lünk, arról, hogy hol mindenütt olvassák és szeretik. Arról, hogy mái 
Amerikában. is ismerik gondolatait, hogy sokat írnak róla, hogy vitat 
ják. Bólogat, de nem figyel. 

Egyszer csak megszólal. „A legfontosabbat, a legfontosabbat azt nem 
értem." „Mi az a legfontosabb" — kérdezzük. Ö: „Azt még nem tudom." 

A halált is meg akarta érteni. 
A fa halálát halta, és mégis: mindvégig volt a Logosz. ❑ 

A vallomás 1976-ban született, ez az els ő  magyar nyelvű  publikálása Szerb-
horvátul (Mirko Gotesman fordításában) megjelent a szabadkai Rukovet folyóirat 
Lukács Ontológiájával foglalkozó tematikus számában (1981/1). 
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PREDRAG VRANfCKI 

MARXISTA 
ELLENTMONDÁSOK 

Lukács György a modern dráma fejl ődéséről szóló fejtegetéseivel, vala-
mint A lélek és a formđk (1911) cím ű  esszégyű jteményével kezdte ter-
mékeny elméleti és szellemtörténeti munkásságát. Egyetemi tanulmá-
nyait Heidelbergben végezte, és itt, az európai filozófia és szeilem-
tőrténet legértékesebb hagyományai, els ősorban a német klasszikusok 
és Hegel, illetve a neokantizmusnak és Weber szociológiai iskolájának 
alapján építette ki elméleti koncepcióját. Ebben az id őben még erőteljes 
hatást gyakorolt rá Georg Sjmmel. A marxi elmélettel való els ő , gim-
náziumi találkózásának emléke kissé már elhalványodott, majd az els ő  
világháború általános válságának hatására fölelevenedett. Lukács elmé-
leti munkásságában megkülönböztetett figyelmet szentel Hegelnek, kü-
lönösen A szellem tenomeno/6giđjának (A regény elmélete. 1916). 
(gy Hegel és Feuerbach közvetítésével került közel másodízben a 
marxizmushoz, s felismerte Marx dialektikájának különleges jelent ősé-
gét. Abban a kísérletben, hogy Hegelt és Marxot egységes történelem-
filozófiává ötvözze, felismerhetjük Szabó E rv in baloldali szocialista szin-
dikalizmusának hatását is. E hatásról maga Lukács a kés őbbiekben 
azt ína, hogy sok szempontból pozitív volt, de absztrakt szubjektivizmus 
és etikai vonások terhelték.' 

Ilyen eszmei álláspontok alapján csatlakozik a munkásmozgalomhoz, 
magáévá teszi a polgári társadalom marxista kritikáját, és a Magyar 
Tanácsköztársaság idején közoktatásügyi népbiztos lesz. 

A Tanácsköztársaság megdöntése után Bécsbe emigrált, ahol a Kom-
munista Internacionálé sajtószervének, a Kommunismusnak a munka- 

1  Lukács: Mein Wig zu Marx. Schгitten zur Ideologie und Politlk. [Utam Marxhoz. гrások 
ideoldgiárdl és  polltikIrdlj Neuwied und Berlin, 1967. Elsó közlés: lntemationale Litera-
tur, 1933. 3. évf. 2. füzet 

társa. 1928-ban Moszkvába megy, s a Marx—Engels Intézetben, kés őt 
a Szovjet Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetében dolgozik egE 
szen a háború végéig, amikor visszatér Magyarországra. 

Az 1919-tő l 1923-ig készült tanulmányait 1923-ban adja ki Történt 
lem és osztđ lytudat címmel. 2  

Lukács számára — miként e m űve előszavában hangsúlyozza —  Mai  
dialektikus módszere volt a központi kérdés, amelyet a marxisták nin 
csak hogy nem dolgoztak fel, hanem meg sem értettek. Rosa Luxen 
burgot tartotta az egyetlen marxistának, aki módszertani-ökonómil 
szempontból is képes volt továbbfejleszteni Marx elméletét. Lukács a 
vallotta, hogy Luxemburg munkásságának bíráló értékeléséb ő l és tag 
lalásából kell kiindulni. „Ezen az úton módszertanilag döntő  jelenti 
ség űek Lenin írásai és beszédei." 3  

Lukács feladatul tűzte ki önmaga számára Marx elméletének mindi 
„kijavítás" nélküli helyes megértését. „Ez azonban egyszersmind tá 
gyi-tartalmi állásfoglalást is jelent a jelen időszerű  problémáival szen 
ben; a marxista módszer e felfogásának megfelel ően ugyanis annak e 
sődleges célja a jelen megismerése." 4  

Annak a véleménynek alapján, hogy az utóbbi forradalmi évek tapas; 
talatai igazolták az ortodox (tehát kommunista) módon felfogott marxi; 
mus minden alapvető  vonását, Lukács arra az álláspontra helyezkedet 
hogy éppen e „konkrét és történelmi dialektika" problémaköréne 
megközelítésében szükséges az elmélet megalapítójából — Hegelbt 
kiindulni. 5  

Miként 1922-ben írt el őszavában egyértelm űen kifejti, célja nem a tel 
esség és a rendszer kialakítása, hanem az, hogy „a dialektikus módsze 
kérdése, mint él ő  és aktuális kérdés, vita tárgyává váljék". 6  

Lukács fejtegetéseiben erre a módszertani vonásra helyezi a f ő  hang 
súlyt. Ironikusan szól a tények el őtti revizionista meghajlásról, és helye 
sen mutat rá: a bornírt empirizmus nem látja be, hogy a „tények csak 
megismerés céljának megfelel ően mindig különböző  módszertani feldol 
gozás után válnak tulajdonképpeni tényekké". Az empiristák úgy véli 
— és ennek behódolnak a nem dialektikus revizionisták is —, hogy mindi 
statisztikai szám, minden adat gazdasági „tény"; figyelmen kívül hagy 
ják, hogy „már a legegyszer űbb felsorolás, a 'tények' kommentár nélkü 
egymás mellé állítása is interpretáció";' a tényeket már ebben az ese 
ben is egy elmélet, egy módszer fel ő l közelítjük meg, kiragadjuk őket at 
bói az életösszefüggésbő l, amelyben eredetileg megjelentek, és egy e 
mélet összefüggésébe ágyazzuk be őket. 

Másfelő l, a marxista elmélet fejl ődése szempontjából döntő  jelentősÉ 
get tulajdonítva Engels munkásságának, Lukács egy megjegyzést tes; 
amely bizonyos értelemben pontos, de egyoldalú. Felsorolja, hogy Er 
gels a dialektika mely mozzanatait dolgozza fel, majd saját dialektika 
koncepciójával összhangban hozzáf űzi: „Nem is említi azonban a Iegk 
nyegesebb kölcsönhatást, a szubjektum és objektum dialektikus kapc& 
latét a történelmi folyamatban, nemhogy a módszertani megfontolása 
(e kapcsolatot megillet ő) központjába helyezné. E meghatározás nélki 
azonban a dialektikus módszer már nem forradalmi, a 'folyékony' foga 
rak (végső  soron látszólagos) fenntartása ellenére sem." 8  

Lukács abbéli szándékában, hogy felülemelkedjen a kontemplatív mi 
terializmuson és mindenfajta fatalizmuson, s a valóságnak mint öntörvi 
nyű  objektív ténynek az idealista és materialista interpretálásán, Mar; 
nak az elmélet és a gyakorlat egységére vonatkozó alapelvében (k(lön) 
sen a Feuerbachról szóló tézisekben) látja az ember történelmi probk 
májának megoldását. Ezért hangsúlyozza a szubjektum és objektul 
dialektikus kapcsolatát a történelmi folyamatban, és a módszert a törtt 
nelmi valóságra korlátozza. Lukács ezt az álláspontját . — különös tekints 
tel a természet dialektikájának kérdéšére — a könyv egyik lapalji jegyz i  
tében fejezte ki a legérzékletesebben: „Nagyon fontos a módszernek 
tö гténelmi-társadalmi valóságra való korlátozása. A dialektika engel 

2  Ez a Lukács gondolatainak kivételes mélységét érzékeltet б  tanulmánykötet 1923-ban] 
lent meg Berlinben, a Malik Verlag kiadásában Geschlchte und Klassenbiwusstsel 
Studien über Marxistische Dialectique [Tđrtéfiler és osztálytudat. Tanulmányok 
marxista dialiktikáгб I] címen. 
Lukács: Тбгténilem és osztálytudat Magvetб , Budapest 1971. 202. o. 

'I.  m. 204. 0. 
A marxista elmélet korabeli fejl бdési szakaszának ezt a tendenciáját — hogy Marx tan 
mányozását Hegel dialektikáiénak tanulmányozásához kell kötni — Lenin is határ оzott г  
támogatta. A harcos materializmus јelentбségérбl (1922) c. cikkében ezt írja: „A heg 
dialektika materialista értelmezésének marxi alkalmazására támaszkodva nekünk mindi 
részletében ki kell dolgoznunk ezt a dialektikát. A folyóiratban materialista tolmácsoláss 
ellátott szemelvényeket kell közölnünk Hegel fó múveib бl, s azokat a dialektika alkalm 
zásának marxi példáival, valamint gazdasági és politikai viszonyokból merített példák 
kell magyaráznunk. Ilyen példákkal különösen nagy sz đmban szolgál a legújabb történ 
hm, mindenekelбtt a jelenkori imperialista háború és a forradalom. A Pod znamene 
madcszizma [A marxizmus zászlaja alatt] szerkesztóinek és munkatársainak szerintem 
hegeli dialektika materialista baráti körévé kell válniuk." (Lenin Összegy űjtött M űveim 
orosz kiadása, 33. kötet, 207-209. 0. — Szerk. fordítás.) Lukács mellett ezt a törekvé 
igyekezett képviselni különösen Korsch, Bloch és Deborin, mindegyikük természetese 
salitsagos és gyakran igen különböz б  módon. Ezt az irányzatot véglegesen a sztálini 
mus idején ítélték el, noha már a szóban forgó el бzб  idószakban is voltak ellenlábasai. 

e I. m.  208.0.  
'I.  m. 217. o. 
s I. m.  214.0.  
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ábrázolásából származo felreertesek lényegében azon alapulnak, hogy 
Engels - Hegel hamis példáját követve - a természet megismerésére is 
eterjeszti a dialektikus módszert. Ugyanakkor a természet megjsmeré-
sében nincsenek jelen a dialektika dönt ő  meghatározottságai: szubjek-
:um és objektum kölcsönhatása, elmélet és gyakorlat egysége, a kategó-
'iák szubsztrátumának történelmi változása mint a gondolkodásban való 
negváltozásuk alapja stb. Itt sajnos egyáltalán nincs lehet őségünk arra. 
fogy részletesen tárgyaljuk e kérdéseket. " 9  

Ezt a részt élesen bírálta a korabeli Lukács-ellenes polemika egyéb 
mozzanatok alapján is, amelyeket a kés őbbiek során taglalunk. A köny- 
etelmarasztalták vagy elhallgatták. Kétségtelen, hogy Lukács túl mesz-

>zfre merészkedett, amikor elvetette a természet diaiektikáját (kés őbb 
meg is tapadta ezt a mézétét). Az is kétségtelen azonban, hogy a bí-
'álóinál helyesebben tapintott rá korunk problematikájára és annak 
szükségességére, hogy Marx dialektikáját teljes mélységében és átfo-
~ óan éppen a történelemre kell vonatkoztatni - a történelemre, amely 
sok szempontból kezdett kicsúszni a helyes marxista értelmezés köré-
)ő l. Lukács ilyen éhelemben joggal bírálta Engelst, mert felismerte, hegy 

dialektikának az általános, ontológiai koncepcióira való korlátozása 
cövetkeztében háttérbe szorul a történelmi folyamatok dialektikája, s a 
örténelem folyamatai mechanikus meghatározottságúnak t űnhetnek, s 
~z ember egyszer űen elvész, a többi természeti lényhez hasonlóan csak 

fejlődés egyszer ű  mozzanatává válik. 

Lukács, ezt elkerülend ő , szerintem túl messzire ment. Másfel ő l vi-
Izont helyesen ismerte fel az ember modern prablematikájának lényegét, 
~s - a dialektikát a történelmi-társadalmi valósagya korlátozva - bizo 
tyos értelemben elvégezte a komplex és ellentmondó folyamat elemzé 
sét, és ezek az elemzések felülmúlták a Lenin utáni marxista elméletírók 
valamennyi korábbi eredményét. t0  

Lukács a többi teoretikusnál jobban megértette Marxnak a Feuer-
~ach-tézisekben kifejtett zseniális ember-koncepcióját, hogy az érzéke 
ést, az objektumot, a dolgokat az ember érzékelési tevékernységeként. 
fyakorlatként kell értelmezni; felismerte a létnek mint társadalmi folya-
natnak a lényegét, s magát a létet mint az emberi tevékenység produk-
umát. A lét ontológiai síkja ezáltal csak a történelmi létre korlátozódik. 
is ez vezet a történelmi létnek a forradalmi emberi tevékenység produk-
umaként való helyes felismeréséhez, ezáltal az embernek a társadalmi-
örténelmi folyamat szubjektumaként ésobjektumaként való helyes értel- 
mezéséhez. 

Ennek az összefüggő  történelmi folyamatnak az elemzésével kapcso-
atban Lukács döntőnek tartja a totalitás kategóriáját. A meghatározott 
:otalitás a valóság alapkategóriája. E kategória világos felismerése nél-
<ül nincs lehetőség a tö гténelmi folyamatoknak egységes folyamatként 
afó megértésére. „Minden egymással szakadatlan dialektikus kölcsön-

utósban álló társadalmi jelenség tárgyiságformáinak ez a szünet nélküli 
áltozása, egy tárgy megismerhet őségének létrejötte azon meghatáro-

?ott totalitásban betöltött funkciója alapján, amelyben szerepet játszik, 
Gépessé teszi a dialektikus totalitásszemléletet - és egyedül azt! - a 
valóság társadalmi történésként való megragadására." 11  

Lukács tehát nem a gazdasági vonatkozások történelemszemléletben 
való kidomboritásában látja a dönt ő  különbséget a marxizmus és a pol-
gári ismeretelmélet között, hanem a „totalitás néz őpontjában". t2  Olyan 
'jelentőséget tulajdonít a totalitás kategóriájának, hogy az ismeretelmélet 
forradalmi elve letéteményesének tartja. 13  

A totalitás nézőpontja azonban nem csupán a megismerés tárgyát, ha-
nem a szubjektumát is meghatározza. A polgári tudomány a társadalmi 
jelenségeket mindig az egyén álláspontjáról szemléli. Az egyén állás-
pontjáról azonban nem adódhat semmiféle totalitás, csupán egy-egy 
részterület aspektusai, töredékes ismeretek, összefüggéstelen „tények" 
'agy absztrakt résztörvények. A tárgy totalitása csak ókkor tételezhet ő , 
'ia maga a tételező  szubjektum is totalitás. A modern társadalomban a 

I. m. 215 . 0. Lukács kizárólag itt , e lapalji jegyzetben зelyezkedik negatív álláspontra a ter-
mészet dialektikđjának koncepciójával szemben , noha ez az álláspont logikusan követke 
zik fejtegetéseinek gondolatmenetéb ő l. 

10  Erdekea , hogy a marxista elmélet mai fejládési szakaszában bizonyos értelemben hasonló 
folyamatnak lehetünk tanúi. A sztálinista ontológia annyira figyelmen kívül hagyta a specifi-
kus történelmi dialektikát és az embert, hogy ez újabb reakciót (Bloch, Horkheimer, Adorno, 
Marcuse, Lefebvre, sartre ), s a dialektikának a történelmi valóságra való korlátozását 
(sartre és más marxisták ) váltott ki . A természet dialektikája számukra vagy valami be nem 
bizonyított, vagy a mai ember történelmi, forradalmi gyakorlata szempontjából irreleváns 
véleményem szerint ezáltal szükségtelenül és oktalanul besz űkül a filozófiai elemzés tere. 
jóllehet teljesen igazuk van, amikor a történelmi problémakörre összpontosítják figyelmü-
ket. 

11  L m.  229.0.  
121  m. 247. o. 

totalitás néz őpontját kizárólag az osztályok szolgáltatják. A klasszikus 
közgazdaságtan az egyes t őkés nézőpontját vette alapul, Marx azonban 
radikálisan szakít ezzel a módszerrel, a termelés szubjektumát, az osz-
tályt is totalitásként szemlélve. 

Az ökonómiai fatalizmus és a szocializmus etikai megalapozása szo-
rosan összetartozó jelenségek. Bernstein, Tugan-Baranovszkij és  O.  
Bauer koncepciója a módszertani individualizmus következménye. Az 
egyén nézőpontjából szémlélve a környez ő  világ brutális és értelmetle-
nül sorsszerű  - a cselekvési lehetőség e világ törvényeinek megisme-
résére és hasznosítására vagy az ember etikai megváltoztatására korlá-
tozódik, a világ megváltozása érdekében. 

Az egyik irányzat a mechanikus ember-koncepcióhoz, a másik a pusz-
ta kívánalom posztulátumához vezet, s mindkét irányzat „a totális szem-
lélet szétszakítása, ugyanis az elmélet és gyakorlat egységét bontja 
meg. A valóság azonban csak totalitásként ragadható meg, és áthatásá-
ra csak olyan szubjektum képes, amely maga is totalitás". t4  Ez a szub-
jektum maga az osztály. „Csak az osztály képes a társadalmi valóság 
cselekvőáthatására és totalitásának megváltoztatására." 15  Éppen ezért 
a proletariátus mint a gondolkodás szubjektuma egy csapásra megoldja 
a tehetetlenség paradoxonét: a tiszta törvények fatalizmusa és a tiszta 
érzület etikája közti dilemmát. „A proletariátus osztálytudatának hordo-
zója, küldetésének lelkiismerete" 16  a párt. 

Lukács az osztálytudatot nem úgy értelmezi, mint az osztályt alkotó 
egyének képzeletének, gondolatainak, érzelmeinek összességét vagy 
átlagát. „Az osztálynak mint totalitásnak a történelmileg jelent ős cselek-
vése mégis ettő l a tudattól függ, innen ismerhet ő  meg, nem pedig az 
egyének gondolkodásától stb." t7  Eppen ezért kiemeli azt a distanciát, 
amely az osztálytudatot az osztály tagjainak empirikus, élethelyzetükr ő l 
kialakult gondolataitól elválasztja. Ebb ől adódik a probléma: különböző -e 
ez a distancia egyes osztályok esetében, mekkora ez a különbség, és mi 
a szerepe az említett osztálytudatnak, tekintettel ezekre az eltérésekre. 

Lukács osztálytudat-koncepci ćja ilyen értelmezésben bizonyos mérté-
kig idealizált, olyan megfoghatatlan tényez őként, amely döntő  szerepet 
játszik a folyamatokban. Ellentmond Lenin koncepciójának az osztály (a 
proletariátus) küls ő  tudatformálását illet ően, és a hangsúlyt kizárólag e 
tudat történelmi totalitásból ered ő  kialakulására helyezi. A történelmi ta-
pasztalat részben tagadja ezt. 

Lukácsnak azonban ez lehet őséget nyújtott egyéb jelent ős következ 
tetések levonására. Els ősorban rámutat a korábbi társadalmi formációk 
osztálytudatának és társadalami rendszerének viszonyára, továbbá arra, 
hogy a kapitalizmusban a burzsoá képtelen maradéktalanul tudatosítani 
osztályhelyzetét,. mert ez a felismerés osztálya mulandóságának meg-
állapításával járna; leszögezi, hogy „ez az ellentmondás az ideológia és 
a gazdasági alap megszüntethetetlen ellentétében fejeződik ki". Az osz-
tálytudat dialektikájának alapja a (kapitalista) egyén, az egyes t őkés min-
tájára felfogott individuum és a „természettörvényszer űen-szükségsze-
rű , a tudat által elvileg nem befolyásolható fejl ődés közti feloldhatatlan 
ellentét: elmélet és gyakorlat így áthidalhatatlan ellentétekként lépnek fel 
egymással szemben". 18  

Másfelő l joggal rója fel a vulgármarxistáknak, hogy nem vették figye-
lembe az osztálytudatnak ezt a szerepét, és a nagy elvi harc helyébe a 
kicsinyes „reálpolitikát" állították - ezen a téren pedig a burzsoázia erő -
sebb, mert nagyobb lehetőségek állnak a rendelkezésére. „Az ebb ő l a 
pozícióból kiinduló osztálytudat feltétlenül ugyanazt a szerkezetet mutat-
ja, mint a burzsoázia tudata." 19  

Éppen ezért, ha bekövetkezett a gazdasági-politikai válság, „a forra-
dalom sorsa a proletariátus ideológiai érettségétől, osztálytudatától " 20  
függ. 

A proletariátus számára saját „ideológiája" nem pusztán zászló, amely 
alatt harcol, nem tulajdonképpeni célkit űzéseit jelzi, hanem maga a cél-
kitűzés és fegyver. A proletariátus elvtelen taktikája „a történelmi mate-
rializmust puszta 'ideológiává' aiacsonyítja le, és polgári (kispolgári) har -
ci módszert kényszerít a proletariátusra". 21  

Ha pontosnak fogadjuk el Lukácsnak azt a meghatározását, hogy az 
osztálytudat nem az egyedek vagy összességük pszichol ćgiai tudata, 
hanem „az osztály történelmi helyzetének tudatossá vált értelme", 22  ak-
kor alapjában véve pontos a forradalom sorsára vonatkozó fenti követ-
keztetés. Ez feltételezi, hogy a proletariátus és történelmi szerepér ő l, fel 
adatairól, harcának céljáról akotott tudata is minden szempontból elég-
gé fejlett. 

Lukács számára világos, hogy a proletariátus életében és tudatában 
mély nyomokat hagy létformája, életkörülményei, az elembertelenedés 

' Lukács természetesen feltételezi, hogy elkerülhetetlen egész kutatási területek s ezeken 
belül egyes problémakomplexumok elemeinek izolálása. A döntő  kérdés csak az, hogy ez 
az izoláció csupán eszközként szolgál-e az egész megismerésére, vagy pedig öncélúvá 
válik, hiszen „a marxizmus számára végsб  soron nem létezik önálló jogtudomány , nemzet-
gazdaságtan , történelem stb., hanem csupán egyetlen, egységes - történelmi-dialektikus 
- tudomány, amelynek tárgya a társadalom mint totális fejlбdés". (I. m. 39. o.) Lukđcs gon-
dolatmenete vonatkozózásában jelentós tény, hogy ebben az id бszakban, amikor még 
nem ismerte Marx 1844. évi kéziratait, a kés бbbi elemzéseivel szinte azonos következte-
tésre jutott. 

° 1. m. 262. 0. 
' 5 1. m. 263. 0. 
6 1. m. 265. 0. 

" 1 . m. 278. 0. 
18 1 . m. 269. 0. 
19 1 . m. 302. 0. 
~0 1 . m.  303. 0. 
2' 1. m. 304. 0. 
221 m. 308. 0. 



és az elidegenedés. Nem csoda, hogy emiatt gyakran az empirizmus 
vagy az utópia zsákutcájába téved. Éppen ezért nem kell illúziókat táp-
lálni, de nem is szabad alábecsülni a meglév ő  erőket az osztálytudatot 
és érvényre juttatásának lehet őségét tekintve. 

Már maga az a tény , hogy minden proletárforradalom létrehozta állam 
és társadalmi szervét, a munkástanácsot , annak a jele , hogy a proleta-
riátus osztálytudata meg tudja haladni vezet ő  rétegének (ti. a szociál-
demokrata vezet őségnek ) elpolgáriasodását . „A forradalmi munkásta-
nács , amelyet sohasem szabad opportunista karikatúráival összetévesz-
tenünk , egyike azoknak a formáknak , amelyekért a proletár osztálytudat 
létrejötte óta szakadatlan harcot folytat . Léte és állandó fejlődése azt mu-
tatja, hogy a proletariátus már a tudatosulás, a gy őzelem küszöbén áll. A 
munkástanács ugyanis a kapitalista eldologiasodás politikai-gazdasági 
meghaladása. "23  

Következésképp az új, osztály nélküli társadalomért folytatott harc. 
amelynek a proletariátus diktatúrája csak egyik szakasza , „nemcsak a 
külső  ellenség , a burzsoázia elleni küzdelem , hanem egyben a proleta-
rjátus önmagával folytatott csatája is azon elszürkítő  és megalázó ható 
sok ellen, amelyeket a kapitalista rendszer gyakorol az osztálytudatra. 
Csak akkor győzött valóban, ha legyőzte önmagában e hatásokat (...). A 
proletariátusnak semmiféle önkritika miatt sem szabad szégyenkeznie. 
mert győzelme csak az igazság gy őzelmét jelentheti; ezért az önkritika -
életeleme." 24  

Lukács fejtegetéseiben megkülönböztetett figyelmet szentel az eldob-
giasodásnak és a proletariátus tudatának 2 5  Elsősorban azt taglalja, hogy 
az áruviszony , a munkamegosztás, az áru fetisizálása és eldologiaso-
dása milyen mértékben hat a társadalom életére. Marx nyomán megálla-
pítja, hogy a termelőknek a termel őeszközeiktő l való elválasztása, a ter-
melési egység széttagolása és felbomlasztása folytán a modern kapita-
lizmus fejlődésében a munkás maga is a mechanikus rendszer mechani-
kus részévé válik - a termelés mechanizálódása izolált, absztrakt „ato-
mokká" teszi a munkásokat, akik többé nem közvetlenül és szervesen. 
nem munkateljesítményük révén tartoznak össze: összefüggésüket an-
nak a mechanizmusnak absztrakt törvényszer űségei közvetítik, amelybe 
bele kell illeszkedniük. 

Ez az izoláltság és atomizáltság persze csupán látszat. Különösen ak-
kor alakul ki, amikor a termelés történelmi fejl ődése megteremti a szabad 
munkást, aki tudatában van annak, hogy a munkaer ő  birtokosa. „Hely-
zetének sajátos volta abban van, hogy ez a munkaer đ  az egyedüli birto-
ka. Sorsában az egész társadalom felépítésére nézve tipikus , hogy ez 
az önobjektiválódás, az ember egyik funkciójának áruvá válása, a leg-
pregnánsabban juttatja kifejezésre az áruviszony elembertelenedett és 
elembertelenítá jellegét." 26  

Ez az objektiválódás valamennyi dolog közvetlen dologjellegét rejti el: 
a földbirtokostól, a földtő l, a tőkétől kezdve a virtuózig, aki áruba bocsátja 
tehetségét, és saját, objektiválódott és eldologiasodott képességének 
funkcionálásával kapcsolatosan is kontemplatív attit űdöt vesz fel. 

Ez az áruvá válás az ember egész tudatára rákényszeríti struktúráját: 
„az ember tulajdonságai és képességei többé nem kapcsolódnak össze 
egymással a személyiség szerves egészévé, hanem olyan 'dolgokként 
jelennek meg, amelyeket az ember 'birtokol' és 'elidegenít', mint a kör-
nyező  világ különféle tárgyait" 2 7  

A munkamegosztás, az eldologiasodás és a teljesítmény specializáló-
dása következtében az egészr ől alkotható minden kép elvész. Ha a filo 
zófia is így, különállóan szemléli a kérdéseket és szem el ő l téveszti a 
totalitást, akkor az elidegenedett és eldologiasodott világot tartja az 
egyetlen lehetséges, az ember számára felfogható világnak. 

Lukács véleménye szerint a modern kritikai filozófia is az eldologiaso-
dás tudatstruktúrájából ered. 28  

I. m. 317. o. Lukács külön tanulmányt szentelt az „eldologiasodás" problémakörének, 
amely Tčrténelem és osztálytudat c. kötetének magva; a továbbiakban er гб l lesz szó. 

24  I. m. 317-318. o. 
25 Lukács az eldologiasodás (verdinglichung) fogalmát Marx Tбkéjébб l, az áru fétisjellegének 

elemzésébe) veszi át. Az árustruktúra lényege, hogy valamely viszony, valamely szemé-
lyek közötti kapcsolat látszólag dologszení jelleget tilt, és a tárgyak közötti és iránti ilyen 
viszony - mely a lét értelmezésének egyetlen kiindulópontjává válik - az árufetisizmus, az 
eldologiasodás jelensége. Lukács tehát бsszes további elemzését és következtetését Marx 
ánјfetisizmusról szóló zseniális meglátásaira építi; miként láttuk, Marx ezeket már eleve 
felvázolta az elidegenedés elemzésében, a Gazdasági-fibozótul kéziratokban - de ez 
még nem volt közismert , amikor Lukács aszóban forgó m űvet írta. 
I. m. 332. o. 

271  m. 344. o. 
28  I. m. 359 . o. A modern filozófia racionalizmusát , a valóság iránti kontemplatív viszonyai. 

sut azt az illúzióját elemezve , hogy maga a valóság is az ész , az értelem produktuma. 
Lukács bírálja Engels interpretációját és a kanti „magánvaló dolog " kritikáját. Az a meg 
jegyzése azonban, mely szerint Hegel számára a „magánvaló" és a „számunkra való" nem 
ellentétet jelent, hanem ellenkezбleg, sz0kségsze гú korrelátumokat (392. o.) figyelmen 
kívül hagyja , hogy Engels a „magánvaló " fogalmát kanti, nem pedig hegeli értelemben 
veszi, s hogy kritikája Hegelnek a Kant-agnoszticizmusára vonatkozó helyes bírálatára 
épül. 
Az a bíráló megjegyzése pedig, hogy Engels az iparés a kísértetezés ténykedését gyakor 
latnak minбsíti -téves , ha a kísértetet kizárólag kontemplatív viszonynak veszi , és helyes 
ha e kategбгia nem meríti ki a történelmi gyakorlat fogalomkörét (393. o .). Ekkor még nem 
adták Id A tenmészet dialektikáját, Engeisnek azt a m űvét, amelybбl kitűnik, hogy tágab 
ban  és mélyrehatóbban felvázolta a gyakorlat problémakörét. 

Felhívja a figyelmet a polgári társadalom emberének és a polgári filo 
zófiának közös vonására , a szubjektum és objektum , az ember és tár• 
sadalom ellentmondásosságára , s Marx gondolatmenetét követve a ~ 

elmélet és gyakorlat problémáit illetően felvázolja a szubjektum és objek 
turn problémakörének megoldási lehet őségét. 

„A kapitalista társadalom embere úgy áll szemben a - saját maga 
I mint osztály) által - 'csinált ' valósággal, mint valami lényegétő l idegen 
természettel ', ellenállás nélkül ki van szolgáltatva e természet 'törvé-
nyeinek ', tehát tevékenysége annyiban állhat csupán , hogy egyes törvé-
nyek kényszerű  folyamatát saját (egoista) érdékei számára használja ki. 
De ebben a 'tevékenységében' is megmarad - a dolgok lényege szerint 
- a történés objektumának ;  nem lesz szubjektuma." 29  

Tevékenységének háttere belülre tev ődik át: egyrészt az ember által 
felhasznált törvények tudata lesz, másrészt az események lefolyásával 
kapcsolatos belső  reakcióé. 

A szubjektum és objektum filozófiai ellentétének és viszonyának alap-
vető  problémája ebből a megosztottságból ered. Csak amikor „az igazat 
nem csupán szubsztanciának, hanem éppen annyira szubjektumnak is 
tekintik; amikor a szubjektum (tudat és gondolkodás) a dialektikus folya-
matnak egyidejűleg megteremtője is, produktuma is; ha ennek következ-
tében egyidejű leg egy önmaga teremtette világban mozog, amelynek tu-
datos alakja ő  maga , és ez a világ mégis a legteljesebb objektivitással ér-
vényes a számára, csak ebben az esetben lehet megoldottnak tekinteni 
a dialektika és vele együtt a szubjektum és objektum, gondolkodás és 
lét, szabadság és szükségszer űség stb. ellentétek feloldásának prob 
témáját" 30  . 

Csak ilyen beállítottság révén változik meg az elmélet és gyakorlat, a 
szabadság és szükségszer űség viszonya . A valóság általunk teremtetl 
volta elveszíti fiktív lényegét: tö гténelmünket „mi magunk csináltuk, és 
ha képesek vagyunk arra, hogy a valóság egészét történelemnek (tehái 
a mi történelmünknek, mert másmilyen nincs) fogjuk fel, úgy valóban fel 
emelkedtünk arra az álláspontra, ahol a valóságot saját magunk 'tényle-
ges cselekvésének' tekinthetjük. A materialisták dilemmája értelmét 
vesztette, mert racionalista korlátozottságnak bizonyul, formális értelem-
ben dogmatizmusnak, mely tetteinkként csak tudatos cselekedeteinket 
képes elismerni, mely a történelem általunk létrehozott környezetét, a 
történelmi folyamat produktumát bennünket idegen törvényszer űségek 
alapján befolyásoló valóságnak fogja fel". 31  

Lukács ezzel az elemzéssel - amely azzal a következtetéssel zárul, 
hogy a történelem esetében nem valamilyen szigorú törvényszerüségek-
гбl van szó , hanem a történelem emberi alkotás , és az emberi tevékeny-
ség tendenciáinak hatása alatt áll - túlhaladta a korabeli marxisták több-
ségének mechanikus materializmusát és ontologikus felfogását, azokét, 
akik éppen úgy szembeállították egymással az embert és a történelmet, 
mint a filozófusok a szubjektumot és az objektumot. 32  Itt merül fel azon-
ban a marxista filozófia újabb hatalmas problémája: mennyiben tekinthe 
tők a történelmi folyamatnak ezek az immanens tendenciái - amelyeket 
Lukács túlságosan is szubjektivizált - valóban törvényszer ű , nem pedig 
absztrakt törvényeknek; mekkora cselekvési szabadságot „engedélyez-
nek" ezek a történelmi individuumnak, s tekintettel a történelem egy-egy 
korszakára, milyen különbségek vannak a cselekvési szabadság lehet ő-
ségei között a történelem egységes folyamatában. 

Lukács érdeme, hogy élesen megfogalmazta a kérdést - nem minden 
gondolatot és mondatot, de a tendenciát tekintve -, mégpedig eredeti, 
marxista szellemben; hogy valóban túlhaladta azt a kritikai realista, nem 
pedig marxista nézőpontot, amely a természetet befejezett objektumnak, 
a szubjektumot pedig olyan befejezett szubjektumnak tekintette, amely 
kizárólag ismeretelméleti és gondolati-kritikai szempontból értelmezi az 
adott természeti valóság külső  megnyilvánulási formáit. A természet 
azonban - miként Lukács e m űvében több helyütt hangsúlyozza - „tár-
sadalmi kategória, vagyis mindig társadalmi tényez ők határozzák meg, 
mi számít a társadalmi fejl ődés meghatározott fokán természetnek, mi-
lyen e természet viszonya az emberhez, és milyen formában megy vég-
be az ember konfrontációja e természettel, tehát mit jelent a természet 
formája és tanalma , terjedelme és tárgyisága szerint". 33  

Ilyen megfontolás alapján Lukács élesen bírálja a tükröz ődés teóriáját, 
amely szerinte ugyanúgy mitológia, mint, Platón emlékezés-elmélete. 

Ezt a mozzanatot erőteljesen támadták, de nem marxista módon: nem 
tartották meg azt, amit Lukács - a problémával birkózva - helyesebben 
ismert fel bírálóinál. Lehetetlenség a naiv vagy a kritikai realizmus néz ő-
pontjából Lukácsot támadni és a marxizmust képviselni. Lukács törekvé-
sét ugyanis meghatározza azaz alapvet ő  és helyes szempont , hogy túl-
haladja az egyszer s mindenkorra adott és egymással szembeállított 
mozzanatok: a szubjektum és objektum szembeállításának korlátait. Ez 

I. m. 398. o. 
~o I. m.  410.0.  
" I. m.  414.0.  
32  Lukács az osztály történelmi céljainak és aktivitásának viszonyát így látja: „A proletariátus 

osztálycéljainak követése egyszersmind a társadalom - objektív - fejlбdési céljainak tuda-
tos hozzájárulása nélkül absztrakt lehet бségek, objektív korlátok kell hogy maradjanak." I. 
m. 420. o. 
I. m. 525-526. o. 
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a kettősség , a német filozófiának ez a sarkalatos problémája — amely -
Fichte abszolút szubjektumkoncepciójában és Hegel zseniális identitás-
elméletében lehetetlenné teszi a két heterogén mozzanat közötti kap-
csolat megteremtését — megoldódott , de ez az objektum idealizálásával 
járt.. 

Azáltal , hogy materialista alapon ismét nyilvánvalóvá vált ennek a két 
heterogén mozzanatnak az ideális identitása — és a közöttük levő  vi 
szony —, a probléma még nem oldódott meg. Az objektum és szubjektum 
két különböző  elem marad, és továbbra is nyílt kérdés egyirányúságuk 
lehetősége. 

Az ember és tudata alapjában véve gyakorlatias jelleg ű . Eszerint tehát 
nem az empíria merev fakticitásaival van dolgunk, mert a valóság a fo-
lyamatok komplexuma. „Ez így a képmás-elmélet számára azt jelenti. 
hogy a gondolkodásnak, a tudatnak egyrészt a valóságra kell orien 
tálódnia, hogy tehát az igazság kritériuma a valóságra való rálelésben 
áll. Másrészt ez a valóság semmiképpen sem azonos az empirikus-tény-
szerű  léttel. Ez a valóság nincs, ez a valóság lesz. "34  Ennek az alakulás-
nak a tudat is alkotórésze: „Gondolkodás és lét tehát nem abban az ér-
telemben azonos, hogy egymásnak 'megfelelnek', egymást 'leképezik. 
hogy egymással 'párhuzamosan futnak' vagy 'egybeesnek' (mindezek a 
kifejezések csupán valamiféle merev dualitás rejtett formái), hanem ab-
ban áll azonosságuk, hogy ugyanannak a reális, történelmi dialekitus fo-
lyamatnak a mozzanatai. Az, amit a proletariátus tudata 'leképez', nem 
egyéb tehát, mint a kapitalista fejl ődés dialektikus ellentmondásából 
keletkező  pozitív és új elem." 35  

Azáltal, hogy a gyakorlat mozzanatát, minta marxista filozófia sarkkö-
vét, ismét a figyelem középpontjába helyezte, Lukács leleplezte a megis-
merés problematikája objektív tükrözésként való officiális értelmezésé-
nek antidialektikus jellegét . Bár e kritikájában túll őtt acélon, mert nem 
mondta ki, hogy a lét is feltételezi a szubjektum és objektum viszonyát 
(tekintet nélkül arra, hogy ebben az esetben a szubjektum objektiválódik 
és az objektum szubjektiválódik), ezzel az elemzésével az eredend ő  és 
valós marxi problematika taglalását honosította meg. 

Felróhatjuk neki, hogy túlbecsülte az „Osztálytudatot", s őt, hogy bizo-
nyos kategóriákat „elhegelizált", de ennek ellenére is alkotó marxista 
maradt. Kiemelte azt, amit abban az id őben (Leninen kívül) ilyen éles for-
mában alig hangsúlyozott más: az emberi tudatnak, az osztálytudatnak. 
tehát a sajátságos emberi mozzanátriak a szerepét a történelmi folyamat 
totalitásában, amely elképzelhetetlen az emberi tevékenység nélkül. Ezt 
a tevékenységet soha nem egyoldalúan, nem kizárólag a tudat tevé-
kenységeként értelmezte —err ől tanúskodik a gyakorlatról szóló tézise 
is: „soha nem szabad elfelejteni: csak a proletariátus gyakorlativá lett 
osztálytudata rendélkezik ezzel az átalakító funkcióval". 36  Maga ez az 
átalakulás „a proletariátus — szabad — tette [ehet csupán " . 3' 

Lukács e művét, valamint Korsch valamivel kés őbbi marxista és fiho ' 
zófiai fejtegetéseit megjelenésük után rögtön hevesen vitatták a szociál-
demokraták és a kommunisták. Kautsky azt vetette Lukács szemére. 
hogy nem az érett, hanem a fiatal Marxhoz tér vissza, a bolsevista teore-
tikusok: Zinovjev, Deborin, Sten és mások viszont felhívták a figyelmet. 
milyen „veszélyt" rejteget az ortodox marxizmustól való ilyen elhajlás. 
Deborin figyelmeztetett, hogy nem kell alábecsülni ezt a vonalat, amelyet 
Karl Korsch, Fogarasi Béla, Révai József és mások is támogatnak, Zi-
novjev pedig mint a Komintern egyik vezetője, szükségesnek tartotta. 
hogy a Komintern kongresszusán ёlesen támadja a megszabott iránytói 
eltérő  koncepciókat. 38  

3a I. m.  500.0.  
I. m. 502-503. o. 
I. m. 503. o. 

37  L m. 509 . o. Lukács a továbbiakban — a Iegalitásrбi és illegalitásról, Rosa Luxemburgról, s 
az orosz forradalommal foglalkozó bírálatáról szólva — alapjában véve leninista szellem-
ben interpretálja ezeket a problémákat , nem utasítja vissza a forradalmi harc egyetlen for-
máját sem, az imperialista korszakban kibontakozó nemzeti és felszabadító háborúk lehe-
tбségérбl szóló nézetet képviseli, egyetért a parasztkérdés lenini megoldásának forradalmi 
és ellenforradalmi körülmények között alkalmazott módszerével és a szervezési kérdések 
lenini értelmezésével; bírálja a spontaneitásról szóló nézetet, amely különösen Rosa Lu-
xemburgnál kifejezett . Általánosan pozitív magatartást tanúsít a bolsevik forradalom és 
egész lefolyása iránt. I. m. 574. o. 

3B „Ha Olaszországban Graziadei elvtárs olyan könyvet ad ki, amelyben szociáldemokrata és 
revizionista korszakának régi cikkeit közli , melyekben a marxizmust támadta, akkor ez nem 
maradhat büntetlenül . Ha a magyar Lukács elvtárs teszi ugyanezt a rilozófiában és a szo-
ciológiában, azt sem t űrhetjük . Levelet kaptam Rudas elvtárstól, annak a frakciónak a ve-
zetбјбtб l, amelyhez Lukács tartozik. Kijelenti, hogy szándékában volt szót emelni a revizio-
nista Lukács ellen . Frakciója ezt megtiltotta , ezért kilépett , mert nem tű rheti a marxizmus 
felhígítását. Bravó, Rudas! A német pártban hasoni б  áramlat van . Graziadei elvtárs pro-
fesszor, Korsch szintén professzor. (Közbeszólás: Lukács is professzor!) Ha még néhány 
ilyen professzor jön a marxista te бгибјбvai , ez ártani fog az ügynek . Kommunista Interna-
cionálénkban nem t űrhetjük meg ezt az elméleti revizionizmust." (G. Zinovjev: Jelentés a 
Végгehајtб  Bizottság muПкбјбгб l. — a KI V. kongresszusának jegyz бkönyvébбl, Moszkva 
1924.június 17. —j(ilius 8. In: Lukács: $chriften... I. m.  720-721.0.)  A korabeli szovjet fi-
lozófia vezéregyénisége, A. Deborin szintén élesen bírálta Lukács revizionizmusát és idea-
lizmusát, miközben egyetlen szót sem szólt az olyan atapvetó kérdésekrбl, mint az elide-
genedés, gyakorlat, osztálytudat stb. (Abram Debonn: Lukács und seine Kritik des Mar-
xlsmus. [Lukács és mагxlzmus-kгltikájaj, valamint : Nikolai Buchadn. Kontreveгsen 
иber dlalektischen und mechanistischee Maierfalismus. [Nyakolaj Buharin. Kontra-
verziók a dialektikus és mechanikus materializmus kđzöft] Frankfurt a. Main 1969.) 

Pártpolitikai szempontból már ekkor kezdett teret hódítani a III. Inter-
nacionálé későbbi jdószakára jellemző  szellem : az, amely az egész te-
vékenységet (tehát az ideológiát , az elméletet , a művészetet ) a politikai 
és pártvezetőség alá rendelte, s a politikai vezetőséget döntőbírónak ki 
áltotta ki olyan területek és a történelmi folyamat olyan jelenségei felett 
is, amelyekkel kapcsolatban e fórumok nem illetékesek bíráskodni sem 
elméleti, sem pedig történelmi vonatkozásban. Ezt fontos hangsúlyozni, 
hogy felismerjük: történelmi szempontból nem [ehet kizárólag Sztálin 
személyiségével magyarázni a sztálinista pszichológiát és koncepciót. 

Másfelő l Lukács a tudat , az ideo lógia és a társadalmi struktúra téma-
köréve[ foglalkozó kitűnő  elemzéseivel Marx mellett szintén jelentős be 
folyást gyakorolt a polgári filozófia és ismeretelmélet egyik áramlatára, 
az úgynevezett ismeretszociológiára. Azzal a tézissel kapcsolatban, 
amely szerint a:gyakorlati gondolkodás „összefügg a léttel" (Seinsver-
bundenheit des faktischen Denkens), tehát hogy a gondolatokat bizo-
nyos, elmélettő l független, de nem mellékes körülmények is befolyásol-
ják, egyes polgári teoretikusok — különösen M. Scheler, K. Mannheim és 
mások — felhasználták Marxnak az ideológia problémáiról szóló elem-
zéseit és Lukács említett nézeteit, hogy az ideológia és a tudat problé-
makörét polgári szempontból, részleteire kiterjed ően, s bizonyos vonat 
kozásaiban a marxizmussal rokon módon taglalják. 39  

Függetlenül attól, hogy számos mozzanat — amelyek közül a hegfon-
tosabbakat felsoroltuk —elmélyült marxista vita és bírálat tárgyát képez 
heti, Lukács érdeme, hogy folytatta Marx néhány álapvet ő  gondolati 
vívmányát, különösen hogy az eldologiasodás problémájának elemzé-
sével, a modern társadalom eme alapvet ő  strukturális jelenségének az 
osztálytudatra és az egyén tudatára gyakorolt hatását tárgyalva felölelte 
a marxizmus s egyben a mai kor és ember egyik központi problémáját. 
Azt a kérdést, amelynek megoldása nélkül egyetlen proletárforradalom 
sem töltheti be történelmi küldetését. 

Természetes, hogy — különösen az események további alakulása so 
rán Oroszországban és a III. Internacionáléban, és általában mindenütt, 
ahol az elidegenedés, az eldologiasodás folyamatos túlhaladása helyett 
smét elidegenedésre került sor a társadalom, a pszichológia, az ideoló-
gia etatista megszervezése következtében — Lukácsnak ezeket a törek 
véseit „mértékadó értékelések" a hegeli idealizmus jelz őjével látták el, s 
más kérdésekhez hasonlóan mélységes hallgatás volt rájuk a válasz. A 
marxista teória történetének egy fejezete „feledésbe merült", mintha 
nem is létezett volna. 

Lukács ebben az id őszakban nézeteit kifejtette még néhány igen érde-
kes müvében, s ezek fő  művével együtt feltáпák a marxista elmélet óriási 
lehetőségeit és fejlesztésének új i гányát. 40  Az a légkör azonban, amely-
ben egyre sz űkült az elméleti viták lehetőségének tere, valamint a párt-
bürokrácia hiányos toleranciája, egyre kifejezettebb monopolhelyzete és 
eluralkodása a Szovjetunióban, továbbá az a nyomás, amely Lukácsra 
és más alkotókra nehezedett a kultúra különböző  területein, megakadó 
lyozta ennek az elméletnek a kibontakozását, a kulturális megújhodást. 
Lukács tehát a későbbi időszakban inkább arra kényszerült, hogy a tör-
ténelem és irodalomelmélet semlegesebb kérdéseivel és általános esz-
tétikai problémákkal foglalkozzon. A 18. és 19. századi német irodalom-
rő l, Goethe koráról s e kor esztétikájáról szóló munkái világirodalmi szin- 

J9  Elsбsoгьan Kari Mannheim Ideologie und tltopie. [kleoldgia ás utdplaj (1929) c. ta-
nulmányát kell említeni. 

°0  Ilyen műve: Lenin. Berlin—Bécs 1924. Ebben kidomborítja Lenin kivételes dialektikai ér-
zékét, még mindig történelemelméletként taglalva a dialektikát. Hangsúlyozza , hogy Lenin 
lépései bizonyos konkrét és összetett szitu đciбk lényegi marxista megoldását nyújtják. 
Lukács már ekkor pontosan felismeri, hogy Lenin nem szab meg „általános szabályo-
kat", nem ad „recepteket", következésképp tanácsainak és eljárási módszemnek me-
chanikus általánosítása csak ezek karikatúrájához , vulgárleninizmushoz vezethet . Ugyan-
ilyen lényeges Buharin történelmi materializmusról szóló könyvének bírálata, amely a 
Grünberg Archiv 1925/11. számában jelent meg. Lukács itt hangsúlyozza, h đgy Buharin-
nál az elmélet hamis objektivitás jellegét ölti, az elmélet fetisizálódik. Különösen kifogá-
solja, hogy Buharin a termelбeráket a technikára korlátozza, s hozzáf űzi, hogy a technika 
ugyan a teгnelóerбk lényeges összetevбje , de a kit fogalom nem azonos. A technika —
ha nem úgy értelmezzük, mint minden termelési rendszer mozza лatát, бs fejlődését nem 
a társadalom termelóerб inek fejiбdésével magyarázzuk — akkor ugyanolyan, az emberrel 
transzcendens módon szembenálló fetisizált elv, mint a „természet", az éghajlat, a miliб , 
a nyersanyag stb. (Lukács : Bchrlften... I. m. 193. o .) Lukács itt szintén joggal bírálta Bu-
harinnál az elmélet különválasztását a módszert ő l , továbbá a „ törvény " kategóriájának 
értelmezését, s ezzel összefüggésben egyensúlyelméletét. A harmadik mú: Moses Hess 
und die Probk.me der ldeallstischen Dialektik. [Moses Hess és az idealista dialek-
tika pгoblámái], In: Archiv lür die Geschichte des sozializmus und der Arbeiterbewegung 
1926. 12. évf., amelyben szintén Hegel dialektikájára, különösen A lélek fenomenoldgi-
ájára hivatkozik, s úgy véli, hogy Hess életrajzírója, Th. Zlocisti túlbecsülte Hess szerepét 
Marx fejlődését illetően . Véleményem szerint azonban Lukács ebben a bírálatban bizonyos 
értelemben alábecsülte ezt a hatást. 
A fontosabb munkák közé tartozik a Fortschrllt und Reaktion in der deutschen Litera-
tur. [Haladás és reakcld a német irodalomban] (1947) c. gyűjtemény. Lukács tanul-
mányozta Marx és Engels irodalmi és m űvészeti nézeteit, és megkísérelte, hogy néhány 
tanulmányában — amelyek később Die Probleme der Realismus. [A realizmus problé-
máq (1955) címen jelentek meg — megoldást találjon a m űvészi visszatükrözés és álta-
lában a realizmus némely elméleti kérdésére . Számos esszét írt a legnevesebb újkori 
írókról: Balzacról, Heinéről, stendhalrбl, az orosz realistákról stb., s ezzel bebizonyította, 
hogy annak a kulturális vonatkozásaiban sokoldalúan megalapozott marxista elméletnek 
a folytatója, amelyet Lafargue, Plehаг ov, Mehring, Rosa Luxemburg és Lenin munkássá-
ga fémjelez. 



ten a legjelentősebb értekezések közé tartoznak, s Lukács nemzetközi 
keretek között is a legkiemelked őbb marxista író és teoretikus. ^ ' 

Mivel lesz még alkalmunk szót ejteni Lukácsnak a marxizmus modern 
fejlődésére vonatkozó álláspontjairól, ezúttal csak néhány, a m űvészet 
problémakörét érintő  elméleti elképzelésére szorítkozunk. Marx és az 
ideológiai hanyatlás problémája című  tanulmányában ismét és joggal 
felveti a modern ember elidegenedettségének problémáját és ennek m ű  
vészeti, valamint elméleti síkon kifejezésre jutó vonatkozásait. „Ezét a 
normális polgár úgy látja hivatását, hogy kis kerék egy roppant gépezet 
ben, amelynek összmozgás бгб l sejtelme sem [ehet. Ha most — anar-
chisztikusan — ezt az összefüggést, ezt a szükségszer ű  társadalmiságot 
az egyes ember tevékenységében egyszer űen tagadják, az elkülönülés 
azért megmarad, csak fennhéjázóan negatív, álfilozófiai megokolassa) 
A társadalom mindkét esetben megfoghatatlan misztikus er őként jelenik 
meg, melynek minden emberiességt ő l elhagyott végzetszer ű  objektivitá-
sa fenyegető leg és mérhetetlenül áll szemben az egyénnel. 42  

Elméleti síkon ez az áthidalhatatÍan ellentét az utóbbi századok világ-
nézeti különbségében, a racionalizmus és az irracionalizmus különbsé 
gében nyilvánul meg. Lukács szerint a racionalizmus nem más, mint 
harc nélküli kapituláció a kapitalista társadalom objektív követelményei 
előtt, az irracionalizmus pedig tehetetlen tiltakozás: „Az irracionalizmus 
mint világnézet az emberi léleknek ezt a minden társadalmi tagalomtól 
való élvé гtelenedését rögzíti és állítja szembe mereven és kizárólagosan 
az értelem világának ugyancsak misztifikált elvértelenedésével. Az irra-
cionalizmus ezáltal nemcsak filozófiai kifejezésévé, hanem egyúttal el ő -
segítőjévé lesz az emberi érzésvilág állandóan növekv ő  kulturátlanságá-
nak. Párhuzamosan a kapitalizmus hanyatlásával, az osztályharcok ki-
élesedésével a kapitalizmus akut válsága idején, egyre er ősebben folya-
modik az ember legalantasabb ösztöneihez: a kapitalista elnyomás kö 
vetkeztében az emberben szükségképpen felgyülemlett állatiassághoz. 
Ha a fasizmus hazug demagóg jelszavai, a vér és a rög jelszavai oly ha-
mar gyökeret verhettek a félrevezetett kispolgári tömegekben, ebben a 
dekadencia filozófiájának és irodalmának objektíve nagy része van, hi-
szen ezek is de facto táplálták olvasóikban ezeket az érzéseket — igaz. 
gyakran nem is sejtve és felháborodottan visszautasítva ezeket a követ-
kezményeket és felhasználási lehet őségeket." 43  

Lukács szerint az irodalom társadalmi ereje éppen abban rejlik, hogy a 
társadalmi élet ellentmondásait, harcait, konfliktusait úgy ábrázolja. 
ahogy a valóságos ember életében kifejezésre jutnak, s rámutat, hogy a 
kapitalizmusban a polgári hanyatlás a m űvészetekrő l nem a valóságos 
emberi lét ábrázelását várja, hanem a látszatlétét. „Az íróktól ennek a 
látszatnak az ábrázolását kívánja, mint az emberek egyedül lehetséges 
és valóságos [étéét." 44  

A jelentős realisták éppen azért jelent ősek, mert minden korban az 
emberi lét látszatának és valóságának reális dialektikáját ábrázolják, s 
ezáltal spontán összeütközésbe kerülnek a kizsákmányoló rendszerrel. 

A valóság művészi tükröződése tehát nem tekinthet ő  fatalista módon 
meghatározottnak. A marxista elmélet feladata, hogy az általános tük-
röződéselmélet keretében vizsgálja a m űvészeti tükröződés sajátossá-
gait. A m űvészet első  sajátosságát Lukács ekként határozza meg: „Acél 
minden nagy m űvészetben ez: olyan képét adni a valóságnak, amelyben 
a jelenség és a lényeg, az egyes eset és a törvény, a közvetlenség és a 
fogalom stb. ellentéte úgy oldódik fel, hogy mindkett ő  spontán egységbe 
fonódik a m űvészi m ű  közvetlen benyomásában, hogy a felvev ő  szá-
mára elválaszthatatlan egységet képez. Az általános az egyes és a Кül -
nös tulajdonságaként jelenik meg, a lényeg látható és átélhet ő  lesz a je-
lenségben, a törvény az ábrázolt egyes eset sajátos mozgató okaként 
mutatkozik meg. Engels a m űvészi alkotásnak ezt a lényegi tulajdonsá-
gát nagyon világosan fejezi ki, amikor az alakok regénybeli jellemzésé-
rő l azt mondja: Mindegyik típus, egyúttal azonban meghatározott egyes 
ember, egy 'ez', mint az öreg Hegel mondja, és ennek így kell lennie. '•45  

A valóság tudományos és m űvészi tükröz ődése közötti második fon-
tos különbség az, hogy az egyes tudományos megismerések (törvé-
nyek) nem függetlenek egymástól, hanem összefügg ő  rendszert alkot-
nak. „Viszont minden m űalkotásnak önmagában kell megállnia. Termé-
szetesen a m űvészetnek is van fejl ődése; természetesen ennek a fejl ő -
désnek is objektív összefüggése van, és törvényszer űségében felismer-
hető . De a m űvészet fejlődésének, mint az általános társadalmi fejl ődés 
egy részének ez az objetkív összefüggése nem szünteti meg a tényt: a 
művészi munka azáltal válik m űalkotássá, hogy megvan benne ez a zárt-
ság, ez a képesség az önmagában való hatásra." 46  

Újból és okkal felmerül itt az emberi tö гténelem totalitásának az a gon-
dolata, amelyet Lukács a történelemr ő l és osztálytudatról szóló m űvében 

*~ Lukács: Marx és az Ideológiai hanyatlás problémája. In: A realizmus pгоblémáL Mag. 
vetб , Budapest 

43  Uo. 
Uo. 
Lukács: A mrvészet és az objektív valóság. 

46  Uo. 
Uo.  

fejtett ki. A m űvészi tükröződés értéke annál nagyobb, minél jobban ra 
gaszkodik a müvész a h űséghez — nem a részletet, hanem éppen e tota 
litást, az általános összefüggéseket, viszonyokat, ellentéteket illet ően. i 
műalkotás részlete csak akkor helyes tükrözödése az életnek, ha az ob 
jektív valóság összfolyamatának helyes tükröz ődéséhez szüksége: 
mozzanat. „Ezzel szemben egy, az életnek fényképszerüen megfeleli 
részlet m űvészi igazsága merőben véletlen, önkényes, szubjektív. њ  
ugyanis a részlet nem közvetlenül [esz evidens a totális összefüggésb ő l 
mint szükségszerű  mozzanat, akkor mint a m ű  mozzanata véletlen, kira 
gadása önkényes és szubjektív. Nagyon is lehetséges tehát, hogy egy 
m ű  a külvilágnak csupa fotografikus h űségű  tükröződéseibő l van össze 
rakva, de azért egészében mégis helytelen, szubjektív, önkényes tükrö 
ződése a valóságnak. Mert ezer véletlen egymás mellé állítása önmagá 
ból sohasem alkot szükségszer űséget. Ahhoz, hogy a véletlen a sz ű k 
ségszerűvel helyes összefüggésbe kerüljön, a szükségszer űnek má 
magában a részletben hatékonynak kell lennie. A részletnek mint rész 
letnek eleve úgy kell kiválasztva és ábrázolva lennie, hogy benne a; 
egésszel való összefüggés bens ő leg hatékony legyen."Á7  

Lukács a húszas évek közepén az ellene és hasonló nézeteket valló) 
ellen irányuló éles bírálatok után elvetette a természet-dialektikáról és 
tükröződéselméletrő l vallott korábbi nézeteit, és a m űvészi alkotás érte 
mezésének alapjául a visszatükröz ődést fogadta el. Egyeté гtett Sztálin 
nak a trockizmus elleni harcával, noha soha nem békélt meg a kultúra fi 
letti bürokratikus hatalommal, amely már a negyvenes években éreztette 
hatását a forradalminak mondott, romantikus elemeket tartalmazó szc 
cialista realizmus irányzatának térhódításával. Nem értett egyet a Hege 
reakciós filozófusként és Sztálin munkáit a marxista elmélet légjelent ő  
sebb alkotásaiként feltüntet ő  nézetekkel sem. Nyilvánvaló, hogy eg 
olyan szellemiség, mint Lukács, nehezen viselte el ezt az elméleti k ~ 

zépszer űséget. Noha a harmincas évek fordulóján valamelyest kitágult 
szellemi horizont a szektás Proletár Írószövetség feloszlatásával, Leni; 
filozófiai füzeteinek és Marx 1848-ból származó kéziratainak kiadó 
sóval, ez a szellemi oldódás csak átmeneti jelleg ű  volt. Egyre erőtelje 
sebbé vált a szabad marxista polémiával szembeni bürokratikus eller 
állás, Lukács és sokan mások viszont még nem látták világosan a hál 
teret, a gyökereket. 

Az illúziók azonban nem voltak hosszú élet űek. A bürokratikus nyc 
másgyakorlás gyökereinek felismerése pedig még jobban megbénított 
a szellemi alkotótevékenységet. Lukács 1957-b ő l származó Postscrijc 
tumában azzal magyarázta és indokolta ezt az ellentmondásos, szint 
paradox helyzetet, hogy az els ő  szocialista ország létér ő l volt szó a 
agresszív fasizmus erősödése és hódító aspirációi idején, s ezé 
személyes álláspontját önként alárendelte a pillanat követelményeinél 
Ez azonban — mondja — soha nem jelentette azt, hogy behódoltam vo 

na mindezeknek az ideológiai tendenciáknak, amelyek e harc folyamá 
alakultak ki, hódítottak teret és terjedtek. Abban az id őben nyilvánval 
volt számomra nemcsak az, hogy minden szembenállás fizikai lehete 
énség, hanem az is, hogy ez az oppozíció intellektuális és erkölcsi t ~ 

mogatást nyújtana a halálos ellenségnek, amely az egész civilizáci 
megsemmisítésével fenyegetett. Emiatt kénytelen voltam efféle gerilla 
háborút vívni tudományos nézeteimért, tehát hogy közölhetövé tegye) 
tanulmányaimat, Sztálin-idézetekkel t űzdeltem meg stb., s hogy kifeji 
zésre juttassam disszidens nézeteimet, amennyire ezt megengedi 
az a 'lélegzetvételnyi idö', amennyire ekkor-akkor szert tettünk. Néh 
kénytelen voltam hallgatni. Amikor például a háború idején Hegelt a fral 
cia forradalom elleni feudális reakció ideológusának kiáltották ki, te 
mészétesen nem adhattam ki az ifjú Hegelr ő l szóló könyvemet. Ny 
vánvalö, gondoltam, hogy meg lehet nyerni egy háborút még az ilye; 
minden tudományos alapot nélkülöz ő  ostobaságok hangoztatása nélk 
is, de amikor a Hitler-ellenes propaganda ilyen álláspontra helyezkl 
dett, akkor, az adott pillanatban sokkal fontosabb kérdés volt met 
nyerni a háborút, mint a tényleges hegeli koncepcióról vitatkozni. " 48  

A szocializmus fejl ődésének ezek az ellentmondásos pillanatai tula 
donképpen tehetetlenségr ő l, éretlenségrő l, tisztázatlan fogalmakról t 
núskodnak — mindárról, ami lehet ővé tette, hogy „felsőbb érdekek" és 
közvetlen veszély örve alatt a szocialista fejl ődésre és marxizmusra r г  
erő ltessenek olyan sablonokat és felfogásokat, amelyek súlyos veszél 
be sodorták a szocializmust és a marxizmust is. ❑ 

Fordította KIS ERZSÉBET 

Részlet a szerzб  szerbhorvát nyelv ű  Historija marksizma [A marxizmus tört 
pete] c. munkájából. II. köt.  92-115.0.  Liber és Naprijed kiadók, Zagreb 1978. E 
ső  magyar publikáció. 

,e Lukács: Postscrlptum. (1957) múveinek japán kiadđsához. In: Prilozl historlji estedki 
[Adalékok sz esztétlkа  tđrténetéhez] Beograd 1959. 366. o. Lukács politikai nézetein 
VS.: Jörg Kammler. Poiltische Theorie von Georg Lukács. [Lukács Gyбrgy politlkаl e 
mélete] Darmstadt und Neuwied 1947. 
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A ROMANTIKUS 
ANTIKAPITALIZMUS 
VÁLASZÚTJÁN 

Tipológia és német 
ideológiatörténeti adalék 
az Ernst-Lukács levelezés 
kapcsán 

L Az Ernst Lukács-szövetség alapjai és 
feloldhatatlan ellentmondásaí 

„Egy barátság dokumentumai" — ezt a címet viseli a kapcsolatuk csak-
nem valamennyi dokumentumát tartalmazó kötet,' jellegzetes példája-
ként modern szóhasználatunk többértelm űségének. Barátság volt ez a 
tipikusan férfikapcsolat? Bizonyos értelemben kétségtelenül az; aprósá 
gokon, a kölcsönösen szenvedélyes bibliofilia apró szívességein és vi-
szontszívességein túl lényeges tények bizonyítják. Lukács — a magára 
kényszerített „polgári módon rendezett" életvitellel nagyon kevéssé 
összeférő  módon — vállalja el Ernst második, egy ideig nem legalizált 
házasságával összefügg ő  „kínos" kötelességek rendezését, kritikusi-
nyilvános szerepkörébő l gyakran alakul át Ernst atelier-kísérleteit h ű -
ségesen szolgáló „irodalmi házibaráttá", reprezentatív befogadóból 
„egy olvasóvá", és csak akik Marianne Weberhez írott utolsó válaszle 
velének metsző  hidegségét ismerik, tudják értékelni igazán annak a 
„meleg kézszorításnak" nála szokatlan h őfokát, amellyel — már kibékít-
hetetlen eszmei szétválásuk után — Ernstet 60. születésnapján köszön-
ti.z Másrészt Ernst is fáradhatatlan a See/e und die Formen kiadatása 
körüli kísérleteiben (ami — figyelembe véve az „irodalmi élet" iránti 
megvetését —részérő l nem épp csekély áldozat), és 1919-ben, az em-
lített tiltakozó akció kapcsán, amikor az orosz forradalom ellen azon-
nali gyű lölete ideológiává, mi több: valóságos személyes f!xációvá lett. 
habozás nélkül adja nevét egy prominens kommunista, egy „komisz-
szár" megmentésére irányuló akcióhoz, kizárólag a barátság nevében 
és emlékeképpen. 

És mégsem barátság. Lukács írja Paul Ernstnek, 1910 június elején, 
a megismerkedés másnapján: „A szép két nap után, ^mit Onnel töltöt- 

Paul Ernst und Georg Lukács: Dokumente liner Freundschaft. ]Egy barátság 
dokumentumai] Herausg. von Karl August Kutzbach, Paul Ernst-Gesellschaft. 
Düsseldo rf  1974. 

2  Marianne Weber nem sokkal Max Weber halála elótt ír Lukácsnak, közvetít ő -
ként, kettőjük megbékélésének reményében. A válaszlevelet Lukács elbeszélé-
sébő l ismerem. Anélkül, hogy egyetlen szóval is visszatért volna a heidelbergi kör 
nehezen minősíthető  „sztrájktörésére" a megmentésére irányuló tiltakozó akcic 
során, és felidézve teljes háláját ifjúsága egyik tudornányos példaképe iránt, Lu-
kács ezzel zárja a választ: csak úgy találkozhatunk mégegyszer, mint a hebbel 
Gyges és Kandaules — két egykori barát, egymás iránti kölcsön ős rokonszenvtő l 
eltelve, egymás elpusztítására ítélve. 

tern, szótlanul hagytam el házát, mintha mi sem történt volna. Egy kü-
lönösképp erös félénkség fizikailag lehetetlenné tette számomra, hogy 
bármit mondjak, egyfajta félelem a patét!kusságtól, amelynek a félénk 
gyermekkorban meg kell lennie, de amelynek kés őbb el kell tünn!e." 3  
Nem kell analitikusnak lenni ahhoz, hogy megértsük: a megindultság 
gyermeki formáira való utalás, a szótlan búcsú és kikényszerített verba-
llzálása a levélben milyen „mélyrétegekre" utal. Tegyük viszont mellé a 
gyakorlatilag egyidőben keletkezett napló-bejegyzéseket, e szenvedé-
lyesen pszichológiaellenes élet e х isztenciálanalízisének különös doku-
mentumait: „1910. jún. 6. Most látom ezt [azt, hogy „van lényeges dolog 
a világon" és hogy „az enyém és a nekem elérhet ő  nem az' — F. F.] 
csak igazán, amikor P. Ernsttel olyan mélyr ő l égettük meg egymást, 
mint talán még soha és? És semmi. Varinak ilyen emberek, jó, szép. 
Talán egy pár tudományos kérdést hamarabb fogok így tisztázni, hát az-
tán? — Ez a 'hát aztán' persze csak abban az egészen mély emberi érte-
lemben." 4  „Június 26. Es egy ember kellene akivel beszélni lehetne! Da-
dogni! Akinek hallgatásai vakmer őséget csalnának ki belő lem, akinek 
kérdései erőt adnának bizonytalanul érzetteknek... Van aki támogatóm 
lehetne. Herbertnek [Balázs Béla — F. F.] írtam múltkor a 'dadogásról', 
igen ő  jobb lenne mint senki, talán Leó is [Popper Leó — F. F.] — talán 
Paul Ernst is ilyen valami lesz. De ez nem az! Az 'okos' és 'kiváló' és 
hozzáértő ' emberek a legkevésbé: képtelen(ség) Simmelnek vagy 

Blochnak vagy Karlinak [Polányi Károly — F. F.] egy mondatot is elmon-
dani: a szakértők a kész számára valók." 5  

Mindenkinek joga van a meglep ő  kontrasztot az irodalmi élet szokásos 
őszintétlenségei közé besorolni (mindenkinek, aki e sok szempontból 
mélyen problematikus, nagy élet végig töretlen megvetését az „élet" kis 
hitványságai iránt nem ismeri); mások itt egy korszimptómát fognak látni. 
A napló két reprezentatív sors bels ő  közösségének (természetesen a 
Thomas Mann-i és a lukácsi sors korai parallelitásáról beszélünk) újabb 
bizonyítéka: az egzisztenciálanalízis végkövetkeztetése a leverkühni 
„Nem szabad szeretned" — a barátság vonatkozásában is — olyan döntés, 
amelynek végérvényességét mindössze egyszer „szegte meg", és egy 
másik: a saját élet problematikusságának kiélezése, ezáltal objektivá 
Iása. A június 26-i bejegyzés ezekkel a szavakkal végz ődik: „Nevetsé-
gesek a filológusok, akik Steinnéb ő l istennőt csinálnak, hogy megértes-
sék a hatását Goethére! De még nevetségesebbek a psycho-filológu-
sok, akik finoman kimutatják: mennyire nem értette ő  Goethét! Persze, 
hogy nem értette: Fr, schlegel értette, meg W. Humboldt — de ebből a 
nemértésből az Iphigeneia született, a megértésböl semmi." Ez persze 
nem Goethe-filológia, hanem önértelmezés: a saját élet problematikus-
ságának objektiválása Lukácsnál az a pillanat, amelyben megszületik a 
Heidelberger Philosophie der Kunst alapkategóriája: a tragikus kom-
munikációképtelenségb ő l kisarjadzó „termékeny és szükségszer ű  félre 
értés", mint a m ű  bázisa és objektivált formája. (Lukács rideg becsü-
letességgel maradt h ű  a „Nem szabad szeretned" programjához. Mivel 
Ernst „abban az egészen mély emberi értelemben" csupán „ilyen vala-
mi" lett számára, mivel vele nem lehetett „dadogni", a személyei köz-
lésektő l mindig mereven elzárkózott. Ernst nagyon melegen érdekl ődik 
— 1911. jún. 5-én í rott levelében — annak a mély sokknak az okáról, mely 
a Lukács-levelekbő l kivehető , s melynek háttere Seidler Irma öngyilkos-
sága. A válasz: „Amit Önnek utolsó levelemben jeleztem, egy hozzám 
rendkívül közelálló ember abszolúte váratlan, megmagyarázhatatlan 
öngyilkossága volt. Errő l többet aligha mondhatni."') 

Ugyanakkor: noha Ernsttel való „barátsága" akkor kezd ődött, amikor 
a barátság maga reménytelenül devalválódott alapvet ő  életbeállítottsá 
ga szempontjából, a „szövetség", az „irányzat" jelent őségét a szellemi 
ember számára — mostantól mindhalálig — szinte humortalanul dogmati-
kus komolysággal hangsúlyozza: „Mióta találkoztunk, gyakran gondoltam 
utolsó beszélgetéseinkre kiadóról, újságról, színházról, stb. és mind er ő  
sebbé válik bennem a meggyőződés, hogy az irányzat, a jó ügy győzel-
me csakis erőteljes egyesüléssel lehetséges. Onmagában véve minden 
szerző  túlságosan izolált ahhoz, hogy azt a közönyösséget és ellensé-
gességet, mely ma minden becsületes törekvést körülvesz, áttörje. Tu-
dom, hogy mint szerző , az ember keresztültörhet. Cseppet sem féltem 
az Ön drámáit (magiunk közt szólva saját Művészetfilozófiámat sem), 
de hogy az ügy mint ügy áttörjön, ez már egészen más kérdés, mint egy 
izolált ember izolált gy őzelme vagy elismertetése." e És ez több, mint a 
novícius buzgalma. Csak a Thália körére (a gimnazista Lukács nagy, 
modern színházszervezési kísérletére) kell gondolni, hogy lássuk: Lu-
kácsnak máz múltja volt a „szövetkezésben", csak a Novalis-esszére, 
mely a jénai romantikát mint irányoztatot, mint „ügyet" értette meg. És 
ha pusztán távirati stílusban utalunk a magyar forradalom el őtti életé- 

Ernst—Lukács i. m. 4. o. 
Lukács: Napló. 17. o. Min ően kéziratos anyagot Jánossy Ferenc hozzálirulá-
sával használok fel és idézek. 
Uo. 19-20. o 
Uo. Kiemelés tólem — F. F. 
Ernst—Lukács i. m. 16. o. 
Ernst—Lukács i. m. Lukács Paul Ernstnek, 1911. március. 12-13. o. 
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nek újabb próbálkozásaira, a Szellem körére, a Wilhelm Mu ster mo-
delljére felvázolt kis közösségekre a Theorie des Romansban, a SZelle-
mi Tudbmányok Szabadiskolájára és a Vasárnapi körte, a filológus „ne-
vetséges módján" dokumentáltuk: Lukács számára kiút a „problemati-
kus individuum" és-a modern kultúra zsákutcájából a közösségi eszme 
volt. 

Persze ekkor még mindez a „szellemi emberek", az alkotók közössé-
ge, a tudós „Kommunikationsgemeinschaft", nem a befogadóé, tehát 
egy arisztokratikus-elitariánus közösség. Mégis, emlékezzünk majd rá, a 
csak személyesnek t űnő  motívum később történetfilozófiai szemponttá 
szélesül. Továbbá: ez a közösség csak „kifelé", az „élet" felé, a „ közön-
séges", a „heterogén" iránt volt elzárkózóan arisztokratikus, a maga 
határai között csak egyenl ők viszonyait tű rte. Az irodalmi legenda cáfo-
latául, mely szerint Lukács a George-kör része lett volna, de egy sokkal 
szélesebb összefüggés érdekében is, álljon itt - az Ernst-Lukács-kötet 
kiadójának összefoglalásában -néhány mondat abból a választöredék-
bő l, melyet Lukács J. Bloch lapjának, a L'Effort-nak a német kultúra 
helyzetére vonatkozó körkérdésére szándékozott adni 1911-ben: „A kul-
turális szerencsétlenség nem abban kereshet ő , hogy hiányzik a szerve-
zet, mely 'a művészetet a népnek' közvetítené, hanem abban, hogy 
hiányzik egyközös életérzés, egy m űvészt és publikumot egyaránt er ő  
teljesen átfogó mély világnézet. Az arisztokratikus mozgalmakban [itt 
Lukács kiváltképp a George-körre gondolt - F. F.] egy nagy egyéniség 
közvetlen hatása tanítványaira hozna létre új közösséget és így válna 
leküzdhetővé az iránynélküliség. De a mester-tanítvány viszony félval-
lásos jellegén keresztül egy véletlen személyiséget egészen a metafizi-
kai-történetfilozófiai jelent őségig fokoznak fel mértéktelen módon és ez 
a személyiség szolgálna múlt és jövő  szempontjából értékmér őül és 
irányadóul. Dogmatikusokká lennénk, anélkül, hogy dogmával rendel-
keznénk, esztétikus-ezoterikus és szubjektíve önkényes módon inga 
doznánk 'a középkor tiszteletét ő l egy Bergsonnal vegyített Cézár-imá-
datig', belevesznénk egy emberbe, anélkül, hogy valami individuum-
felettit nyernénk." 9  

Mivel Lukács „dogmát" akart, nem „bergsoniánus cézárizmust", fndi-
víduumfelettit az amúgyis tragikusan-terméketlenül személyes helyett, 
könnyű  felfedezni Ernsttel való szövetkezésének tárgyi alapjait. Közvet 
len-irodalmi értelemben: ez az alap a német naturalizmus összeom 
lása. (Az „összeomlás" mint terminus az irodalomtörténészek jogos el-
lenérzését válthatja ki. A német naturalizmus valóságos fordulat volt 
a bismarcki „ezüstkor" pangásához képest; létrehozta - Hauptmann ko-
rai drámáiban, a mozgalomból kinőtt, bár tőle ugyancsak divergáló 
Buddenbrooksban - maradandó remekm űveit; mint tankönyvekben 
feljegyezhető  irányzat, még évtizedekig élt vagy vegetált - és mégis 
összeomlott, annak a jogosan maximalista élvárásnak az értelmében, 
mely nem „valami újat", hanem a kultúra teljes fordulatát, új művésze-
tet és új közönséget várt t ő le.) Ráadásul itt főszerepl ők beszélnek a ki-
ábrándulásélményrő l: Paul Ernst, a naturalizmus egyik militánsa és egyik 
legfőbb reménysége, Lukács György (Alfred Kerr mellett, de Kerr okos 
szellemességét messze meghaladva), a német naturalizmus els ő  mé-
lyen megértő , a kudarc gyökeréig hatoló történetírója - A modern drá-
ma történetében. Feltűnő  azonban, hogy míg a diagnózis közös, a 
gondolatmenet éppen leglényegesebb motívumaiban különbözik Ernst-
nél illetve Lukácsnál. Paul Ernst szemében - aki a „szocialista törvény" 
idején féllegális pártújságíró és pártagitátor, aki a szocializmus - ma 
már oly kiterjedt - „kiábrándulástörténetében" éppen azért szimptoma-
tikus alak, mert elfordulása ideológiailag (etikailag és ismeretelméleti-
leg), és nem érdek által motivált - a német naturalizmus illúzióktól eltelt, 
támadó kedvű , „megváltó" hajlamokkal teli mozgalom volt: egyéгtelmű-
en a német szociáldemokrácia irodalmi pendantja. „Költészetünk fellen-
dülése a nyolcvanas években egészen szorosan összefüggött azzal, 
hogy az akkori ifjú idealisták úgy vélték: a szociáldemokrata mozgalom 
révén célt és akaratot nyertek; ma, amikor már a legifjabb számára is 
egészen világosan megmutatkozik, hogy e mozgalom egész jelent ősé 
ge csupán abban áll, hogy a munkásosztály fels őbb rétegét kispolgári 
körülmények közé juttassa, egy ilyesfajta illúzió már szóba sem jöhet; 
vele együtt tűnt el a nagyvárosi líra és a gép költ ő i dicső ítésének páto 
sza, úgyszintén az újkor történeti érzéke által nyert szabadság páto 
sza is." 10  Ernst, aki - mint önéletrajzi jelleg ű  írásában e kötetben el-
mondja - szociáldemokratizmusából el őbb a demokráciát, majd a szo-
cializmust „vesztette" el (ügyeljünk a sorrendre, mind e szövetség, mind 
a jövő  szempontjából megvan a fontossága!), egy konzervatív „Volks-
tümlichkeit"-hez tért meg, ebben az értelemben kívánt „Volskdichter' 
lenni, és rendkívül következetesen a proletártematikát, a nagyvárosi köl 
tészetet tekintette annak a mocsaras talajnak, melyen a naturalizmus 
reménytelenül elsüllyedt. Az anyag egy kiaknázható vonatkozását köl-
tő ileg termékenynek tekintette (ha nem is az igazi telivér tragédia értel 

Ernst—Lukács  I. m. Vorwort, XXIV. 
10  Paul Ernst: Der Wig zur Form. [Út a formához] Georg M(iller, München 1928-

211-212. o. 

mében); mint Marx ökonómiájának fiatalkorában alapos tanulmányozó 
ját, faszcinálta a fetisizmus gondolata, és úgy érezte, hogy itt hasznos 
„Notwendigkeitsersatz" lappang: hasznos, de alacsonyrend ű . Egyéb 
ként azonban a naturalizmus egész produkcióját (becsületes önkritiká 
val ideértve saját naturalista kísérleteit is) mindenestül elvetette. 

A modern dráma történetének naturalizmus-kritikája gyökeresen el-
térő  szempontokon alapul. A naturalista alapérzés, mondja Lukács, az 
elviselhetetlen nyomás - a kivágyódás - e vágyódás terméketlensége 
(és a terméketlenség belátása) élménytriádjában mozog, a naturaliz-
mus a polgári ideálok céltalanságának költészete, szocializmus és bete-
gesen túlcsigázott individu lizmus között ingadozik, Stirner és Marx 
között, individualista reprezentánsainak ki kell ábrándulniuk a szocializ-
musból. A morfológia két vonatkozása különösképpen figyelemreméltó. 
Az egyik: Lukács éppen Ernstet jelöli meg reprezentatíven individualista 
naturalistaként, akinek átmeneti id őzése a szocializmusban öncsalás 
volt, és csak az lehetett, aki saját legmélyebb motívumait, ellenzéki in 
dividualizmusát nem értette meg. Ezen a ponton az „impassibilité" szel 
lemében fogant ifjúkori mű  cseppet sem ítéletmentes: szerz ője számára 
a jövő  még nyitott, a lehetőségek nincsenek kihasználva, és ha a natu-
ralizmus csak technikát hozott is, de romjain és tanulságai nyomán egy 
új monumentalitás szocialista művészete (természetesen: mint a jöv ő  
egyik lehetősége, nem az egyetlen) kivirágozhat. Másodszor (és az el őb-
bivel szoros összefüggésben): Lukács analízise a naturalizmus erőtlen-
ségét hangsúlyozza, azt, hogy nem tudott végigmenni az úton (megle-
het, talán nem a m űvészi mozgalom saját hibájából; ismerjük Lukács 
szkeptikus viszonyát a német szociáldemokráciához). Bármi is álljon 
azonban a mozgalom kudarcának hátterében, Lukács számára a natu-
ralizmus nem az önmagát, céljait és eszközeit végérvényesen kompro-
mittálб  agresszor, hanem a korán jött és ezért er őtlen újító képében je-
lenik meg. 

A két elemzésnek voltaképpen csupán egyetlen azonos mozzanata 
van: a naturalizmusban bennerejlö pozitívizmus (pozitivista elméleti és 
módszertani alapelvek, a pozitivista „látásmód") fenntartás nélküli el-
utasítása. Ernst számára a modern tragikus költészet (az ő  esztétikájá-
ban: a legmagasabbrend ű  költészet) sírásója a pozitivizmus, a szofiz 
mus modern örököse," és Lukács is azt emeli ki intonációképpen, hogy 
Zola, a naturalizmus első  európai m űvészapostola, a pozitivizmus szel 
lemétő l tökéletesen áthatva alkotta esszéit és kísérleti regényét. E prog-
ram értelmében válik a naturalizmus a dolgok költészetévé (ahelyett, 
hogy emberek költészete lenne), ölt „tudományos" vagyis m űvészi ér-
telemben absztrakt jelleget, találja meg pszeudotudományos sorskon 
cepcióját a „milieu" mítoszában. 12  

Persze, ha a pozitivizmusról van szó, a kapitalizmusról van szó, a po-
zitívizmus ekét romantikus antikapitalista számára éppúgy a „kapita-
lizmus szelleme", mint ahogyan a protestantizmus az volt Weber szá-
mára. Ez a negatívum, a kapitalizmus szellemi és emberi, koncesszió 
nélküli elutasítása az egyetlen szilárd, „hamis tudat" és öncsalás nélkü-
li fundamentuma az Ernst-Lukács-szövetségnek, olyan alap, hamarosan 
látni fogjuk, melyre utaik végérvényes elágazása után is vissza-vissza-
utalnak szórványos eszmei találkozásaik során. Kritikájuk részleteire ke 
véssé érdemes kitérni. Lukács kapitalizmusképét, mint az egyetemes 
kultúrhanyatlás morfológiáját forradalom el őtti korszakában, Márkus 
György A lélek és az élet című  tanulmánya hiánytalanul felvázolta. 
Ernst antikapitalizmusának nagyon is rokon motívumai vannak, igaz 
olyanok - s ez is mutatja alakjának ideológiatörténeti fontosságát -, me-
lyek a kor szocialista közgondolkozásában nem szokásosak: els ősor-
ban a fetisizmus-elmélet centrális szerepére gondolunk. Inkább itt is 
egy kontraszt a felt ű nő , amelynek „saját dialektikája" van kett őjük fejlő -
désében. Lukács számára a kapitalizmus els ősorban a kultúra temétó-
je, Ernst számára els ősorban a népi életformák végórája, mely a leg-
rosszabbat tette az emberiséggel, amit csak tehetett: létrehozta az in-
dusztrializmust, vele a proletariátust, a modern társadalom eleven botrá-
nyát, a „szervetlenséget", a helyzeténél fogva kultúraelleneset. Az els ő  
következtetés tehát az ellen: Ernst a „demokrata", aki a „népért" érez 
aggodalmat, Lukács - horribile dictu! - a „kultúracentrikus intellektuel". 
Itt tűnik ki azonban, mennyire lehetetlen a szocializmus problémaköré 
be bevinni az Aufkl đrung szociológiáját. A szocializmus nem a „nép" (a 
tiers état") emancipációja, hanem „emberi emancipáció" (Marx), az el 

mélet eredeti fоgalmazványa szerint a proletariátuson, mint az „emberi 
ségért való" osztályon keresztül elgondolva. Aki tehát a kultúra felsza-
badulását választja, a kultúrát, mint a „nem" legmagasabbrend ű  képes-
ségeinek objektivációját és a kultúrát, mint a legmagasabbrend ű  kultúr-
objektivációk egyetemes befogadását, tehát mint életformát, e kettőt 
együtt, hisz nem Ortegáról beszélünk, az választhatja az „emberiségért 
való osztályt", mint öncélt és mint e realizálás eszközét. Aki a „népet" 

uo. a3. o. 
'2  Miután Lukács drámaelméletér ől szóló kéziratos tanulmányomban részletesen 

elemeztem naturalizmus-kritikáját, most oldalszámok megadása helyett egysze-
rűen utalok A modern dráma története II. kötetének I. részére. 
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13  Érdekes tény, hogy Lukács — legalább Paul Ernsttel kapcsolatban — meg ő rizte a 
„végső  közös alap" öncsalását kommunista fordulata után is. „Mivel nézeteink 
mindenfajta, egyébként tapasztalható eltérése ellenére, mégiscsak fennáll a vita 
lehetősége akkor, ha a kapitalizmust legalább hasonló módon értékeljük." —írja 
Ernstnek 1926-ban (vagy talán 1927-ben), egy olyan id őszakban, amikor Ernst 
már a fajelméletet is elismerte, valamint minden „egészséges nép" „Führer-szük-
ségletét". Igaz, Ernst fejl ődését Lukács feltehetóen nem követte nyomon, s emlé-
kekre támaszkodott. 

ményezések) közvetlenül válaszolt a nagy forradalom által feladattá tett 
két döntő  kérdéskomplexumra: a civil society éhelmében vett polgári 
társadalom küszöbön álló győzelmére és általánosodására, és a benne 
nvolvált dinamikára: az indusztrializációra; valamint az ellenalternatí-
vára: az „erény knztársaságában" egyszer már megvalósult politikai tár-
sadalom lehetőségére. A válaszok és megoldási kísérletek ultramontán 
és radikális elemek szinte kibogozhatatlan szövedékét kínálják a mai 
..megértésnek"; csakúgy mint a „hátratekint ő  mozzanatoknak (a roman-
tika állítólagos di fferentia specificájának), és az utópikus javaslatoknak 
egészen különleges, de szociológiailag világosan megfejthet ő  egyvele-
gét. A rejtély szociológiai nyitja: mind a konzervatív, mind a radikális 
romantika a rurális viszonyok elsödlegességére szavaz az indusztriali-
záció, a város ellenében (Cobbett Rural Rides-a [Vidéki cserkészések] 
ebben az értelemben címadó m űve lehetne az egész mozgalom szocio-
lógiai doktrínájának) vagy legalább az indusztrializáláshoz szükséges 
dinamika feladása mellett (mint Fichte Der geschlossene Handels-
staatja [A zárt keresked6állam]) és ebben a preferencia-rendszer-
ben romantikus és utópikus szinbiózisa könny űszerrel létrejöhet. Köz-
hely ma már a társadalomelméletben, hogy Fourier ru гб ljs kollektivizmu-
sa (amely természetesen az ancien régime romjain jön létre és — ellen-
tétben a német romantika bizonyos reprezentatív alakjaival — mitsem tar-
talmaz a feudális idillbő l), antropológiai és szociológiai válasz Sade-ra, 
a polgári ember demonológiájára. De hol van a „toposz" a történelem-
ben, amelyen ez a szociológiai program elhelyezhet ő : „mögöttünk" vagy 
előttünk"? Ki dönti el, hol ér itt véget a romantikus, hol kezd ődik az utó-

pikus? Bizonyos csak egy: a romantikus antikapitalizmus els ő  fázisá-
nak volt „metafizikája", de nem kevésbé volt szociológiai programja, és 
ezt a programot „gyermekesnek", „eleve megvalósíthatatlannak" tekin-
teni csak retrospektíve, csak a már megtörtént, a már visszavonha-
tatlan szemszögéb ő l, a győzedelmeskedő  indusztrializálás álláspontjá-
ról lehet. A kor maga még igen komolyan vette ezt a perspektívát: a 
Montagne, Hegypárt minden vezetőjének fogadkozása ellenére, akik az 
.,agrártörvényt" (é гtsd: ru гбlis kollektivizmust a városok helyén) mint 
gyermekességet elvetették és — legalább szavakban —üldözték, a pol-
gári társadalom minden híve — Vergniaud-tót a thermidoriánusokig —
szűntelenül azzal vádolta a politikai társadalmat, hogy objektív tenden-
ciája szerint csak az urbanizáció pusztulásához vezethet. A másik ol-
dalon pedig azok, akik vállalták Robespierre-t (igaz, öncsalással: „a 
guillotine perman еnciája" nélkül), Babeuf és Buonarotti mozgalma, ezt 
a vádat a Montague-al való kontinuitás garanciájának és a legnagyobb 
dicséretnek tekintették. 

A késő romantikus antikapitalizmusnak viszont már csak „Kínája", „In-
diája", „régi Németországa" lehetett, tehát mitikus szociológiai modelljei. 
amelyeket társadalmi programként maguk a megalkotók sem vettek, 
nem vehettek komolyan, és amelyek legjobb esetben is a módszertani 
kiindulópont rangjára tarthattak igényt: a kifejlett indusztrializmus csu-
pán egy apokalipszisben, az európai emberiség összeomlásában volt 
visszavonható. A szociális utópizmus pedig a század végére csaknem 
tökéletesen teret vesztett a nagyhatalommá vált munkásmozgalom hi-
posztázisával, a „szükségszer űen bekövetkező  jövővel" szemben. Az 
antikapitalista kés őromantika (prófétája, Nietzsche az eleven tanúság 
~ á) a kultúrkritika körül rendeződött, ideológiai jelleg ű  volt: elsősorban 
az evolucionizmus elleni küzdelemben, mintegy arra válaszként, bonta-
kozott ki. 

Előbb azonban a tézist kell körülírni, hogy az antitézis reprezentán-
sait megérthessük. Az evolucionizmus három nagy történelmi típusa kö-
zül az első , a XIX. században uralkodó, a liberális evolucionizmus, a pol-
gári társadalom önelégült igenlése, az Észben való fokozatos csalódása 
ellenére is optimista antropológiával, hol rejtett, hol öntudatos teleológiá 
val, a végtelen progresszusba vetett rendíthetetlen meggy őződés-
sel és a szociális ellentmondások gondos elleplezésével. (Nagyon jelleg-
zetes, hogy a XIX. századi munkásmozgalom túlnyomó — hivatalos és 
populáris — evolucionizmusa messzemen ő  strukturális rokonságot mutat 
ezzel a típussal, noha épp ez elleplezett szociális konfliktusok feltárásán 
alapul, az Esz pozitivista változatával mint „idealizmussal" a termel ő -
erők önfejlődésének mítoszát mint „materializmust" szegezi szembe.) 
A második típust — látszólag önellentmondó terminológiával — tragikus 
evolucionizmusnak nevezhetjük. Ha legnagyobb képvisel ő ire, Max 
Weberre és Freudra rámutatunk, talán a név megjelölése eloszlatja 
a homályt és felfedi a terminológia értelmét. Mind Weber, mind Freud 
a célracionalitás és értékracionalitás szakadását élték meg koruk nagy 
tragikus élménye gyanánt. (Freudnál elegend ő  az Unbehagen an der 
Kultur fogalmára és az azt megalapozó, mélyen pesszimista antropoló-
giára utalni, hogy rokonsága Weberrel világossá váljon.) Ami a jelen em 
berét és a jelen kultúráját illeti, mindketten felettébb szkeptikusak voltak 
a „felvilágosodás gyümölcsei" iránt. De ugyanilyen rendíthetetlenül hit-
tek abban, hogy acélracionalitás problematikus individuumát, a proble-
matikus kultúra emberét feladni barbárság, egész elméletük e barbariz-
mus lehetőségeivel szegült szembe, és történelmi fejlődésproduktum-
ként fogták fel e dichotómia szociálpatológiájában és pszichopatoló- 

választja, méghozzá kizárólag tradicionális megjelenési formáiban, az 
csak a történelmi események különösen szerencsés alakulása folytán 
kerülheti el, hogy „völkisch"-sé legyen; Ernst nem tudta elkerülni. Ezért 
a szövetség voltaképpen a „még nem" — „már nem" öncsalásán alapult. 
Lukács számára ifjúságában a szocializmus „még nem" volt saját szín-
vonalán: még nem volt monumentális m űvészet, még nem volt megvél-
tó barbarizmus, mely leveg őbe röpíti a hazugság kastélyait és katedráli-
sait, még nem vetkőzte le eléggé polgári jómodoгбt szociáldemokrata 
mozgalmaiban, még nem volt metafizika és életfilozófia, „csak tudo- ' 
mány" — pozitivizmus. Ernst számára a szocializmus már nem volt ígé-
ret: az indusztrializmus és a proletariátus vérszerinti gyermekeként nem , 
nyújthatott semmit annak, aki „szerves" — és -visszahozhatatlanul let ű nt 
— életformáktól várta perspektívái teljesülését. 13  

Ha öncsalásokon keresztül is, de a háborút megel őző  néhány eszten-
dő  időszakára zavartalanul funkcionált Ernst és Lukács „antikapitalista 
szövetsége" egy új konstruktivista-avantgarde kultúra nevében (mint ők 
hitték: annak úttörőjeként). Pántragikus újklasszicizmus volt ez, elméleti 
programnyilatkozatként a Metaphysik der Tragödie-vel, kanonikus m ű - `! 
ként a Brunhilddal, az „amor fati" ideológiája és hideg dekoratív m űvé 
szete. Az amor fati kapcsán könny ű  és olcsó lenne a történelem ironikus 
bosszújáról beszélni: arról, amit egyébként a drámaíró és az esszéista. 
szocializmuson iskolázott gondolkodók, magukon könnyen diagnosztál-
hattak volna. Arról, hogy semmi egyéb nem történt velük, mint az általuk 
felismert folyamat megfordítása. A tragédiához szükséges szükségsze 
rűség-koncepció a modern életben, a kapitalista fetisizációban — szo-
ciológiailag, történelmileg — degradálódott, túlságosan konkrét jelentés 
tartalmak tapadtak hozzá, hogysem alkalmas lett volna annak hordozó-
sára, amit mindketten m űvészileg a legmagasabbnak éreztek — nem le-
hetett a tragédia hordozóközege. 0k tehát úgy segítettek magukon. 
hogy ugyanazt az elvet a végs őkig hajtották: nem valamely konkrét szük-
ségszerűséget tettek meg doktrinájuk és alkotásuk alapjává, hanem „a' 
szükségszerűséget, „a" világtörvényt. Olcsó lenne errő l sokat beszélni. 
mert ezt maguk is tudták, mi több ez volt a princípiumuk: Erényt csinál- >' 
ni a kényszerűségbő l, ismét és ismét, a Goethe—Schiller-féle hajdani re-
cept fordítottja és módszertanilag konzekvens követése: a „barbár el ő  
nyök" helyén a „barbár hátrányok" kiélezése; tragédiává, esszévé és 
esztétikává fokozása. Ugyancsak olcsó a gúny e „mozgalom" id őbeli. ' 
térbeli kiterjedése valamint „létszáma" felett — az csupán véletlenek 
kedvezőtlen összejátszása volt, hogy Ernst dekoratív tragédiája nem 
talált olyan zeneszerz őre, mint Maeterlinck Debussyben, mint Balázs 
Bartókban: akkor az újklasszicista konstruktivizmus hideg vonalakkal 
megtervezett, ma már lakatlan szentélye megtelt volna hangokkal és 
máig is visszhangozna. 

Egy elitkultúra pánt гagikus klasszicizmusa volt ez. Ernstnél a szocio-
lógiai „toposz" is felismerhet ő : ködös álom a földm űvelés túlsúlyáról az 
indusztrializmus felett, mint a „régi Németországban" és egy igen korán 
jelentkező , élete végéig kísérő  Kína-mítosz, a konfuciuszi Kína, ame-
lyet apatriarchális-hierarchikus család, és a mindenható, alattvalói által 
interiorizált állam védelmez az indusztriális behatolás ellen. Lukácsnál 
„India" szerepelt Kína helyén, India idéz őjelek között, mert a kaszt — mint 
a Von der Armut am Geiste kimondja — csupán „metafizikailag", nem 
szociálisan élend ő . De kasztokból áll össze a világ, legalább két kaszt-
ból, az élet és az élet kasztjaiból, és a kettő  között mégcsak adáquate 
Mitteilung sem lehetséges. Emlékeztettünk annak id ő rendi fontosságé 
ra, hogy Ernst el őbb a „demokráciát" vesztette el szociáldemokratiz 
musбból: most látható ennek következménye a „szövetség" szempont-
jából, annál is inkább, mivel a demokrácia Lukács számára is egyenl ő  
az „elcsépelt szabadság-egyenl őséggel". A „konfuciánus család" egyfe 
lő l, az „indiai" mintára konstruált metafizikai kaszt másfel ő l eléggé pon-
tos modellje volt sajátos romantikus antikapitalizmusuknak: a demokrá 
cianélküliség közösségiségének. 

A „common sense" ezen a ponton rákérdez a történelmi tipológiára: 
komolyan vehető -e az a romantikus antikapitalizmus — mint „szövetség". 
mint , ;ügy", különösképpen: mint „mozgalom" —, amelynek elégséges 
megalapozásául szolgál egy „konfuciánus" mítosz zsurnaliszta voná-
sokkal odavetett rajza, vagy a „metafizikai kaszt", némi indiai lokálko 
lorittal? Tekinthető-e többnek mindez atelier-álmodozásnál? A történel 
mi tipológia (helyesebben: annak itt — faute de mieux — szerepl ő  heve-
nyészett vázlata) két nagy szakaszt különböztet meg a romantikus anti-
kapitalizmus fejl ődésében. Az első  (Jéna, Chateaubriand romantikus 
kereszténysége, a francia restauráció korának еgész romantikája, a né 
met későromantika, Cobbett-tő l Carlyle-ig az angol romantikus kezde- 
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giájában szenved ő  embert: visszavonhatatlannak tekintették. Ennek az 
embernek volt legnagyobb historikusa Weber, legnagyobb fenomenoló 
gusa Freud, akiből (ha mitologikus formában is) nem hiányzott a törté 
nelmi genezis megsejtése. A harmadik válfajt csak a tipológia teljes-
sége kedvéért említjük: az emberi evolúciónak a jelenb ől (és egy le 
hetséges, nem szükségszerű  jövőbő l) megkonstruált marxi képe, mint 
válasz az elidegenedésre. 

Az antitézis — az antievolucionista romantikus antikapitalizmus — tipoló-
giáját meg sem kíséreljük felvázolni, e tanulmány protagonistái amúgy-
is nyújtanak némi képet e tipológia változatosságáról. Ernst és Lukács 
itt is egy öncsalás, pontosabban egy fel nem bontott absztrakció foglyai 
voltak, amikor a kétszeres negációt — a kapitalizmus és az evolúció 
tagadását — determinációnak, közös determinánsuknak tekintették. 
(Amikor öncsalásról — Lukács terminológiájával: félreértésr ő l — beszélünk. 
történelmi és termékeny félreértésre gondolunk: az el őrehaladó történe-
lemnek kell felbontania az absztrakciót, fel is bontja.) A „nem" mind-
kettőjüknél egyaránt vehemens volt, csak a referenciapont különbözött. 
Ernst antievolucionizmusa egyetlen ellenfelet ismert: a liberális önelé-
gültség fejlődéselméletét, a pozitivizmust, mint a kapitalizmus szellemét. 
és időzése a munkásmozgalomban öt is arra a belátásra bírta, hogy an-
nak evolucionizmusát csupán a polgári fattyúhajtásának tekintse. Err ő l 
tanúskodnak — az előbbi idézetben —elutasító szavai a munkásmozga- 
lom „elpolgáriasodásáról", err ő l szakításanak tanulsag ős története. Kez-
detben nem csupán önfeláldozó aktivista volt, hanem a széls ő  bal-
szárnyhoz, a „Jungen" csoportjához tartozott ( ő  is lei rta tehát a soreli utat. 
ami ismét mutatja, hogy Lukács meglep ő  ifjúkori rokonszenve Sorol iránt 
egy típus iránti érdekl ődés, nem a „polgári esztéta" excentrikus válasz-
tása volt). Mint köztudomású, radikális szocialista ifjú korában Engels 
levelezőpaгtnere. Az ifjúradikálisokkal való párton belüli leszámolás egy-
felő l, az elméleti ortodoxia másfel ő l (Bebel stratégiájának ez a kett ős 
és átgondoltan egységes alap-princípiuma) az önkéntes szakításba ker-
эΡ etik. Az elméleti vitakérdés sem érdektelen önmagában, és nagyon jel-
'egzetesen — Engelset veszi célba, a „pudding próbája az, hogy meg-
aszik" rendíthetetlenül prakticista optimizmusát, mely az ismeretek prob-
léma- és konfliktusmentes kontrolljának elve, az ismeretek korlátlan 
citerjesztéséé, tehát Ernst számára: evolucionizmus, pozitivizmus, pol-
эΡ ári társadalom szocialista álruhában. Helyette ekkoriban egy, a neo-
cantiánizmushoz közelít ő  ismeretkritikai szkepticizmust javasol, hogy 
a szocializmussal való teljes szakítás után a fikció nyíltan irracionalista 
elvének álláspontjára álljon. 14  Antievolucionista beállítottsága kiegészül 
sgy mitologikus szociológiával, ennyiben még emlékeztet valami Ernst-
~en a régi korszak romantikusaira: a „paraszt", „Kína", „a régi Nérnet-
xszág" e mítosz főhősei. De ez sem program, hanem inkább egy ellen-
~zenv fonákja, és az ellenszenv uralkodik a doktrína felett: az ellen-
зΡzenv a „proletár" iránt, akinek csak illúziói vannak (tulajdon felszabadu-
ásárói), aktuális vagy potenciális kultúrája nincsen. 

Lukács romantikus antikapitalizmusa a weberi tragikus evolucioniz-
mus ellenpontja. Ez a kapcsolat mindig a diszkusszió viszonya volt, ami 
11ár abból a filológiai bizonyítékból is kit űnik, hogy — néhány tisztelettel-
es lábjegyzet és megj еgyzés kivételével — Lukács Weberrel in extenso 
sak akkor foglalkozik, amikor vitatkozik vele: a Geschichte und Ktas-

senbewиВ tsefn lapjain, ahol a weberi célracionalitás-koncepció válik a 
(apitalizmus szellemének legmagasabbrend ű  kifejezésévé. (Ellentétben 
3immellel, aki egy döntő  ponton közvetlenül és pozitív értelemben hat 
'á.) E viszony tehát, amely nem „cáfolat", hanem szembenézés a Weber 
;xponálta kérdésekkel, a keszty ű  felvétele és az ellentétes étosz kidol-
)ozása, bizonyos értelemben a kezdet kezdetét ő l Gyges és Kandaules 
uszonya. (És hogy egyszersmind a legmélyebb tisztelet viszonya, ezt 
éppen a meg nem sz űnő  vita bizonyítja; az önelégült-liberális evolucio-
iizmus sosem csalt ki mást Lukácsból, mint lenéz ő  és ironikus mosolyt.) 
A keszty ű  felvétele" — talán éppen ez a pontos kifejezés, hiszen egy-

~zerre adja vissza a szembeszegülést és a gesztust, amely csak gesz 
us marad: a fiatal Lukácsnak nincsen Weberrel szembeszegezhet ő  ko-
ierens elmélete. Egyfelő l kétségtelen, hogy a morális individuumot (te-
iát a modern embert, akinek saját etikája van) értékfelépülésnek tekinti. 
~s — pontos történelmi nevén nevezve — a kapitalizmus kibontakozásá-
ioz köti. Másrészt viszont nem egyszer űen problematikus indivíduum-
tak tartja, a rá méretezett problematikus kultúrával együtt (ebben még 
tern térne el Webert ő l), hanem minduntalan experimentál azzal a gon-
lolattal (és nem csupán a világháború kataklizma-élménye nyomán). 
rogy a kapitalizmus visszavonja a maga teremtette individuumot, fel-
Izámolja a kultúrát, annak komolyan vehet ő  — tehát egyetemes — értel-
nében, mint életformát, ahogyan kedvenc ifjúkori paradoxonjában meg-
ogalmazza: ebben a társadalomban morális zseninek kell lenni ahhoz. 
rogy valaki egyszerűen becsületes maradhasson. A Drámatörténet 

Ismeretelméleti „eretnekségér ő l" Út a formához c. könyvének önéletrajzi jelleg ű  
tanulmányában számol be, a Fiktionslehrevel való azonosulásáról pedig Idealiz-
mus és pozitivizmus. Képzelt beszélgetés (1918) c. tanulmányában, az Ernst-
Lukács kötetben, ahol a képzelt beszélgetés másik résztvev ője Lukács. 

— hanyatlástörténet és hanyatlás-szociológia; arról „szól", hogy a weberi 
embertípusnak, a Gesinnungsethik emberének nincsen reprezentatív 
drámája, egyre kevésbé reprezentatív ember ő  maga. Logikai kényszer-
rel merül fel, második mozzanatként, a lukácsi antievolucionizmus mel-
lének szegezhető  kérdés: ha a „problematikus individuum" degradáló 
dott ember, a polgári kultúra degradálódott kultúra, akkor mihez képest? 
És erre — egy később tárgyalandó kivételt nem számítva — nincs egyér-
telm ű  felelet, noha a Drámatörténetben ott szerepel mértékként Shakes 
peare (de csak mint paradigmatikus egyed, nem mint egy kor kvint 
esszenciája), a Theorie des Romansban felderengenek az „áldott ko-
rok": Lukács romantikus antikapitalizmusának nincsen történelmileg 
szociológiailag meghatározható toposza, még az Ernst-féle mitológia el 
mosódó értelmében sem. De, harmadszor, „ áz sem bizonyos", hogy a 
jövő  örökre lezárt, hogy a problematikus ember és a problematikus kul-
túra transzcendálhatatlan: láttuk, hogy a fiatal Lukács viszonya a szocia-
lizmushoz a „még nem", „polgárosodott"-szociáldemokrata változató 
nak olyan elutasítása, amely a holnapi szövetkezés lehet őségét nyitva 
hagyja. 

Ezek a belső  ellentmondások, melyeket sem Paul Ernst, sem Georg 
Lukács önmaga előtt nem tisztázott és nem tisztázhatott, teszik a pán-
tragikus-újklasszicista szövetséget hároméves epizóddá. 1911 nyarán 
jött létre kapcsolatuk. 1914 nyarán, amikor az els ő  világháború kitörése 
egy mozdulattal elsöpri a XIX. századot, a zárójelek felbomlanak. Az 
absztrakt „nem" most már kevés lesz: pontosan színt kell vallani, ki mire 
mond nemet, minek fogja pártját. 

Il. (Látszólag esztétikai) kitér ő : az első  expresszio-
nizmus-vita 

Az Ernst-Lukács „szövetség" dokumentumai közé csak egy pillanatra 
hajlik be Bloch ironikus arca, hogy néhány szardonikus szót ejtsen Ernst 
világháborús szellemi kiruccanásáról: a „német isten" keresésér ő l. (S ki 
más tehetné több joggal, mint ö, egész ifjúságában radikális istenépít ő  
és istenkereső? Ki tudhatná jobban, mint ő , az igazi wagneriánus, hogy a 
Ring .....nem hiteles, és csupán 'm űvészet' marad aszó rossz értelmé-
ben; a dramatis personae-t itt dekadens barbárok és dekadens istenek 
adják, nem pedig a vágyódás siegfried, a német Messiás után, nem pe-
dig az Apokalipszis és az apokaliptikus kegyelem-dráma távoli, végs ő , 
ontológiai muzsikától varázslatossá vált Istene." 75  Voltaképpen azonban 
mindvégig jelen volt, nem csupán a Lukáccsal való „barátság" jogán (az 
dézőjel indokoltságát a naplóbejegyzés az ő  esetében is kielégítően iga-
zolta), hanem mint szövetséges az antievolucionizmusban és antika-
pitalizmusban, mint „termékenyen félreért ő" vitapartner. 

Az antievolucionizmust, egy negatívumot kell hangsúlyoznunk, hogy 
elhelyezhessük őt tipológiánkban, annál is inkább, mert Bloch (talán 
egyedül a modern kultúrában) helyreállítja azt a meghitt viszonyt, azt a 
szimbiózist, amely utópikus és romantikus között az els ő  periódusban 
fennállt. Könnyűszerrel idézhetünk tő le olyan passzusokat, amelyek a 
tankönyvi besorolást megkönnyítik: „Bizonyos, hogy a paraszt és a kéz 
műves szilárd kézzel felvázolt, a munkában magában gondolatilag el ő  
revetített típusai az emberi munkának, az is, hogy a priori mivoltukban 
majd helyreállítják magukat, amint csak túljutunk a kapitalista tévelygé-
sen." 16  De félreértené intencióit az, aki ebben vélné megtalálni a vágyó 
dás toposzát: az utópia fesztelen viszonyban van az egész — számára 
kiaknázható — múlttal, a keleti és a zsidó misztikával, a középkori Hand-
werkkel, Alexandrosz hadjáratával, mely Európát és a Keletet összekap 
csolja, de mindenekelőtt előre tart, a szociális megváltás felé, hogy aztán 
átadhassuk magunkat metafizikai-transzcendens megváltatlanságunk 
egyedül méltó állapotának. Igaz, nem hajlandó átmenni a caudiumi igán: 
mit néki Hekuba, az idusztrializmus áldásai és a viktoriánus kandalló 
melege, amelyet Dickens regényei árasztanak; igaz, inkább Alexandrosz 
diadalmenetét választja, mint a pánlogoszét Hegelnél, amely végül is a 
legutáltabban: az állam el őjogaiban landol, de —éppen mivel a legújabb 
kornak Blochnál semmiféle kit űntetett jegye nincsen, ezért megvannak 
saját, maigré lui-meme, kiaknázható el őnyei: „Másfel ő l mindenfajta 
iparos-képesség veszendőbe menése nincs is talán pozitív mélység hí-
ján... Meglehet, ugyanaz az istenn ő  oszt itt szükséget, ott fölösleget, itt 
a szépségtő l áthatott zárt formára való tökéletes képtelenséget és a 
szervek olyan szétesését, mely a történelemben párját ritkítja, ott min-
den stílusakaráson, minden luxusos m űvészeti iparon és pusztán eude-
monisztikus csiszoltságon túli tüzes és rejtelmes jelek felvillanását (...), 
mint mindenkor a gyermekek és a parasztok, úgy most is egy ínséges, 
az élet nyűgétő l szorongatott dilettáns az, akit ugyan a régi fest ők legki-
csinyebbikével sem hasonlíthatni össze, aki mégis e kor sajátságos le-
vegőjében alakzatokat, nem m ű -jelleg ű , stílustalan, azonban kifejező  és 

'S Ernst Bloch: Geist der Utopie. (Az utбpia szelleme) suhrkamp, Frankfurt 1971. 
Bloch-Gesamt-Ausgabe 16. köt. 152. o. 
I. m. 20-21.0. 



szimbolikus alakzatokat képes nemzeni... Ez az út az, (...) mely az 
emberiség fejlődésének fő  országútját képezi. Továbbá ez, mindazon 
ellenséges , elfajzott, negatív ellenére, ami a stílusnak a 19. század kö-
zepén bekövetkezett halálából leolvasható, a funkcionális összefüggés 
I  stílusragály és az expresszionizmus pozitív erő i között."" 

A kulcsszavak persze'. »  ausdruckhaft" és expresszionizmus, de rá 
juk a voltaképpeni esztétikai vitánál amúgyis vissza kell térnünk. A hosz-
szú idézetre azén volt szükségünk, hogy bizonyítsuk: Bloch csupán any-
nyiban romantikus antikapitalista, amennyiben az evolucionizmus a 
Geist der Utopie fogalmaival nem értelmezhet ő . Az ő  alapélménye: az 
apokalipszis. Nincs hosszú életének még egy olyan szimbolikusan mély-
értelmű  címadó gesztusa, mint amellyel e kötet utolsótanulmányát el-
látta: Karl Marx, a halál és az apokalipszis — mondjđ  ki egy lélegzetre 
valamennyi, rekurrens, nagy témáját. Igy tehát a vallás Bloch számára 
egzisztenciális alapélmény, nem „történetfilozófiai segédkonstrukció 
mint, alapos gyanúja szerint, Lukácsnál. És ebben a divergenciában ta-
lálható meg az első  expresszionizmus-vita titkos fókuszpontja, minden 
egyéb „termékeny félreértés". 

„Félreértés" mindenekel őtt a vita látható fókuszpontja: „tartalmi esz-
tétika" vagy „atelierhafte Formasthetik". "Mert mit keresek én, amikor 
zenét hallgatok? Mikor zenét hallgatok, azt keresem, hogy tartalmilag 
gazdagabbá, többé váljak... Fontosabbak, mint hogy a kívülállók dalla-
mot halljanak, amikor valaki a farzáliaj bika tüzes gyomrában sikoltozik. 
és ugyancsak fontosabbak, mint maga az a mechanizmus, melynek 
segítségével e sikolyok dallammá változtatva továbbíthatókká válnak. 
a sikolyok maguk, csorbítatlan hitelük és mélységük. Mert nem mehet az 
sokáig, hogy a megformálandó akarást pusztán formális lecsapódásá-
ban kutassák... Mi sem lehet hamisabb, véletlenszer űbb és műtörténe-
tileg korlátoltabb, mint ez. Ugyan Lukácsnál ezt az esztétikai vélekedést 
tökéletes ábrázolatában láthatjuk, de valamiképpen ez itt a beszédmo-
dorból származjk, mely m űvekhez és formákhoz ragaszkodik, hogy 
aztán végsősoron mégse ezeket, hanem 'ezek ürügyén' — tehát ironi-
kusan indirekt, esszéjszt!kus módon a legtávolabbi, sajátságos módon 
kivívott mélyértelm űséget jelentse: olyan eljárás ez, amely részleteiben 
kétségtelenül rendkívül termékeny módon hathat, mely azonban a maga 
egészében, mint egy rendszer módszere, mint a m ű  hazájából küldött 
jelek általános formaelemzés alapján végrehajtott értelmezése mégis 
csak a jelentéktelent zsúfolja egymásra, mely rejtvényszer ű  formavi-
szonylatok belső  határait önkény nélkül képtelen meghúzni, és amely 
mindazt a nehézkességet, hiteltelent, Flaubert-szer űt, ami csak az újko-
riban, a pusztán stílusosban, a nem-leíró jellegű  íráskényszerben talál-
ható, örökkévalóvá emeli. A hogyan csináljuk módjára, nem pedig a mii 
csinálunk segedelmével kapjuk itt tökéletesen meghatározott m űvész 
mibenlétünket, és akkor még egészen eltekintettünk attól, hogy a józan. 
tisztán technikai m űtermi definíció a m űvészi akarásnak és tárgyának 
ínséges, túlhabzó mivoltával megbirkózni nem tud." 18  A „formaelem-
zés", a „pusztán stílusos", a „hogyan csináljuk", a „mibenlét" szemben 
a „hogyan csináljuk" — műtermi definíció, irritált, csaknem megvet ő  
szembeállítása (újabb adalék szövetségesek öncsalásainak kimeríthe-
tetlen történetéhez, hisz ez épp olyan emberek között megy végbe, akik 
fel akarták állítani a „nézeteltérések reze гvátumá"-t azon kisszámu 
[!] kérdés elkülönítésére, amelyben nem tudtak egyetérteni), a vita lát-
ható fókuszpontját, a „félreértést" nem egykönnyen eliminálhatóvá teszi. 

És mégis termékeny félreértés ez. Mindenekelőtt azért, mert Bloch 
maga is formatannal operál (mi mást is tehetne; maga mondja, hogy a 
zenében csak a megformált létezik), a zene szellemi-emberi tipológiá 
jának négylépcsős fokozatait a kontrapunkt alapformáin keresztül ragad-
ja meg. Mi több: Bloch egyszer űen elfogadja Lukács — a Heidelberger 
Philosophie der Kunstban kidolgozott — fo гmafenomenológiai triád-
ját: tiszta forma, transzcendentális forma, visšzatért tiszta forma. 19  Má-
sodszor azért, mert Bloch egész esztétikai attit űdjét ugyanaz a kiinduló-
pont határozza meg, ha az másra is irányul, mint a lukácsi: az erényt csi 
nálni a kényszerűségből princíp!uma (mint a kor stílustalanságában 
megmutatkozó — „pozitív mélységével" kapcsolatos idézet mutatta) — ez 
is a „barbár hátrányok" esztétikája. Végül: a.jelen m űvészetének elíté-
lése és egy müvészi megújhodás követelése közös vonás a két „ba гát-
nál": egészen eltér ő  tartalommal és perspektívákkal, de mindketten 
„avantgardisták". 

Az, hogy Bloch avantgardista teoretikus, életm űve ismeretében nem 
szorul külön bizonyításra. A fiatal Lukácsnál, az avantgardizmus kés ő b-
bi legelkeseredettebb ellenfelénél, ez a megállapítás több kételyt és 

" I. m. 22-23. o. Kiemelés t őlem — F. F. 
8  L m. 178-9. o. Kiemelés tő lem — F. F. Megjegyzem, hogy szándékosan haszna-

lom az „elsó expresszionizmus-vita" ismertetéséhez a Gu st der Utopie 1918-
ban megjelent első  kiadását és nem a későbbit, az átdolgozottat, amelyben a po-
lémia kiélezettebb. Számomra ennek a stádiumnak gondolatvilága jön számí-
tásba, minden későbbi retrospekció. 

9  Erre Márkus György Lukács „első " esztétfkáia c. tanulmánya mutatott rá (kéz-
iratban). Ugyancsak ó, valamint Radnóti Sándor Walter Benjaminról szóló tanul 
mánya tisztázta el őször, hogy a formaesztétika — tanalmi esztétika szembeállítás 
csak elsó megközelítésben állja meg a helyét. 

meggondolást ébreszthet. Ezért csak azokra a mozzanatokra utalunk, 
ahol avantgardista intenciói vitathatatlanok. Mindenekel őtt a drámael-
méletben, melyet egy új dráma inspirálására szánt. Az Ernsttel való szö-
vetséget, mint ennek kísérletét; éppen ebben a tanulmányban elemez-
tem és fogom még elemezni. Másodszor: a drámai avantgarde — noha 
nem találta meg saját zeneszerz őjét — indirekt utakon az új zene Schön-
berg melletti legnagyobb alakját, Bartókot —Balázsnak, a másik szövet-
ségesnek a közvetítésével —, egész korai alkotóperiódusában megter-
mékenyítette; elegendő  itt A kékszakállú herceg vđrá гa és A fábбl 
faragott királyfira utalni: mindkettő  Balázs szövege, a lukácsi „szellemi 
beporzás" teljesen félreérthetetlen nyomaival. Végül A festészetről 
című  (ugyancsak Márkus György által rekonstruált) el őadás szövege bi-
zonyítja: az itt megfogalmazott „Cézanne-perspektíva" (egyébként teljes 
összecsengésben a magyar Nyolcakról írott tanulmánnyal, Az utak el-
válnak cíművel, a magyar festészeti áttörés Fülep Lajos tanulmányai 
mellett legfontosabb szellemi manifesztumával) pontos megfogalma-
zása egy konstruktivista festői avantgarde elvének, mint elméleti és gya-
korlati k!ütnak az impresszionizmus összeomlása nyomán keletkezett 
válságból. Csupán a „konstruktivista" szót kell hangsúlyoznunk: a Lu-
kács felvázolta avantgarde antiexpresszionista volt, a lázadó Ausdruck 
szubjektivizmusával szemben rendet, összefoglalást, normative tagolt 
architektonikát követelt. 

Közvetlen hatások azonban kevesebbet magyaráznak meg a két 
avantgardizmus párhuzamos, de nem azonos természetéb ől, mint a jö-
vőt előlegező  tendenciák felmutatása, akár találkoztak ezek „saját" m ű -
vészreprezentánsaikkal, akár nem. A m űvészet elméleti „megte гméke 
nyítése" amúgy!s mindig meglepetéssel végz ődik a teoretikus számára; 
Bloch például elsősorban az újzene beharangozójának tekintette magát, 
és — a korai expresszionista lírától eltekintve — ha valami megfelel állás-
pontjának, a tiszta Ausdrucknak, a személyiség önkifejezésének, akkor 
az a képzőművészet legújabb, non-figuratív korszaka. Lukács a festé-
szetben akart egy újkonstruktivizmust intonálni és jogaiba helyezni; ha 
azonban valami megfelel ennek a modern architektonikának, akkor ez az 
új zene nagy részének szigorú, bár a hagyományostól gyökeresen elté 
ő  „építkezése", amelyet ő  maga még csak be sem fogadott. A dönt ő  
avantgardista" vonás mindkett őjükben a művészet státuszának meg 

változtatására irányuló igény. Blochnál, közismerten, a lázadó Ausdruck 
(expresszió) gesztusa révén, mely egy radikális mozdulattal eltörli a di-
ettáns és a „hivatásos" különbségét és közönyös a St!Iwollen objektí 
vélt vagy nem-objektívélt volta iránt. Lukács viszont egyrészt azáltal sza-
kit a 19. század szellemével, hogy behozza az esztétika centrumába 
a befogadót mint a müalkotás „társteremt őjét": új néző  nélkül nincs új 
dráma, a befogadó éppúgy Mitspieler a Heidelbergi művészettflozбfia 
formafenomenológiájában, mint az alkotó; ez a szempont majd Walter 
Benjaminnál jut teljes diadalra. Másik szakító gesztusa: kultúraelméleté-
nek metafizikai pántragizmustól mindig elfedett, de mindig újra el őгetö 
rö aktivista princípiuma. A kultúrának életformának kell lennie, vagy nem 
kultúra: ez azt is jelenti Lukácsnál (igen eltér ő  elméleti javaslatok 
formájában), hogy a kultúrának részt kell vennie az élet átalakításában. 
(Természetesen: az elv azokra a periódusaira érvényes, amikor az életet 
egyáltalán átalakíthatónak tekinti.) 

Egy vonatkozásban azonban egyértelm űen meg kell védelmezni Lu-
kácsot Bloch ellenében: az atelierhaft az ő  szótárában nem kevésbé az 
alacsonyrend űség kifejezése, mint Blochéban, és az „életesztétika" 
meggyőződéses ellenfele, a heidelbergi m űvészetfilozófus, aki a m ű -
ben a vágyott „utópikus valóság" megtestesülését látta, a m űre irányu-
ó szükségletben pedig a közösség (igaz, megvalósíthatatlan) vágyát, 
csak az ingerült exp гesszió lendületes teljessége kedvéért sorolható be 
azok közé, akik a pharsaliai ércbika el őtti merengésben szerzik koncert-
élményeiket. 

A valóságos nézeteltérésnek, utak igazi elágazásának Urphánomenje, 
mindent értelmező  modellje Bloch és Lukács gyökeresen eltér ő  tragi-
kum-koncepciója, két különböző  tragikus világlátás. Lukácsét (úgy, 
amint az a pántragikus klasszicizmus kiáltványában, a. Metaphysik der 
Tragödie-ben megfogalmazódik) másutt jellemeztem, ismételten alá-
húzva Lucien Goldmann filozófiatörténeti közhellyé vált felfedezésének 
gazát: a Sefn zum Tode világnézete ez, tragikus egzisztenciálontológia 
és életfilozófia, melyben a halál beteljesedés, a „rang" jele, az egyetlen 
gazi oppozíció (az élet megvet ően előkelő  protesztje) az élet ellené-
ben. Paradox módon: éppen ezért képzelhető  e i  a tragédiával egyenran-
gú, nem-tragikus dráma, amelyet a tragikus emberrel egyenrangúan 
emelkedett típusok: a bölcs és a „hit lovagja" tételeznek, két emberfajta, 
akik a Halálnak szánt lét h ősével egyívásúak, ugyanannjira arisztokrati-
kus típusok. (Az, hogy a „bölcs" — az életokosság értelmében — demokrati-
zálható, és éppen ennyiben nagy drámai utóélete van egy, a fiatal Lu-
kács koncepciójától egészen eltér ő  módon, más kérdés.) A halál, mint 
a legelementárisabb, mint a „legdemokratikusabb" élettény, ezt az el ő -
kelő  életfilozófiát nem foglalkoztatja, nem kíván egyetemes megvál-
tástan lenni. Nagyon jellegzetes módon merül fel egy helyen a Heidel-
berger Philosophie der Kunstban: mint esztétikai tény, mint az Erleb- 



niswirklichkeit spontán kontinuitását legszemléletesebben megszakí-
tó körülmény; mint univerzális „sors", azonban kívül esik az elemzések 
körén. 

Éppen ez botránkoztatja meg Blochot, a szenvedés teodiceájának fá-
radhatatlan hirdetőjét, ezt tartja profánnak, ezért indignált, irritált és 
igazságtalan. A saját szempontjából egyszersmind következetes is: 
az ő  expresszionizmusa is életfilozófia, melynek azonban az apokalip-
szis az alapélménye, egyfajta kolektives Sein zum Tide: mindenki ha-
landó, veti oda ingerülten azoknak, akik „atelier"-ekben tervezik a nagy 
végső  ceremóniát, mintha csak az ő  előjoguk és lovaggá ütésük szertar-
tása volna az, ami mindenki része. Az apokalipszis-élmény — mint „ha-
mis tudat" — szokásos marxista redukcióját annál is könnyebb elvégezni, 
minthogy Bloch maga hajtja végre egy hosszú élet során, mind több és 
több immanens rétegét tárván fel saját transzcendencia-élményének. 
Tehát: egy közelg ő  (majd egy bekövetkezett) világösszeomlás élménye 
ez. Fontosabb azonban funkciójátés igazátfelfogni. A pántragikus klasz-
szicizmust, mint elit-kultúrát érti meg és veti el. A lukácsi elemzésben —
idáig helyesl ően követi azt — a tragédia nem „szerencsétlenség", nem 
is „büntetés", „Hanem a tragikus halál a nagyság el őjoga (...) amennyi-
ben ez az életet befejezetté teszi, minden élet és csoda legevilágibbjá-
nak formájává... Így e szemlélet szerint a halált nem lehet másként 
definiálni, mint a mindenestül e világból végbemen ő  visszatérő , imma-
nens, mindenestül misztikátlan formakényszert, a Horoszra, az alakra, 
az Én végérvényes végállomására irányuló kényszert... " 20  A végkövet-
keztetést még nyomatékosabban mondja ki a következ ő  passzus: „Ám-
de, fel kell vetnünk a kérdést, hol maradt itt gyilkosság, halál és tragikus 
sötétség? És ezzel telibe is találtuk azt a pontot, amelynél Lukács avagy 
az immanens út a transzcendentális kérdésfeltevést ő l elválik. Az ember 
evilági módon nem teljesítheti ki életét, ha a színpad egyáltalán való 
valamire." 21  

A kiemelt szavak talán hosszasabb fejtegetések nélkül is érthet ővé 
teszik, miért tartja Bloch terméketlennek az Ernst—Lukács-„atelier” esz 
tétikai kísérleteit: a „színpadi immanencia" eszméje, ahol Isten a  for-
ma  kényszere következtében „csupán néz ő  lehet", profán eszme, vallás-
talan eszme (vagy legfeljebb a vallás öncsalása), „esztétikai vallás". z г  
Márpedig ez lehet „megformált", lehet akár „formateremt ő", fakad ki a 
radikális expresszionista, de hol marad „der blutende Held", azaz Eve ry-
man, hol „Mord, Tod und tragische Finsternis", közös sorsunk, melyre 
semmiféle Bühnenimmanenz nem nyújt panaceát, miféle vallásosság 
ez, ha az egyáltalán. Az igazi Wegweiser Strindberg, természetesen: a 
Haláltánc költője, és nem a neoklasszicista-„atelierhaft” újkonstrukti-
vizmus. „Bármil'y zavaros és tompa is a beállítás, mégis éppen a strind 
bergi haláldráma vezet egy mély, expresszionista, tisztán kifejez ő  tárgyi 
as úton át, túl a shakespeare-i életteljesség és szofoklészi absztrakt 
ság közti mindenfajta elévült stílusalternatíván, és persze túl (...) a 
transzcendensnek a gótikus kegyelem-drámában lév ő  mindenfajta tar-
talmi 'absztraktságán' és objektivitásán is." 23  

Ezzel reprodukálódik a Bloch—Lukács-„szövetségen” belül a modern 
filozófia — Marx által csak végső  világtörténeti értelemben feloldott — visz 
sza-visszatérő  dilemmája: a régi ellentét az ateista immanencia arisztok-
ratizmusa és radikális, egyházakban nem objektiválódott, „eretnek" 
vallásosság demokratizmusa között, ami egyszersmind megmagyaráz-
za a szocializmushoz való viszonyuk paradoxiáját is. Lukácsnak azén 
volt szüksége az Ernsttel való szövetségre, az újkonstruktivista elitkul 
túra kitérőjére, mert a szocializmus „még nem" vallás (azaz: csak tudo-
mányos, „pozitivista" doktrína, mely lehet igaz, de semmiképp sem felel 
az egyetlen mély kérdésre: az élet kérdésére), Bloch viszont éppen 
azén szövetkezik, korán, és kezdetben minden fenntartás nélkül, a szo-
cializmussal, mert neki amúgyis megvan a maga — apokaliptikus — vallá-
sa és életfilozófiája. (1913-as Panthersprung (Párducugrás] című , 
Agadir kapcsán írt cikke, az álláspontot tekintve, mitsem különbözik a 
Spartakusbund kés őbbi vezéreinek felfogásától.) 

Az alapellentét egy további (és messzemen ő  esztétikai következmé-
nyekkel is járó) alakváltozata az individuumhoz való eltérő  viszony. Lu-
kács „problematikus individuumról" beszél. Ez azonban logikai kény-
szerrel feltételezi, hogy létezik nem-problematikus individuum, volt vagy 
eljöhet, vagy legalábbis van, mint posztulátum. Bizonyosan ilyen, hogy 
történelmi paragonnal is szolgáljunk, a Novalis-esszé Goethéje („Lukács 
Weimarban” — adná meg egy kézlegyintéssel a második expresszioniz- 

20  I. m. 68. o. Kiemelés tólem — F. F. 
2' I. m. 69-70. o. Kiemelés t ő lem — F. F. 
22 Annak bizonyítására, hogy ez a gyanúsítás Lukács esetében — még pszichol г'-

giailag is — milyen közel jár az igazsághoz, álljon itt egy rövid részlet a L'Eftort kör-
kérdésére adott, egyszer már idézett, választöredékb ő l: „Szerencsére azonban 
(...) növekszik Németországban az igazi közösség utáni vágy, és ennek leg 
mélyebb érzelmi hangsúlya a német filozófia és vallásosság újraéledésére 
irányuló reményre esik. Mert itt, és csupán itt rejlik a lehet őség a német kul-
túra (és mint annak szükségszer ű  következménye: a német müvészet) számára. 
Németországnak sosem volt olyan értelemben kultúrája, mint Franciaországnak 
vagy Angliának, az ó kultúrája, éppen a legjobb idókben, egy 'láthatatlan egy-
ház' volt, a filozófia és vallás világnézetet alkotó és mindent átható hatalma." 

23 Bloch i. m. 72-73. o. 

mus-vita Blochja a végérvényesen összefoglaló címet). (Sommás eluta-
sítása Mozart, a „tizenhétesztend ősök zenéje" iránt, nem egyszer űen 
vakság a theater mundi hatalmas költ őjével, az egyetlen világköltemény 
megteremtőjével szemben; ez ítélet minden klasszika — és amit ő , de 
nem Lukács — Weimarral összekapcsol: „Görögország istenei" felett.) A 
nem-problematikus individuum megteremt ője a közösség, ismétli Lu-
kács, újra meg újra, Bloch apokaliptikus hiténél nem kisebb meggyőző -
déssel, és ez persze kétszeresen is ateista gondolat, az arisztokratikus 
gondolkodó paradox módon kollektivisztikus meggy őződése és regula-
tív eszméje. Ateista annyiban, hogy a kiteljesedett individuum, egy da-
rab immanencia, számára önérték, és annyiban is, hogy létrehozásá-
nak alapvető  eszköze — többnyire burkoltan, maga el őtt sem bevallottan 
— evilági. 

Ez a koncepció Bloch számára talán nem is annyira „elvetend ő ", mint 
nkább értelmetlenség: én vagyok, te vagy, mi vagyunk — ez természe-
tes, ez ontológiai alapadottság. Egy olyan konstrukció, mint a lukácsi 
Heidelberger Philosophie der Kunst élményvalóságának monadoló-
giája, számára tökéletes elrugaszkodás az emberi lét mindenkori ontikus 
alapszerkezetét ő l. Igaz, elfogadja Lukácsnak (a Dosztojevszkij-töre-
dékekben kifejtett) „orosz" eszméjét, a misztikus közösség gondolatát, 
de csak mint — természetesen adott — „együttlétet", mint az önzés kont-
rapunktját. Az ő  individuum-fogalma a luciferi eszméje (ami nem azonos 
a Weber által, a Wissenschaft als Berufben kifejtett, amorális m űvész-
démoniéval): a „fényhozó" régi eszméje ez, a mindig revoltáló indivídu-
umé, a beethoveni zenéé, a most lebilincselt, de a permanens felkelés 
állapotában levő  Jézusé — szemben „Jehovával". (Ajehovai összefog-
laló eszméjének negatív megítélésében, mely tartalmilag durván a he-
geli objektív szellemmel —állam, jog, intézmények — azonos, Lukács és 
Bloch tökéletesen egyetértenek.) Az alternatív alapszerkezet tehát új 
arcát fordítja felénk: a demokratikus (mert Eve ryman sorsát hangsúlyo-
zó) apokaliptikus radikalizmus radikális individualizmusként mutatkozik 
be, a pántragikus arisztokratizmus ideológusa mint a közösség utáni 
mély és őszinte vágy szószólója. 

Ez az ellentét, harmadszor, megfogalmazható így is: klasszicizmus 
versus expresszionizmus. (Bloch meg is fogalmazza.) Ki a klasszikus 
ember? A kanonikus ember, a normaadó ember. Lehet-e azonban az 
apokalipszis állapotában —így kérdez Bloch, a Gemeinsinn reménytelen 
szétforgácsolódásának állapotában (ami persze a Heidelberger Philo-
sophie der Kunstban metafizikai adottság, nem történelmi állapot) —
gy kérdez Lukács, kánont és normát adni? 

Ezek szemlátomást különböző  feleleteket invokáló kérdések. Bloché 
szónoki, magában rejti a (tagadó) választ; Lukács kérdése valóban a ke-
resésé, a Heidelberger Philosophie der Kunst irányába mutat. 

Azt, hogy a Heidelberger Philosophie der Kunst, ez az időtlen-általá-
nosként koncipiált esztétika, milyen mélyen a modern válság m űvészet-
elmélete, azé az állásponté, amely számot vetett az impresszionista 
alapmagatartásban rejl ő , a művészetet végs ő  felbomlással fenyegető  
értékrelativista szkepszissel, valamint az els ő  szintéziskísérletek össze-
omlásával, nem csupán a fenomenológia olyan elemei bizonyítják, 
mint a disszonanciának általános érvény ű  konstituensként való beépíté-
se az elméletbe, hanem — leginkább és mindennél nyomatékosabban —
maga a kiindulópont. Figyeljük a különös alapkérdést: M űalkotások lé-
teznek — miként lehetségesek? Ha ítéletet ki lehet mondani kérd ő  for-
mában, úgy ez a kérdés a leghatalmasabb ítélet a modern kor m űvé-
szetellenessége felett. Mert Kant kérdése, melynek parafrázisa (Ízlésíté-
retek léteznek — miként lehetségesek) tökéletesen „logikus" kérdés 
volt, egy olyan „normális" állapot megoldandó rejtélye, amely a m űal-
kotást éppannyira faktumnak tekintette, mint az erkölcsöt „Faktum der 
Vernunft"-nak, csupán a konszenzus felbomlását kellett, hasonló tény-
ként, elismernie. Lukács kérdése önmagában mutatja a felbomlás ké-
sőbbi fázisát: mára m űalkotás sem természetes adottság többé, már an-
nak puszta létéért is küzdeni kell. Ráadásul olyan küzdelem ez, amely-
nek kezdő- és végpontja egyaránt beteljesületlenség: vágyódás a kom-
munikáció Mitteilung iránt és ennek reménytelensége, a „ termé-
keny félreértés", mint a m űalkotás alapját megteremtő  kategória az egyik 
póluson, a m ű  elidegenedése alkotójától, a „ kin ćseitő l megfosztott" 
m űvész a másikon. 24  

Bloch számára éppen olyan tarthatatlan a kezd ő lépés, mint annak 
összes szükségszer ű  következménye. Egyrészt — saját történetfilo-
zófiai premisszáihoz képest joggal — mesterkéltségnek tartja a m űvé-
szetet egy tragikus kommunikációelméletb ő l levezetni. Az apokalipszis 
élménye itt van, ezt „mindenki" mégérti és átéli, ez provokálja a m ű  lét- 
rejöttét, valamint a korrelatív érzés: nyomorúságunk, elégtelenségünk, 
megváltatlanságunk érzete; mégpedig valamennyiünkké. (Emlékszünk 
még a fordulatra: ha — zenét — hallgatok, azén hallgatom, hogy tartalmi-
lag gazdagodjam.) Az Ausdruck mindenkinél egyedi, de mindenkié min-
denki számára érthet ő : Everyman művészete. Az anti-arisztoteliánus 

A Heidelberger Philosophie der Kunstot itt kizárólag az „els ő  expresszioniz-
mus-vita" szempontjából elemzem. 
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Blochnál egy sajátságosan interpretált miméziselmélet keletkezik (csak-
úgy, mint a második expresszionizmus vitában): a világ megváltatlan 
sága éleszti a müvészetet (a zenét), a zenei formációk alapfokozatai 
(a kontгapunktépítés alapfigurációi) „megfelelnek" a megváltatlanság 
elleni lázadás alapfigurációinak; Moza rt : a kicsiny világi Én, Bach: a 
nagyszabású szellemi Én, Beethoven, Wagner, Bruckner: a nagysza-
bású világi Én, a grol3e weltliche Ich das luziferische. A negyedik foko-
zat, a nagyszabású szellemi Én, még várat magára, az éppen, szósze-
rinti értelemben, a jövő  zenéje: némi reményét Bloch Schönbergben látja 
felcsillanni. Másrészt, vélekedik, a „kanonikus", a „normatív" forma 
megteremtésének izzadságszagú gimnasztikája, az a sajátságos inco-
incidentia oppositorum, a persönlich és überpersönlich egysége és ta-
lálkozási pontja, amely a Heidelbirger Philosophie dir Kunstban ma-
ga a mü, mint eredmény, elpusztítaná az expresszió individualitását. 
holmi „objektív" kövületté tenné. S így talán elértük mindkét szempontot. 
amely (a feloldhatatlanul egyénin: az érdekl ődésen túl) Blochot arra hajt-
ja, hogy éppen zenefilozófiát írjon, míg Lukács általános esztétikát 
teremt, drámatörténetet és regényelméletet (ezenfelül lényeges befolyó 
sa van a képzőművészet elméletére, mint errő l Benes tanulmánya tesz 
futó említést, a Dvorak—Riegl-iskola vonatkozásában). Egyrészt ön 
magában cáfolata az Erlebnixwirklichkeit állítólagos szolipszizmu-
sának az a körülmény, véli Bloch, hogy nincs „bels ő" zene, csak hang 
és hangzás van, tehát én vagyok, te vagy, mi vagyunk, akik a hangot lét-
rehozzuk, befogadjuk (már a kifejezés is árulkodó: man hört zu). Rajtam. 
rajtad, rajtunk kívül nincs zene, még fizikai létében sem, legfeljebb kotta 
hieroglifák, vagyis a luciferikus vágyódás és „ontologikus" zenéje, mint a 
kedvenc fordulat mondja, egyenes ellentéte az Erlebniswirklichkeit 
monadológiájának. Másrészt azonban ez csupán az „együttlét" bomló 
egyensúlyú, tünékeny objektivitása; nem valami végleges, testes, nem 
az expresszió individualitását körülzáró, azt fojtogató építmény. A m ű -
nek kifejezőképességén kívül nincsenek egyéb „tökéletességei": nem 
kanonizálható: nem klasszikus-expresszionista. 

A Heidelberger Philosophie der Kunstban, a kanonikus-normatív 
esztétikában a m ű  (minden mű) általános tartalma: az „utópikus való-
ság" (m űvenként és művészegyéniségenként különböz őképp konkré-
tizálható tartalmakkal), tehát a meghatározatlan utópia, mely éppen eb-
ben az. általános karakterében alkalmas arra, hogy az Erlebniswirklich-
keit valamennyi monászának otthonul szolgálhasson. Az atomisztikus 
kiindulópont és az univerzális birtokbavétele közötti út azonban itt is, 
mint az egész korabeli ismeretelméletben, csupán a fenomenológia se-
gítségével volt bejárható: a heidelbergi esztétika sok vonatkozásban 
az 1913-ban megjelent Idein módszertani előfutára25  (mindenesetre 
úgy, hogy Lukács az 1910-es husserli tanulmányból, A filozófia mint 
szorosan vett tudományból merít további ösztönzést). Közös mjnde-
nekelött az uralkodó pszichologizmus kritikája illetve elutasítása, ami 
Lukácsnál (Dilthey-nekrológja, ez a kegyetlen és alaposan igazságtalan 
írás) tanúsítja, igen korán megszilárdult érzés volt, e"s legalábbis a 
Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez után mindvégig 
meghatározó. Sem a m űvész pszichikai aktusaiból nem lehet eljutni a 
mű ig, sem a befogadó pszichikai aktusaiból a „termékeny félreértés" 
azon általánosságáig, mely az „utópikus valóság" univerzália-jellegét 
szavatolja. Továbbá: az Erlebniswirklichkeit „természetes béállítottsá-
gából" (Lukács persze nem használja a husserli kifejezést) a m ű  
nem hogy következnék: léte egyenest ellentmond az Erlebniswirklichkeit 
„dogmatikus elő ítéletének", az adekvát kommunikációba vetett meg-
rendíthetetlen hitnek. Csakis az Erlebniswirklichkeitnek (Husserl szavai-
val: a természetes beállítottság generáltézisének) „felfüggesztésé-
vel" nyerhető  el az új „létrégió" a mü mint utópikus valóság, egy sor 
olyan intencionális aktus révén (megint Husserl nyelvén beszélünk), me-
lyek mindegyike egyszerre tárgymegragadás és tárgyteremtés, tehát 
amelyek éppannyira jelentik az utópikus valóság felderítését, mint 
amennyire a műnek, a folyamatban kiteljesedett alkotónak mint fenome-
nológiai alakzatnak, és a befogadónak együttes létrehozását. (És hogy 
a husserli szótár végére érjünk: noéma és noézis egységét.) Igaz persze. 
hogy Lukács (aki éppoly kevéssé akarta feladni alapértékét, a m űvésze-
tet, mint Husserl a sajátját, a tudományt) ezenközben nem kerülhette el 
azt a veszedelmet, amelyre Vajda Mihály figyelmeztet az Idein kap 
¢són: a „közönséges" szolipszizmus megkerülésére tett exkurzus vé-
gén — a transzcendentális szolipszizmus veszedelmét. 

A luciferi Én, aki közvetlen összeköttetésben áll a transzcendenciá-
val, nem ismeri a szolipszizmust sem transzcendens, sem „közönsé-
ges" értelemben, és nem ismeri el az esztétikai Sinngebung prob-
lematikáját, annak bonyolult instrumentáriumát a gondolkodás lomtáré 
nak tekinti . Mint az E kor szellemi atmoszférája, nagy fiatalkori szám-
vetése bizonyítja: nem azért, mintha Bloch, a „Kenner", innen lenne az 
ismeretkritikai problématikén: túl van rajta. Az ár, amelyet egy gyöt-
relmes filozófiai komplexum megkerüléséért fizet ( ő  talán így monda- 

ná: azért, hogy néhány energikus lépéssel maga mögött hagyott egy túl-
dekoгált alléi-t, mely elvezet az úticéltól), a misztikus élmény. Kielégítő-
en tanúsítja ezt Bergsonnal, a tartammal szembeni „ellené гve": talán 
akad a létezésnek fontosabb eseménye is, mondja nem kevés iróniával, 
mint hogy egy darab cukor elolvad a kávéban. E transzcenzus egyik ele-
me, Bloch sajátosan transzformált mimézistana (az apokaliptikus álla-
potban levő  világ és a „hiteles", az apokalipszis hangulatát „kifejez ő " 
mű  megfelelése) már szóbakerült. Most, második mozzanatként, az 
konoklaszta fordítja felénk arcát az Apokalipszis expresszionista agitá-
torának maszkja mögül. A fenomenológiai gépezet már azért is meg-
botránkoztató számára, mert az „eidetikus redukció" célja Lukácsnál 
nem csupán az Erlebniswirklichkeit „természetes beállítottságának" le-
küzdése, hanem az esztétikai szféra nagy gondossággal történ ő  elkü-
lönítése más tételezésformáktól, a logikaitól, különösképp az etikaitól 
(melynek tökéletlen előfokaként jelenik meg számos klasszikus esztéti-
kában). Ez a rendkívül bonyolult, Lukácsot egész életén át foglalkoztató 
feladat értelemszer űen csak egy módon teljesíthet ő : ha a művészet-
nek önálló, önértékű  helyet juttatunk az emberi megismerési és te-
vékenységi típusok rendszerében. A müvészet önérték űsége azonban 
Bloch számára bálványimádás. Régi kultikus tárgyak m űvészetté vala 
sáról ez a sommás véleménye: „Ha most számunkra m űvészetjelle-
g űként jelenik meg az, ami a szentségben ábrázolásra kerül, úgy ez 
annyit jelent, hogy lesüllyedt, hogy id őközben elvesztette végs ő  becsét, 
szent mivoltát (...) és ily módon arra kényszerült, hogy (...) bevonuljon 
az esztétikai tárgyiasságba." Még élesebben: ,,...és mint ahogyan a 
szentség nem süllyedhet a m űvészetnél mélyebbre, úgy fordítva is, 
az expresszionista m űvészet színpompásan elhomályosult fényérzé-
ke radikális tárgyra irányuló orientációjával nem üdvözölhet ő  más 
ként, mint a jövendő  paruzia házának előtere. "25  Ezért békaegérharc 
csupán az ismeretelméleti küzdelem, ezért lehetnek a m űvészet esz-
közei közvetlenül „agitatórikusak", anélkül, hogy a formafenomenológia 
tégelyének tisztítótüzében „megnemesülnének", ezért nem a senkit sem 
boldogító „utópikus valóság"-ot, hanem a konkrét utópiát hordozzák az 
expresszionizmus tárgyai, ezek az ornamensek a közelg ő  paruzia hajlé-
ka előtt. Nem a forma önmagában a bálványimádó klasszicizmus, az 
igazi céltól eltérítő  kánon, hanem a mű, a forma mint magáértvaló. Az 
első  expresszionizmus-vita" egyik alapvető  konfigurációja áll el őttünk 

megújult alakban: amint Bloch — a katexochén misztikus csalhatatlan 
ösztönével — megérezte a „Bühnenimmanenz" formakövetelménye mö-
gött a burkolt ateizmust (és annak „dölyfös" arisztokratizmusát), úgy ér-
zi meg a magáértvaló, az etikai tételezést ő l megtisztított forma magáért-
valóságában a profánt, amellyel az apokalipszis élményének közvetlen 
evidenciáját, és az expresszionista „m űvészeti objektumot", mint a paru-
zia szimbólumát szegezi szembe. 

A paruzia eljövetelét hirdető  szimbolikus objektumokról azonban, ra-
dikális misztikusnál nem meglep ő  módon, az objektiváció iránti közöny 
olvasható le. Később, Marxszal való szövetkezésének végleges meg-
pecsételésére írott, említett tanulmányában Bloch végérvényes sza-
vakat talál mindazokra a tevékenységekre, amelyek az emberi objekti-
vációk megteremtésére és rendben tartására irányulnak: pontosan ada-
golt lenézéssel „a lényegtelen igazgatásé"-nak nevezi őket. Ezen a pon-
ton, valamint a történelemhez való eltér ő  viszonyban észlelhető  az a 
dinamika, mely a forradalom után a két egykori szövetségest párhuza-
mos vonalak soha nem találkozó végtelenségének mozgáspályájára 
vezeti. Nem mintha Lukács — akár magának szóló végérvényességgel 
s — megoldotta volna ezt a két feladatot. Férfikora klasszikus m űve, a 
Geschichte und Klassenbewulэtsein éppen az objektivációk kérdésé-
ben mondott csődöt, a „történelem tudománya" olyan szfinx volt a 
számára, melyet minden korszakában másképp fogott vallatóra. Azon-
ban küzdött ezekkel a rejtélyekkel. A vita el őtt, alatt és után, egészen a 
forradalomig, ebben az alternatív fogalmazásban: a forma (kultúra-
centrikus ifjúkorának kizárólagosan számbajöv ő  objektivációja) történel-
mi produktum-e avagy platonikus eszme, tehát időtlen metafizikai 
adottság". 

Ha a pszichologizálástól mint módszertani kezdett ől eltekintünk, a kér-
dés más formában így fogalmazódik meg Lukácsnál: a történelem 
puszta „jelentésnélküli" id őbeli lefolyás, illetve értelemadó, formate-
г emtő  folyamat, illetve ugyanez a kérdés a másik pólusáról legombo-
lyítva: a formák priori adottságok-e, mint Kant feltételezte, esetleg pla-
tonikus eszmék-e, a koncepciók éles eltérése ellenére tehát mindenképp 
a történelem „felett" vagy „el őtt" álló, attól érintetlen entitások vagy 
történelmi produktumok, amelyek csak retrospektíve, már megszilár-
dult mivoltukban tűnnek a priori adottaknak. 

A kérdés megoldásához Lukács pályakezdésekor Simmelt ő l kapja 
a legmélyebben ható, ugyanakkor eleve ambivalens impulzust. A sim-
meli fogalmazás legjobb összefoglalását idézzük: ,,...'forma' Simmel szá-
mára a valóság transzcendentális konstituálásának eszméje volt. Ebben 
az értelemben a formák funkciójukat tekintve azonosak az értelem kanti 

I. m. 182-3. és 183. 0. 
25  Az itt következő  elemzésekben Vajda Mihály A mítosz és ráció határán című  

Husserl-könyvére támaszkodom. 
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a priori kategóriáival. A forma nem csupán a tartalmak puszta összeg-
zését jelentette, hanem egységesítésüket és strukturálásukat, és azo-
nos volt 'a tudat totalizáló képességével'. A nagy formák a filozófia, a 
művészet, a tudomány és a vallás. De vannak kisebb formák is. Mind-
egyik egy strukturált totalitášsá formálja a 'világot' — az eredmény pedig 
számos világ megalkotása. Simmel azonban, eltér ően Kanttól, minden 
formát történetiként értelmez, és ennek eredményeképp, mint olyat. 
amely a világban teljes mértékben sohasem valósult meg. Ez a törté 
netiség a végesség jele, de a lehetséges világtartalmak köre végtelen. 
Amint ezt a módosítást bevezették a forma fogalmába, maga a transz-
cendentális konstitúció fogalma lett aláaknázva. A formák ugyan a tudati 
tevékenység móduszai maradnak, de a tudatit egy empirikus és nem 
egy transzcendentális szubjektumhoz kapcsolják." 27  Simmel, folytatja 
gondolatmenetét Arato, azonban h űtlen lesz e fogalom történetiség 
okozta kétértelm ű ségéhez, termékeny gondolatához, mivel ez veszé-
lyes közelségbe hozza Marx elidegenedés elméletéhez (mely inspirálja. 
de amellyel azonosulni nem akar), és körülbelül 1906-tál kezdve visz-
szatér a hagyományos megoldásokhoz. Lukács bátor tette a német szo-
ciológia történetében, hogy a mesterét ő l kapott stafétabotot -- Simmel 
meghátrálása után és annak ellenére — továbbviszi, és mint a kérdés 
megoldásának egyik lehetőségét, sosem ejti többé el. Másutt részle-
tesen elemeztem: a Drámatörténetben mintegy a „filozófiai alvajáró' 
biztonságával talál rá erre a módszerre, a drámai forma, amely a priori 
adottnak t űnik, az elemzés végén mint történelmi konstitútumot leplezi 
le önmagát. A Seele und die Formen (melynek esszéi a drámakönyv 
kezdésével egyidej ű leg, annak írása és átírása közben, valamint azt kö-
vetően születnek) két radikálisan divergáló feleletet ad: a Kierkegaard-
esszében egy történelmietlen-platonizálót, a Novalis- és Storm-esszék-
ben egyértelm űen historikusat. Az objektiváció és a történelem rejtélyé-
nek megfejtéséért folytatott küzdelemnek az „els ő  expresszionizmus-
vitá"-ra es ő  szakasza a Heidelberger Philosophie der Kunst: Zeitlo-
sigkeit und Geschichtljchkejt der Kunstwerke cím ű  nagy harmadik 
fejezete. 

A formát, a m űvet illetően a heidelbergi esztétika sajátos középs ő  he-
lyet foglal el a korábbi m űvek túlnyomó historizmusa és a Theorie des 
Romans között, amely a történetfilozófiai morfológiát tudatos módszer-
tani elvvé teszi. Annak az általános életfilozófiai-egzisztenciálontológiai 
alaphangnak megfelel ően, artfellyel Lukács a neokantiánizmust ötvözi, 2 F 
másrészt a történelem iránti ellenállhatatlan rokonszenvnek mégis en-
gedve, a formát itt történelemfeletti és történelmi faktorok együtt határoz-
zák meg. Ez pedig visszavezet az Ernst—Lukács-szövetséghez, az 
„első  expresszionizmus-vitá"-hoz és még távolabbra is mutat: az anti-
evolucionizmusra, mint alapbeállítottságra. (Ne feledjük: a heidelbergi 
kézirat fogalmazványán végzett munka egyidej ű  e szövetség létrejötté-
vel.) Ernst már döntött: miután a német idealizmus „összeomlott" (értsd: 
megfertőzte magát az ésszel, nem tudott német vallást teremteni), a filo 
zófiából két elem marad: Kant, ha „gyávaságát", azaz Verrunftcentriz-
musát fátyol borítja, tehát a kritika, amely természetesen a Fiktionslehre 
szintjén kerül terítékre, valamint Platón, tehát a formák. Ez a vulgárp!a-
tonizmus pedig megfelel a szociológiai mítosznak, „Kínának", vagyis 
kizárólag a platóni filozófia csontvázzá csupaszított alapmagatartását: 
visszatekintő, emlékező  jellegét hangsúlyozza (egy olyan emlékezetet 
egyébként, amelyből Shakespeare és Euripidész már kiestek), a statiku-
sat, a konzerválót. Ez tökéletesen megfelel az Ernst-típusú antikapita-
lista romantikának, de leleplez egy újabb öncsalást: számára a szövet-
ség pántragikus klasszicizmust, egy „ősképre" való visszaemlékezést 
jelentett, Lukács számára klasszicizáló (mert normákat és kánont te-
remtő) avantgárdot. 

Éppen ennek az avantgárd-beállítottságnak megfelel ően hajtja végre 
a forma, mint platonikus eszme „korrekcióját". 29  Igaz, az esztétikai érté-
kek időtlenek, történelemfelettiek, de az általános-emberi történelem-
ellenes princípiumát, mint formamegalapozót, elveti. A m űvet minden 
pórusában áthatja az időpont, amelyben született, annak elvárásai. 
szükségletei, határai, és ez nem „hordalék", amely a posteriori lesöpör 
hető , hanem formakonstituens. Tehát az idő  egyszerre pusztán időbe) 
lefolyás, de éppannyira értelemadás is. Lukács nem tud megválni a his-
torizmustól, noha éppen ebben a munkájában látja be a legvilágosab-
ban minden történetfilozófiai szempontú esztétika kikerülhetetlen bels ő  

27  Andrew Arato: The Neo-ldeaiist Defence of subjectivity. (A szubjektivitás neo-
idealista védelme] Tilos 1974. 21. sz. 157. o. 

28 Ennek részletes elemzését I. Márkus említett tanulmányában. 
Lukács, mint a forma történelem-felettiségével is experimentáló esztétikus, nehe-
zen kerülhette el a találkozást Platónnal. Márkus György azonban, többször eml --

tett tanulmányában, kimutatja a jegyzettüzetek alapján, hogy rövid bels ő  hezitá-
lás után két okból dönt Kant mellett (aki természetesen éppúgy szolgálhatott a for-
mának, mint az ész rendez б  princípiumának ahistorikus elméletével) és Platón el -
len. Az egyik ok: a forma ontologizálásának platóni gondolata, amely teljesen ide 
gin  volt Lukácstól. Számára a forma egy tételezési mád. De itt rejlik a másik ok is 
egy tételezési mód, több közül, míg Lukács rögtön felfigyel arra, hogy a „vissza-
emlékezés" végső  redukcióban egy alapképletre rendezhető  Platónnál. b viszont 
annyiban is a modern „problematikus" kor gondolkodója, hogy kitart a tételezés 
módok pluralitása mellett.  

problematikáját. Másodszor: a m űvészet ugyan nem „fejl ődik" (tökéle-
tességeknek nincsen összehasonlítható és emelked ő  rangsora), de min-
dig „újat" teremt, tehát nem köthet ő  a változatlan ősképre visszatekin 
tés alapmagatartásához. Átveszi ugyan, de rögtön felül is bírálja a nagy 
platonizáló esztétikusok, els ősorban Schilling, álláspontját: a m űal 
kotás mítosz-jelleg ű , de a mítosz az alkotásnak nem anyaga, hanem for-
mája: a mindig új m ű  — elnyerve végérvényességét — kész mivoltában 
mitikus modellé válik mindig újonnan születő  újak számára. Ezzel a ha-
sonlattal árulja el leginkább ez a történelmietlen mü a fiatal Lukács ege 
szen sajátos, feloldhatatlan ambivalenciától áthatott viszonyát a törté-
ne!emhez. A történelem „folyik", nem „fejl ődik"; bizonyságul elegend ő  
rápillantani az életre. De nem is jelentésnélküli időbeli lefolyás. Minden 
lezárt periódusa „mítosszá", azaz modellé válik, ámelyb ői értékeinket 
megválasztjuk, kiszelektáljuk és újraválasztjuk. 

Blochnál, a konkrét utópia agitátoránál, a platonizmus természetesen 
kizárt. M űvészetfilozófiája annyiban ismeri a történetiséget, amennyi-
ben individuumkoncepciója. A sor tehát: Moza rt , a gyermeteg, „görö 
gös" individuum; Bach, a férfivá, de csak pietisztikusan bens őségessé 
vált polgári ember; Beethoven és Wagner, a revoltáló luciferi individuali-
tás, majd az expresszionizmus, a közelg ő  paruzia hajlékát ékesít ő  orna-
mens, a magát a megváltás küszöbén tudó ember felajzottsága. Két 
ösvényen halad tehát a két szövetséges — innen valók az „els ő  expresz 
szionizmus-vita" összebékíthetetlen tézisei — Marx Károly felé: az egyik-
nek a Marxszal való összefogás a paruzia el őpillanгta és előfeltétele —
csak a felszabadult fényhozó méltó arra, hogy megváltassék. A másik-
nak: objektiváció és történelem, puszta időbeli lefolyás és értelemadás 
találkozási pontja, ennyiben: az élet győzelme és egyetemessé válása 
az élet felett. 

111. Válasz a háborúra: a Dosztojevszkij-könyv. 
Lukács, mint „titkos" német főszereplő  
A Lukács-kutatók ezoterikus szektájának évtizedes legendája volt az az 
állítás, mely szerint Lukács a világháború alatt egy Dosztojevszkij-köny-
vet szándékozott írni, mi több, hogy a Theorie des Romans nem más, 
mint ennek a könyvnek egy része vagy egy fejezete. A legenda-jelleget 
még csak fokozta maga a szerz ő , aki a vállalkozás tervét mindig közön 
séges fikciónak minősítette. A hiányzó könyv nem kevés megértési ne 
hézséget okozott a Theorie des Romans végével és történetfilozófiai 
perspektívájával kapcsolatban: Dosztojevszkij, aki „már nem regényt 
r", aki a felszabadulás reményét hordozza, az alapkoncepció ismerete 

nélkül csakugyan inkább orphikus kijelentés volt, mint értelmezhet ő  álli 
tás. 

Halála után azonban el őkerültek a dokumentumok. Ma már pontosan 
meg tudjuk határozni azt az időpontot, amikor — a nagy esztétikai kézira-
tot félbeszakítva — a Dosztojevszkij-könyvhöz hozzáfogott. 1915. már-
ciusában ezt írja Ernstnek: „Végre hozzáfogok új könyvemhez: Doszto-
jevszkijről (az Esztétika átmenetileg pihen). Ez azonban jóval többet 
fog Dosztojevszkijnél tartalmazni: nagy egységeit — metafizikai — etikám-
nak és történetfilozófiámnak... Ha már egy bizonyos mértékig befejezett 
kézirattal rendelkezem, elküldöm majd Önnek és kérem, hogy mondjon 
róla véleményt." 30  Ebbő l tehát megtudhatni, hogy a jegyzetanyag cso-
portosításának végére ért (az „egy bizonyos mértékig befejezett kéz-
irattal" sosem készült el), tehát feltehet ő leg közvetlenül a háború kitöré 
se után fogott hozzá a munkához; ezt tartalmi indiciumok teljes mérték-
ben valószín űsítik. Közvetlenül halála után, a Theorie des Romans 
kéziratával együtt, a hagyaték kezel ő i megtalálták a Dosztojevszkij-
könyv vázlatát, két évvel kés őbb pedig, a fiatalkori leveleit, naplóját, 
számos kéziratát tartalmazó híres „heidelbergi kofferrel" együtt el őke-
rült, tematikailag csoportosítva , a Dosztojevszkij-könyv teljes jegyzet- és 
feljegyzésanyaga, amely a vázlatot értelmezhet ővé és áttekinthetővé 
teszi. 31  

Ernst—Lukács i. m. 64. o. 
A következőkben közlöm a Dosztojevszkij-könyv vázlatának két variánsát. Mint. 
kitűnik, a továbbiakban elsősorban az A-variáns II—III ,  pontját elemzem, valamint 
a B-v'sriánst, tehát azokat a problémákat, melyeket ő  maga mint „többet fog 
Dosztojevszkijnél tartalmazni" jellemzett Ernstnek írott levelében: etikai, történet-
filozófiai, a perspektívával összefügg ő  kérdéseket. Az A-variáns I. pontját, mint 
Dosztojevszkij m űvészetének sajátszer űségeit tárgyaló gondolatokat itt, a téma 
specifikumából következően, mellőznöm kell. 
A jegyzet- és feljegyzésanyagot kéziratos cédulákból Heller Ágnessel együtt 
fejtettük meg. A munka nem volt száz százalékos eredmény ű  (hatvan éve készí-
tett ceruzafeljegyzésekről van szó), de cédulánként alig maradt 2-3 szónál több 
megfejtetlenül . A számozás, amelynek alapján idézem őket, önkényes: a feljegy-
zéseknek azt a sorrendjét adja vissza, amely szerint Lukács borítékba tette őket; 
fjúkori kéziratainak egy tudományos igény ű  kiadása bizonyosan pontosan elhe-
lyezi majd őket „értelmes", azaz a vázlattal tökéletesen megegyez ő  sorrendjükbe. 
A helyesírás megfelel az eredetinek, feltünteti Lukács német írásmódjának 
részben régimódi, részben a magyar latinos neveltetésbál származó sajátossá-
gait. Ugyancsak érintetlenül hagytam azokat a helyesírási, grammatikai stb. rend-
ellenességeket, amelyek a jegyzet-jellegbál következtek. 
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A vázlat A-variánsa 

„Die Innerlichkeit und das Abendteuer 
Das Problem der Romantik — als Kontrastproblem v. D. 
Roman und Epos 
Das 'Theoretisehe' in der Epik 
Die erwachte Séele als Wirklichkeit 

Intellektualizmus: Der Kriminalroman D's und der Abendteuerro-
man der andiren (Kritik der Konvention) 
alligorische Handlung- Psychologie 

D. über 	 " 
Aesthetischer Wert des Verbrechens 
Das Problem der Realiti t (? II) 
D. und Dante und das irdische Epos 
Stellung zu Tragödie (D's 'Dramatische Art') und 
Gnadendrama" 

uch III. „D's Komposition 
Das Kindische der Helden (Erwachsene der Anderen) 
Lácherlichkeit 
Die schnelle Heldentat (? III. Beziehung zu Schiller; II) 
Die Werte der Welt 
Novellen von D. Gute Erfindung und doch — (Es fehlt der Sty[lus] 
— Erniedrigten als Übergang —. Auch Totenhaus; wo der Mangel 
an Brute Burch Mangel an '.........' balanziert wird.) Beziehung 
zur Nicht-Einsamkeit (und Hintergrund) D'scher Gestalten (z. B. 
Ewiger Gatte)" 

„Die Welt ohne Gott 
Russischer and europáischer Atheismus — die neue Moral 
(Selbstmord) (Beránderung der Welt) 

Jehovah 
Das Christentum 
Der Staat 
Der Sozialismus 

Die Einsamkeit 

Allis ist irlaubt: Problem des Terrorismus 
(Judith: Herüberschreiten) 
Der natürliche Mensch: Unmöglichkeit der Náchstenliebe 
Der abstrakte Idealismus; Linie: Schiller-D." 

„Das kommende Licht (Morgenröthe in Anfang) Armut am Geiste-Gü-
te (...... — 	 ) 
D's Missverstándnis: Stellung zu Christentum and Revolution 

Als Argument: 	'All Menschen': Metaphisik des Sozialismus 
Drei Schichten 	Etische Demokratie: " 	des Staates (Bezie- 

hung zu II) 
des Lebensniveaus Russische Mystik-Gemeinde 

Russland and Europa (Thema: England, Frankreich, 
Deutschland) 

Geschichtsphilosophie über die Form D's 
Deutschlands Tragödie; Mystik and Polls: Begriff der 
Pflicht 
Leid: paraklethisch-essayistisch 
1-2 Ethik. Metaphysik als Trostgesang." 

A ceruzavázlat 2. oldala, a II. fejezet részletezése: 

B-variáns 

„Einrichtung 
Einsamkeit 
Empürung 

II. 1) Die Einrichtung a) die sinnlose Gesetzm еssigkeit — Staat als zweite 
Natur. Ausgeliefertsein (Marx- and Spinozas flie-
gender Stein) 

physikoteleologischer Beweis — Vergeben des Substanzbegriffes 
b) Die Moral der Einrichtung: Das 'Bessermachen'. 
Der Sozialismus — alle Menschen 

moralischer Beweis (gegen Christentum) 
2) Die Einsamkeit Der Begriff der Freiheit als Zugeordnetsein. 

Der abstrakte Mensch and seine Moral. 
Seine Realitát. Solipsismus 
Das Problem der Realitát 

Die Empörung Der abstrakte Idealismus and seine (tragisch) 
...... tischen Folgen. 
Allis is erlaubt. Das Problem des Terrorismus." 

A vázlat A-variánsa 

„ A bensóség és a kaland 
A romantika problémája — mint D. kontrasztproblémája 
Regény és eposz 
A 'teoretikus elem' az epikában 
A felgerjedt lélek mint valóság 

Intellektualizmus: D. detektívregénye és mások kalandregénye 
(a konvenció kritikája) 
allegórikus cselekmény —pszichológia 
D. a pszichológiáról 
A bűn esztétikai értéke 
A valóság problémája (? II) 
D. és Dante a földi éposz 
Állásfoglalása a tragédiához (D. 'dramatikus m űvészete') és 
a kegyelemdráma" 

111. is „D kompozíciója 
A hősök gyermekisége (a többiek feln őtt mivolta) 
Nevetségesség 
A hirtelen hőstett (? III. Viszony Schillerhez; II.) 
A világ értékei 
D. novellái. Jó invenció és mégis — (Hiányzik a stí[lus] — A Meg-
alázottak mint átmenet —. Ugyancsak A halottak háza, ahol a szé-
lesség hiányát a '............' hiánya egyensúlyozza ki.) A nem-
maganyossághoz való viszony (és háttér) a D. alakoknál (pl. Örök 
férj)" 

„Az isten nélküli világ 
Orosz és európai ateizmus — az új morál (öngyilkosság) (a világ 
megváltoztatása) 
Jehova 
A kereszténység 
Az állam 
A szocializmus 

A magányosság 

Minden megengedett: a terrorizmus problémája 
(Judit: Keresztüllépés) 
A természetes ember: a felebaráti szeretet lehetetlensége 
Az absztrakt idealizmus; vonal: Schiller—D." 

„Az eljövendő  fény (a hajnalpirkadat kezdete) A lelki szegénység—jó 
ság ( 	 — ...... ) 
D. félreértése: viszonya a kereszténységhez és a forra-
dalomhoz. 

Mint érv: 	Minden ember': a szocializmus metafizikája 
az életszint 	Etikai demokrácia: az állam 	(viszonya II-hoz) 
három rétege Orosz misztika-közösség 

Oroszország és Európa (témák: Anglia, Franciaország, 
Németország) 

Történetfilozófia Dosztojevszkij formája kapcsán 
Németország tragédiája; misztika és polisz: a kötelesség 
fogalma 
A szenvedés: paraklétikus-esszéisztikus 
1-2. etika. A metafizika mint gyászének" 

B-variáns 

„Berendezkedettség 
Magányosság 
Felháborodás 

II.  1) Berendezkedettség a) értelmetlen törvényszer űség — az állam mint 
másodlk természet. Kiszolgáltatottság (Marx 
és Spinoza repül ő  köve) 

Fizikoteleológiai bizonyíték — a szubsztanciafogalom feladása 
b) A berendezkedettség morálja: a 'megjaví-
tás'. A szocializmus — minden ember, 

Erkölcsi bizonyíték (a kereszténység ellen) 
Magányosság. A szabadság mint hozzárendeltség fogalma. 

Az absztrakt ember és morálja. 
Valósága. Szolipszizmus 
A valóság problémája 

A felháborodás. Az absztrakt idealizmus és (tragikus) ...... követ-
kezményei. 
Minden megengedett. A terrorizmus problé-
mája." 



Lukács azért válhatott („titkos") német f őszereplővé a Dosztojev-
szkij-könyvvel, mert maga Dosztojevszkij német főszereplővé vált, 
elsősorban romantikus antikapitalista körökben. A felfedezés érdeme 
köztudomásúan Njetzscheé: Zarathustra, a „halott isten" világállapotá-
nak prófétája döbben rá a mértékadó németek közül els őnek az „orosz 
isten” hirdetőjének elevenségére és aktualitására, bizonyítva Kierke-
gaard megérzésének pontosságát: az ateista (legalábbis annak egy bi-
zonyos típusa) az „igazi" hit el őtti utolsó lépcsőfokon áll. Ahhoz azon-
ban, hogy ez a felfedezés hatássá váljon, diszkreditálni kellett a „hamis" 
profétát: Tolsztojt. Tolsztoj lefokozása „csak" m űvésszé, „csak Ho 
mérosszá" körülbelül egyidőben megy végbe Oroszországban és 
Németországban. Sesztov Asztapovo c. tanulmánya (többé-kevésbé 
pontosan jelezve a Merezskovszkij-kör véleményét is) lényegében 
ugyanazt veti a muzsikvallás hirdetőjének szemére, mint háborús köny 
vében Thomas Mann: a herezis nem volt eléggé mélyreható, csak a sza-
kítás gesztusai voltak látványosak; a muzsikvallás mélységesen tizen-
kilencedik századi — racionalista, hiányzik bel ő le a misztikus gnózis, 
Kierkegaard a korszer ű . Mann így fogalmaz a megvetett „expresszionis-
tákról" szólva (akik ekkor számára nemcsak a m űvészet, hanem a politi-
ka gyű lölt szélső  radikálisait is jelentik).,,.. Dosztojevszkij apokaliptikus 
groteszk-pszichológiája 'expresszionizmusukhoz' határozottan közelebb 
áll, mint Tolsztoj plasztikája; ők azonban mégis az öreg, a 'többé-nem-
művész' Tolsztojjal, a szociális prófétával, a keresztény-anarchista utó-
pistával, a pacifistával, az anti-militaristával és az állam ellenségével 
tartanak: teljes joggal." Felteszi a kérdést: mién lett Tolsztoj politikus? 
„Mert a kereszténység nála szocializálódott és a szociális élet nála val-
lássá lett." 32  Egészen eltérő  motívumokból és gyökeresen ellentétes 
perspektívákkal ugyan, de Lukács Dosztojevszkij-vázlatai is csatlakoz-
nak ehhez a kórushoz. Hangsúlyozza: „[Tolsztojj harca a keresztény-
ség ellen" egyszersmind harc „a transzcendencia ellen (...) Innen a ter-
mészethez való közelség mint eszmény ( őskeresztény)". Utal arra, 
Tolsztoj egy levélrészletben meg is vallja vallásosságának immanens 
jellegét. („Ezenkívül számomra az élet jelenti a vallást és nem a vallás 
jelenti az életet.") „Tizenkilencedik századi", „elégtelen", „félracjonalis-
ta" naturalizmusa felett így hangzik a verdikt: „T. a muzsikot termé 
szetfilozófiailag szemléli; az apokaliptikusok a természetet történetfilo-
zófiailag-transzcendálóan (...) Ezért kell T. — földi — megváltástaná 
nak öngyilkosnak lennie: a) ez esztétika - és megszünteti a m űvészetet, 
b) (fontosabb) nem látja a kultúra transzcendáló (a kötelességt ő l elvá-
lasztott, üdvözülés felé tartó) jellegét: abszolutizálja a kultúrát — és (a 
boldogság utáni vágyakozásból) mély aszkézist hoz létre." з3  

Tolsztoj, a reménytelenül ódivatú muzsikvallásosság hirdet őjének he-
lyét — legalábbis az érdeklódés centrumában — elfoglalja Dosztojev-
szkij, egymástól egészen eltér ő  értékakcentusokkal. Hogy csupán a je-
len tanulmány főszereplőinél maradjunk (Lukácsot természetesen leszá-
mítva, akinek álláspontja a gondolatmenet egészéből tűnik majd ki): 
Bloch számára ő  az apokaliptikus — el ő-expresszionista —életérzés 
egyik igaz hirdetője, és a Lukács által közvetített „orosz eszme" megal-
kotója —rokonlélek, fontos szellemtestvér, de nem centrum. Az Egy nem 
politizáló ember véleményei Mannja számára (de csakis ebben a pe-
riódusban) Nietzsche után az újkor legmeghatározóbb szellemmi befo-
lyása: mint az orosz liberalizmus leleplez ője, mint egy forradalomellenes 
kereszténység első  nagy felkent alakja: „Oroszország lelke legmélyén 
mindig demokratikus volt, mi több keresztény-kommunista, azaz testvéri 
érzületű , és Dosztojevszkij, úgy tűnik, azt találta, hogy ennek a demokra-
tizmusnak a patriarkális-teokratikus önkényuralom megfelel őbb állam-
formát jelentett, mint a szociális és ateista köztársaság." 34  Paul Ernst vi-
szont éppen azért gy ű löli Dosztojevszkijt, mint legf őbb ellenfelet, mert 
benne az orosz nihilizmus veszedelmes hirdet őjét látja. Egy Lukáccsal 
folytatott „erdachtes Gesprách"-ben, önmagát harmadik személyben 
idézve, még óvatosan fogalmaz (ez egyébként kölcsönösen jellemz ő , 

32 Th. Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen. (Egy nem politizálб  ember 
véleményeij Fischer, Berlin 1918. 547-548. o. 
547-548. o. 
Lukács: Dosztojevszkij-jegyzetek. 26. o. 
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a szövetséget romjaiban is féltették, a végs ő  szakító gesztusokra egyik 
sem kívánta elszánni magát):  „0  [Paul Ernst — F. F.] azzal vágott vissza 
v. Lukács úrnak, hogy az orosz lélek rabszolgatermészet ű , és hogy 
Dosztojevszkij tiszteletreméltó homloka mögött is rabszolgalélek lako-
zott. Éppen az volt a kereszténység nagy szerencsétlensége, hogy nem 
tudott teljes mértékben a görögöknél kibontakozni (.; .) és hogy dönt ő  
vonásait rabszolga hajlamú kisázsiaiaknál nyerte el. Igy aztán nem vé-
letlenül közös a hisztérikus vonás az Új Testamentumban és Dosztojev-
szkij regényeiben." 35  Mikor azonban Lukács fiktív jelenléte nélkül fogal-
maz, a hangnem köntörfalazás nélk(ili: „Dosztojevszkij azt mondja: 'Min-
den orosz nihilista'. đ  harcol a nihilizmus ellen. Amde ő  maga is orosz 
és maga is nihilista." „Ezek [Dosztojevszkij és alakjai — F. F.] hasonlíta-
nak a szocialistákra és a kommunistákra, akik magukat a polgári társa-
dalom ellenségeinek tartják és nem mások, mint ezek végs ő  beteljesí-
tő j." 36  Dosztojevszkij tehát hatásában is reprodukálta m űvészetét, mint 
az antinómiák költészetét, és ezért lehetett szimbolikus, puszta „iroda 
lomtörténeten" messze túlmutató, h őse a vázlatokban maradt nagy 
történetfilozófiai-etikai m űnek, mely az egész antinómikus világ gon-
dolati túlhaladásá гiak gyürkőzött neki. 

a) Az „objektív szellem” és a német háború 

A „német" háborút igenl ő  romantikus antikapitalisták szimbolikus 
Auftaktja: a Don Carlos visszavonása. Két mű  is születik, egymástól 
csekély időkülönbséggel (de egymástól tökéletesen függetlenül, ami mu-
tatja, hogy itt valóban szimbolikus az összefüggés), a Schiller elleni 
tudatos polémia jegyében: Thomas Mann „esszévé vált" történelmi no-
vellája, a Frigyes és a nagykoalícfб  és Ernst drámája , A porosz szel-
lem. A színek erősen elütnek egymástól: Thomas Mann itt, is még itt 
is megőrzi a nagy német próza architektonikus méltóságát, Ernst viszont 
ijesztő  gyorsasággal alakul át hideg klasszicistából „háborús" költ ővé.37  
Lukács sosem bizonyítja jobban, hogy „szövetségük" talán barátság is 
volt, mint amikor dicsérő  szavakat talál (1915 május 4-én írott levelében) 
a kongó versekben, lényegében cselekmény nélkül, gy ű lölködve, nem 
szenvedéllyel megírt drámára, és csak annak tendenciózus angolellenes 
kitöréseitő l, a tragédiához méltatlan betétt ő l óvja Ernstet. Az eszme 
azonban közös: az „anti-Don Carlos" eszméje, azé a h ősé, aki „eléggé 
férfi", hogy elfelejtse és megtagadja az „ őszinte ifjúkori gondolat"-ot, az 
ész, a felvilágosodás, a szabadság „gyermekes" illúzióját (azt a nevet-
séges álmot, amelyért Posa feláldozta magát), és az államnak, a „ köte-
lességnek" szentelje minden energiáját. Don Carlos tehát, mint Fülöp 
államának továbbépít ője, sőt: beteljesítője. Az „anti-Don Carlos " egy-
szersmind egy csúf Kant-travesztia is, a „porosz Kant" mételyez ő  legen-
dájának újrafelmelegítése Ernst drámájában, ahol Frigyes Vilmos min-
den második szava a „Pflicht", goromba egyenesvonalúsággal, az Egy 
nem politizáló ember véleményei, egy igen különös félreértésen ke-
resztül, egy Lukácsnak nyújtott komplimentum formájában. Mann rend 
kívüli szeretettel emeli ki a See/e und die Formenbő l a Storm-esszét, 
mint a Вüгger élesszem ű  tipológiáját. E tipológia középpontjában az „eti-
ka" uralma áll az élet felett, a kötelesség uralma az esztétika felett, s ez 
a kötelesség, a „porosz Kant", most a preventív háború apológiáját, Bis-
marck és Nietzsche, a jobboldali radikalizmus és a junker-kapitalista 
konzervativizmus kibékítését sugallja. „Nekem pedig úgy t ű nik, mintha 
ezt a mostani háborút (...) a német szellem (...) egyszer már felkelt vol-
na a 'modern eszmék', a nyugati eszmék, a 18. század eszméi ellen, 
felvilágosodás és felbomlasztás, civilizáció és szétzüllesztés ellen és 
mintha éppen Kant lett volna az, akiben a szociális, a fenntartó, az épít ő , 
a szervező  német szellem a nyugati nihilizmus ellenében felkelt vol-
na.... 

A „Kant-legenda" a maga módján bekövetkezetésen a helyén van. 
Don Carlos ugyanis nem csupán politikailag jelenti, aere perennius, a 
német szabadságot, hanem demokratikusan következetes etikai kantia-
nizmusával is: Posa kritikája is, nem csupán Fülöpé, mert senki nem le-
het — és semmiféle cél nevében — a másik ember számára puszta 
eszköz (nemcsak alattvalói Fülöp számára, Carlos sem, Posa számára, 
a szabadság „érdekében"). A kötelesség — kanti értelemben — demok-
ratikus princípium, nem az felsőbbségi állam marimája; azt követeli: úgy 
fogalmazd meg tulajdon marimádat, hogy ne tegyél vele más embert 
puszta eszközzé. Bloch és Lukács most együtt állnak Kant (és Schiller) 

Ernst—Lukács i. m. 94. 0. 
эΡ e Paul Ernst: Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus. [A német idea-

lizmus összeomlása] Albert  Langen, Georg Müller, München 1941. 408. o. 
" Kettőjüket egyébként sem tartom összehasonlítható jelenségeknek, csupán egy 

deológiatörténeti tipológia erejéig. Éppen ezért szándékom most, Thomas Mann 
pályájának e fáidalmas pillanatát felelevenítve, kimondani — nem a nagy művész 
iránti csodálatomat, hanem az ember iránti tiszteletemet , akinek volt elég ereje, 
sőt morális emelkedettsége ahhoz, hogy ne pusztán megváljon tévedését ő l, 
megítélje azt, hanem arra is, hogy ezt a tipikus eltévelyedést a m űvész legigazibb 
önbírálatával, m űveivel, alakjaival emelje annyira szeretett nemzete számára 
tanulsággá. 

8  Uo. 149. o. 
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megvédelmezésében. "Bloch is, aki ugyan kicsinyes körülmények fülledt 
levegőjét érzi Kantból áradni és szívesen keresztezné Swedenborggal, 
de egyértelm űen állítja szembe a Rechtsphilosophie államjogászával és 
állambölcsészével, Lukács is, aki pedig éppen most rugaszkodik neki, 
hogy etikailag meghaladja Kantot, Lukács aki sosem „schillerizált", de 
aki most felismeri Dosztojevszkijben „Schillert", az absztrakt idealizmus 
emberiség-eszméjét, azt a gondolatot, melyet a Dosztojevszkij jegyze-
tek az „orosz gondolat" megváltó centrumába állítanak. (Bloch antipo-
rosz agitációjával pedig egyenesen a mehringi vonalat viszi tovább há 
borús politikai cikkeiben.) 

Kant és Don Carlos, elvont, „csak teoretikus" ügyek mögött persze az 
alapvető  választás rejtőzik: a romantikus antikapitallzmusnak, mely há-
borítatlanullehetett pusztán kultúrkritika, felkel! adnia politikai inkognitó 
ját, és színt kell vallania: komolyan veszi-e antikapitalista meggy őződé-
seit. Ez az egy választás voltaképp két kérdést involvál: mit választ a ro-
mantikus antikapitalista (vagy mit utasít el) a háborúban, és kit választ 
ellenségnek. Mint látható, nem tettük fel a „miért" kérdését, a „mi deter-
minálta őt" értelmében. Erre meglehet ősen könnyű  lenne a válasz; meg-
lepetés a világot amúgyis csak Thomas Mann személyében érte, egye 
dül neki kellett számot adnia döntésér ő l, innen a Betrachtungen feszé 
lyezően személyes jellege , amely már-már egy kozmikus „testvérharc" 
jellegét ölti. Mindaz, amit elmondottunk, mindaz, ami köztudomású Ernst 
illetve Lukács és Bloch 1914 el őtti, hosszabb vagy rövidebb m űvészi 
teoretikus múltjáról, a választást tökéletesen racionálissá teszi. Ám 
hogy minden fátyol fellebbenjen, Ernst és Mann egyaránt megvallják 
a háború választásának legszemélyesebb motívumát: a kultúrkritikai 
beállítottságú író, aki irodalmi sikereivel vagy kudarcaival együtt mindig 
magányban élt a bismarcki birodalomban, nem tudott ellenállni annak a 
csábításnak, hogy egyszer végre „közösségre" találjon. 

Thomas Mann választásának tartalma (a „mit választ") egyben azt is 
megmagyarázza, mennyiben sorolható be életének egy szakaszában 
a romantikus antikapitalisták közé: ő  ifjúságában a Bürger költője akart 
lenni a bourgeois ellenében: a Hansa-korszak német-kézm űves-Kunst-
meistertumjáé, a Mesterdalnokok Nürnbergjéé, amely „a prédikáció és 
a misztika, a farsangi játékok, a jogi könyvek és a krónikák ideje" volt, 
a kultúráé és nem a politikáé. A „Hagenströmizmust", a bourgeois-t. 
amely ebből nőtt ki, elutasította. Nietzsche lelki tanítványaként n őtt fel. 
de miközben óvatos szavakkal bírálta mesterét, amiért az nem követte a 
wagneri gesztust, a megbékülést a bismarcki birodalommal (éppen azt a 
gesztust, amely Zarathustrát az arr!váltak fölé emelte a magahajlítha-
tatlanságában), egyszersmind meg is értette őt: Bismarck kora mégis 
csak a „politika" kora volt, a kultúraellenes „demokráciáé", francia ügyvé 
dek utálatos „szabadságeszméjéé", „Mazzinié". És most Thomas Man n . 
történelmi kézfogások készséges inspirálója és rendezője (egy nevelő  
művekben halhatatlanná vált élet olyan gyengesége ez, melynek ironi-
zálásából ő  maga merített tárgyat és ihletforrást), elérkezettnek látja a 
pillanatot a két nagy árny összebékítésére. A „német" háború nem a de-
mokráciák farizeus módon „átpolitizált" háborúja lesz, haném politika-
mentes háború, amennyiben az igenelt, egyedül a németségre mérete 
zett felsőbbségi állam háborúja - amely elvárja a „kötelesség" teljesi-
tését, de beleszólást és „mazzinista" általános választójogot nem t ű r -
egyszersmind kultúrháború: erők, képességek, energiák olyan fellendü 
lése, amelybő l kultúrateremtő  erők születnek, Bismarck háborúja, de 
Nietzsche „új emberének" háborúja is. „Bens őjé legmélyén más ember-
ként fog ő  [a „német harcos" - F. F.] hazatérni és nehezére fog esni. 
hogy újra feltalálja magát a mindennapok kicsinyes sz űkösségében... 
A háború révén hozzászokott a szabadsághoz és az anyagi gondtalanság-
hoz, márpedig ezek alkotják azt a talajt, amelyen magasabb emberség. 
idegi kultúra kicsíráznak. Rendkívüli életet élt - mely sokszor könyörte-
len volt - (...) egyszersmind azonban magasfeszültség ű , szertelen... ". 
amelyet ,,...pompázatos érzések, magasfokú bajtársiasság, bens ő  jám-
borság..." 39  jellemeztek. Szükséges itt a „hamis tudat" redukcióját el-
végezni? Szükséges ujjal mutatni a m űvész pánegoizmusára, mint a há-
ború helyeslésének végső  tartalmi motívumára, amely monumentalitás-
éhségében a nagy emberdarálót is a forma-tervez ő  esztétikai elragad-
tatásával szemlélte? Nem szükséges, de elkerülni nem lehetséges. 

Ernst esetében a válasz az els ő  kérdésre egyszer ű :'ő  - a „völkisch" -
a „németséget", a „német közösséget" választotta: a nemzeti hosszú 
kerülőutat tett meg a bismarcki periódusban (amely iránt Ernst beállí-
tottsága mindvégig hajlíthatatlanul elutasító, hisz ez a korszak Importál-
ta a kapitalizmust és vele a proletárt), mióta elvált a népitől; a háború 
hasznos lecke lesz, most találkozniuk kell: a német sorsáért vívott hábo 
rút csak az egész nemzet, vagyis a nép folytathatja. 

A „dezertő rök" között csak annyi a különbség, hogy Bloch háborüelle 
nességének okáról hallgat (minden másról pérsze szenvedélyesen be-
szél), Lukács kimondja a non possumust, vagyis - tökéletesen remény-
telenül - folytatja az értékvitát. Bloch hallgatása beszédes bizonyíték 
apokalipszishitének őszinte vallásosságáról. Kell itt okokról beszélni. 

39  Th. Mann I. m. 467-8. o. 

ahol embert ölnek - mondja az indignált némaság. Lukács úgy érzi, ez 
elkerülhetetlen. fРrotesztjének legfőbb magyarázata: számára a háború 
nem más, mint koncentrált, maximumig vitt kapitalizmus. Ernst, akinek 
csalhatatlanul pontos emlékez őtehetségét dokumentumok mindig támo 
gatják, így foglalja össze Lukács - minden bizonnyal elhangzott - sza-
vait egy másik „erdachtes Gesprách"-ben: „Ahogyan a mai gazdaság az 
egyes munkás helyére gépet és önálló szervezett embercsoportokat áll í-
tott, amelyeket úgy használ fel, hogy a munka személyiségértéke elt űnt, 
éppen úgy a mostani háború nem embereket állít egymással szembe, 
hanem gépeket és kiszolgáló személyzetet. Ett ő l a kiszolgáló személy-
zettől többet követelnek, mint a korábbi harcosoktól; ez azonban csak 
úgy lehetséges, hogy lényegében megvonják t ő lük a teljesítmény volta-
képpeni egyéni mivoltát. Á háború következménye mármost egyfel ő l a 
kapitalista gazdaság további fejl ődése lesz és másfel ő l egy hivatalnok-
szocializmus keletkezése, ami által azután a szükségképpen aszociális 
magasabbrend ű  emberek életlehetősége mindig csekélyebb lesz. "40  Le-
hetne arról vitatkozni, hogy nem Bloch hallgatása volt-e inkább Doszto-
jevszkijtő l - a hal ►gató Jézustól - inspirált gesztus, mint Dosztojevszkij 
történetfilozófiai monográfusának elidegenedéselméleti szakszer űsége, 
de egy bizonyos: a romantikus antikapitalizmus mint antikapitalizmus 
állt itt helyt magáért. 

Az értékvita lukácsi folytatásának eleve reménytelen volta akkor t űnik 
ki igazán, amikor tisztázzuk: ki kit választ ellenségnek. Az álláspontok 
konzekvens folytatásának vagyunk szemtanúi. Thomas Mann számára 
a háború -éppen mivel német és kultúr-háború, Bismarck és Nietzsche 
közös háborúja - a nyugati demokráciák ellen folyik. (Ezért legf őbb ellen-
fele a „civilizáció irodalmára", bátyja, a francia értelemben vett radikális 
gigantikusan felnagyított alakja, ezért lehet kedves h őse az orosz 
Dosztojevszkij, aki maga is a civilizáció irodalmárának ellensége, ha egé-
szen más okokból is, és ellensége Tolsztoj, a „félracionalista".) Ernst-
nek, a „völkischnek" ellenfele: Oroszország, amelyet kettős gyű lölettel 
gyű löl. Ez az indulat egyszerre irányul álláspontjának egyetlen konkur-
rense: a népi Oroszország, a muzsik Oroszországa ellen és az „anarchi-
sta", a forradalommal terhes Oroszország ellen. A két különböz ő  ellen-
fél két különböző  hangnemet invokál. Ernst tenorja a vaskos reakció go-
romba kommandója; csak rá kell tekinteni politikai cikkeire, hogy be-
ássuk: több, mint rossz szóvicc, véres valóság, hogy völkisch álláspont-
ja nemegyszer a Völkischer Beobachter álláspontja. Az Egy nem politi-
záló ember természetesen sosem zökken ki abból a modorból, amelyet 
szerzője „urbánus eleganciá"-nak nevez. Annál mételyez őbb könyv, 
mert a legveszedelmesebb tradíciók egyikének, az obskurantista kés ő-
romantikától Nietzschén át húzódó szofisztikus demagógiának egyik 
csúcsteljesítménye: a „francia ügyvéddel" szemben érvelni kell, még-
pedig minél ravasszabban, annál jobb. igy kerül egymás mellé a francia 
b űnlistára 1789. és a „politizáló" szocializmus valamint Briand elpárto-
lása a szociális radikalizmustól, és Jaures meggyilkolása (!), a leg-
konzervatívabb junker-életforma felmagasztalása valamint a civilizáció 
rodalmárának Földbirtokos irodalomként való leleplezése, az angol 
gyarmati b űnök Afrika éš Ázsia ellen valamint a nyomor örök metafizikai 
sorssá nyilvánítása, a német szupremácia eszméje és az Egy nem poli-
tizáló ember véleménye. Ami azonban -ellenségek megválasztásá-
nak és diszkreditálásuk hangnemének minden különbségén túl - mind 
kettőben közös, az az „aki A-t mond, mondjon B-t is" álláspontja, a ro-
mantikus antikapitalizmus konzervatív típusának fegyverletétele a kapi-
talizmus előtt. Mann így vonja le a végkonzekvenciát: „Mármost én per-
sze nem tagadom, hogy e szent élet ű  férfinak [a civilizáció irodalmárának 
- F. F.] az a modorossága, mellyel kapitalizmusról és imperializmusról 
mint az ördög legelvetend őbb találmányáról és emberiségellenes b űn-
tettrő l szokott beszélni, számomra mindig eléggé nevetségesnek t űnt. 
Mintha nem lenne (...) a kapitalista expanzió a gazdasági élet egyik 
szükségszerű  fejlődési foka."41  Ernst itt is nyílt egyszer űséggel fogal-
maz: „Aki A-t mond, mondjon B-t is. Ez a háború megmutatja, hogy ka-
pitalizmus csak imperializmussal együtt lehetséges. Ha nem er ősítjük 
hatalmunkat olyan mértékben, hogy az Anglitás sakkban tartsa (...) ak-
kor a szociális forradalmat, amely bizonyosan eljön az egész világon, 
német földön fogják megvívni, mint a maga idején a reformációt, és me-
gint mi fogjuk megfizetni az egész világ számára a tandíjat. "

42  (Ter-
mészetesen: csupán a jelenb ől lehet megérteni, hogy ez kapituláció a 
kapitalizmus előtt. đk maguk, romantikus antikapitalisták eltér ő  plat-
formokról, úgy képzelték, hogy „csak" az imperializmus el őtt kapitulál-
nak, ezt viszont meggyőződéssel vallották mint választást. Az előbbi 
Ernst-idézet magáért beszél. Amikor azonban Mann Wagnert éppen 
mint imperialistát ünnepli a „civilizáció irodalmára" őszintétlen lelki vona-
kodása ellenében, amikor azt írja: „Európa békéje nem internacioná-
lis, hanem náсk feletti, nem demokratikus, hanem német béke", akkor 
ő  sem félreérthet ő . Választásuk tárgyát illetően egyszerűen azért le- 
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hetett illúziójuk, mert a romantikus antikapitalisták ezen nemzedéke szó 
mára a kapitalizmus a „laisser faire" világkorszakával volt azonos, az új, 
a világháború állama által „megszabályozott" gazdaság valami újnak, 
„már nem kapitalizmusnak" t űnt számukra. (Lukács és Bloch itt is tisz 
tábban láttak.) És ezen:a ponton válik „Don Carlos", a kozmikussá nö-
vesztett „testvérharc" és más irodalmi magánviták egyetemes ideoló-
giatörténeti fordulóponttá: a romantikus antikapitalizmusnak most ki kell 
lépnie politikai inkognitójából, és amennyiben nem tudja vagy nem akarja 
sorsát a baloldali radikalizmussal — legalább mint perspektívával — ösz-
szekapcsolni, elveszti antikapitalizmusát, jobboldali radikalizmussá válik. 

Bloch is, Lukács is eldöntik: ki az ő  ellenségük. A választásnak náluk 
is megvan a közös szubsztanciája: ha csak a szocializmus tudja az em-
beriséget kivezetni a kataklizmából, akkor a szocializmus ipso facto 
megkapja azt a „metafizikai mélységet", amelyet benne Lukács eddig 
hiányolt. A „misztikus" forradalmár (mint Lukács magát az Ady-cikkben 
nevezi) és az apokalipszis radikális-expresszionista agitátora mostantól 
fogva egyértelm űen a közelgő  szociális forradalomra várnak, ónnak eljö-
veteiéért írnak. Ebben a vonatkozásban az elméletileg még oly bonyo-
lult utakat leíró Lukácsnál sincs többé 1914 augusztusa után a legeseké 
lyebb ingadozás. Különbség van azonban közöttük a konkrét ellenség 
megválasztásában. Bloch számára ez csak a „poroszság", a német 
szoldateszka lehet, amelynek bukása, így látja, Németország egyetlen 
lehetséges felemelkedése. (A „dezert őr" Bloch a legszenvedélyesebb 
tenorban, Don Carlos és a Thomas Mann által megvetett „szabad-
ságopera" modorában azonosul a progresszív német tradíciókkal.) Ép-
pen ezért (s nem ugyanazokból a motívumokból, mint a „civilizáció iro 
dalmára") Bloch számára — kezdetként — Wilson is elfogadható. (Polgári 
illúziók nélkül, de egy demokratikus meggy őződésbő l; a radikális indi-
~idualista itt elvi okokból dönt a demokrácia fenntartása mellett, amint ő  
nevezi, a „porosz szocializmus" ellen. Amennyi demokráciája egy nép-
nek van, olyan szocializmusa lesz, hajtogatja makacsul háború alatt 
írott politikai cikkeiben.) 

Lukács álláspontja egészen sajátságos. Minden adat azt bizonyítja, 
hogy a csaknem ötven évvel kés őbb adott összefoglalás a legkisebb 
rezdülésig megfelel akkori beállítottságának: „Amikor ebben az id őben 
érzelmi állásfoglalásom tudatosítására törekedtem, körülbelül a követ-
kező  eredményre jutottam: a központi hatalmak el őreláthatóan legyő -
~ ik Oroszországot; ez a cárizmus bukásához vezet: eddig a dolog rend-
en van. Van bizonyos valószín űsége, hogy a Nyugat győz Németor-

szág ellen; ha ez a Hohenzollernek és a Habsburgok bukását eredmé-
~yezi, ugyancsak egyetéhek. De akkor felmerül a kérdés: ki ment meg 
minket a nyugati civilizációtól? (Azt a lehet őséget, hogy az akkori Né-
netország végső  győzelmet arat, csupán lidércnyomásnak éreztem.) "43  
4 kérdést az a romantikus antikapitalista fogalmazta meg, aki szintén 
ellépett a politikai inkognitóból, akinek egyetlen hadviselő  fél győzelme 
>em hozhatott megváltást, aki tehát az egyetemes háborút egyetemes 
polgárháborúra, az egész emberiségre kiterjed ő  szociális forradalomra 
akarta felcserélni. Minden nemzeti megközelítés elégtelenségét Lukács 
szempontjából kielégítően dokumentálja a heidelbergi hagyatékból el ő -
terült töredék, A német értelmiség és a háhorú, mely a háború el еjén 
született. A cikk dadog, „tudós" filologizálással akarja feloldani Lukács 
>zemélyileg hallatlanul kényes helyzetét (a „titkos" német f őszereplő  
légtére is idegen, aki a németek legszentebb ügyéhez szól hozzá), de 

indent kimond, ami Lukács sajátos, Blochtól eltér ő  pozícióját jellemzi. 
Vemcsak annak átlátását, hogy a német élelmiséget általában a „Ge-
neinsshaft überhaupt" vágya vitte a háború oldalára, nemcsak — ismer-
etett — gondolatát arról, hogy a háborús technika a maximumig vitt 
ćapitalista technika, hanem mindenekel őtt azt: a háború nem „német" 
/agy „angol" — egyetemes kataklizma. S ezt a torzót gondolatban hami 
sítás nélkül lehet szoborrá kiegészíteni: egyetemes háborúra univerzá-
is szociális forradalom a felelet, nem egyik vagy másik fél gy őzelme, 
egyik vagy másik fél veresége. 

A „Don Carlos-komplexum" most új arcát mutatja: a német értelmiség 
egykor kritikai része is meghajlik a háború elfogadásával az állam esz-
méje előtt, visszatér a hegeli Rechtsphilosophie álláspontjára. Ha a ro-
rnantikus antikapitalista körnél maradunk, Manntól elég egy rövid idézet 
a Betrachtungen előszavából, amelyben epésen veti a civilizáció irodal-
mának szemére: „Mi sem marad Hegel 'államából': ismét az 'embe-
'iséget' t űzik napirendre." A credo így fest: „Mély meggy őződéssel val-
om, hogy a sokszorosan lehurrogott 'fels őbbségi állam' a német népre 
méretezett, hozzá ill ő  és általa alapjában véve kívánt államforma és 
az is marad. "44  Az Ernst—Lukács levelezésben, szinte a háború másnap-
ján, szenvedélyes vita alakul ki az államhoz való viszonyról. Lukács 
(1915 áprilisában, mintegy válaszolva) ezt írja Ernstnek: „Az objekti-
váció hatalma mintha állandó növekedésben lenne és a legtöbb ember 
számára elevenebb valóság lenne, mint a valóban létez ő . Azonban — és 
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számomra ez a háborús élmény — nem szabad ennek engednünk. Mi-
dig újra és újra kell hangsúlyoznunk, hogy az egyetlen lényeges mégis 
csak mi vagyunk, lelkünk, és hogy még annak örök-apriori objektivációi 
is (Ernst Bloch egy szép hasonlata szerint) csupán papírpénzek, melyek 
értéke aranyba való beválthatóságuktól függ. Az objektiváció reális ha-
talmát persze nem lehet tagadni. A lélek ellen elkövetett halálos vétek 
azonban az, ami a német gondolkodást Hegel óta eltölti: mindenfajta ha-
talmat metafizikai kenettel ellátni." 45  Ernst válasza, ugyanennek a hó-
napnak a végérő l, voltaképpen le is zárná az értékvitát, ha Lukács nem 
lenne oly szokratikusan kitaпó: ,,...úgy gondolom, hogy én nem kívá 
nom az államot 'metafizikai kenettel ellátni' mint egy fölöttem álló dolgot; 
énem egy része azonban annak részese... Úgy gondolom, hogy a né- 
met birodalmat és az 1915-ös porosz államot nem tudom elválasztani 
nemzetemtő l; hogy úgy vagyok csupán benne, ahogy egyébként va-
gyok... Ebben a háborúban nyilvánvalóan az Énnek egy a nemzetire való 
összesz űkülése megy végbe. Csupán itt van harmónia, ezét érzem az 
államot valamiképp szentnek." 46  Lukács, postafordultával, valami „való-
ságtól végletesen elrugaszkodó metafizikait" válaszol, könny ű  mulatság-
ként olcsón szatirikus természeteknek, eleven bizonyságául mindenkori 
gondolkodói szent komolyságának, amellyel a legkonkrétabb kortörté-
néseket azonnal áttette a legmagasabb filozófiába: „Ha Ön azt mondja: 
az állam része az Énnek, úgy ez helyes. Ha azt mondja: az része a 16-
leknek, akkor ez helytelen. Minden, amivel bármifajta viszonyba lépünk, 
része Énünknek (...)ámde ez az Én, mely ezeket az objektumokat 'te-
remti' (az ész szintétikus funkciójának éhelmében) és ezeket ily módon 
elválaszthatatlanul összekapcsolja magával, egy absztrakt, módszer-
tani fogalom és az ekképp keletkezett objektum részesedése az Énben 
egy módszertani viszony, amely a módszertani szféra immanens biro-
dalmában érvényes. A hamis mozzanat abban rejlik, hogy ezt az Ént 
lélekké teszi, mi által, minthogy a szubjektum mindenfajta szubsztan-
ciálása a megfelel ő  objektum szubsztanciálissá válását jelenti, a 'kép-
ződmények' dologiassá és metafizikaivá válnak. Metafizikai valósággal 
pedig csak a lélek rendelkezik. Ez nem szolipszizmus. A probléma 
éppen abban rejlik, hogy megtaláljuk a lélekt ő l lélekig vezető  utakat.  Min-
den  más csak eszköz, csak szolgáló. Úgy gondolom, igen sok konfliktus 
eltűnne, ha elérnénk ennek a tartománynak a prioritását a derivált szfé-
rákhoz (jogok és kötelességek, melyek egy etikailag bens ővé változ-
tatott intézményb ő l következnének) képest... " 47  

A kantizáló beszéd azért egyenes és élhet ő : tisztán kivehető  az a pont, 
amelyen a Dosztojevszkij-könyv — mint vázlat és kísérlet — létrejött. 
Ezekre a kérdésekre kívánt válaszolni: hogyan lehet— elméletileg és ter-
mészetesen praktikusan — egy „szférát", a Seelenwirklichkeit szféráját 
megkonstruálni, amely többé-kevésbé objektivációmentes, ment nem 
teszi „szubsztanciálissá" azt az objektumot, amellyel az Ego, a Selbst, 
az empirikus én kapcsolatba lép; hogyan lehet a létez ő , a Recht und 
Pflicht körül csoportosított Gebilde érvényben hagyásával egy maga-
sabb („metafizikai", sőt: egyedül metafizikai) síkot létrehozni, amely 
realizálja az érintkezést lélekt ő l lélekig. Ezzel azonban filozófiailag olyan 
ellentmondásos pozíció jött létre, amely megpecsételte a Dosztojev-
szkij-könyv sorsát, és talán igazi (vagy: egyik igazi) oka volt annak, 
hogy vázlatokban maradt. (Amikor vázlatos jellegr ő l beszélünk, 
mint egész tanulmányunk bizonyítja, nem a lebecsülés hangján 
szólunk. Egyrészt amennyiben a koncepció rekonstruálható, a váz 
latpapírokon rögzített állapot csak felette viszonylagos eltérést mutat 
egy nem-publikált kézirat státuszától — a heidelbergi esztétikai kézira 
tokra célzunk —: könyv, befejezett mű  csak az, amit a szerz ője a nyil-
vánosság élé bocsát vagy bocsátani kész. Másrészt talán elemzésünk-
bő l kitűnik, hogy itt olyan m ű  fragmentuma áll el őttünk, mely először 
fogalmazott meg bizonyos — Lukács egész életén át hatékony — gondola-
tokat.) Az álláspont etikailag egyértelműen túl van Kantori, a „köteles 
ségen"; kifejtéséhez a heidelbergi „els ő” kézirat szellemét átható tragi-
kus egzisztenciálontológiai apparátus sem felel meg — Lukács filozófiája 
ebben a történelmi pillanatban tudatosan „korunk gondolatokban kifejez-
ve". Egyértelm űen történetfilozófiai támaszra van szüksége, ha meg 
akarja magyarázni azt a világállapotot, amelyben a Gebilde elvesztette 
egyetemes, „metafizikai" érvényességét, mi több: történelmi magyará 
zatot is ad, amikor Hegel bűnének tudja be az intézmények — els ősor 
ban az állam — metafizikai felmagasztalását. De ki szolgálhat számára 
ilyen történetfilozófiával, ha „Marxnak", vagyis a számára létez ő  szo-
cializmusnak, „nincs metafizikája"? Hegel, csakis Hegel, aki pedig a 
történelmi vétkes a helyzet el ő idézésében. Ez a probléma és ez a 
zsákutca Bloch számára nem jöhetett létre, igen egyszer ű  okokból: 
mivel ő  az intézmények, Recht und Pflicht egész körét a „lényegtelen 
igazgatása" hatáskörébe utalta, számára ekkor egy rövid flirt sem volt 
elképzelhető  Hegel protagonistájával, pánlogosszal, a „világszellem"-
mel, mely a Rechtsphilosophieban az állam szellemének megté 
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vesztésig hasonló ikertestvére. Lukács azonban, láttuk, mindvégig 
komoly szellemi küzdelmet vív az objektivációk létezésének és ha-
talmának tényével („Az objektiváció reális hatalmát persze nem le-
het tagadni” —írja Ernstnek), tehát olyan filozófiára van szüksége, amely 
egyszerre ad feleletet a Gebilde érvényességére és a seelenwirklichkeit 
Wirklichkeit voltára. (A Dosztojevszkij-jegyzetekben minduntalan 
visszatér a „Wirklichkeit", „Realitát" szó, többnyire kérd őjellel ellátva. 
annak jeleként, hogy ezzel a dilemmával végig küzdött és sosem oldotta 
meg a maga számára kielégít ően.) Itt csak Hegel segíthetett, pontosab-
ban a Phđnomenologfe des Geistes mitikus történelme, amely — ez 
közismert — az elidegenedés létrejöttének és meghaladásának fausti 
világkölteménye is, tehát egy olyan gondolaté, amely Lukácsnál — sim-
mel hatására —pályakezdése óta centrális szerepet játszott. Még egy 
kiegészítés szükséges: a Marx által egy dönt ő  pontot, a „Megbékélés 
a valósággal" oly kardinális pontját érint ő  kritika szenvedélyesen egyet-
értő  átvételével. A Dosztojevszkij-vázlatokban (53. o.) egyhelyen elem-
zi a „Jehovai elismerése " kérdéskörét és annak történelmi fokozatait (a 
terminus itt lényegében azonos a Versöhnung mit der Wirklichkeit 
kérdéskörével): „4 lehetőség: 1) abszolút közöny (kelet) 2) Kritika —  és 
elfogadás —Isten kedvéért... Kereszténység 3) Hegel: valóságos az. 
ami ésszerű  4) Credo quia absurdum: ez pozitíve lehetséges — mivel 
ésszerűtlen." Es — rendkívül jellegzetesen —éppen Marx Hegel-kritikájá-
nak egy fontos passzusát iktatja be A hegeli jogfilozófia bírálatának 
Előszavából. 

Lukács kanyargós útja Hegel felé tehát a Dosztojevszkij-vázlatokkal 
kezdődik.48  A könyv vázlatában, els ősorban az A-variáns II. pontjában 
szereplő  nagy komplexumok többségét (Jehovát, az államot, bizonyos 
vonatkozásban a kereszténységet, mindenképpen a nyugat-európai 
ateizmust) az objektív szellem hegeli kategóriájában foglalja össze, 
amelybő l számára elsősorban a nemzetés az állam komplexuma (a vi-
lágháborúban: a kettő  összefonódó komplexuma) játszik döntő  szerepet. 
Ezzel állítja szembe az abszolút szellem (m űvészet, filozófia, vallás) he-
geli kategóriájának egy sajátos transzformációját, mely — Hegel által kon-
struált szféra -jellegénél fogva — garantálhatná a seelenwirklichkeit 
(lélekvalóság) Wirklichkeit-jellegét. Ez a két szféra természetesen Lu 
kácsnál egyáltalában nincs az ünnepélyes diadalmenet, a magabiztos 
evolucionizmus feszélyezetlen hegeli viszonyában: küzdenek egymás 
sal. A „német" háború, az objektív szellem szférájában történ ők metafizi-
kai kenettel való felmagasztalásának kísérlete Lukácsnál kirobbantotta 
objektív szellem és abszolút szellem elkeseredett harcát a seele, az au-
tentikus személyiség fölötti uralomért. 

b) Az objektív szellem diadalmenete. „Németország tragédiája" és 
az „orosz eszme" 

A Dosztojevszkij-vázlatok egy sajátságos historicista mitológiát tartal-
maznak: az objektív szellem diadalmenetét az emberi történelemben 
vagyis az állam diadalmenetét, mint depraváció-történetet. Két mozza-
nat érdemel itt különös figyelmet. Az első : Lukács romanticizmusának 
most először (egyben utoljára) van egy szilárd referencia-pontja, amely-
hely képest a történelmet (és benne a depraválódást) mérni lehet: ez 
a nem-objektiválódott Krisztus. Az a körülmény, hogy a nagy vallásos 
alakok (Krisztus, Assisi, stb.) posztulátumai intézménnyé váltak, ma 
gában depraváció (Dosztojevszkij jegyzetek  54.0.).  Az állam triumfusa 
mint az egyház triumfusa jelenik meg, és a jegyzetek többször 
hangsúlyozzák, Kierkegaarddal mély egyetértésben, hogy „die streiten-
de und triumphierende Kirche ist der sieg der List satans". (Az, hogy az 
„állam-egyház" komplexumának expanziója, mint a Jehovai gy őzelme 
ábrázolódik, később, e könyv vallásfilozófiájánál válik majd fontossá.) 
A második feltűnő  mozzanat: a hegeli terminológiában ábrázolt törté-
nelmi folyamatból vagy teljes ménékben hiányoznak bizonyos — Hegel 
számára perdönt ő  — mozzanatok, elsősorban 1789, vagy olyan átinter 
pretált formában jelentkeznek, amely sem Hegelnek, sem — és itt válik 
teljessé a Dosztojevszkij-jegyzetekben végbement váratlan fordulat 
rejtelmessége — az egyidejű  lukácsi gondolkodásnak nem felelnek meg: 
Itt a görögség bemutatására gondolunk. A görög antikvitás (azaz az 
athéni polisz) Hegelnél tudvalevően a történelem kisszámú „áldott" pil-
lanatainak egyike; Lukácsnál — mint egy azonnal következ ő  idézet mu-
tatja — „luciferisch", és a fogalom keveréke a —bírált — művészetcent-
rizmusnak (így foglalja össze a fogalom lukácsi értelmét Balázs Béla) és 
a bloch — lázadó —individualitásnak . Nem elvetendő , nem tisztán negatív 
fok az ember történelmi bolyongásában, hiszen a „parakletisch" fogalma 
kapcsolódik hozzá és f őként történelmi „kitágításához" (Parakletosz, a 
gondoskodó, a gyámolító, talán a Megváltó egyik görög epitéton ornan-
sa, „metaracionális", nem az „irracionális", mint Jehova), azonban sem 
miképpen sem minta. s ez nem els ősorban azért feltű nő , sőt érthetet- 

a8 Talán ez az epizód magyarázza azt a Márkus Gy. által megfigyelt tényt, hogy a két 
esztétika közül a második — a kettó közé esik a Dosztojevszkij-töredék —jóval 
pozitívabban fordul Hegel felé. 

len, mert eltér Hegeltő l, hiszen Lukács elég szabadon kezeli módszer-
tani mintaképét, hanem azért, mert a Theorie des Romans, mely a gö-
rögségnek — Winckelmann óta az egész filozófiatörténet — legszenvedé-
lyesebb apoteózisa, éppen ennek a könyvnek az első  fejezete. Igaz, Mi-
chel Löwy kéziratos Lukács-könyvének finom megfigyeléséb ő l ma már 
tudjuk, hogy a Dosztojevszkijnél ismételten felmerül ő , Claude Lorraine-i 
Ácisz és Galatea mintájára megrajzolt eszmény nem a polisz, hanem az 
archaikus görögség. Ettől azonban a rejtély rejtély-jellege csak csökken, 
meg nem szűnik, hiszen ez a görögség-kép sem szerepel a depraváció-
történet fokozatai között. 

Az első  fázis: a streitende und triumphierende Kirche létrejötte. A Tro 
eltsch-re támaszkodó, Paulus szimbolikus alakjával foglalkozó jegyze-
tek megvilágítják a fordulat teljes szociológiai és metafizikai éhelmét. 
Paulus mint a konzervatív és forradalmi egysége, az el őbbi hangsúlyo-

zásával (...) azonban Paulusnál (...) csupán csak 'beilleszkedés és 
meghajlás az adott, bár istent ő i teremtett, és mivoltuk szerint a b űn által 
megalapozott hatalmi viszonyok el őtt'... Ez szociológiailag fontos lehet: 
metafizikailag Jehova elfogadását jelenti... A predestináció felbukkaná-
sa (...) az utópikus követelés voltaképpeni feladása... A kereszténység 
nem anti Jehovai tendenciája abban mutatkozik meg, hogy ugyan a tulaj-
dont, az államot, stb. a 'b űnnel' összefüggésbe hozza, azonban megpa-
rancsolja, hogy az ember hajoljon meg a dolgok ezen rendje el őtt... fgy 
aztán az állam nem csupán a bűn következménye lesz, hanem az 
üdvözülés eszköze is... A tényszer űséget el kell fogadni és — aposteriori 
— megalapozni... Itt van az irracionális-tényleges Isten jehovai vonása 
ellentétben a metaracionális-paraklétoszival; ebb ől adódik — párhuzam-
ban Görögországgal — egy új luciferi polisz (egyház) szükségszerűsé-
ge.....' Az új polisz, az egyház szükségszer űsége az augustinusi kon-
cepcióban, a civitas defben valósul meg, ez a második fázis. A civitas 
dei, mint „a polisz igaz ellentéte", egy sajátos dialektikán alapul. Egy-
részt Augustinus elveti a (régi, az antik) államot: „az állam szervezett 
bűn". Másrészt mélyélelm ű  etikai megalapozással vázolja fel egy új, 
a keresztény, az egyház modelljére felépül ő  állam princípiumát: „Csak 
Krisztus képes igazságos államot berendezni. A pogány istenek az igaz-
ságossággal szemben közönyösek. (Dosztojevszkij-jegyzetek 66. o.) 
A kulcsszó itt: Gerechtigkeit. Lukács küzdelme Recht und Pflicht, mint 
csupán az objektív szellem szférájában érvényes normatíva ellen, egé 
szen következetesen terjed ki a Gerechtigkeitre, mint a jogilag szabó 
lyozott állam princípiumára. (Ezért következetes, hogy nem a „zsarnoki" 
államról beszél, hogy éppen Augustinusban, a krisztusi Gerechtigkeit 
államalkotó jellegének korszakalkotó felfedez őjében találja meg az igazi 
ellenfelet.) De ezért Jehovai az objektív szellem köre: Jehova büntető  
és igazságos Isten. Ezzel a polémiával talán megvilágosodik annak a 
distinkciónak az értelme is, amely a vázlatban mint az „állam metafiziká 
ja" és a „szocializmus metafizikája" közötti különbség jelentkezik: az 
előbbinek „a javítás, a reform" a maximája, az eudemonisztikus etika, 
az „etikai demokrácia", amely — mint a jegyzetek egy másik helyén 
mondja — amúgyis csak a morális minimumot képes megvalósítani. Ezen 
az alapon folytat egy különös vitát az „önmagára még nem talált" szocia-
lizmussal, mely Marx-kritikaként abszolúte megalapozatlan, de köztu 
domásúan érzékeny pontján találja az empirikusan létez ő  szocializmus, 
a szociáldemokrácia jelszavait és populáris ideológiáját: „Marx 'igazsá-
gos elosztásának' elutasítása... Az értéktöbblet elsajátítása sem igaz-
ságtalan, sem erkölcstelen... Igazságosság: Antinómia a) jogilag: igaz 
ságosság a törvényhozásban és alkalmazásában: bens ő  (marxista) 
ellentmondások, b) metajogilag: tartalmatlan." Azt, hogy eudemonizmus, 
„Bessermachen", etikai demokrácia iránti ellenségesség milyen mélyen 
kétértelm ű  vonása volt Lukács romantikus forradalmiságának, mennyi 
negatívumot tartalmazott Bloch eltökélt demokratizmusához képest, 
itt csak  jelezhetem, elemezni nem tudom; másutt amúgyis kitépem 
szabadság és egyenl őség" „polgári csalása" iránti arisztokratikus el-

utasítására. 
A harmadik fázis: a lutheri állameszme a revoltáló szekta szemszö 

gébő l, a Münzer-könyv koncepciójának el őkészítése. (Az egymás közt 
megvitatott eszmék tulajdonjoga iránti közömbös önzetlenség tekinteté 
ben valóban barátság volt a Bloch—Lukács szövetség.) A szekta egy-
részt válasz arra a tényre, hogy „a patriarkális konzervatív", hogy az 
egyház „a modern állam el őképe", másrészt azonban problematikus vá 
lasz, mivel a szekta „a 2. etika mindenhatósága következtében ariszto-
kratikus kell legyen" (Dosztojevszkij-jegyzetek 76. o.). Minden proble-
matika ellenére azonban itt van a történeti mitológia egyetlen pontja, ahol 
az nem tisztán depraváció-történet; egy évtizeddel kés őbb Lukács így 
fogalmazna: gyülekezőben van a történelemben a forradalom „szubjek-
tív faktora". Mégis, újrakeresztel ők, waldensek, táboriták, forradalmi ter-
mészetjog iránti minden mélyreható érdekl ődése ellenére, amelyben a 
misztikusok (Eckhardt, sebastian Franck) kitüntetett szerepet játsza-
nak, az egész felett Luther (és Calvin) szelleme ül: Lutheré, aki a jobb-
ágyság fenntartása mellett áll, mert annak eltörlése az Evangélium szel- 

~ Lukács: Dosztojevszkij-jegyzetek. 75. o. 
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lime ellen való lenne, Lutheré, aki „egy általában vett fels őbbséget" iga-
zol, tehát az eképp adott ideológia „mindenfajta hatalomra alkalmazha-
tó", Calvin szelleme, aki szerint „állam és tulajdon isten közvetlen léte-
sítményei" (Dosztojevszkij-jegyzetek 78. o.). 

A Dosztojevszkij-vázlatok látszólag ezoterikus depraváció-m!tológi-
ja láthatóan a német ideológiai fejl ődés centrumába talál, Lukács itt is 

lémet főszereplő . A Betrachtungen lines Unpolitischen és Ernst há 
)orús cikkei bizonyítják: a lutheri állameszme, ez a „ régei elintézett 
eológiatörténeti kérdés", éppen mivel a „német" háború az „ elintézet-
en" német történelem valamennyi látens ideológiai dilemmáját afelszín-
e dobta, napi aktualitás lett. A különbség a Betrachtungen és az Ernst-
;ikkek modora között csupán a deffenzíva és offenzíva különbsége. 
1ann egyszerűen meg akarja menteni az öntudatosan konzervatívnak 
ekintett Luthert a civilizáció irodalmára „falszifikációitól": „A reformáció 
)ersze egy demokratikus esemény volt... Azonban magának Luthernek 

voltaképpeni és legmélyebb hatása arisztokratikus jelleg ű  volt: ő  kitel-
esítette a német ember szabadságát és szuverenitását, azáltal, hogy 
;zekét. a bensőségbe emelte és a politikai civódás szférájából mind-
irökre eltávolította." 50  A „verinnerlichte Freiheit", a „bens őségbe vissza-
'ett szabadság" gorombán egyszer ű  éhelmét pedig, helyeslő leg, így ad-
a meg: „Úgy tűnik nekünk, hogy csak igen feltételesen megengedett 
t reformációt a reneszánsz folytatásának, következményének vagy 
negjelenési formájának felfogni: legalább ugyanolyan mértékig helyén-
'aló, ha visszaesést látunk.benne a középkorba, ha konzervatív, s őt 
eakciós mozgalomnak tekintjük.' 5' Ernst a kérdést annyira fontosnak 
artja, hogy Lukáccsal folytatott „képzelt beszélgetéseinek" egyikébe. 
nint a német történelmet megvilágító centrális motívumok egyikét, be-
ktatja. Hangneme, mint a Lukáccsal való viták csaknem mindegyikében. 
visszafogott. A parasztforradalom bukását tragédiának tartja, sajátos ki-
ndulópontjához nagyon illő  okokból: ,.Luther kezdetben a parasztok cl-
lalán állott; csupán mikor ügyük a tisztánlátók számára már elveszett 
'olt, akkor fordult el tő lük, mint eszes ember, akinek még más feladato-
sat is kellett teljesítenie. Jól ismerte ő  a német fejedelmek durvaságát, 
tárgyúságát és ostobaságát; csak azért megy majd velük együtt, mert 
trre kényszerült. Politikailag a fejedelmek durvasága, bárgyúsága és 
tstobasága, a városi uralkodó családok harácsoló hajlama és sz ű k-
:ebl űsége alatt, melynek az egész nép önkéntes szolgalelk űsége felelt 
neg; társadalmilag és gazdaságilag a kapitalizmus és az uzsorat őke fej-
3dése jegyében formálódott aztán Németország minden formában egé-
szen 1620-ig (...) olyan évtizedek voltak ezek, amelyek az 1870. és 
914. közöttiekhez hasonlítottak. "52  Cikkeiben, amikor tehát „egyedül" 
an, amikor Lukács jelenléte nem feszélyezi, szokása szerint sokkal 
lesebben, sőt gorombábban fogalmaz. A két antagonista — gondolko-
lása középpontjában álló ellenforradalmi gy ű löletének megfelel ően —
.uther és Münzer: „Luther, aki egy korlátozott éhelemben igaztalanul 
selekedett, aki megtagadta múltját, megtagadta a népet és a fejedel-
nekkel tartott; és Münzer, aki h ős módjára rendíthetetlenül helyt állt a 
égsőkig; Luther, aki ezáltal felszabadította az emberiséget, és Münzer, 
iki bolond és rajongó volt, talán csaló is:.." „Lutherhez kapcsolód!k az 
leven állami fejlődés, mely abba az irányba vezet, hogy az államot a 
saládból értsék meg és amely annak feladatát a nevelésben és irányí-
sban látja: a kálvinista beállítottságúakhoz, a felforgató jelleg ű , mely 
szerződéselmélethez vezet... .. Kommentárok nélkül is belátható: 

t nem tö гténelmi részletkérdés van sz őnyegen, hanem a „birtokba vett 
lúlt" vagy „a birtokba nem vett múlt" jellegzetesen német dilemmája. 
A depraváció negyedik szakaszában szekularizálódik: az egyház he-

tét a német filozófia veszi át. (Ezen a ponton Lukács valóban hegel!á-
us: szenvedélyesen él benne az a Hegel által megteremtett gondolko-
lói öntudat, hogy a modern bölcseleti katedra istenek és világegyhá 
ak történelmi jogutódja.) Fichte az első  szimbolikus alak, akit még 
nélyen ellentmondásosnak Iát: éppen mélységesen ingadozó álláspont-
i mutatja a küzdelem hevességét a Jehovai akceptálása és elutasítása 
özött. Fichte számára az állam egyréšzt „kényszerít ő  intézmény, de 
zok számára, akik az eszmében élnek, csupán irányadó." Másfel ő l: 
Mégis [Fichténél — F. F.] minden individualitásnak, a kultúrának is, fel 
ell oldódnia az államban" (Dosztojevszkij-jegyzetek 34. 0.). De a 
chtei ingadozásnak megvan a mélyebb oka: ezen a ponton lép be az 
lemzésbe a Lukács által radikálisan elutasított entitás: a nemzet, 
mellyel szembeni ellenséges attit űdje az amúgyis idegent egészen 
tagáПyossá teszi a német antikapitalista romantikában. Vádlóan mond 
I Fichtéról: nála „csupán a belátás hiányzik: a 'nemzet' az állam 
leológiája". „Az eltévelyedés a nemzetfogalomban lév ő  tisztázatlan-
ágból következik; hogy az mégis csak azonosul az állammal (vagy igen 
ifizel kerül ahhoz): a nemzet a 'rá leginkább jellemz őt' olyannyira kiter 
;sztené, amennyire egyáltalán tudja... Itt a gazdaság és hatalom kö 

' Th. Mann i. m. 266. o. 
I. m. 523-4. o. Kiemelés tő lem — F. F. 

' Ernst—Lukács i. m. 130. o. 
' Paul Ernst: Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus. I. m. 350. és 

352-3. o. 

zössége hamis metafizikai kenethez jut: a kiterjesztést azonosítják a kul 
turális kiterjedéssel (amelyhez semmi köze nincsen)... A Beszédekben 
nemzet és állam még közelebb kerülnek egymáshoz... Itt bosszulja meg 
magát A zárt kereskedő  állam ingadozó álláspontja ( . . . ) a világgaz-
daság fogalmának hiánya..." (Dosztojevszkij jegyzetek 35. 0.). 

Anélkül, hogy bármiféle kidolgozott marxista, nemzetelmélet birtoká 
ban lenne, a sorok írója szkeptikusan megkérd őjelezi Lukács túlontúl 
radikális" álláspontját: a nemzet bizonyosan más és több, mint az állam 
deológiája. De a vehemens oppozíció jóval érthet őbbé válik, ha ismét 
a Betrachtungen eines Unpolitischenre (Egy nem politizáló ember 
véleményel) gondolunk, mint a német értelmiség befolyásos köreinek 
szócsövére. Mann éléselméj űen veszi észre, hogy nemzetés demokrá-
cia szükségszerű  és felbonthatatlan összefüggése 1914-e1 végétért, az 
első  világháború ennyiben is a 19. század igazi lezárását jelentette. 
,Mazzini" korában a nemzet álláspontjára helyezkedni annyit jelentett —
az ancien régime-mel szemben - mint a Freimaurer-Weltloge álláspont-
jára helyezkedni; a kikerülhetetlen imperializmus korában, mondja, a 
nemzet konzervatív álláspont. Éppen ezért Lukács bármely nemzeti ál-
láspont elfogadását a háborús álláspont elfogadásával azonosította 
(ebbő l a szempontból is megvilágítóak a Marianne Webernek mondott 
szavak), tehát az állam ideológiájának elfogadásával. Hegel, a szimboli-
kus sor második alakja, igen kemény ítéletben részesül ebben a hege-
lizáló historicista mitológiában. A „ szubsztancialitás dilemmáját" („Lélek 
vagy Állam") hibásan dönti el: „Hegel el őfeltevése az állam szubsztan-
cialitása és erkölcsi mivolta" (Dosztojevszkij-jegyzetek 58. 0.), ezért 
jön létre nála a „a fennálló istenítése", ezért válik a német filozófia „az 
abszolúttá hiposztazált objektív szellem" képvisel őjévé (Dosztojev-
szkij-jegyzetek 60. o.), és ugyanitt elhangzanak azok a szavak is, 
amelyek Lukács későbbi útját tökéletesen világossá teszik: „Az objektív 
szellem igazi struktúrájának megismerési lehet őségét történetfilozó-
fiaivá kell tenni; itt helyezkedik el Marx jelent ősége." 54  

Nietzsche, a szimbolikus sor záróalakja (a Jehovai modern államel-
méleti, történetírói és ismeretelméleti védelmez ő ivel, Burke-el, Ranke-
vel, Rickerttel együtt) olyan ítéletben részesül, amely már a Zerstörung 
dér Vernunft hangnemére emlékeztet. Nietzschénél „Az állam vagy a 
szervezett immoralitás" a következ őt jelenti: „belső leg mint rendő rség, 
büntetőjog, rendek, kereskedelem, család; küls ő leg: mint a hatalom, a 
háború, a hódítás, a bosszú akarása” (Dosztojevszkij-jegyzetek 32. 
0.). (S ha itt csak újólag utalunk arra, hogy Thomas Mann ifjúkori neve-
lőjéről beszél, aki a „német" háborúhoz való viszonyát perdöntően meg-
határozta, a depravációtörténet aktualitása ismét világossá válik.) 

Mindazoknak, akik ezt a depravációtörténetet visszaesésnek tekintik 
akár a II. Internacionale historicizmusához képest is, bizonyos tekintet-
ben igazuk van. Másrészt azonban nem felejtendő  el, hogy az objektív 
szellem története nem olyan valóságtól elrugaszkodott idealizmus, mint 
első  látásra gondolhatni: voltaképp a kapitalizmus világexpanziójának 
története. Ezért emeli ki Paulus „szociológiai ekvivalenseként" a natu-
гálgazdálkodást, fedezi fel (és az valóban felfedezés!), hogy a civitas dei 
a maga univerzális jellegével a kapitalizmus (értsd: széleskör ű  áru- és 
pénzviszonyok) kibontakozásához egyedül méretezett objektiváció, 
szemben a polisz korlátozottságával, ezért hangsúlyozza az eretnek-
mozgalmak minden —antifeudális és a korai kapitalizmus-formák ellen 
irányuló — szociális követelését, ezért Fi čhte elégtelen nemzetfogalmá-
val szemben a világgazdaság nála hiányzó fogalmát. És annak is meg-
van a kоrmeghatározta, nagyon konkrét oka, hogy a kapitalista expan-
zió mint az állam diadalútjában megtestesül ő  depravációtörténet jelenik 
meg. Az I. világháború állama — a laisser faire szabadságok lezárása-
képpen — oly goromba kézzel nyúlt minden állampolgár jogalhoz, olyan 
totálisan vette igénybe egész létét, hogy a háború apokalipszisében min-
den igazi radikális számára a kapitalizmus megdöntése és az állam 
azonnali megszüntetése identikus fogalmak voltak. Nagyobb rokonpél-
dát, mint Lenin Állam és forradalmát — Lenin könyvét, aki Tolsztoj-ra 
jongó volt és Dosztojevszkijt csak feltételes módban tudta elismerni, aki 
a Dosztojevszkij-vázlatokban bizonyosan jószándékú, de remény-
telenül miszticista eltévelyedést látott volna — nem kell említeni. 

„Németország tragédiája" szintén a historicista mitológia egyik szim-
bolikus alakzata; ez alkalommal azonban következetesen hegeliánus 
alakzat; megfelel Hegel ismert gondolatának, mely szerint minden világ-
tö гténeti nép felemelkedésében és hanyatlásában realizálja a Weltgeist 
valamelyik szubsztanciális vonatkozását. Azonban ennél a mitologikus 
alakzatnál is felfigyelhetünk arra a távolról sem véletlen egybeesésre, 
amely Lukács illetve a reprezentatív marxisták között létrejön. A német 
tragédia csomópontjai azonosak: az elvetélt, lutheránizmusba fulladt pa-
rasztháború, a német klasszikus filozófia és költészet, vagyis: remek-
művek és elégtelen válasz a nagy válságkor által felvetett kérdésekre, 
Poroszországnak — mint Fichte által „önkényesként" jellemzettnek — 

Annak bizonyságául, hogy a Dosztojevszkij-jegyzetek leirésai egyben szenve-
delyesen negatív értékítéletek is, emlékezzünk egy korábbi idézetre: Todsünde-
rő l (halálos vétek) beszél, amely a német szellemet Hegel бta eltölti. 
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győzelme a „szükségszerű ", azaz Németország felett és ezzel egyidej ű -
leg: a német szellemi kapituláció az állam, az objektív szellem el őtt. Ez 
a kapituláció Németország tragédiája, és azért reprezentatív-világtör-
ténelmi , mert a német költészet és filozófia a kritikai öntudat szintjére 
emelte az emberi nem hosszú, öntudatlan bolyongását a keresztény- 
ség nem-objektivált kezd őpontjától fogva. 55  

Németország tragédiáját több hierarchikus történelmi tipológiában vá 
zolják fel a Dosztojevszkij-jegyzetek. Az első  voltaképpen az individu-
um fejlődésének világtörténelmi lépcs őfokait ábrázolja, szoros összefüg-
gésben az objektív szellem el őrehaladásának depravációtörténetével: 
„Lehetőségek: a) az Én egészében illuzórikus — objektív szellem: nem-
létező  — India b) az Én felismert — az objektívb ő l definiálják. Adekvát fi-
lozófia és polis — görög-német. [Ezen a ponton kiemelend ő , hogy Lukács 
Goethét „ungriechischnek" tekinti. „Ezzel szemben a német filozófia '- 
Fichtétő l kezdve a görögség egyetlen nagyszabású megújítása" —jegyzi 
meg ugyanott.] c) az Én megismerhetetlen, azonban szubsztanciálisan 
]étező ; o. sz. [objektív szellem — F. F.] módszertanilag létez ő  — orosz—
zsidó" (Dosztojevszkij jegyzetek 57. o.). (Az Én-fejlődés, az individu-
um-fejlődés összekapcsolása a kapitalizmus felé tartó depravációtör-
ténettel még nyomatékosabbá teszi azt, amit korábban a Weber által 
odavetett kesztyű  felvételérő l mondtunk.) A második tipológia lépcsőfo-
kai kizárólag a német történelmen és a német kultúra történetén halad-
nak keresztül, híven A szellem fenomenol6giája módszertanához, 
mely a nagy kultúrjelenségeket egy nép nagy tö гténelmi szimbolikája tel-
jesjogú kifejezésének tekinti. „A 'klasszikus id ő ': nagyfokú feszültség az 
1. és a 2. etika között. A második maximuma: az államot (mely pusztán 
utópikus) metafizikaivá kell tenni." A divergáló álláspontok másik vo-
nulata: „Rendszerre és egynem űségre való törekvés (...): a 2. etikának 
fel kell olvadnia a rendszerben (az államban). Az eretnek-„protestáns” 
tradíciók feladása: Prinz von Homburg. Kohlhaas." A klasszikus id őszak-
kal szemben, melynek feszültségét ez az alternatíva teremtette meg: a 
(később részletezend ő) „2. etika" veti-e maga alá az állam, az objektív 
szellem fokát vagy ellenkező leg, felolvad a „rendszerben", az államban, 
a német légkört a csata eld ő lte után a magára maradt individuum rezig-
nációja jellemzi. „A dramatikus (germán) naturalizmus: szenvedés a ma-
gánytól — vágyódás az orosz jelleg ű  után." A német tragédiához (és az 
azon túl) vezető  fokozatok legnagyobbszabásúbb történelmi hierarchi 
zálása összekapcsolja a két szálat: a világtörténelmet és az individuali-
tás-történetet: „Probléma: mit talál a önmagához eljutott lélek [ez mindig 
azonos az autentikus individuummal — F. F.] szubsztanciaként. 1) India: 
(...) a tünékeny individualitást, 2) Németország: a saját lelket—Istennel 
való viszonyában, 3) Oroszország: a saját lelket — más lelkekkel való, 
Isten által akart és teremtett közösségében. Ebb ő l adódik: Németország 
tragédiája: csak magányos héroszok vannak (Goethe vagy Luther mint 
kompromisszumok). Kiút: a polisz. (Ezért: analógia Görögországgal — de 
rossz lelkiismerettel; struktúra szerint luciferi az ember, azonban parak-
létoszivá akar válni... A kötelesség mint kísérlet arra, hogy a lucifer-
hősiest a közösség útján (...) küzdjék le; ez azonban vagy túlságosan 
sikerül — és a Jehovaiba vezet (Hegel) vagy rezignáció  (Luther...).  So-
sem organikusan; mint a polisz tiszta luciferizmusában" (Dosztojevszkij-
jegyzetek 143. o.). 

Problematikus individuum és problematikus (mert az abszolút szel-
lemben magát valóságosan meghaladni nem tudó) objektív szellem 
konfliktusa végén mindig az „orosz" fokozat, az „orosz" eszme, vagy 
legalább az utána való vágyódás áll a Dosztojevszkij-könyv vázlataj-
ban. Ernst élesen figyelő  szeme most is pontosan Iát: a tö гténelmi tipoló-
gia mögött személyes, választott perspektíva rejlik. Az egyik kerettörté-
netben ezt mondatja Lukáccsal: ,,...így aztán a klasszika korának 
német fellendülése is önmagába roppant össze mintegy 1830 óta... Az 
emberiség megújítása ezért ma nem jöhet a németekt ő l ... Megújítás jö-
het azonban az oroszképt ő l."56  Az orosz megújulásba vetett hit két mo-
tívumon alapul. Az egyik: az „orosz nép" (újabb szimbolikus alakja a he-
geli historicista mitológiának) ontológiává fordítja mindazt, ami a német 
eszmében csak pánlogisztikusan volt elgondolva. Németországban 
„nem hajtják végre a valóság túlhaladását, tartalmait azonban a 2. etika 
kategóriái szerint rendezik", Oroszországban azonban megvalósul (mint 
a korábbi idézet mondta: „az isten által akart és megvalósított közös-
ségben") a második etika (metafizikai) valósága. Másodszor és az el őb-
bibő l következően: a Jehovaische egész komplexuma, hangsúlyozzák 
újra meg újra a jegyzetek, tehát az állameszme, mint legmagasabb-
rendű  princípium és a jog, mint legfőbb szabályozási rendszer, az „orosz 

ss Az „objektív szellem", „Hegel" el бtti kapituláció ritkán jelentett filozófiailag értel-
mezhetđ  megtérést Hegelhez. Paul Erngtnél sem, aki végig meg őrzi Hegel iránt 
ellenszenvét, Thomas Mannál még kevésbé, aki a Betrachtungen eines Unpoli-
tischenben világosan megmondja, hogy az állam tisztelete nála nem „metafizi-
kai" jellegű, nem visszatérés Hegelhez, nem az állam beépítése az Énbe, „csu-
pán" arról volt szó, hogy a német értelmiség magatartásában tényszer űen kifeje-
zésre jutott a hegeli formulázás: „Das Recht des Weltgeites steht über allen be-
sonderen Berechtigungen." („A Világszellem joga [itt értsd: das Recht des 
Staates — az Állam joga] minden különös jogigény felett áll.") 

se Ernst—Lukács i. m.  131.0.  

gondolatból" hiányoznak vagy csak alárendelt szerepet játszanak ben-
ne. Dosztojevszkij, akinek regényei nem változtatják „természetté” a 
konvencionálisat, mint a tolsztoji epika, hanem felfüggesztik azt; Dosz-
tojevszkij, aki Kriminalromant ír, mivel nála a Verbrecher a joggal egyen-
rangú, esztétikailag pedig sokkal termékenyebb és fontosabb tényez ő ; 
Dosztojevszkij, aki nem pszichológiailag akar a valóság problémáinak 
végére járni, hanem új valóságot teremt: a Seelenwirklichkeit, a 2. etika 
valóságát, ezért válhat mint művész is — nem csupán mint ideológus —
.,Oroszország" szimbolikus reprezentánsává. 

„Oroszország" — az idéz őjelek ellenére — azonban több, mint néhány 
éve még „India" volt a fiatal Lukács bizonytalanul keres ő  romantikus vá-
gyódása számára: toposz, nem mitikus modell. Nyilvánvalóan persze 
csak azon korrekciók után, amelyeket minden orosz radikális (s őt: libe-
rális) joggal elvégezhetne az ideáltípuson, mindenki, aki úgy mutatna az 
orosz autokrácia Tolsztoj által szüntelen vehemenciával ostromolt épít-
ményére, mint a Jehovaische legrettenetesebb megnyilvánulására. Ez a 
nem nagyon méltányolható közönyösség Oroszország aktuális állapota 
tekintetében (szemben „Oroszország" metafizikai valóságával) konzek-
vens folytatása a fiatal Lukács megvetésének „szabadság és egyenl ő-
ség fétise" iránt. S mégis, mindezzel együtt, az orosz gondolat több, mint 
misztikus álmodozás, posztnietzscheánus mellékzöngékkel. Ismét a 
marxista ekvivalensre utalunk: Marx Zaszulicshoz írott híres levélfo-
galmazványára, mely Oroszországban éppen úgy a szocialistává váló 
közösség letéteményesét látta, mint Lukács (természetesen a miszticiz-
mus legcsekélyebb árnyalata nélkül és egy demokratikus forradalom 
nélkülözhetetlenségének hangsúlyozásával). „Oroszország", a közelg ő  
forradalom földje, „Oroszország", a közösség ígérete és hordozója — ez 
volt Lukács misztikus és radikális válasza az objektív szellemben és a 
problematikus individuumban megrekedt, a világháborúban a maga 
kiúttalanságát reménytelenül feltáró „Nyugateurópa" számára, ez volt 
„das kommende Licht", amelyet a könyv vázlata említ. 

c) Lukács „vallásos fázisa". Az 1. és 2. etika 

Az „orosz eszmének" látszólag van egy pontos ekvivalense: a „német 
isten", amelynek gondolata már a század elejét ő l a levegőben lógott 
(a Doktor Faustus Leverkühn hallei teológiai pályafutásának korszaká-
ban ábrázol hasonló és hasonlóan konfúzus törekvéseket), de amelynek 
„építéséhez" másokkal együtt Paul Ernst éppen akkor Iát neki, amikor 
Lukács a Dosztojevszkij-vázlatokon dolgozik. Az Erdachtes Gesprđch-
ek egyikében, hol saját nevében, hol egy számára rendkívül rokon-
szenves fiatal „professzor" szavaival félreérthetetlenül fogalmazza meg 
az új istenépítés tartalmát: „Amit az emberek ma nálunk megélnek, az 
még az érzésvilágban és egy tisztázatlan akaratban lebeg (...) a 'né-
met isten' azonban már egy értelmes megalkotás felé van útban... 
Ámde, amennyire csak követni tudom, a nemzeti elemnek ez a hang-
súlya valami egészen újszer ű , mindenesetre olyasmi, ami az eddigi ke-
reszténység szellemének ellentmond, mert a náció feletti... Egy régi 
világ omlik össze ebben a háborúban; bárcsak lenne az új világnak, me-
lyet a távolból még csak alig sejthetünk ki, vallása, amelyet még nem 
tudunk magunknak elképzelni, amely mindannak ellentmondana, amit is-
merünk: a harmadik birodalom." 57  

A nemzeti isteneszmény elutasításában — nem hat ez meglepetésként 
— Bloch és Lukács tökéletes egységben vannak. Bloch egy Paul Ernst-
nek írott levelében, néhány udvarias mondat után a következ ő  ironikus 
mondatot fűzi az egész tervhez: „Aholis persze számomra a 'német is-
ten' kevéssé konkurrenciaképesnek t űnik az eddigi, törvényesen okkult 
ágyban nemzett istenekkel." 58  Lukács nem reagál közvetlenül a „harma-
dik birodalom" vallásalapítási terveire, noha Dosztojevszkij-h ősével 
felelhetne: Satovval, aki Istenben a néplélek eszményi megtestesülését 
látja, és akit éppen ezért (és minden politikai szimpatiája ellenére) Dosz-
tojevszkij nem tart hívőnek. Viszont ismételten felmerül a jegyzetekben 
Dosztojevszkij híres Puskin-beszéde, amelyben megfogalmazza az 
„orosz eszmét", mint az emberiség eszméjét, az orosz ember hivatá-
sát, mint az emberiségért végzett tevékenység hivatását. Bármi is legyen 
Lukács „orosz eszméje" — obskurantizmus a „tudomány századában" 
vagy nagy, felderíthetetlen komplexumok misztikus kutatása, s az utób-
bi mellett szavaz ez á tanulmány —, a nemzeti fanatizmus „istenítésé-
nek" elutasítása mellett ezen a ponton is mereven kitart. 

Annál is inkább, mivel Lukács a Dosztojevszkij-vázlatok vallásfilozó-
fiájában egészen következetesen a hegeliánus világmitológia vizein 
evez. A kezdőpont, ezt említettük már, a nem-objektiválódott Krisztus, 
igaz, egy sajátságosan kierkegaardiánus — modern interpretációban. A 
jegyzetek között található egy oldal, mely ezt a címet viseli: Das letzte 
Wort  Christi, és amelyen a legfontosabb, kiemelt mondat a Máté-
evangéliumból való: „Uram, uram, miért hagytál el engem?" Ez a Krisz-
tus, a magányos, a magára maradt istenember, a Gottverlassenheit vi- 

Ernst—Lukács i. m. 89. és 93. o. 
a l m. 96.0. 



32 

lágának megváltója Lukács ontológiai kiindulópontja, amelyb ő l hitelesen 
hegeliánus , a Nagy Logika szellemének megfelel ő  dialektikával kibonta-
kozik az objektivációvá vált hit, az egyház (majd az állammá vált egyház) 
depravációtörténete. Lukács onto/ogizálja a nagy-inkvizítor és a néma 
Krisztus Dosztojevszkij-féle etikai paraboláját. Az objektiválódott hit. 
„Isten mint intézmény", azonos a Jehovaival, Krisztus, a Gottverlassen-
heit főhőse, Lukács vallásfjlozбfiai-ontológiai kiindulópontja viszont „el-
idegenedik" ebben az objektivációban. Ennek a konfliktusnak, Krisztus 
elidegenedés-történetének lezárására lenne hivatott az „orosz eszme 
a közösség, mint joggal, állammal szembenálló , metafizikailag egyedül 
autentikus objektiváció, mint a hitb ő l kibontakozó második etika hordo-
zójának vjlágtö гténelmi foka. 59  

Nem kétséges: Lukács vallásfilozófiája mitologikus elidegenedés 
történet, mely a legmagasabb, legáltalánosabb immanens fogalom, a 
Gattung híján (ezt Lukács még igen sokáig fogja keresni) a legmaga-
sabb transzcendens fogalomra alapoz. Mivel azonban semmiféle ha-
gyományos teológia nem jöhet számításba el őtte, és mivel minden 
szisztematizált istenhit logikus lépése — valamilyen egyház , mint a hit hor-
dozásához szükséges objektiváció — alapintencióinak mond ellent, 60  
ellentmondásos kiindulópontot válaszi: a Jehovaival harcoló istenem-
bert. Ebbő l Lukács számára egy látszólag módszertani nehézség jön 
létre, amelynek megoldásával görcsösen küszködik a vázlatok minden 
pontján: hogyan lehet a történelmi szintézis, a Gemeinde (közösség) 
fokának valóságjellegét megalapozni. (A Wirklichkeit, a Realitát szó 
kérdőjel nélkül szinte nem fordul el ő  vázlatcéduláin.) Legfőképpen azért. 
mivel sajátságos életfilozófiai beállítottsága nagyon gyakran (a Doszto-
jevszkij-kísérletben egyértelm űen) egyfajta cselekvésfilozófia, mely 
követhető  tanácsokat kíván adni a világnak, tehát alapvet ő  tételezési 
módjának „valóságos" vagy „fiktív" jellege számára alapvet ő  fontos-
ságú. Ennek a problémának végs ő  megoldatlansága a könyv „elvetélé-
sét" jelenti, és az elemzés befejez ő  szakasza igyekszik bizonyítani: a 
csőd oka voltaképpen a szociális perspektívák ellentmondása, a meto-
dológiai dilemma csupán következmény. 

Ugyanez a kérdés így is megfogalmazódik: lehet-e ma keresztény-
nek lenni? A legnagyobb keresztények egyike, Kierkegaard tanúskodik a 
Dosztojevszkij-vázlatokban — mégpedig ismételten — a kereszténység 
lehetősége ellen, olyan paradox megfogalmazásban (visszautalva a 
Seele und die Formenben elemzett Regine Olsen-tö гténetre), mely 
Persze a „második etika" felő l szemlélve elveszti minden rejtelmessé-
~ét. Kierkegaard -t idézi: „Ha lett volna hitem , mellette maradtam volna." 
Es a kommentár: „Azaz, ha hitt volna — nem jutott .volna el keresztény-
ségéhez; az csupán a hitetlenségb ő l sarjad: K. bizonyítja a keresztény-
ség lehetetlenségét; ő  sem keresztény" (Dosztojevszkij-jegyzetek 43. 
o.). Másutt pedig a jellemz ő  kérdés: „...Keresztény-e K.? Auch für ihn ist 
Christus nicht Wiedergeboren" (Dosztojevszkij-jegyzetek 70. o.). A 

' helyzet paradoxiáját, a kierkegaardi Pillanatra való hivatkozással, még 
szélesebben és általánosabban is megalapozza: „Csak az 'egyes' ke-
resztény... Igen, ha 'mindenki' keresztény —úgy nincs keresztény-
ség... Dilemma: mindenkinek kereszténynek kellene lennie (...) etikai 
demokrácia, de már az apostolokkal megkezd ődik a kompromisszum" 
(Dosztojevszkij-jegyzetek 73. o.). 

A dilemma itt voltaképpen kétféle, de mindkettő  visszamutat a nem-
objektiválódott, magányos Krisztusra. Az egyik variánst már ismerjük: 
mindenkinek keresžténynek kellene lennie (az általánossá válásnak ez 
az igénye minden magát igaznak valló hitben bennefoglaltatik), más-
részt azonban ha mindenki kereszténnyé válik, megkezd ődik a komp-
romisszum korszaka, mert „mindenki" (egymás közt) objektiválódik. Ez 
az etikai demokrácia, az intézmények foka. Pillanatnyilag fontosabb a 
második variáns: ha Kierkegaard tudott volna hinni (Regine Olsenben, 
de egyáltalában: hinni tudott volna), nem jutott volna el saját vállalt 
kereszténységéhez. Tehát: csak hitetlensége révén lehetett keresztény. 
Tehát: keresztény nem létezhet. E különös szillogizmus egy felismerést 
rejt magában: Lukács talán az els ő , aki teoretikusan érvel amellett, hogy 

59  Azt, hogy ez valóban orosz eszme, ma világosabban tudhatjuk Jutta Scherrer ki-
túnö könyvébő l: Die Petersburger relfgiösphflosophfschen Vereinigungen [A 
рétervári vallásfilozófiai egyesületek] Berlin 1973., mely mindent feltérképez ő  
filológiai apparátussal bizonyítja be, hogy — nagyjából a Bloch—Lukács-féle isten-
kereséssel egyidőben és ugyancsak a kapitalizmus liberális elfogadásának vagy 
romantikus elutasításának válaszútján — az orosz fejlődésben egészen hasonlo 
értelemben kezdték levonni a Dosztojevszkij-örökség tanulságait — azok, akik ki-
tartottak a romantikus elutasítás mellett. Közülük sokan éppúgy elítélték az 
„orosz" háborút, mint Bloch és Lukács a „németet", és azokkal a forradalmi o-
pusokkal , akik Lukács számára csupán legendás — de központi jelentőségű  — fi-
gurák voltak, tényleges kapcsolatba léptek. 

60  Ernst ezen a ponton jóval következetesebb (könnyen teheti, hiszen megtért a 
rendszerezetten hagyományosnak egy jobboldali radikális kiadásához). Bergya-
jev-kritikájában , amely azért egészen félreérthetetlenül Lukács ellen is irányul. 
a nagyinkvizítor Dosztojevszkij-féle paraboláját és annak mindenfajta egyetért ő  
interpretációját egyszer űen csalásnak minősíti. Ez a Krisztus szélhámos, vet 
oda; azért hallgat, mert a konzekvens, a templomépít ő  inkvizítorral szemben nem 
is lehet mondanivalója. Az kérdés, hogy milyen egyház kell, de hogy Isten és egy-
ház egymástól elválaszthatatlanok , az kétségbevonhatatlan állítás. 

a modern -eretnek vallásosság csakis a szimbolikus gesztusok, nem a 
doktrínák hite, egy életérzés, nem pedig egy „tan" vallása. Azoknak a 
szimbolikus gesztusoknak a vallása, amelyeknek legelévülhetetlenebb 
költője Dosztojevszkij, azé a néhány tetté és „mozdulaté", amelyek — és 
amelyek egyedül — a mai kor minden nagy vallási egyéniségéb ől (elég 
Simone Weilre utalni) megmaradnak. 

Ámde éppen az „orosz gondolat", a Közösség szempontjából nem le-
het feladni az igényt: legyen mindenki keresztény. És lehet-e, há ehhez a 
szimbolikus gesztusok kivételes adománya szükséges? Lukácsban is 
él a kétely, ezét írja ezt a kérd őmondatot a Kierkegaard kereszténysé-
gével kapcsolatos kérd őjelek elé: „Entstehen der neuen Aristokratie?" 
Ez nem lehet megoldás, Lukács „vallásoš fázisa" nem a tragédia metafi-
zikája kiválasztottainak elitkultúrája. De hol van a „közelg ő  fény" a ke-
reszténnyé válás lehetetlenségének sötétségében ? Kik hordozzák az 
orosz gondolatot"? A megoldás rendkívül emlékeztet az esztétikai 

kiút „Tugend aus Not"-szerkezetére: az ateista (pontosabban annak 
egyik típusa) áll az „istenközelség" legmagasabb fokán. 

Az ateista háromtagú tipológiája megfelel az „életszintek " háromta-
gú tipológiájának; ezek a vázlatban: berendezkedettség — magányos-
ság — felháborodás. Berendezkedettség foka nem más, mint „az állam 
mint második természet"; a neki megfelel ő  ateista-típus a nyugat-euró-
pai, szimbolikus nevén: Niels Lyhne. A nyugat-európai ateista fölött 
keményen tör pálcát az a vallásfilozófia: „Nincs nyugat-európai ateiz-
mus, csak orosz (és buddhista)... Nyugat-Európa számára az ateizmus 
(...) csupán mint pe гvertálódott (egoisztikus) emberi probléma tudatos 
(Niels Lyhne): csupán az ateista h ősfogalom jöhet létre (amelyet Orosz-
országban. Bazarov képvisel). Ez azonban egy tragikus-dramatikus típus 
és a Hebbel—Ibsen—Paul Ernst vonalhoz vezet: hogyan halhat meg az 
ember isten nélkül? (Nietzsche itt egy Hebbel—Hegeli mellékág Über-
menscheivel). D. azt kérdi: hogyan élhet az ember (Iván, Aljosa)" (Dosz-
tojevszkij-jegyzetek 39. o.). „D.-nél Isten halott — másoknál: fény derül 
egy tévedésre. Ezét csupán D.-nél történik valami az ateizmussal, Ba-
zarov, Niels Lyhne: olyanok, mint mindenki más — csupán nem hisznek 
Istenben" (Dosztojevszkij-jegyzetek 40. o.). „Európai ateizmus: a hitet-
lenség etikai következményeinek elutasítása" (Dosztojevszkij-jegyze-
tek 49. o.). 

Az Einrichtung fokán álló ateista tehát vagy egoista, aki egyszer űen 
kitér az erkölcsi következmények el ől, vagy egy „pogány"h őstípus, mely 
azonban (hadd emlékeztessünk a Nietzsche-elemzésre) ugyancsak az 
egoizmus talajából sarjad. Nem csupán a polgári típusok romantikus 
kritikájának ismert Janus-arcúsága tárulkozik itt elénk (hisz azért még 
Niels Lyhne-t sem az a kérdés foglalkoztatja: hogyan lehet Isten nélkül 
meghalni, sokkal inkább ez: hogyan lehet Isten nélkül gyermeke halálát 
elviselni?), hanem e romantika legproblematikusabb vonása, mindenfaj-
ta felvilágosodás elutasítása. A „halott isten" emelkedettsége Doszto-
jevszkijnél, a „felderített tévedés" alacsonyrend űsége az Einrichtung 
ateistáinál értékhangsúllyal vannak egymással szembeállítva. Viszont 
látni fogjuk, hogy noha a tipológia nem éppen mértéktelenül igazságos 
(Bazarov például mindennek tekinthet ő , csak az „Einrichtung" emberé-
nek nem), hogy a felvilágosodás elleni elfogultan szenvedélyes polémia 
a fiatal Lukács, az antikapitalista radikális egyik legkövethetetlenebb, 
saját perspektíváinak is ellentmondó gondolkodói vonása (hiszen a szo-
cializmus, amely felé most már egyértelm űen törekszik, egy vonatko-
zásban bizonyosan a felvilágosodás gyermeke: a tulajdon öntudatára 
ébredt, felszabadult emberi nem álláspontja), a fennállót helybenhagyó 
polgári „felvilágosultság" kritikája új, magasabbrend ű  típusok számára 
készíti elő  a talajt. 

Az Einsamkeit reprezentatív ateistája: Ivan Karamazov, az „absztrakt 
ember", „absztrakt" szabadságfogalmával. „Az Iván-típus végs ő  inga-
dozása: Isten léte és nem-léte között (ezek ateisták, akik hisznek isten-
ben) (...) ezért mint isten nem-létének következménye: nem új morál, 
hanem: minden megengedett (és kudarcra vannak ítélve)..." (Doszto-
jevszkij-jegyzetek 10. o.). Ivanból (és Verszilov bírált „genfi eszméjé-
bő l", az „abstrakt erényb ő l") kiindulva lehet megérteni, miért veti el 
Lukács azt a maximat, amelyet az ateizmus „ontológiai bizonyítékának" 
nevez: „Az ateizmus ontológiai bizonyítéka": „Ha Isten létezik, úgy az 
ember rabszolga; az ember azonban képes szabad lenni, szabadnak kell 
lennie, tehát Isten nem létezik" (Dosztojevszkij-jegyzetek 50. o.). Az 
Empörung fokának ateistáját elemezve válik majd láthatóvá: nem a prog-
rammal, a kiindulóponttal van baja Lukácsnak. Ő  Dosztojevszkij világát 
(de itt most nem irodalmi magánügyekr ő l: a polgári társadalomról van 
szó) így írja le: „az ő  világa az etikai szolipszizmus káosza " (Doszto-
jevszkij-jegyzetek 99. o.). Az etikai szolipszizmus szabadsága azon-
ban, mondja megrendíthetetlen meggy őződéssel (és nem kevés jogo-
sultsággal), csak Raszkolnyikov tettének szabadsága, az „alles ist er-
laubt" absztrakt-negatív szabadsága lehet. A polgári individualizmus 
lázadásában talán eredetibb, mint „berendezkedett" mivoltában, azon-
ban az előbbi éppoly kevéssé visz közel a nem-objektiválódott Krisztus-
hoz és közösségéhez, mint az utóbbi. „Magasabbrend űnek" legfeljebb 
egy vonatkozásban lehet a „lázadót" nevezni: megrendült benne a pol- 



gári ateista normális nyugalma; válságjelenség: ateista, aki hisz Isten-
ben. 

Az olvasónak felt űnhetett Dosztojevszkij és anyugat-európai ateizmus 
szembeállításában egy sokatmondó kontraszt. Anyugat-európai kérdés 
így hangzik: hogyan lehet Isten nélkül meghalni, az orosz: hogyan lehet 
isten nélkül élni? Ez mindenekelőtt önkritika (a Metaphysik der Tragö-
die „halálelitarizmusáért"), de legalább annyira polémia Blochhal és az 
apokalipszistannal. A depravációtörténet elérkezett a fichtei „vollendete 
sündhaftigkeit" korszakába, most csak az a filozófia segít, amely az 
élet, az élni-tudás, nem a halálra való készülődés princípiumát tartal-
mazza. Ez a meggyőződés készíti elő  a harmadik fokozat, az Empörung 
fokának ateista típusát, az orosz ateistát (nem az Ivan-típusút), „az 
antropológiai" ateistát, aki Feuerbach növendéke. Furcsa és szinte pró-
fétikus lehet számunkra, hogy a „vallásos" Lukács (az idéz őjeleket 
egészen Bloch szellemében tettük ki), milyen pozitíven (az „igazi", az 
orosz feuerbachiánus ateista iránti rokonszenvt ől eltelve) idézi —éppen 
a marxi Hegel-kritika híres sorait: „A kritika letépte a láncról a képzelt 
virágokat, de nem azért, hogy az ember a fantáziátlan, vigasztalan 
láncot hordja, hanem azén, hogy a láncot ledobja és él ő  virágot szakít 
son. A vallás kritikája kiábrándítja az embert, de azért, hogy mint ki 
ábrándult, értelmére tért ember gondolkozzék, cselekedjék, alakítsa va 
lóságát, hogy önmaga körül és így valódi napja körül keringjen. A vallás 
csak illuzórikus nap, amely az ember körül kering, amíg ez nem önmaga 
körül kering. " 61  Az új hős, aki többé már nem „illuzórikus napja körül mo-
zog", pontosan nevén van nevezve: „Ábrázolni kell (...) az új, hallgató. 
segítségünkre szoruló Istent és hív ő it (Kaljajev), akik magukat ateisták 
nak tartják: Vajon nincs-e három rétege az ateizmusnak: l) Niels Lyhne. 
2) Iván Karamazov, 3) Kaljajev." Korábban Lukács tipológiájában a 
vallásos ateista (a hív ő , aki magát ateistának tartja, az istenben hív ő  
ateista, Iván ellenpárja) legmagasabb típusa a kétségbeesés legemelke-
dettebb reprezentánsa: Kierkegaard volt. Ő  azonban most megítéltetik: 
„még nem" keresztény, sőt egy helyen: konzervatív is. Az igazi problé 
ma azonban ebben áll: a kierkegaardi értelemben vett kereszténység 
csak egy „új arisztokrácia" hite lehet, az „orosz gondolatot" hordozó 
Gemeinde-é nem. Ezért Kierkegaard helyét a tipológia csúcsán elfoglalja 
a magát keresztényi módon feláldozó orosz forradalmár. 

„Kaljajev", vagyis az orosz gondolat szimbolikus reprezentánsa a 
második etika reprezentatív hordozója. De csupán reprezentatív hor-
dozója. Lukács azonnal megemlíti párhuzamosát Dosztojevszkijnél: 
Aljosa Karamazovot (akiről Dosztojevszkij ismerői tudják, hogy a regény 
folytatásának egyik lehetséges vázlata szerint mint forradalmi terrorista 
fejezi be életét), és a jegyzetek gondosan utalnak a második etika csak-
nem minden lehetséges el őfordulására Dosztojevszkij „földi eposzá-
ban". Ha most az enigmatikus megkülönböztetést „els ő" és „második' 
etika között tel akarjuk oldani, mindenekel őtt arra kell utalni, hogy a dis-
tinkció Lukács pályakezdése óta jelen van. Az élet és az élet megkü-
lönböztetése sosem volt Lukácsnál esszéista ötlet, és a megkülönböz-
tetés régebbi kelet ű , mint a Seele und die Formen megfogalmazásai: 
alapvető  életérzés ez. Az élet, a közönséges, az „értelmetlen törvény-
szerűség"-nek alávetett formátlansága, értéktelensége következtében 
egy vele parancsolóan szembeálló, őt megformáló rendező  princípiumot 
kíván, s ez nem lehet más, mint a kötelesség etikája, a kanti etika. Kant 
érvényességének elismerése mellett — az élet szférájának vonatkozá-
sában —egész forradalomel őtti ifjúkorában mereven kitart, sem a kate-
gorikus imperativus formulájának általános érvényességét nem vonja 
kétségbe (mint Bloch teszi a Gu st der Utopie-ban), sem az Ernst-féle 
vádakat —.Kant állítólagos „polgári gyávaságáról", sem az Ernst-féle 
transzformációt: a „porosz Kantot" — nem hajlandó akceptálni. (A Dosz-
tbjevszkij jegyzetek is megvédik Kant érvényességét: „scheler nem 
képes megérteni Kantnak az 1. etikára vonatkozó (helyes) rendszerel-
méletét — és Kant egyáltalán nem Iát 2. etikát" (Dosztojevszkij-jegyze-
tek 31. o.). Érdekes módon és egyáltalában nem véletlenül (Lukács ér-
deklődéséneksúlypontja máshova esik) még a Kant elleni szokásos kriti-
ka vonalát sem veszi fel: az a motívum, mely forradalom utáni periódu-
sában Kant paradigmatikus nagyságának gyakran egészen egyoldali, 
és igazságtalan megítéléséhez vezette, a Legyen etikájának állítólagos 
„embertelensége", nem szerepel a fiatal Lukács szempontjai között. 

Kant sémájának, mint az életre egyedül érvényes rendez őelvnek el-
fogadásával együtt Lukács már etikai gondolkodásának kezdetén (tehát 
lényegében a Seefe und die Formen lapjain és tudatosan a Von derAr-
mut am Geisteben ) olyan teoretikus javaslatot tesz — a „második etika 
létrehozását —, amely voltaképpen mint program is értelmetlen a kant' 
terminusok között (mivel azonban nem filozófiai értelmetlenség, nem 
„tévedés", túlmutat Kanton). Ismételjük el, ami köztudomású: Kantnál az 
etika az ember megkettőződésén alapult, homo phaenomenonra és ho-
mo noumenonra, a „társadalom", a societas civilis „természeti viszo-
nyai" közepette, és az etika szubjektuma a homo noumenon volt, csak 
az lehetett. Mikor Lukács azt mondja: „Kant sieht überhaupt keine 2-te 

61  MEM Budapest 1957. І . köt. 379. o. 

Ethik", akkor elérkezett a kanti rendszer határaihoz: Kant számára mifé-
le magasabb etikai szubjektum létezhetett a homo noumenonnál? Egy-
szersmind ahhoz a fundamentális sajátossághoz, amely ót Kantban taszít-
la: a homo noumenon ad etikát, de a homo phaenomenonnak adja az etikát, 
a „mindennapi" embernek, az „élet emberének". Ezért demokratikus ez 
a morál, de ugyanezért nyugszik egy formális princípiumon (ha materiá-
lis etika lenne, nem csak a homo phaenomenon számára adná az etikát, 
hanem belőle, annak tartalmi értékeiből merítené tulajdon princípiu-
mait). A fiatal Lukácsot, aki nem demokrata, ha mégannyira vágyik is a 
közösség után, nem Kant rigorózus mivolta, hanem demokratizmusa, 
tehát a homo phaenomenon felé fordulás kizárólagosságá taszítja. Eb-
bő l a paradox helyzetbő l két kiút volt lehetséges és Lukács mindkett őt 
végigjárja. Az egyik: Kant „kiegészítése" egy arisztokratikus második 
etikával, a „metafizikai kaszt", „India" etikájával. Ezen a keskeny, csak 
kiválasztottaknak szánt ösvényen, melyet alapos módszertani öncsalá-
sok szegélyeznek, az ifjúkorban a mindvégig kritizált és mindvégig bál-
ványozott mintakép, Kierkegaard vezeti. A mintaszer ű  megfogalmazást 
a Von der Armut am Geisteben találhatja meg az olvasó. 62  Ez az etika 
meta-etika, voltaképpen tehát az etikai fázis kierkegaardi meghaladása 
(már ennyiben is kiderül öncsalás-jellege); kiindulópontja: „A pozitív 
normákon alapuló etika relevanciájának tagadása és a kauzalitás taga-
dása, a metafizikai kasztok és a 'kasztok szerint élni' parancsolatá-
nak feltétlen elismerése, állapota: az Armut am Geiste, mely a lelket a 
sors nevében homogenizálja, legfőbb összetevői: a Jóság és a Mü." 6з  
Könnyű  zsákmány a szociológiai redukció kedvel ő inek; itt joggal mond-
hatják: intellectuel arisztokratizmus. A redukciónál fontosabbnak t űnik 
azonban a módszertani öncsalás megállapítása. Ez a morálfilozófia 
ugyanis tévedésben van önmaga megítélésében, amikor — az első  
etikához, Kanthoz képest — magát tekinti második etikának, kiegészí-
tésnek — „Kant fölé" nem lehet emeletet építeni. Csak megismételhet 
jük: a homo noumenonnál, a homo phaenomenon erkölcsadójánál nin-
csen magasabb etikai szubjektum Kant számára. A metafizikai kasztot 
Kant az „Ész botrányának" tekintené, olyan gondolkodó elmeszülemé-
nyének, aki nem ismeri el minden Personban a szent személyiséget. 
Kantiánusnak — egy nagyon távoli és nagyon fenntartásos értelemben —
csak azért lehet nevezni az els ő  és második etika filozófusát, mert ő  is 
végrehajtja (tökéletesen eltér ő  jelentéssel) az ember megkett őzését: az 
élet és az élet emberére. 

A Dosztojevszkij-jegyzetek a másik utat, a második etika „második 
fogalmazványát" tartalmazzák. Az els őtől gyökeresen eltérő  fogalmaz-
vány ez. Különbözik t ő le mindenekelőtt abban, hogy nem „metafizikai 
második emelet" a kanti fölött, hanem a hegelizáló historicista mitológia 
új történelmi fázisa: tartózkodási helye „Oroszország". (Legalábbis elvi-
leg tehát: nem a világ megkettőzése, hanem külön egységes világ.) 
Másodszor abban, hogy nem rendszer, amelynek pontosan definiál-
ható tilalmai és el ő írásai vannak, már felépítésében is idegenkedik a 
Pflicht szellemétöl — noha konstituenseit Lukács, szerintem önmagához 
következetlenül, egyízben „Imperative der seele"-nek nevezi —; olyan 
komplex magatartástípusok laza szövedéke, amelyek a „kötelességen 
túl" vannak. (Lukács így fogalmaz: „A 2. etikának nincsenek szorosab-
ban vett tartalmai.") Futó elemzésük fogja megmutatni a leglényege-
sebb eltérést: a második etika a második fogalmazvány intenciói szerint 
a legszélesebb értelemben kollektivista morálfilozófia, amelyben benne 
rejlik a lehetőség Kant kötelességelvének egyetlen demokratikus meg-
haladási módjára: a homo noumenon és homo phaenomenon közti 
szakadás felszámolására, a személyiség egységesítésére. 

A második etika a Pflicht elvével való szembenállásában kapja meg 
differentia specificáját: mindazoknak a magatartásformáknak az együt-
tese, melyek vonatkozásában a Sollen elve értelmetlen (azok tehát, 
amelyek nem követelhetők meg), de amelyeknek általános létezése 
nélkülözhetetlen feltétele a vágyott autentikus individuumnak, az auten-
tikus világrendnek. Ezek közül els ő  helyen a Testvériesség áll, amely 
nem csupán szolidaritásprincípium, hanem egy új közösség konstitutív 
eleme is. A fogalmi apparátus szelleméhez híven itt is egy történelmi 
tipológia lépcsőfokai világítják meg a kategória tartalmát: „A szolidari-
tás típusai: a) Kelet: a másik (a mások: az ellenség is) te vagy; mert Én 
és Te csupán csalódás... b) Európa: az absztrakt testvériesség: kiút 
a magányból. A másik 'polgártársam', 'elvtársam', 'hazámfia'. (Nem 
zárja ki a faji és osztálygyulöletet. Akár meg is követeli.) c) Orosz-
ország: a másik testvérem, ha megtalálom magam, amennyiben meg-
találom magam, öt is megtaláltam" (Dosztojevszkij-jegyzetek 129. o.). 
És a felebaráti szeretet, mint az orosz probléma többször megjelenik az 
Ivan Karamazov-féle fogalmazás vala ПTely változatában: „das sich-
selbstfinden der seele ist das Finden der anderen". A tipológia voltakép-
pen a rokonszenwel nézett „orosz feuerbachianizmus" továbbfejleszté-
se egy face-to-face viszonyokon alapuló közösség alkotóelveivé, éppen 

Mivel a második etika „1156 fogalmazványát" Heller Ágnes tanulmánya — Lehr-
stück Lukács. (Lukács tanulmаnydarabјај  suhrkamp, Frankfu rt  1974. — rész-
letesen elemezte, beérhetjük a jelzésszer ű  utalással. 
Heller i. m. 116-119. o. 
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azáltal, hogy mind a „keleti", anonim, csupán illuzórikus, mind az „euró-
pai", az önző  egyed fokát maga mögött hagyja. Az Én aff!rmálód!k, de 
csak annyiban, amennyiben a másikat megtalálja, és ez egyben a közös-
ség létrehozásának aktusa is, egyszersmind a Güte fogalmának teljes át-
értékelése. A Güte, amely nem kérdez, nem ítél, csak megért és ad, a ki 
választott egyén misztikus képessége volt még a Von der A-mut am 
Geisteben, és mint ilyen: pusztító, démon!kos er ő . Az új Brüderl!chke!t-
koncepció következtében (amely egyben a személyiség önaffirmációjá-
nak új koncepciója is) Güte (jóság) és Gemeinde (közösség) csak 
korrelációban értelmezhetők. „A közösség egysége (...)  és jóság: 
A megváltáshoz való közelséget és távolságot kidogozni. Közöšség: ro-
konabb és távolibb; a jóság: egészen idegen (mivel még mindig az 
izolált lelkekkel számol), ámde a ritkán el őforduló valóban autentikus té-
nyekben egésžen közeli — Ezt is összefüggésbe hozni Oroszországgal!' 
(Dosztojevszkij-jegyzetek 130. o.). A Güte tehát, amely „fur mit isolier-
ten Seelen rechnet", a megváltástól (ennek szociális ekvivalensét a ko-
rábbiak ismeretében könny ű  behelyettesíteni) való teljes idegenségét 
(az izolált lélek álláspontjának elkerülhetetlen következményét a máso-
dik fogalmazványban) csak azon ritka „igazán autentikus" alakokban 
tudja leküzdeni, akiket Lukács konzekvensen „Oroszország" probléma-
komplexumával hoz összefüggésbe. És hogy itt mennyire álláspontról. 
nem pedig önkényes ötletforgácsokról van szó, azt megtapasztalhatjuk a 
fonákjáról; a Güte-Isolation-összefüggés, mint ellentétpár, „Németor 
szág tragédiájával" is párhuzamba kerül. Egy — tartalmilag meglehet ő -
sen homályos helyen — Mu ster Eckhartra, ifjúkora óta egyik legf őbb 
kedvencére hivatkozva, a Güte német fogalmát úgy foglalja össze, mint 
amelynek lényege: „a tökéletes izoláció mint egyedül lényeges", és ezt a 
jellemző  kérdést fűzi hozzá: „Vajon nincs-e egy másik (orosz) jóság ... ? 
(Dosztojevszkij-jegyzetek 119. o.). A Güte — elhagyva a „német" (eu 
rópai) szintet, eljutva az „orosz" fokra, a Gemeindevel összekapcso-
lódva, a testvériesség kiegészít ő -korrelatív fogalmává válik. 

A következő  kategória komplikált mivoltát az is mutatja, hogy nevét 
sem lehet egykönnyen megragadni. Ha els ő  nekifutásra a „ne ítélj!" tilal 
mával foglaljuk össze, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy a második 
etika szellemével össze nem férő  lépést tettünk (noha ez az összefogla-
lás magától Lukácstól származik). Az elnevezés alkalmatlan negatív 
formájában, mint tilalom, mert az is Sollen, tehát ebbe a szférába nem 
tartozó. De valahányszor Lukács pozitíven fogalmazza meg, túlfesz! 
tett eredményekre jut, amelyek szószerinti értelemben csak misztikus 
értelmezést t ű rnek meg. A pozitív megfogalmazás — Dosztojevszkij 
szavaival —így hangzik: „mindegyikünk b űnös a másik nevében és min 
den nevében, ami a világon van, ez vitathatatlan — és nem csupán a 
világ általános bűne miatt, hanem minden egyes ember minden ember 
nevében és minden egyes ember nevében ezen a földön." (Dosztojevsz-
kij-jegyzetek 7. o. és másutt is, leegyszer ű sített fogalmazásban). Vi-
lágos, hogy a felelősségnek ez a kozmikus általánosságú formulája 
magát a felelősséget szünteti meg (hogy csak egyetlen okot mondjunk a 
lehetséges száz közül: minden tettért már csak azért sem lehet felel ős-
séget vállalni, mert minden tettről tudni sem lehetés a tett ismerete mint 
minimum nélkül felel ősségvállalás nem lehetséges). És mégis van a 
komplexumnak egy racionális, Sollen alá nem rendelhet ő  tartalma; a ne-
ki megfelelő  magatartásmódot így foglalhatnánk össze: az erkölcsi 
„felnőttség" állapota és magatartásmódja, a „világállapot" átélése. Eb-
ben a formulában megfogható tartalom és egy mély megfigyelés rejt ő -
zik: az egyes emberrel szemben a morális megítélés jogosult (ezt min-
den túlfeszítettség ellenére Lukács természetesen megteszi, elegen-
dő  Raszkolnyikovra, az „európai" ateistákra stb. utalni), a világállapot 
vonatkozásában a moralizálás értelmetlen, itt az erkölcsös cselekvés 
az átélés és együttšzenvedés, de ez megkövetelhetetlen, tehát a Sollen 
alá nem rendezhető . Ez a szempont vezeti igaz és őszinte szenvedés-
koncepcióját: „A szenvedés (...) minden mélyebb embernél: esszéisz-
tikus: az ember nem valami miatt, hanem valami 'ürügyén' szenved. Ez 
az esszészer ű  jellég az igazi, Messiást hívó szenvedés megsejtetése. 
amely csupán egy etikai demokráciában (a Jehovai motívum megszün-
tetése) lép világosan elénk. — Itt is: Európa és Oroszország." (Doszto-
jevszkij-jegyzetek 117. o. Az, hogy itt ezt az „ethische Demokratie" fogal-
mához köti, amely pedig másutt csak az etikai minimum realizálására 
alkalmas, szerintem pusztán egy készülő  könyv még nem korrigált 
terminológiai zavara.) Nagyon jellemz ő  és a „nem valami miatt, hanem 
valami 'ürügyén' szenvedni" szerkezetére utal az a körülmény, hogy a 
jegyzetek számtalanszor kiemelik: Dimitrij Karamazov a „gyermek" (a 
szenvedés szimbóluma) miatt megy Szibériába és a regény ismer ő i arra 
is emlékezhetnek, hogyan szélesül ki a gyermek motívuma a sokkal tisz-
tább és emelkedettebb, sokkal tudatosabb Aljosában a szenvedés ál-
talános mártirológiájának megértésévé, hogyan viszi ez őt lelkileg a ter-
rorista tett küszöbére. 

Itt azonban eljutottunk a második etika egyik gyenge pontjához, ahhoz 
a koncepcióhoz, amely immanens okokból (tehát nem csupán a kifejtés 
misztikus terminológiája következtében) problematikus: a Gerechtigkeit 
elleni túlfeszített polémiához. Ez a jog, mint a Jehovai egyik legfonto-
sabb alkotóeleme elleni régi polémia folytatása és elvezet a bűnöző  

metafizikai felmagasztalásához. Lukács olyan dimenziókat tulajdonít 
a bűnöző  alakjának Dosztojevszkij „földi eposzában", amely az orosz 
iró jogrendszerrel szembeni bizalmatlanságát, azt a mély meggy őződé-
sét, hogy ez egy létező  és szükséges, de nem elégséges rendező  
princípium, messze meghaladja. Lukács Dosztojevszkijb ő l ugyanis a 
bűnöző  messianisztikus elhivatottságát olvassa ki: „Végigmenni (az ob-
jektivációkat robbantani, 2. Etika). B űn szükségszerű ." (Dosztojevszkij-
jegyzetek 19. o.). Ha viszont a bűnöző  fogalma olyan széles, hogy 
mindenkit fed, aki a „ Sprengen der Gebilde" feladatára szánta el magát, 
nem csoda, hogy a forradalmár alakja (akinek az adott joggal szembeni 
ellenségessége evidens) belekerül a tipológiába: „A terrorista mint h ős, 
akinek lényege mint ezen Jehovai elleni 'zendülés' fejeződik ki... (A 
jogrendszer jehovai jellege: orosz: a b űnöző  mint 'szerencsétlen': 
Tolsztoj kritikája is az igazságszolgáltatásról a Feltámadásban)" 
(Dosztojevszkij-jegyzetek 31. o.). „A bűn orosz fogalma. a) B űnö-
ző=szerencsétlen. b) A törvényhozó mint b űnöző : minden kiontott vér 
mint bűn... Ez az objektív szellem megszüntetése... A b űn, mint metafi-
zikai létező ..." (Dosztojevszkij jegyzetek 64. o.). 

A Jehovai elleni „lázadás" fogalmának mértéktelen kiterjesztése azon-
ban nem jelenti a tett értéktartalma iránti közömbösséget. Lukácsnak 
a Gerechtigkeit elleni vitában érvei, mégpedig súlyos és megfonto 
landó érvei vannak: „A hegyibeszéd (...) megszünteti az igazságossá-
got, hogy helyére a jóságot tegye (...) a 'ne ítélj' is (...) megszünteti az 
igazságosságot" (Dosztojevszkij-jegyzetek 121. o.). És ha itt még 
Hamlet Poloniusnak adott tanácsára is hivatkozik — bánjon velük ne 
érdemük, hanem saját embersége szerint —, akkor pontosan felfedte azt 
a vonatkozást, amelyben a Gerechtigkeit önmagában nem elegendő , 
ahol egy komplementer elvre van szuksége, mint Lukács mondja: a Güte 
(átértelmezett) elvére, mely a saját „emberséget" (jóságot, testvérisé-
get) kiterjeszti mindenkire, jóra és rosszra egyaránt. Ez a mozzanat a 
Gerechtigkeit kritikájának pozitív vonatkozása: mivel a Gerechtigkeit 
nem elég", kiegészítend ő  a Gütevel. Másutt egy érdekes antinómia 

megfogalmazásával mutatja be a jogban objektivált Gerechtigkeit „ne-
gatív elégtelenségét", azt, hogy voltaképpen alkalmatlan a Sühne lét-
rehozására. „ A bűnhődés ( a „helyettesítő" szenvedés-ártatlanság) (... ) 
szintén hiposztazált jogfogalom: el őfeltevés: egy teológiai objektiváció 
szubsztancialitása (család, állam stb.), amely egy tagjának vétke miatt 
érintve van. Egy másik — aki nem volt a vétek okozója — szenved és 
megszünteti azt; Antinómia: a b űnhődés !ehetősége (...) feltételezi az 
individuum szubsztancialitását; a b űnhődés értelme feltételezi az objek-
tivizáció szubsztancialitását." A büntetés tehát — mint „helyettesít ő " 
szenvedés — nem tudja létrehozni az erkölcsileg legfontosabbat: a b űn-
bánatot, a megbánást, mert a megbánás az egyén, a büntetés a Gebilde 
.,szubsztancialitását" jelenti. A gondolatmenet egyértelm űen az önbün-
tetés (hogy Dosztojevszkij nyelvén beszéljünk: Dmitrij tette) általánossá 
válását sugallja. 

Terméketlen álmodozás — feleli az Einrichtung, az „establishment" 
magabiztos szelleme. Miközben a sorok írójának nehéz szívvel meg kell 
vallania, hogy az önbüntetés egyetemes perspektíváját maga sem látja 
a jelenlegi civilizációban általánosíthatónak, az álmodózás terméketlen-
ségét (és vele a lukácsi „orosz utópia" értéktelenségét) kívánja megkér 
dőjelezni. Ezért megidéz egy másik „álmodozót": „Egy büntet őelmélet, 
amely egyszersmind elismeri a b űnösben az embert, ezt csak az elvo-
natkoztatásban, a képzeletben teheti, éppen mert a büntetés, a kény-
szer ellentmondásban van az emberies magatartással. A kivitelézésben 
azonkívül a dolog lehetetlen volna. Az elvont törvény helyébe a tisztán 
szubjektív önkény lépne, hiszen mindenkor a hivatalos, „derék és tisz-
tességes" emberekt ő l kellene függenie a b űnös egyéniségéhez illesz-
kedő  büntetésnek. Már Platón átlátta, hogy a töménynek egyoldalúnak 
kell lennie és el kell vonatkoztatnia az egyéniségt ő l. Emberi viszonyok 
között viszont a büntetés valóban nem lesz egyébb, mint a hibázónak 
önmaga feletti ítélete." — mondja Marx Károly.ó 4  Marxot itt nem tekin-
télyként, még kevésbé józan ellenérvek letromfolására idéztük, hanem 
annak bizonyítására, hogy minden koilektivisztikus szocialista jöv őben 
gondolkodó ember számára felmerült a jognak, mint az emberen tett 
erőszaknak a totális leépítése, legalább egy „regulatív eszme" formájá-
ban. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a világháború, a német értelmi-
ség kapitulációja az objektív szellem el őtt, egy szuggerált és szinte fa 
natikussá váló odaadást hozott létre a jogi gépezet iránt, még pontosab-
ban megérthetjük polémiájának egyoldalú hevességét. Mert polémia ez, 
nem csupán a Gerechtigkeit általános eszméje, hanem olyan típusú 
felmagasztalásai ellenében, amelyek a háború pillanatától kezdve a 
levegőben lógtak (a német atmoszférában korábban is jelen voltak) és 
— valamivel kés őbb — a Betrachtungen eines Unpolitischenben gyá-
szos alakot öltenek. Thómas Mann itt azt utasítja el, alig visszafogott 
ingerültséggel (mint „orosz képtelenségit" a Feltámadásban), amit 
Lukács szeretett benne: a jogszolgáltatás kritikáját, és „jogi pátoszá-
tól eltelve" — a könyv egy riasztóan szeretetlen, s őt: kegyetlen passzusá- 

'^ MEM Budapest 1958. 2. köt. 178. o. 
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ban — morálisan azonosítja magát a német haditörvényszékek belgiumi 
„jogszolgáltatásával". A jog iránti ilyenfajta lelkesedés (már megszületett 
és később megszületendő) kitöréseire felelet Lukács Gerechtigkeit-kri-
t!kája. 

Mégis: egyoldalú és túlhajtott felelet. Mindenekelőtt azért, mert a 
Gerechtigkeit, mint „elidegenedett" elv, radikális elutasításával egy 
Olyan évezredes értéket tagad meg, amely nemcsak intézmények, ha-
nem a legáltalánosabb — autentikus — emberi magatartásformák konsti-
tuense is . Vele együtt: a jogi igazságosságban rejlő  еgyeПlőségfogal-
mat. Másodszor (és az előbbitő l nem függetlenül): ez az elutasítás egy 
olyan szociális utópizmust rejt magában (a világháborús apokalipszis 
légköréhez rendkívül hozzáill бen), amely a-jövőtő ! mindenfajta intéz-
mény megszüntetését várja, s ez —realizálhatatlan mivoltán kívül — Lu-
kács saját szándékainak (vagy szándékai egyik variánsának) is ellent-
mond, mint a már idézett, Ernsthez írott levél mutatja. Végül: ha minden 
intézmény eleve a Jehovai megsemmisítend ő  szférájába tartozik, ha 
tehát az intézmények elleni mindenfajta fellázadás egyenlően jogosult. 
akkor igen bizonytalanná válik (a tettek értékhordozó mivoltának akará-
sa ellenére) a forradalmár emberi státusza. 

Pedig a forradalmár a második etika harmadik alapkategóriájának, az 
önfeláldozásnak voltaképpeni megtestesítője. A kategóriát — a „máso-
dik fogalmazvány" szelleméhez híven — Lukács ugyan mindenki testére 
szabja. (A jegyzetekben vissza-visszajár az azonosítás: Sozialismus= 
=Alle Menschen és ez itt nem ugyanazt jelenti, mint a „Bessermachen". 
a „Glück aller" jelszava, amelyet Ernsttel és Mann-nal teljesen egybehang-
zóan vet meg:) Magában véve az önfeláldozás tökéletesen beleillik a 
második etika racionálisan elképzelhet ő  konstrukciójába: nélkülözhetet-
lenül szükséges a Brüderlichkeit, a Güte, a Liebe létezéséhez, annyira 
elementáris (tehát az élet valamely vonatkozásában kikerülhetetlenül 
felmerülő) magatartástípus, hogy az „orosz eszme" általános feltételei-
nek teljesülése esetén okvetlenül általánosodhat és nem esik a Sollen 
alá (hisz csak egy tirannikus állapot követelhet általános önfeláldozást. 
s ez akkor már nem önfeláldozás). Míg azonban a kategória egészen 
univerzálisnak volt elgondolva, gyakorlatilag a forradalmár külön erkölcsi 
princípiumává válik Lukács analízisében, mégpedig egy igen mélyre-
ható tartalmi okból: minden emberi szenvedés (az összes és minden 
egyes szenvedés) vállalására, a szenvedés „reprezentációjára", csakis 
egy speciális, emelkedett emberfajta, tehát egy elit képes. Ez alkalom-
mal nem kell töredékmondatok félhomályában botorkálnunk. Lukács 
1915. IV. 14-én, abban a levélben, amelyben orosz eszer terroristák né-
metül felfedezhető  memoárjai iránt érdeklődik, ezt írja Ernstnek: „Rend-
kívül érdekel engem ez a terv (...) [egy sorozat kiadását tervezik a szó-
banforgó memoárokból — F. F.], mivel az a véleményem, hogy itt egy új 
embertípus van jelen, amelyet fontos megismerni... "65  Majd az 1915. 
V. 4-i levélben részletesen és minden félreértést eloszlatva: „Ezét én 
Ropscsinban (...) nem egy betegségszimptómát Iátok, hanem az 1. eti-
ka (az objektivációk iránti kötelességek) és a 2. etika (a lélek impera-
tívuszai) közti régi konfliktus egy új megjelenési formáját. A hierarchi-
zálás mindig sajátságos komplikációkat ölt, ha a lélek nem magára, ha-
nem azemberiségre irányul; tehát a politikai embernél, a forradalmár-
nál. Itt azén, hogy a lelket megmentsék, éppen a lelket kell feláldozni: 
egy misztikus etikából kiindulva könyörtelen reálpolitikussá kell lennünk. 
és az abszolút parancsolat, amely nem objektivációk iránti kötelezettség. 
a 'Ne ölj' ellen vétenünk kell. De a dolog végs ő  lényegét tekintve mégis 
csak ősrégi probléma ez; amelyet talán Judith mond ki a legélesebben: 
'és ha Isten közém és tettem közé a b űnt helyezné, ki vagyok én, hogy 
kivonjam magam alóla.' Csak a helyzet új és az emberek újak." 66  

A Taktika és etika első  fogalmazványánál vagyunk tehát, az örök Ju-
dithnál, akt „nem vonhatja ki magát" arámért b űn alól, annál a magatar-
tásformánál, amelyet a Dosztojevszkij-jegyzetek „sacrificio dell' ani-
ma"-nak neveznek, a „Reinbleiben" lehetetlenségénél. 67  Egyben a má- 

65 Ernst—Lukács i. m. 66. o. 
es uo. 74. o. 
67  Mikor megfogalmazom azt a meggyözödésemet, hogy a Dosztojevszkij-vázla-

tokban kifejtett etika lényegében változatlanul kerül át Lukács 1918-1919-es eti-
kai tanulmányaiba, valamint azt, hogy ezzel a vázlattal megfejtettnek tekinthetjük 
a mindeddig homályban kérdést: mit adott elö Lukács 1917-ben a Szellemi Tudo-
mányok 3zabadiskoláј  ban tartott etikai előadásain, tudom, hogy újabb „Lukacs-
misztériumra" bukkantunk. Mert a második esztétikai kézirat, melynek munká-
ját nem sokkal a Dosztojevszkij-vázlat tervének végleges feladása után kezd 
meg újra, és az eddiginél radikálisabban tér vissza a kantianizmushoz, amely -
legalább etikai értelemben — a Dosztojevszkij-töredékben már meghaladottnak 
látszott. Sót az 1917-es felszólalás, A konzervatív és progresszív Idealizmus 
vitđјdhoz című , szintén bevallottan kantiánus. A második kézirat „vissza Kant-
hoz" —jellegére nem tudok más magyarázatot adni, mint pszichológiait: Lukács 
gondolkodói természetéhez tartozott, hogy valahányszor egy ponton érzése sze-
rint zátonyra futott, egészen eltérő  premisszák alapján gondolt végig, ugyan-
olyan radikálisan, egy másik álláspontot, ugyanannak a problémának a megol-
dása érdekében. A 17-es felszólalásról viszont az a meggyözödésem, hogy a 
gondos elemzés két tényt mutatna ki vele kapcsolatban: az egyik az, hogy etika 
kantianizmusában nem kevesebb az öncsalás mint korábban, a másik az, hogy a 
második etika", noha megnevezésszerúen nem fordul benne el ő , egész gondo-

‚ latmenetének lényeges konstituensét alkotja. 

sodik etika válságpillanatánál is. Lukács természetesen érzi a „dialekti-
kus" krízispillanatot és igyekszik a „sacrificio deli anima"-t az általa 
inautentikusnak tartott magatartásformáktól elhatárolni. Mindenekel őtt 
a „schnelle Heldentat" kategóriájától, amely nem a lélek feláldozása, ha-
nem a színpadi reflektorfény követelése a magányos és kielégítetlen 
egoista számára. (Az Ernst-levélben is ott a megszorítás: „wenn die 
Seele nicht auf sich, sondern auf die Menschheit gerichtet ist".) Másod-
szor a „right or wrong my country"-elvét ő l, amelyet így jellemez: ,, ... a 
hősiesség történelmi fogalma: nem acél a fontos, hanem az én maga 
tartásom" (Dosztojevszkij-jegyzetek 63. o.). Mindez azonban nem vál-
toztat az alapvető  ellentmondáson: testvériesség, szeretet, intuitív tisz 
tanlátás, az „együttszenvedés" mint a „ne ítélj!" pozitív formulája, ön-
feláldozás mindenki testére voltak szabva, a „sacrificio dell' anima" csak 
kiválasztott kevesekére, és ez az „orosz gondolat" kollektivizmusá-
ból visszaesés a Lélek feláldozása pántгagikus arisztokratizmusába. 

Lezárásképpen kíséreljünk meg a kiindulóponton érintett,. Lukács 
jegyzeteiben újra meg újra felvetett kérdésre felelni: mennyiben valóság 
a „második etika", vagyis: mennyiben, milyen „szférában", közegben 
valósítható meg, továbbá: az elsö etikával egyútt valósul-e meg, vagy az 
élet egyeduralkodójaként. Tehát: sikerült-e Lukácsnak a nagyinkvizí-
tor etikai paraboláját ontologizálnia? 

Ezt a kérdést el őször érintve azt állítottuk, hogy a probléma csak lát-
szólag módszertani, csak a felületen következik Lukács „transzfor-
mált hegelianizmusából"; voltaképpen szociális perspektívák függvénye. 
A perspektívák pedig következetesen elgondolva csak kétfélék lehetnek. 
Az első : a két etika egyesítése a homo phaenomenonra és a homo 
noumenonra való szakadás felszámolásával, az egységes személyiség 
bázisán, aminek a társadalmi stratégiában az (átalakított) Intézmény-
szférák és a kollektív-személyes kapcsolatok rendszere közti (gyakran 
konfliktusos) egység megteremtése felelhetett meg. A második: az „em-
pirikusan adott valóság" helybenhagyása (akár a „Bessermachen" opti-
mizmusa, akár a kétségbeesés egzisztenciálontológiája alapján) és a 
második etikának, mint tisztán metafizikailag létezőnek az élképzelése. 
Lukács a Dosztojevszkij-könyv idején a két perspektíva között inga-
dozik. Az elsőt mint programot csak évtizedek szocialista küzdelmei után 
lehetett valamelyest koherensen megfogalmazni; a kor egyedül apo-
kalipszisélményt kínált és a paružia vágyát, az állam azonnali megszün-
tetésének követelményét, aminek nyomán a Verwaltung des Unwesentli-
chen jönne létre, amikor is még mindig nyitva maradt a kérdés: Verwal-
tung —ámde intézményes formában-e, az „objektív szellem szférájá-
ban" vagy „valahogy másképp"? A második perspektíva már elfogadha-
tatlan volt Lukács számára; az empirikus valósággal —prózai nevén 
a kapitalizmussal —való „metafizikai" különbékét jelentette volna, amely-
nek nyíltan megjelen ő  szociális következményeire a háború, a német 
antikapitalista romantika politikai sorsa és egy új forradalmártípus fellé-
pése a legkülönbözőbb oldalról, de egyaránt figyelmeztet ően rámutat-
tak. Lukács hallgatott a figyelmeztetésre. Ezért fogalmazta meg — a mód-
szertani komplikációkkal, a megválaszolatlan kérd őjelekkel nem törődve 
— a Dosztojevszkij-vázlat vallásfilozófiáját, történetfilozófiáját, etikáját; 
csúcspontján az „orosz gondolattal", a szocialista forradalom megidé-
zésévé!. De ezért fogalmazta meg misztikus burokban, ezért maradt a 
könyv (a „nem őszintén" misztikus, az őszintén „cselekvésfilozófus" 
könyve) vázlat Azonban mint „eszme", több vázlatnál: befejezett egész, 
sőt (titkos) főszerepl ő  a kor szellemi drámájában. Oskar Negt egy szép 
tanulmányban mutatta be Ernst Blochot, mint az októberi forradalom 
német filozófusát. Ez a tanulmány azt a Lukácsot kívánta bemutatni, aki 
egyenlő  joggal helyezhető  Bloch mellé, mert a „német" háborúval az 
orosz eszmét" szegezte szembe. ❑ 

Elsö magyar nyelv ű  közlés. A tanulmány 1976-ban készült, megjelent né-
metül a Die see/e und das Leben — Schritten der Budapester schu-
le über den jungen Lukács (A lélek és az élet — A budapesti iskola 
írásai az ifjú Lukácsról], Suhrkamp, Frankfu rt  1977. és olaszul a La 
scuola da Budapest: sul giovane Lukács (A budapesti iskola az ifjú 
Lukácsról], La Nuova Italia, Firenze 1978. kötetekben. 
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=gy rendszeres-átfogó filozófiai esztétika megírásának terve - mely 
aztán 1918-ig foglalkoztatta s melynek kézirata csak most, majd hatvan 
w késéssel !át napvilágot' - szemmel láthatólag 1911 elején merült fel 
először Lukácsban. Ez az elhatározás azonban nem a nagyobb léleg-
:etű , fundamentálisabb jellegű  tudományos tervek természetszer ű  be 
Tréseként jelentkezik, hanem mint tudatos „váltás", kifejezett szakítás 
;orábbi esszéista tevékenységével - legalábbis ami a „forma" Lukács 
izémára olyannyira fontos kérdését illeti. Ha máshonnan nem, A lélek 
is a formák bevezető  tanulmányából tudhatjuk, mennyire nem sze-
;under „m ű fajnak" tekintette Lukács az esszét, mennyire autonóm --
eladatok megoldására tartotta hivatottnak. Nemrég el őkerült nap-
íja (1910-1911) pedig fényt vet arra, mekkora munkájába került 

formán belül saját adekvát gondolkodói stílusának kialakítása 
lényegében csak 1910 derekára készülnek el azok az írások, 

(melyeket e vonatkozásban maga is kielégít őnek talál (a Philippe-
sszé s mindenekel őtt A tragédia metafizikája). „Ez új stílus -írja 
Iz utóbbival kapcsolatban - filozófikusan önkényes. Azáltal hagyja ott 
I tárgyat, hogy az abszolút csúcspontját veszi; ez mit lyrikusan kezdtem 
~eorgeval és ami nem sikerült Sterneben, itt talán ment... A teljes 
3egenstandsfrei' stílus." 2  Ekkor még telve van e felfedezés k!akná 
ósát célzó tervekkel - a Naplóbán többször említett Artus-esszé. 
kéziratos töredékként fennmaradt, a „a vallás és müvészet határának 

érdését" 3  tárgyaló Nem-tragikus dráma, s főképp a már 1907 óta 
érvezett nagy romantika-könyv megírása foglalkoztatja. Egy év sem 
élik el s a sok terv -bevégezetlenül - már a múltté, 1912-ben pedig 
.ukács ezt írja M. Susmannak a A lélek és a formákról: „az egész is. 
Irmája is teljesen idegenné vált számomra".° Pedig a gondolkodói fel 
datnak és stílusnak e gyökeres megváltoztatását illet ő leg mélysége-
en bizonytalan és bizalmatlan volt saját lehet őségei és képességei iránt 
az 1911 őszén, egy súlyos személyes válság id őszakában hosszabb 

zünet után újrakezd ődő  Naplóban a gondolati előrehaladás regisztráló 
át állandóan megszakítják a kétségek; alkalmas-e egyáltalán acélul 
itűzött feladat megvalósítására? Mi sem jellemz őbb Lukács hangulat-
a a tervezett esztétikai kéziraton való munka ezen el őkészítő  szaka-
zában, mint Naplójának legutolsó bejegyzése: ,,...minden a régi kér-
lésre vezet vissza: hogyan lehetek én filozófus? Ui. mivel én mint ember 
em tudok kilépni az etikai szférából - hogyan formálhatom meg a Ma-
asabbat?" 5  
Az egyszer már megtalálni vélt út ennyi kétséggel kísért, s mégis eny-

yire hirtelen és gyökeres odahagyását (1911 után egész 1916-ig Lu-
ács egyetlen esszét sem ír) küis ő-objektív és személyes-szubjektív kö-
і Iményeknek és eseményeknek a gondolkodói fejl ődés meritorikus elvi 
roblémáival és követelményeivel való összejátszása együttesen ha-
rozta meg. 
Mindenekelőtt: esszéista tevékenységét Lukács kezdett ő l fogva egy 

agyobb szellemi mozgalom részének tekintette - P. Ernstnek szóló 
tvelei „közös irányzatról" besžélnek (e levelek még W. Scholzot. 
chefflert, Greinert említik ide tartozókként), de nyilván ugyanígy tekin-
ttt arra a kis magyarországi csoportra is, amely ekkor szorosabb baráti 
övét alkotta: Popper Leóra, Balázs Bélára, Lesznai Annára, Franz 
aumgartenre és a személyileg távolabb álló Zalai Bélára és Fülep La 
Isra is. Ha a mágyarországi sikertelenség tán nem is érte váratlanul (a 
őzös folyóirat, az 1911-ben megjelentetett Szellem csak két számot 

'Lukacs: Frđhe schrilten zur Aesthetlk. in: W.n*e. Bd. 16.; Phiiosophie dér 
Kunst (1912-1914). Bd. 17.; N.ldlbergr Aesthstik (1916-1918). Luchter-
hand 1974. Idбközben megjelent a magyar fordítás is: A heldslbergf mr vіszеt-
t➢IozбAa н  esztétika. A гegánу .lmáњte. Magvető , Budapest 1975. 

2  Lukács: Nap/ó. (Ms), 1910. júl. 6. 
a Levél Paul Ernsthez, 1911 elejérб l. Lukács Ernsthez írt leveleinek eredetije a 

Schiller-Nationalmuseumban (Marbach ) van; többségük nemrég megjelent ma-
gyarul: MTA II. Osztályának Közleményei 1972. 20. köt. 271. o. 

° Idézve a Geschichte und Kjaasenbwusstsein szerző i elIszavában. Lukács 
Tddínelem és osztálytudat. MagvetI, Budapest 1971. 734. o. 

5  Lukács: Napló. (Ms), 1911. déc. 6.  

élt meg), annál súlyosabban érintették azok a nehézségekés gyakorlati 
kudarcok, amelyek Németországban érték. Bármilyennek is találjuk 
a mából visszatekintve A lélek és a formák korabeli fogadtatását, két-
ségtelen, hogy Lukács esszéi egy jelentős hányadát egyáltalán nem tud-
ta elhelyezni (a levelezésb ő l különben mégállapítható, hogy több megírt 
és nem publikált tanulmány !döközben elveszett), s a szélesebb publi-
kumhoz való utalás a német esszékötet megjelenése után sem ütközött 
semmivel kevesebb akadályba. „ A németek számára - fakad ki 1911 
őszén P. Ernsthez írt levelében - Kant és Hegel valóban hiába éltek; 
azt, hogy létezik 'a szellem önmozgása', hogy az ember csak a szellem-
re hathat, Németországban ezt ma senki sem tudja. És nem is akarják 
tudni.. Azt hiszik, hogy boldogulnak a maguk 'gyakorlati' rutjnmunká 
Iával." „Látom, hogy mégis a tisztán 'tudományos' filozófiára fogok rá-
kényszerülni" - vonja le mindebbő l ugyanott a következtetést, amelyet 
a személyes szituáció gyakorlati követelményei is alátámasztanak: az 
adott körülmények között csak az egyetemi pálya marad nyitva számára. 

Ha ezek az objektív feltételek legalábbis megkérd őjelezték a koráb-
ban választott alkotói út célszer űségét és gyakorlati lehet őségét, más 
események szubjektíve tették ennek folytatását lehetetlenné. Lukács 
nem véletlenül tekintette az esszét mint „formát" közvetítésnek m űvé-
szet és filozófia között. He!ler Ágnes 6  már korábban rámutatott arra, 
egyes esszék (A lelki szegénységről és a Kierkegaard-tanulmány) két-
ségtelenül személyes-életrajzi élményekhez kapcsolódnak. A most el ő -
került Napló azonban fényt derít arra, hogy ez A lélek és a formák va-
amennyi írására igaz: a könyv valóban és szószerint élettények transz 
ponálása világlátássá, egy viszony, a Seidler Irmával való kapcsolat -
számos közvetítésen keresztüli - filozófiai „története". (A Napló „igazi 
nagy lyrai sorozatról" beszél a George-, Beer Hofmann-, Kierkegaard-, 
Philippe-esszék kapcsán, de világosan utal a többiek egyéni életvonat-
kozására is.)' 1911-ben azonban, néhány hónap leforgása alatt, Lukács 
elveszti azt a két embert, akihez ekkor valóban mély, személyes kapcsok 
fűzték - Seidler Irma május 24-én öngyilkos lesz s Popper Leó meghal 
október 21-én; Lukácsot hónapokon keresztül foglalkoztatja az öngyil-
kosság gondolata. A depresszióból egyenest menekül a munkába (az 
anyag, amelyet e néhány hónap alatt -jegyzetfüzeteinek 8  tanúsága sze-
rint - feldolgoz, mennyiségileg is elképesztő ). A „munka" azonban vég-
leg elveszti korábbi közvetlen-személyes, intim-vallomásszer ű  aspek-
tusát - nincs már senki, akihez így szólhatna; marad a személyfeletti, 
objektív-általános feladat. „Elszakadt minden kapocs... - ír!a Seid-
ler Irma halálának napján - És most csak célközösségek vannak és 
czélok vannak: és dolgok: és munka." 9  

Mindezek a tragikus töпénések és gátló küls ő  körülmények azonban 
legfeljebb törést idézhettek volna elő  a gondolkodói életúton, ha konzek-
venciáik végső  soron nem esnek egybe az eszmei fejlődés mind jobban 
tudatosuló követelményeivel. Ennek vázlatos irányát kell itt mindenek-
előtt áttekintenünk. 

Már 1907-ben, közvetlen A modern dráma fejlődésének története 
első , pályadíjat nyert variánsának megírása után, Lukácsot - legalábbis 
részben - filozófiai-történeti tervek foglalkoztatják. Ekkor megírni szán-
dékolt, nagy romantika-könyve (amelynek tervét, mint láttuk, egész 
1911-ig nem adja fel) ugyanis, vázlatának 10  tanúsága szerint, nemcsak 

6  Heller Agnes: A lelki szeg еnyВégrđl: Lukács Gyđгgy Ifjúkori diaidgusa. Ezen 
egész problematikával kapcsolatban I. még legújabb tanulmányát: Lukács 
György Os  seidler Inna. (Mindkettd megjelent a Portrévázlatok az etika tđг-
tánвtébö/. Gondolat, Budapest 1976.  C.  kötetben.) 
Lukács: Napló. (Ms,, 1910. május 20. 

8  A továbbiakban számos alkalommal fogunk hivatkozni e füzetek anyagára, ezért 
legáltalánosabb leírásuk helyénvalónak t űnik. 1973-ban ,— meglehetősen viszon-
tagságos úton — az MTA Lukács-Archívumának birtokába került azaz egy bI-
röndöt kitevő  levelezés-, kézirat- és jegyzetanyag, amelyet 1918. tavaszi, Buda-
pestre való visszatérése el őtt Lukács egy német bankban letétbe helyezett. En-
nek az anyagnak a része volt a fentebb többször idézett napló, továbbá 11 teljes 
és 1 töredékes jegyzetfüzet, amelyek 1907 és 1912 tavasza között készültek 
(egy részük datálva van). A füzetek részben olvasmány -kivonatokat s ezekhez 
fűzött kritikai megjegyzéseket, részben rövidebb-hosszabb (esetenként 6-8 01-
dalas) saját gondolatmeneteket, késбbb elkészített vagy csak tervbe vett írások 
vázlatait stb . stb. tartalmazzák . Az anyag a szóbanforgó id őszakra nézve sem 
teljes — a Lukács által adott jelölésekbll is megállapítható , hogy legalább 2 füzet 
elveszett , 1912 tavasza utánrбl hasonló anyag nem maradt fenn — az esztétikai 
kéziratokhoz készített jegyzeteket Lukács, szemmel láthatólag, magával hozta 
Pestre, ahol munkáját be akarja fejezni , s ezek itt elkallódtak. 

~ Lukács: Naplo. (Ms), 1911. május 24. 
0  A Гomantlkв-könyv az „A" jegyzetfüzet 53. oldalán található tervvázlata a kö-

vetkező  (a kétnyelvű  — magyar—német — szöveget az eredetinek megfelel ően kö-
zöljük): 

„Ole Romantik des XIX. Jahrhundsrts 
L Goethe und Fichte (Helyzet, ősök, czélok, ('art pour ('a rt, vallás ...') 

Die Tragödie dér Romantik (Schelling, Schlegel, Mysticizmus) 
Altere und junge Romantik (a fiatalok mint reakció) 
Deutschland und Frankreich (Sturm und Drang és francia romantika) 
Der Praeraffaelismus (Artisztikus romantika és szocializmus) 

vl. Romantik đ  rebours: Typen 
Schopenhauer(Sohopenhauerés Schelling) 
Baudelaire (..•` és bevonulás Franciaországba) 
Kierkegaard 
Flaubert  és Ibsen." 
A jelölt (*) részek olvashatatlanok. 



témájának időbeli határait fogja fel igen szélesen, hanem egyben a ro-
mantika mint irodalmi és filozófiai koráramlat egységes-szerves tárgya 
lását célozza. Ennek megfelel ően nemcsak a tervvázlat irányoz el ő  
Fichtével, Schellinggel és Schlegellel, Schopenhauerrel, Kierkegaarddal 
foglalkozó .  fejezeteket vagy alfejezeteket, hanem az ekkor készített jegy-
zetek igen jelent ős része szintúgy filozófiai jelleg ű  (részletes Schel-
ling-, Schlegel-, Novalis-, Schlejermacher-kivonatok, Dilthey-jegyzetek: 
Schlefermachers Leben, Erlebnis und Dichtung stb. stb. — Füzet „A"). 
A terv realizálását azonban el őbb Drámatörténet kiadásának előké-
szítése (ami, az els ő  variáns néhány fennmaradt fejezet-részletének 
tanúsága szerint majdnem teljes újraírást jelentett), majd — illetve ezzel 
párhuzamosan — a mind jobban el őtérbe kerül ő  kritikusi, s főleg esszéis-
ta tevékenység megakadályozza. 1909 közepéig — a jegyzetfüzetek ta-
núsága szerint —újra els ősorban irodalmi-irodalomtörténeti, illetve tisz-
tán töпéneti anyagokkal foglalkozik 11  — a filozófiai tematika csak 1909 
közepétől kerül megint az előtérbe, egyes konkrét tanulmány- és esszé-
tervekkel kapcsolatban (jegyzetek az Irodalomtörténet elmélete cikk-
hez — Füzet „D", Kierkegaard-jegyzetek — Füzet  „1").   

Mindennek ellenére Lukács ifjúkori filozófiájának alapvet ő  probléma-
feltevése s ezáltal meghatározott konceptuális váza már a Drámatör-
ténet végső  variánsából és az 1908-1909-es els ő  esszékbő l világosan 
kitapintható, és teljes élességgel áll már el őttünk A lélek és a formák, 
illetve a vele párhuzamosan íródott Esztétikai kultúra késő i (1910-11) 
esszéiben. 12  Kettős, az utolsó esszékben már széls őségesen éles el-
lentétté fokozódó szembeállítás határozza meg ezt a filozófiát. Egyrész-
rő l a „közönséges" és a „valódi", autentikus élet ellentéte. Bárhogy 
változzanak is — a fogalmi-szisztematikai reinterpretációkat tükrözve —
ennek megnevezései („élet” és „lélek" az Esztétikai kultúrában; „az 
élet" és „az élet" A tragédia metafizikájában; az „élet mint folyam" és 
az „élet mint kontínuum" ellentéte a heidelbergi Művészetfilozófiát már 
közvetlenül előkészítő  jegyzetfüzetekben; 73  egészen, több áttételen át. 
a.heidelbergi Esztétika „élményvalóság" — „metafizikai valóság" ellen-
tétpárjáiq), közvetlen tartalmuk az egész ifjúkori életm űvön át azonos 
marad: a külső-holt dolgok s az általuk szült éttelem nélküli események 
kaotikus világába, mint természetes valóságba tehetetlenül belesüppe-
dő , végzetes magányra kárhoztatott individdum egyrészr ől, kinek éle 
tét csak az élmények, a hangulatok folytonossága teszi — reflexív — egy-
séggé, és vele szemben az „autentikus" individuum, aki legszemélye-
sebb képességeit, potenciáit aktívan megvalósítva változtatja élelmes 
totalitássá életét, „sorssá" a küls ő  események zű rzavarát és aki ezáltal 
válik, ismételhetetlennek maradva, mégis általános érvény űvé: kanoni-
kussá. Másrészrő l, közvetítve az ellentétek e két pólusa közt, de ugyan-
akkor egyszersmind szemben is állva mindkettejükkel, mint egyaránt 
„élettel", mint léttel, mint létez ő-individuális „valósággal": a formák, mint 
a homogenizálás és jelentésadás, a kaotikus életanyag értelemalakula-
tokká (Sinngebilde) való alakításának és elrendezésének funkciói, a sze-
mélyfeletti, általános és objektív érvényesség hordozói. E kett ős szem-
beállítás körül fogalmazódnak meg a lukácsi filozófia alapvet ő  problé-
mái: mi a helye a formák létrehozta normatív-homogén szféráknak — a 
műalkotások világainak, a tudománynak, az etikumnak, a vallásnak, 
a metafizikának — az „életben", mi a viszonyuk ennek szubjektumához? 
És: lehetséges-e magának az életnek a megformálása, az autentjcitás 
realizálása, mind individuálisan, az élet „etikai stjlizációjának" lehet ő -
ségeként, mind pedig kollektíva-tö гténetileg, egy átfogó, az emberek vi-
lágát egységessé és élelmessé, áttekinthet ő  „otthonná" változtató kö-
zös világnézetben: a kultúrában. 

E problematika s az ennek megfogalmazását lehet ővé tevő  koncep-
tuális váz már teljes tisztaságban rajzolódik ki az 1910-11-es évek 
esszéiben. Ám ennek a fogalmi konstrukciónak szélesebb filozófiai meg-
alapozása hiányzik a szóbanforgó írásokból, s nemcsak érthet ő  módon, 
természetükbő l következő leg, hanem — mint Lukács jegyzet-füzeteinek 
anyaga világossá teszi -- nincs jelen implicite sem. Abban, hogy e puszta 
hiány gondolkodói problémává és megoldandó feladattá válik — mint 
ezt Lukács később is, szóban és írásban egyaránt hangsúlyozta —, nagy 
szerepe volt az Ernst Blochhal való 1910-es találkozásának: Bloch hite a 
„nagy filozófia" megújításának lehetőségében és szükségszer űségében 
mélyen befolyásolta a fiatal Lukács gondolkodói útját. Ám e hatás csak 
azért lehetett ilyen mély, mert saját filozófiájának konceptuális elemei, 
épp kiérlelődésük folyamatában, egyszersmind problematikussá is vál- - 
tak számára. 

Mint már említettük, a fentebb vázolt fogalmi séma — ha töredékesen 
és a háttérben — de már jelen van a Drámatörténet végs ő , megjelent 
variánsában és az első  esszékben is. Ekkor még egy, ugyan nem önál-
ló, de konzisztens filozófiai alapra épül: az életfilozófia bizonyos típusai-
ra. Jellemző  például a viszonylag későn, 1909 derekán íródott, aDráma-
történet módszertani előfeltételeinek elvi tisztázását célzó nagy tanul-
mány, a Megjegyzések az irodalomtörténet elméletéhez 14  általános fi-
lozófiai háttere, ami annál könnyebben tisztázható, mivel fennmaradt az 
e cikkhez készített jegyzetek teljes anyaga. 15  Lukács a következő  mun-
kákat jegyzeteli ezen írásához el őtanulmányként (ezek többségére a 
kész szövegben pozitíve utal is): Dilthey: Einleitung in die Zeisteswis-
senschaften, Vierkandt: Státigkeit im Kulturwandel, Simmel: Sozio-
logfe és Probleme der Geschichtsphilosophie, Bergson: Einleitung 
in die Metaphysik és Windelband Lehrbuchjának bevezetése. A fentie-
ken kívül Jamesre és Joelra hivatkozik még a tanulmányban pozitíve. Ez 
a kép természetesen egyoldalú: írásokban is világosan fellelhet ők már 
mindazok a motívumok, amelyek Lukácsot a továbbiakban oly élesség 
gel és gyorsasággal távolítják el az életfilozófia összkoncepciójától — az 
értékek, a „formák" általánosérvényűségébe vetett meggyöződés szem-
ben az életfilozófia individualisztikus-szkeptikus relativizmusával; az au 
tenticitásnak mint az individuális képességek maximumát tetté alakító 
aktivitásnak felfogása stb. Ám mindezek a gondolatok itt még egy életfi 
lozófiai-világnézeti beállítottság általános talajáról lépnek el ő  — részben 
bizonyosfokú kiérieletlenségük következtében, részben amiatt, hogy 
a későbbi kibékíthetetlen, tragikus ellentmondások itt még csak felold-
hatónak t ű nő  kontrasztokat képeznek. Jellemz ő  erre a „forma"-fogalom 
interpretációja. A fentebb idézett tanulmánynál maradva — Lukács ezen 
írása elején ugyan, mint mondja, szándékosan nyitva hagyja a kérdést, 
apriorisztikus vagy empirikus kategória-e a forma fogalma, 16  de a meg-
oldás, melyhez vonzódik, félreérthetetlenül rajzolódik el ő : Vierkandtnak 
a gyakorlat mechanizáló hatására vonatkozó elképzeléseihez kapcso-
lódva, egy empirikus-tö пéneti „a priori" fogalmát keresi („...nem gya-
korlat megkövesülése-e az, amit formának szoktunk nevezni, ami a prio-
riként áll szemben az élet jelenségeivel, a megformálandóval?"). 17  Ebbő l 
azonban szükségképpen adódik a forma-fogalom pszichologizálása: „A 
forma (...) lelki aktivitás, része az ember [itt a költ ő] lelki élete egészé 
nek", és végső  soron az esztétikai szféra egészének pszichologizálása 
is" (az irodalom, Lukács definíciója szerint, nem más, mint „élmények 
közlése "16). A saját maga számára írt jegyzetekben é гthetö módon, még 
kategorikusabban fogalmaz: „Talán azért lehetetlen a poetika: mert 
a psychológiai el őfeltételek, amik — pozitíve és negatíve — meghatároz 
zák a formákat, alá vannak vetve ennek a változásnak. Másszóval: 
azok az a priorik, amiknek a formák megfelelnek, nem állandóak." 19  

Nem kell az első  heidelbergi esztétikai kézirat, a Művészetfilozófia 
megírásáig várni — két év sem telik el, s Lukács abszurdként utasítja 
vissza ezeket a gondolatokat, homogén-normatív szférák és az „élet", 
a lelki valóság hasonló egymáshoz közelítését és összekeverését. 1911 
végére már az eszmék visszautasításán messze túlmen ő , ezek elég-
telenségében egy „rossz korral" való emberi-erkölcsi megalkuvás jeleit 
érzékelő  kritikát mond a korai munkásságát leginkább befolyásoló két 
gondolkodó: Dilthey és Simmei felett. Szinte kegyetlen Dilthey-nekrológ-
ja20  „egy élet összeomlásával" való „bels ő  megalkuvás"-rő l beszél. „DII-
they volt egyike az els őknek, akik a természettudományi világnézet és a 
törvényeket talált szociológiai filozófia ürességét és  meg nem alapozott-
ságát átlátta: (...) De Dilthey csak ebben az egészen negatív kritikában 
előzte meg karát; annak egy másik, éppen olyan végzetes elöitélete 
benne is eleven volt: a pszichológiában, mint általános, bölcsészeti 
kérdéseket megoldó tudományban való hit; (...) Kritikájának termé-
szete azt követelte volna meg, hogy félrehárítva a felületességeket útjá-
ból, egy új metafizikát teremtsen meg; (...) de Diltheyben mindig hiány-
zik a bátorság, hogy gondolkodásának minden következményét levonja. 
Igy egész életén keresztül a pszichológiai 'élmény' fogalommal operált 
mint centrális fogalommal — egy zavaros és minden teherbíró és rend 
szerépítő  képesség nélküli fogalommal (...) És ha sírjánál megsiratjuk 
az utolsó finom és nagystíl ű  német esszéistát — már életében megsirat-
tuk egy filozófus elpusztulását, egy kit űnő  emberét, akit a rossz kor, 
amelybe született és amelyt ő l nem bírta emancipálni magát, pusztított 
el." 1911 telén pedig, a kanti etika siTmeli kritikáját a maga számára 
hosszasan kommentálva, a következ őképpen zárja jegyzeteit: „Mindez 
természetesen az etika igazi és nagy paradoxonjához vezet. Ennek 
azonban tragédiába kell kergetnie és nem szkeptikus játszadozásba!" 21  

"A  történeti anyagokhoz kell sorolni a feltehet бleg 1909 tavaszán készített Marx-
(igen részletesen a Tбke I. kötetének történeti fejezetei), Engels- (Antn-0üh-
ring) és Kautsky-jegyzeteket is. Megjegyzendб  azonban, hogy — mint ezt a leve-
lezés is világosan igazolja — Lukács már 1908 el бtt behatóan tanulmányozta 
Marxot. 

12  Lukács ifjúkori filozófiájának ezen alapvet ő  fogalmi vázát, a különböz ő  megkö-
zelítések és megoldások általános irányát egy korábbi tanulmányomban pró-
báltam meg részletesebben felvázolni: A lélek ‚a  sz élet: A fiatal Lukág és a 
„kintúm" p►obKmá)a. In: Magyar Filozófiai Szemle 1973. 742-760. o. Itt csu-
pán néhány legfontosabb momentum utalásszarú rögzítésére törekedtem. 

13  Vö. pl. Ricke rt-jegyzetek 1911 8széról — Füzet „2" (Ms), 19-20. o. 

Eredetileg megjelent az Aleидndr-вmfékkđnyvben, Budapest 1910. 388-421. 
o. Újra publikálva: Müvđѕzet ‚ѕ  térsadalom. Gondolat, Budapest 1968. 31-56. 
I.  

5  Füzet „ D" (Ms), 1-20. 0. 
6  Lukács: MdvIszot és t$rsadIIOm. I. m. 34. o. 
" Uo. 49. o. 

8  Uo. 39. és 35-36. o. 
9  Füzet „D" (Ms), 11-12.0.  

20 Szeflem 1911. 253. 0. 
Füzet „2" (Ms),  63.0.  
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Mindez világosan mutat arra, hogy az életfilozófiai talaj (legalábbis 
mint összefüggő  filozófiai háttér) odahagyása Lukácsnál többet jelentett 
a korábban is meglév ő  gondolati tendenciák fokozatos logikai kiéleződé-
sénél és elméleti letisztulásánál: a korhoz való viszonyának megválto-
zását. Ahogy átalakul a „kultúra válságához", egész gondolkodását 
meghatározó, alapvet ő  problémához való emberi attit űdje, ahogy a Drá-
matörténet távolságtartó, de ugyanakkor a legkülönböz őbb perspektí-
vák felé (a szocializmus győzelmétő l egy elitarisztikus, neoklasszicista 
kultúra újjászületéséig) nyitott rezignációja egy mind szenvedóbb és 
szenvedélyesebb, de egyszersmind - a lázas útkeresések ellenére -
egyre kevesebb kibontakozási lehet őséget látó és láttató tagadásnak ad-
ja át helyét, úgy válnak elméletileg is kibékíthetetlen ellentétekké azok 
a gondolati momentumok, amelyek korábban (legalábbis legáltaláno 
sabb-filozófiai síkon) még nem feltétien t űntek számára összeegyeztet 
hetetlennek. 

Bármiképp történt is, tény, hogy mire Lukács saját gondolatrendszere 
teljes világossággal kialakult, fel is bomlott az az általános filozófiai alap. 
amelyrő l ennek kategoriális alkotóelemeit kezdetben konzisztensen ér 
telmezhetőnek vélte. A lélek és a formák egyes esszéibő l úgy tűnik. 
hogy először a forma-fogalom platonisztikus értelmezése, általában élet 
filozófia és platonizmus egyesítése irányában kereshette erre a megol-
dást. 22  De 1910 második felében már súlyos kétségek jelentkeznek egy 
ilyen út járhatóságával kapcsolatban. Ekkor készült Hegel-jegyzeteiben 
(Hegelt- mint látni fogjuk- még hosszú id őn át platonistának tekinti) már 
felmerülnek a heidelbergi Esztétikában oly nagy súlyt nyer ő  kritikai gon-
dolatok: a platonisztikus szemléletmód feltételezi „a világ tudattalan 
homogenizálását." „És ennek alapja tartalom és forma közötti feszült 
ség hiányában rejlik. (A tartalom minden platonistánál már formával 
tételezett.) Ezzel azonban a formák csak átmenetek, csak utak, amelyek 
az egységből az egységbe vezetnek, tehát valójában (...)fölöslegesek. 
A cél végülis megszüntetésük (Aufhebung)." 23  Ám ami taszítja, ekkor 
még mélyen vonzza is egyben: ugyanezen jegyzeteket még a különbö-
ző  formák önállóságát megő rző , de ezeket egyszersmind végső  egység 
be foglaló, közvetlenül meg nem ragadható metafizikai „formák formájá-
nak" keresése dominálja. S még a fél évvel kés őbbi Kant-jegyzetekben 
is az az egyik alapvet ő  kritikai észrevétele, hogy Kant „megáll", nem 
hagyja objektív oldalról az ismeretelméletet, szubjektívr ő l pedig az 
etikát egy metafizikai vallásfilozófiába transzcendálni. Csak a kant' 
megoldášok végső  elfogadása után, 1911-1912 telén történik meg a le-
számolás ezzel a gondolattal - a „formák formája" valójában „igazi ab-
sztrakció: az egyes területek közös elveinek absztrakciója; tehát csak 
priváció, s nem princípium stilisationis értelmében vett absztrakció; álta-
la stilizált terület nem létezhet". 24  

Mindenesetre egyé гtelmű leg megállapítható, hogy 1910 derekától 
kezdve Lukácsot mind jobban foglalkoztatja a „filozófiai alapok" tisztá-
zásának feladata - jegyzetfüzeteiben egyre több az idevágó, a megírás 
alatt levő  vagy tervbevett esszékhez még közvetve sem kapcsolható ki-
vonat-kommentár és gondolatvázlat. Kezdetben a szellemtudományok 
módszertanával kapcsolatos jegyzetek dominálnak - Troeltsch-, Max 
INeber-, Worringer-, az els ő  Ricke rt- (Naturwissenschaft und Kultur-
wíssenschatt) -jegyzetek - Füzet„1 ”-, de rövidesen a hangsúly a val 
lásfjlozófiai problematikára kerül át (ezek a jegyzetek a fentebb említett 
Hegel-füzettel kezdődnek: Lukács itt elsődlegesen Hegel vallásfilozófiá-
ja iránt mutat érdekl ődést - ezt követik 1911 nyaráig az S. Frank-, Eck-
ha rt-, Dionysius-, Anselmus-, Weigel- és a zsidó misztikusokból készített 
jegyzetek - többnyire nem kivonatok, hanem saját gondolatmenetek. 
amelyeknek egy kisebb részét kés őbb fel is használta az A lelki sze-
génységről és a befejezetlen Nem-tragikus dráma megírása során -
ásd Füzet„C” és  „F").  Végül, 1911 elején, a több mint 60 oldalas Kant-
„kommentárral" veszik kezdetüket az ismeretelméleti jegyzetek, s az év 
5szétő l kezdve ez a téma kizárólagossá válik (Poincaré-, Windelband-. 
Ricke rt-, Cohen-, Natorp-, Sigwart-, Lask- stb. stb. jegyzetek - Füzet „3 
és „2"). „Mostanában majdnem kizárólag ismeretelméleti témákon dol-
~ozom -írja egy 1911 végérő l származó levelében -; mindaddig, míg 
iem rendelkezünk egzakt választóvonallal a logikailag-produktíve létre-
iozott és a (valamiféle, de ismeretelméletileg meghatározandó) valóság 
Ital adott között, addig minden filozófiánk locsogás. A választóvona-

at pedig sajnos csak a matematikában lehet megtalálni - egy id ő re ezért 
abba kell belemerülnöm. Eredményekre egyenl ő re persze nem számi 
ok - most csak az utat szeretném szabaddá tenni esztétikai és etika 
nunkáimhoz. "25  Csak 1912 tavaszán (aminél kés őbbi jegyzetek nem 

e Erre már P. Ludz is utalt: Marxismus und Literatur. Eine kritische Elnführung 
in das Werk von G. Lukács. In: Lukács: Literatursozlologii. Luchterhand 
1970. 43. o. Feltételezhetjük, hogy az útkeresésnek erre a tendenciájára a Geor 
ge-kör sajátos Platón-kultusza is bizonyos hatást gyakorolt. 

' Füzet „Hegel" (Ms), 5-6. o. 
Füzet „ 2" (Ms),  140-141.0.  
Levél P. Ernsthez 1911 végér đ l. MTA Osztályközlemények 1972. 20. köt. 276. o.  

maradtak fenn) jelenik meg a füzetekben újra a sz űkebben vett eszté-
tika témája (Cohn Allgemeine Aesthetikjének kivonata). 

Ezekbő l a jegyzetekbő l szinte lépésrő l lépésre nyomon követhető  az 
első  heidelbergi kézirat, a Művészetfilozófia koncepciójának, életfilo-
zófia és kantianizmus sajátos szintézisének kialakulása. Lukács kezdet-
ben messzemenő  fenntartásokkal viszonylik a kanti alapkoncepcióhoz 
mind az ismeretelmélet, mind az etika területén. Csak saját ellenvetései-
nek lassú-fokozatos megválaszolása révén - ami igen gyakran az erede-
ti kanti pozíció alkotó átalakítását vagy legalábbis átértelmezését 
jelenti -jut el 1911 végére annak lényegi elfogadásáig. Csupán illusztrá 
cióként hivatkoznánk egyetlen kérdésre, amelynek relevanciája a heidel-
bergi kéziratok szempontjából különösen kézenfekv ő . A „hogyan lehet-
séges...?" kérdését, mint a kritikai filozófia lényegét meghatározó prob-
lémafeltevés-módot, Lukács - sok vonatkozásban Simmel Kant-kritiká 
jának hatása alatt 26  - kezdetben egyértelm ű lég visszautasítja, minthogy 
- ekkori véleménye szerint - ez elkerülhetetlenül logikai kört involvál. Az 
1911 elején készült Kant-jegyzetekben már felmerül, hogy saját eszté-
tikájának gondolatmenete is ugyanehhez a kérdéshez vezet („vannak 
formák - formák hogyan lehetségesek?” - hangzik ekkor a megfogal-
mazás), 27  de ezt követöltig újra visszatérnek a régi kétségek és ellen-
vetések és a hosszú gondolatsor végkonkluziója lényegében negatív 
marad: „Tény és gondolati szükségszer űség egybeesése a továbbha-
ladás módszereként kimagasló jelentőségű  - az egzisztencia-kérdés 
azonban nincs el őzetesen megoldva." 28  Csak 1911 legvégére válik a vi-
szony egyértelm ű leg pozitívvá. A simmeli kör jegyzetcím alatt - a ko-
rábban elfogadott gondolatmenet rövid összefoglalása után - most már 
a következőt jegyzi meg: „De kör-e ez valójában? Ez a nehézség való-
színű leg az elöfeltételnélküliség posztulátumában rejlik (az alapja pedig 
- úgy tűnik a genetikai szándékban [Fichtej, mélyebb alapja viszont is-
mét csak a szubszumpciós logikában és a hozzá kapcsolódó fogalom-
realizmusban). Ezáltal Kant módszere: 'hogyan lehetséges...?' igazo-
lást nyerne; nekünk azonban nálánál is inkább bizonyosságaink tényé-
bő l (létezésünk elemeib ő l) kellene kiindulnunk." 29  A Művészetfflozóffát 
nyitó alapkérdés: „m űalkotások vannak - hogyan lehetségesek?" már 
kifejezetten ennek a felfogásnak a szellemében fogant. Az átértelmezés 
itt nemcsak az esztétikai ítéletek lehetőségére kérdez ő  kanti esztétika 
feltételezett „logicizáló" tendenciájának határozott visszautasítását, a 
műalkotásnak, mint egyedüli esztétikai értéknek és objektivációnak az 
esztétikai elemzés centrumába való állítását jelenti (ami nyilvánvaló), 
hanem maga a „kritikai kérdés" értelmének a fentebb jelzett irányban 
történ ő  „antropológiai" átalakítását is: a m űalkotások léte mint az emberi 
létezés kétségbevonhatatlan alkotóeleme a maga aláhúzott fakticitásá-
ban képezi itt az elemzés kiindulópontját, amely ennek el őfeltételeire 
kérdez rá, nyitva hagyva a perspektívát, vajon e tényszer űség gondolati 
szükségszer űséggé alakítható-e, vagy pedig végs ő , metafizikai fak-
tum gyanánt fogandó fel. 3o  

Ugyanerre az id őre fokozatosan kialakul - a jegyzetek jellegének 
megfelelően egyelőre ismeretelméleti-módszertani megfogalmazásban 
- az a problematika is, amelynek vonatkozásában - saját feladataként -
Lukács feltétlen kiegészítend őnek tartja a kantizmus-neokantizmus 
rendszerét. 1912 elején, a tö гténettudomány módszertanára vonatkozó 
vita áttekintését a következ őkkel zárja: „Ezáltal a módszertan elé 
(Ricke rt  munkájának kiegészítéseként) két feladat van kit űzve: 1) az él-
ményvalóság fogalomelmélete: világosan kifejteni individuális és általá-
nos keverékének állapotát úgy, hogy az a két részre oszlás a 'tudomány 
előtti fogalomalkotásban', melyet Ricke rt  kiemel, már az (elvont) indiffe-
rencia itt elemzendő  szféráján túl terül el; 2) a metafizikai szféra meto 
dológiája: a coincidentia oppositorum logikája. "31  Valamivel korábban 
pedig a „paradoxonról mint gondolatformáról" s egy „egzisztenciális logi-
ka" kidolgozásának szükségszer űšégérő l beszél. 32  

1912 tavasza után készült jegyzetek nem maradtak ránk (bár más 
anyagokból világosan kit űnik, hogy 1914 tavaszára Lukácsnak még leg 
alább öt további jegyzetfüzete volt készen). Ekkorra azonban már kiala-
kult a megírni szándékolt nagy esztétikai m ű  első , a később megvalósí-
tottól még erősen eltérő  tervezete. Mindenesetre a nemrég megkerült 
anyagok közt található két, lényegében egybevágó jelleg ű  tervvázlat 
(külső  jelek alapján ezek megközelít ő leg 1911-12 telére datálhatók), 
amelyek az esztétikai forma problémájának történeti-kritikai tárgyalását 
rányozzák elő . Ezek közül a részletesebben kidolgozott a következ ő -
képp hangzik: 

Vö. Simmel: Kant. Sechszehn Vorlesungen. Leipzig—München 1904. 3. elđ -
adás. 
Füzet „3" (Ms), 24. o. 
Uo.  27.0.  
Füzet „2" (Ms),  160-161.0.  
Vö. A heidelbergi művészetfilozófia... Magyar kiad. 15, 19, 82. stb. o. — Az 
1916-18-as Esztétikában (I. 1. fejezet) legalábbis kísérlet történik a változatlan 
formában megjelenő  alapkérdés értelmének egy ortodoxabb kanti interpretá- 
ciójára. 

" Füzet „2" (Ms),  175.0.  
'

2  Uo. 106. o. 



„A FORMA-PROBLÉMA AZ ESZTÉTIKÁBAN 
(Történeti-kritikai prolegomenák a formák fjloz ć  
fiájához) 

I. A forma elillantása a racionalizmusban 
A m űvészetfilozófia helye a racionalizmus rendszerében. 
Forma és metafizikai valóság. 
[Plotinosz] A görög racionalizmus és az utánzás problémája. 
A művészet mint az eszme objektivációja. I. [schelling] 
Művészet és mitológia. 
A művészet mint az eszme objektivációja II. [Hegel] 
A világfolyamat problémája. 

II. A forma felbomlasztása az empirizmus által 
Az új pszichológia létrejövetele. 
[Lessing és Herder] Az alkotó és az élvez ő  pszichológiája. 
A modern pszichológia és a m űvészet problémája. 

III. A forma létrejövetele a kriticizmusból 
1 A forma-fogalom Kant rendszerében. 

Az ítéleterő  bírálata. 
Exkurzus: költők és a művészek esztétikai empirizmusa. 
Az esztétikának mint a formák filozófiájának lehet őségei és 
problémái.” 

Levelezésének egyes mozzanatai mintha arra utalnának, hogy 1912 
tavaszán-nyarán Lukács hozzá is kezdett a terv megvalósításához — ha 
ez valóban így történt, a megkezdett kézirat elveszettnek tekinthet ő . 
Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy — nem tisztázható okokból —
e terv rövidesen a háttérbe szorul egy, a szisztematikus kifejtést el ő -
irányzó koncepció javára: 1912 őszén—telén Lukács már a Művészet-
filozófia szövegén dolgozik. A kézirat els ő  két fejezete 1913 végére két-
ségtelenül elkészült — Bauer Erwin (Balázs Béla testvére) 1914. február 
9-én levélben mond köszönetet Lukácsnak az olvasásra elküldött els ő  
két gépelt fejezetért. Ugyan ő  áprilisi levelébő l nyilvánvaló, hogy Lukács 
ekkor még a kézirat folytatásán dolgozott — minden bizonnyal a har-
madik, A műalkotás tőrténetisége és időtlensége cím ű  fejezeten. 
Ugyanakkor dokumentárisan bizonyítható, hogy 1914 őszén Luká-
csot már egy teljesen új terv foglalkoztatja: Dosztojevszkij-könyvéhez 
(amelybő l csak A regény elmélete címen ismert általános bevezet ő  
rész készült el) gy űjt anyagot. 1915 márciusában E. Bloch levélben 33  
fejezi ki örömét e könyv megkezdése felett, s egy minden valószín űség 
szerint ugyanerre a hónapra datálható levélben maga Lukács a követke-
zőketírja P. Ernstnek: „Most végre hozzáláttam új könyvemhez: Doszto-
jevszkijrő l (az esztétikát egyel ő re pihentetem). De a könyv jóval többet 
tartalmaz majd Dosztojevszkijnél: nagyrészét — metafizikai — etikámnak 
és történelemfilozófiámnak stb." 

Az 1912-ben megkezdett Művészetfilozófián való munka tehát 1914-
ben, három fejezet elkészültével megszakad (több mint fél évszázaddal 
későbbi visszaemlékezéseiben Lukács a háború hatására utalt ennek 
elsődleges okaként). Az egész m ű  elképzelt felépítésér ő l a megírással 
egyidej ű  vázlat nem maradt fenn — az általános felépítési séma azon-
ban magában a szövegben el őforduló, erre vonatkozó elszórt megjegy-
zésekbő l világosan rekonstruálható. 34  (Megjegyzendő , hogy az alap-
konstrukciónak ugyanez a terve tér vissza az 1916-18-as Esztétika 
szövegében is — e vonatkozásban a két kézirat között nincs eltérés.) Ez 
a szerkezeti váz a következ ő : az általános filozófiai-módszertani beve-
zetésül szolgáló első  fejezet (A művészet mint kifejezés és az él-
ményvalóság közléstormái) után a tervezett- m ű  három nagy részre 
tagozódott volna: fenomenológia — műelmélet — posztkonstruktív pszi-
chológia. Ez a felosztás nem más, mint a teoretikus visszatükrözése és 
transzpozíciója „az esztétikai világ (...) hármas tagoltságú alapszerke-
zetének" 35 : a műhöz vezető  út, a magánvaló m ű  és a m ű  hatása, vissza 
tükröződése a hozzárendelt, normatív szubjektumokban. A két „szub 
jektív" szféra közül a fenomenológia a m ű  „előtt" áll, „psychológia ra 
tionális mint a m ű re utaló előfok" gyanánt, a posztkonstrukció viszont a 
mű  „után", mint „a m ű bő l és a m ű  után levezetett módszertani következ-
mény". 36  A fenomenológia feladata az, hogy felmutassa az empirikus 

Bauer Erwin és Ernst Bloch Lukácshoz írt levelei az MTA Lukács-Archívumában 
találhatók. 
A felépítés rekonstrukciójának kérdésével részletesebben foglalkoztam a heidel-
bergi kéziratok német nyelvú kiadásához.,írt szerkeszt ő i utószavamban — itt csak 
a legáltalánosabb, idetartozó vonatkozásokat szeretném röviden összefoglalni. 
O tt  érintettem annak a késő i szerzб i rekonstrukciónak kérdését is, amely Lu-
kács egy 1969-es, Mészáros Istvánhoz írt levelében található — ezt a levelet cím-
zettje nemrégiben közzétette (Mészáros: LukScs's Concept of Diafctics. Lon-
don 1972. XXII—XXIII. o.). Ennek kérdésével nem kívánnék újra foglalkozni. Fél-
reértéseket okozhat azonban, hogy Mészáros e levél kommentálása során saj-
nálatosan összetéveszti az esztétikai kéziratok anyagát Lukács 1914-15-ben 
tervezett Dosztojevszkij-könyvével, amelyhez az elбbbieknek semmi közük 
sincs. 

~s Lukács: A heidefbergi művészetfffozбfia... I. m. 57. o. L. még 312. o. 
36  Uo. 67. o. 

szubjektumnak az esztétika normatív szubjektumává való átváltozására 
utaló mozzanatokat magában az élményvalóságban: a m ű re irányulć  
törekvést mint vágyat és akarást. A posztkonstruktív pszichológiának 
viszont a m űhöz való és általa elő írt magatartástípusoknak a maximájl 
kell kidolgoznia. 3' Ugyanakkor — a kéziratban részletesen tárgyalt okok 
ból — a fenomenológiában az alkotó, a posztkonstrukcióban a befogad' 
játsza a fő  szerepet. Ez utóbbi, soha el sem kezdett, harmadik nagy rés; 
alapkategóriái — Lukács szándékai szerint — az alkotói akribia és a befo 
gadói készenlét lettek volna. 38  Aszubjektum-viszonyulásokat tárgyak 
ezen két nagy rész által közrezárva állt volna magának a voltaképpen 
esztétikai szférának, a magánvaló m űnek az elemzése. E nyilvánvalóar 
több fejezetre tervezett központi rész, pontosabb felépítése nem re 
konstruálható — annyi azonban nyilvánvaló, hogy súlypontját a m( 
különböző  formarétegei egymáshoz való viszonyának elemzése kellel 
volna hogy alkossa. 

E tervbő l 1914 őszéig Lukács az általános filozófiai bevezetést képe-
ző  első  fejezeten túl megírja a teljes fenomenológiai-részt (2. fejezet; 
Az alkotói és befogadói magatartđs fenomenológiai vázlata), és a 
feltehető leg a fenomenológiából a m űelméletbe való átmenetet képez ő :  
a m ű  lehetőségének és létrejöttének objektív feltételeit vizsgáló — ponto-
sabban: ezen feltételeket „az objektív m űalkotás-értelem vonatkozásé-
ban" elemző39  — harmadik, Történetiség-fejezetet. 4°  Ám töredékessége 
ellenére e m ű  filozófiai alapkoncepciója, az emberi lét tragikumának 
megalapozása egy, az életfilozófia és a kantianizmus szintézisét meg 
valósító rendszer által, tökéletes világossággal rajzolódik ki. A Művé 
szetfflozófia az élményvalóság (mint még részletesebben látni fogjuk; 
lényegében életfilozófiailag értelmezett fogalmát összekapcsolva az ál 
talános érvényesség ű  formaalakulat kantiánus koncepciójával, szilérc 
és összefügg ő  alapot teremt Lukács azon törekvése számára, hogy a: 
esztétikai, etikai, logikai stb. szférák normatív-„konstruált” szubjektumé 
összefüggésbe hozza a valóságos-empirikus szubjektummal: nem a; 
ismeretelmélet feltételezett „érzékel ő", hanem a „mindennapok" világé 
ban élő  és a világot átél ő , szenvedő  és vágyakozó emberével — anélkü 
azonban, hogy a legkisebb mértékben is megkérd őjelezné a normatíl 
szférák értékeinek időtlen általánosságát. Egy ilyen alapokon nyugvc 
esztétika mint esztétika paradoxfáját és nagyságát épp az alkotja, hogy 
ez a m űalkotás abszolút autonómiáját és immanenciáját a legszéls ősé 
gesebb élességgel hangsúlyozó koncepció a m űvészet „tényének" ma 
gyarázatát, előfeltételeit mégis „a nem m űvész emberek mély m űvésze 
iránti szükségletében" 41  keresi és mutatja fel — abban az értelemben 
hogy a mű  abszolút zártságán és magában való beteljesültségén ala 
puli, alapvető  konstitutív kategóriái: az utópikus valóság, a coincidentil 
oppositorum, a beteljesült világ, az értelem és értelmetlenség (sinn—Wí 
dersinn) stb. fogalmai végül is implicite mind egzisztenciális-embel 
jelentésére, a m űvészet „életértelmére" vonatkoznak és adnak magya 
rázatot. E koncepciónak A lélek és a formák (s általában az esszé 
periódus) korábban már vázolt alapproblematikájával és konceptuáli 
vázával való összefüggése talán már az elmondottakból is nyilvánvaló. 

Mégis egyoldalú lenne mindezt úgy fogni fel, hogy a Művészetfilozá 
fiában Lukács egyidej ű leg megalapozza filozófiailag és egy összefügg 
esztétikává bontakoztatja ki a kés ő i esszékben f ő  tendenciáiban má 
meglevő  koncepciót. Mert az esszékben az ezen konceptuális sémába: 
rögzített problematika a megoldás, a válasz szempontjából még nyitott 
pontosabban szólva a reprezentatív esszék a legkülönböz őbb, elfente 
feleletekkel kísérleteznek az állandónak maradó kérdésekre. Ha pé 
dóul a Kierkegaard-esszében az élet „etikai megformálhatóságának 
kérdésére adott válasz elvileg kizáró negatív, a storm- és a Novali; 
esszé ugyanezt — ha feltételesen is, mégpedig teljesen különböz ő  érte 
lemben feltételesen — pozitíve feleli meg, A lelki szegénységről meta 
fizikai „kaszt"-elméletében pedig egy harmadik válasszal találkozun) 
Most már azonban — ha a fiatal Lukács fejl ődésútján csak egy történe 
pillanatra is — a válaszok (legalábbis relatíve) egyértelm űvé válnak, s  it  
nek következtében elt űnnek egyes, a korábbiakban (s tegyük hozzá: 
későbbiekben is) döntő  szerepet játszó fogalmak — elt űnnek, mert a ké; 
rat egész koncepciója épp megvalósításuk vagy akár megalkotásu 
lehetetlenségét bizonyítja. Nem véletlen, hogy a Művészetfilozófia szi 
vegében A lélek és a formák kötet írásaira vonatkozó hivatkozása 
mind azokra az esszékre — bevezet ő  tanulmány, Kierkegaard-esszé, 
tragédia metafizikája — utalnak, amelyeket a fiatal Lukács filozófiája 

V.  uo. 66-68., 72-73. 187-188. o. 
Vö. uo. 67. és 188. o. 
Vö. uo. 183. és 187. o. 
ATörténetiség—fejezet logikai helye a kézirat felépítésében korántsem egyér 
telmú. Bizonyosan már a magánvaló mú elemzéséhez tartozik, ám meghatóm 
zott érvek hozhatók fel amellett, hogy nem a FeПomenot6giéból vezet át ebbe 
hanem épp ennek zárását, a posztkonstrukcióba való bevezetést képezi, amely 
nek megírását Lukács valamilyen okból el б revette. (Az Esztétika esetében látr 
fogjuk, hogy Lukács nem feltétlen ragaszkodott a logikai sorrendhez a megíra 
folyamán.) A kérdés a rendelkezésre álló anyagok alapján teljes bizonyságga 
nem dönthetb el. 
Uo. 46. o. 
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nak tragikus-preegzisztenciaIIsta jelleget felfeoo interpretaciok - min 
denekelőtt Lucien Goldmann 42  -  mindig is a középpontba állítottak. 
A Művészetfflozбfia egyértelm ű lég igazolja ennek az igen töredékes 
anyagok alapján rendkívüli gondolkodói é гzékenységgel kialakított inter 
pretációnak a helyességét , legalábbis ami a fiatal Lukács gondolkodói 
útjának egyik leglényegesebb vonulatát illeti. Ez a tragikus világkép 
nyer ugyanis itt - ha, mint látni fogjuk, nem is ellentmondások nélkül -
zárt-végérvényes kifejtést. Az élményvalóság embere csak a műre (le-
gyen ez akár a kanti éhelemben vett etikai „ tett") irányuló ugrás révén. 
a közvetlenség , az „élet " odahagyásával emelkedhet fel a normatív 
szférák általánosságába - s ezért e felemelkedés , a „közönséges élet" 
szempontjából nézve , mindig csak momentán -pillanatnyi lehet : a szub-
jektumnak elkerülhetetlenül visszá kell hullania az élményvilág nyomorú-
ságába , szorongásába és magányába . S a művészet csodája és kivé 
tele: az élményközvetlenšég általánossá-időtlenné emelése, visszaállí-
tása egy normatív szférán belül még csak fokozza ezt a tragikumot. Mert 
ennek , az élményvalóságban csak egymást zavaró , tisztázatlan és tisz-
tátlan tendenciákként megjelen ő  ellentmondásokat valóságos ellen-
tétekig fokozó, de ezen ellentéteket egyszersmind -összeesésük ré 
vén - harmóniákká oldó normatív közvetlenségnek a lehet őségét a 
műalkotás abszolút immanenciája és önmagába-zártsága teremti meg -
az, hogy minden m űalkotás egy-egy külön világ, amelyen kívül - érvé-
nyessége szempontjából - nincs és nem lehet semmi sem, amely tö-
kéletes , még az összehasonlítás lehet őségét is kizáró élességgel válik 
el a mindennapok világától . Ezért tévesek , éppen az alapvető  gondolko-
dói intenció megítélése szempontjából, azok az értelmezések, amelyek 
a fiatal Lukács „ eszteticizmusáról " beszélnek . Való igaz , Lukács pre-
marxista alkotóperiódusának nem egy írásában, a legkifejezettebben 
éppen a Művészetfilozófiában, a művészet jelenik meg azon szféra 
ként, amelyen belül feloldást nyerhetnek a „közönséges életet" végs ő  
soron meghatározó , látens antinómiák : egyén és közösség , személyi-
ség és normatív általánosság , szubjektivitás és objektivitás, történeti 
ség és időtlenség , embertől való megalkotottság és szerves totalitás 
ellentétei. Ám Lukács számára ez a megállapítás soha nem válik a m ű -
vészet végre bebizonyított „fels őbbrend űsége" felett érzett esztétizáló 
önelégultség tárgyává - ellenkezőleg , e tény nemcsak az emberi lét leg 
mélyebb , mindig tiltakozásra ösztönz ő  tragikumának , hanem egyben a 
művészet -épp életértelmének oldaláról vett - mélységesen problema-
tikus voltának kifejez ője is. Bár a Művészetfflozбfía elkészült szövegé-
ben nem nyer explicit megfogalmazást, 43  kifejtetlenül is az egész kon-
cepció egyik alapmozzanatát képezi a heidelbergi alkotóperiódus (már-
csak a Lukácsra vonatkozó korabeli napló - irodalom alapján ítélve is) 
egyik legkonstansabb eszméje: a művészet „luciferizmusának" gondo-
lata - a műalkotás beteljesült világa , épp mivel egzisztáló léte a valósá-
gos szubjektum számára mindig és elvileg csak egy „ kell" és „látszat 
szubsztancia " marad , „hamis megoldás és feloldás " ,

44  „elő legzett tö-
kéletesség , megváltás előtt való harmónia". 45  

S ha a m űalkotás utópikus valóságába való pillanatnyi - az élmény 
valóság változatlan és megváltatlan nyomorúságába való visszahullás 
szükségszerűségét magábazáró - felemelkedés lehet ősége mindig és 
mindenki számára (elvileg ) nyitva áll, úgy ez csak azért van így, mert 
a m űalkotás - az élményvalóságban lezajló kommunikációs folyamato-
kat jellemző  empirikus „félreértést" zárt formája révén konstitutívvá 
normatívvá változtatva - mindenki számára (s megint csak elvileg és 
összehasonlíthatatlanul ) mást jelent . „ Nem kell itt leplezni, vagy akár le-
küzdeni az emberi közlésvágy nagy kudarcát : ez a tragikum éppen a 
tökéletesen sikerült kifejezésben válik a maga teljes élességében nyil 
vánvalóvá : csakhogy ebben a tragikumban nincsen semmi gyászos vagy 
szentimentális , ez annak a mélyenszántó ténynek a megállapítása, hogy 
az önmagukban tökéletlen kifejezési formák nem képesek hordozni az 
élményt, a tökéletesek viszont az örök felismerhetetlenségig magukba 
olvasztják és eltüntetik. Ebb ől a kudarcból virágzik fel a m űvészet... "4E  
Az individualitást meg ő rző , „konkrét"-kanonikus általánosság elérése 

`Z  A Mensch, Gemeinschaft und Welt in dér Philosophle Immanuels Ka nts-
tól (1945) kezdve egész a posztumusz megjelent Lukács  it  Heldeggerig (1973) 
Lucien Goldmann tanulmányok hosszú során keresztül és els бnek mutatta meg 
a fiatal Lukács filozófiájának az „autentikus "-tragikus Kanthoz kapcsolódó s egy-
ben a XX. századi egzisztencializmus számos eszmei tendenciáját elólegezö 
jellegét. Azt mondhatjuk, hogy ahogy Lukácsnak a 20-as években sikerült az 
akkor már kiadott néhány fiatalkori Marx -munka és a Tđke alapján voltaképpen 
„előre" felfedeznie az ifjú Marx (elsősorban a párizsi Kéziratok) filozófiájá-
nak egyes leglényegesebb elemeit, úgy sikerült Goldmannak is, csupán A lélek 
és a tormák esszéire és A regény elméletére támaszkodva feltárnia a fiatal 
Lukács gondolatrendszerének egyik döntő  (legteljesebben épp a Müvészet-
filozбflában realizált) mozzanatát. 

з  Az Esztétlka III. fejezetének Záгбmegjegyzáвében viszont egyértelm ű  utalás 
történik e koncepcióra (I. id. m ű  376. o.) 

4  Füzet „ 2" (Ms),  21.0.  
s Balázs Béla foglalja így össze naplójában , egy Lukáccsal folytatott beszélgetést 

rögzítve, a művészet luciferizmusának gondolatát. A napló az MTA Könyvtá-
rának Kézirattárában van , a Lukácsra vonatkozó részletek többsége megjelent: 
Valóság 1973. No. 2. 82-89. o. 

e Lukács: Heidelbergl müvészetfllozбfia. Id. mú 80-81. o. 

a muveszetben epp az elo es erzo individuumok Kozti tanalmi közösség 
elvi kizárásán alapul. A m űvészet otthont, s személyiségéhez adekvát 
otthont nyújt mindenkinek - de úgy, hogy épp léte a végleges bizonyí-
ték egy „közös haza": a kultúra lehetetlenségére. Mi sem jellemzőbb a 
Művé"zetfflozófia álláspontjára, mint hogy a m űvészet történetiségével 
foglalkozó hatalmas fejezetben a fiatal Lukács filozófiájának ez a köz-
ponti fogalma egyáltalán nem fordul el ő . 

Különösen megvilágosító az adott vonatkozásban a TöltéПetiseg-
fejezetnek a korábban már említett , 1909-es Megjegyzések az iroda-
lomtörténet elméletéhez c. tanulmánnyal való összehasonlítása - ami 
annál is jogosultabb, mert ekét írás kifejezetten azonos kérdések vizs-
gálatával foglalkozik.Á7  A filozófiai alappozíció korábban már érintett 
megváltozása következtében azonban egyrészr ő l átalakul e problemati-
ka voltaképpeni tárgyának értelmezése : az 1909 -es cikkben egyértel-
mű lég módszertani kérdésekr ő l van szó ; „ állandóság " és „változás" 
csupán különböző  aspektusai az „élmények közléseként " felfogott iro-
dalmi jelenségeknek , amelyeket csak a szociológiai és az esztétikai fo-
galmi megközelítések merevítenek ki önállókként - az absztrakt foga-
lomalkotás természetéb ő l következő  szükségszer űséggel - a „lelki élet" 
kontinuus egységébő l: viszonyuk kérdése voltaképpen az absztrakció 
e két módja közötti közvetítés problémája. A Művészetfilozófiában vi-
szont időbeliség és időtlenség a magánvaló m ű  kategoriális szerkezeté-
nek egymást kizáró és mégis feltételez ő  a priori meghatározásai 48  - a 
módszertani problémák az egész fejezetben épphogy ha érint ő legesen 
kerülnek szóba . Másrészrő l alapvető  változások figyelhet ők meg maguk-
ban a válaszokban. A mi szempontunkból a legérdekesebb itt a „stílus" 
fogalmának átértelmezése . A Megjegyzések szerint az „egy id őben 
győzelmes, általánosan elterjedt és általánosan ható forma "-ként49  defi-
niált stílus történeti kategória (a m űvészettöпénet alapfogalma ), amely-
nek segítségével els ősorban az esztétikai formák fejlődését-változását 
tanulmányozhatjuk . S ennek a változásnak gyökerei az emberek közötti 
viszonyok történelmi valóságába nyúlnak: „Az irodalomtörténet fejl ő-
désfogalmának alapja az a szociológiai feltevés, hogy vannak korhan-
gulatok : (...) hogy a világnézet alkotója és alkatrésze egyben az irodalmi 
műveknek . Igy minden stílus egy korhangulat talaján n ő , egy új formá 
ján a világ átélésének, mely kifejezés után vágyódik mind költ őkben, 
mind közönségekben." 50  „Stílus tehát csak közösségen belül képzel-
hető  el " 51 -vonja le mindebbő l a tanulmány a következtetést . 52  A Művé-
szetfílozdfia azonban egyértelm ű lég zárja ki az ilyen megközelítés 
elvi lehetőségét, mivel - mint ez az argumentációból is kit űnik - ki 
zárja a tartalmi közösség gondolatát : a művészetet épp azét nem lehet 
egy életérzés vagy korhangulat mint „anyag " adekvát kifejezéseként 
felfogni , mert ez feltételezné a m űalkotás fogalmához tagozó normatív 
félreértés leküzdését. „Az esztétikai anyag és vele a feladat csak akkor 
lehet esztétikailag (s ezzel : m űvészettörténetileg ) releváns , ha a for-
mák elvégezték rajtuk megformáló munkájukat , de hatásuk - normatí-
van - inadekváttá , az akart és kell ő  félreértéssé vált. Ez a viszony a ma-
ga általánosságában szerkezetileg felismerhet ő  az esztétika számára 
(...); konkrét megismerése , az egyes m űalkotásban való elszigetelése, 
a közvetlenség és az egyértelm űség többször elemzett dilemmája, s 
következménye, a félreélés miatt, csak posztulátumként állítható fel, 
amely azonban a priori nem teljesülhet be. Az esztétikai anyag nem is 
merhető  meg adekvátan (...) A történésznek adekvát és megismer ő  
szempontot kellene találnia az esztétikai anyaghoz, ami pedig nincs, és 
nem is lehet, mert ahhoz le kellene küzdenie a - leküzdhetetlen - félre-
élést." 53  A tiszta tö гténeti viszony épp ezért mindig inadekvát a művé-
szettel szemben -még arra sincs kritériuma, hogy egész m űnemeknek 
a m űvészethez való tartozását eldönthesse. 54  Éppen ezért a stílus fogal-
ma itt nem történeti fogalom , hanem a művészet történetfilozófiájának 
princípiuma, melynek tárgya csak a kategóriájává vált egyes jelenség 
Iehet. 55  Az így felfogott stílusfogalom a „szigetszer ű " műalkotások bel-
ső-esztétikai formastruktúrájának rokonságát tipizálja s ennek alapján 
állapít meg egy kizárólag az immanens m űvészi fejlődésre, a m űvész] 

A Tđrtánetlség-fejezet élején vizsgálandó probléma gyanánt megfogalmazott 
hat kérdésbб l — vö. id. mú 164. o. — négy egyértelmGeg (néhol szinte azonos 
megfogalmazásban) megtalálható a Megjegyzésekben. 

°e „Itt az a paradoxon keletkezik , hogy valami , ami legbenső  lényege szerint benne 
állaz időben, aminek kategoriális felépítéséhez az id ő  (mind a történelmi folya-
mat valóságos ideje, mind a sajátos formák m űvészi idómegformálásбnak esz-
mei ideje) a priori nélkülözhetetlen, nemcsak id őtlen-érvényes valamit képvisel, 
hanem maga az időtlen érték." Id. mú 162. o. 

°9  Lukács: Mivéazet és Irodalom. Id. mú 41. o. 
50  Ui. 44. o. 
51  Uo. 46. o. 
52 Lukács természetesen tisztában van e fogalmi konstrukció számos tárgyi és 

módszertani nehézségével — többek között azzal is, hogy a szóbanforgó „kö-
zösségek" korántsem mindig fogják át az élet egészét (ye. 48. 0.), hogy az egy-
séges „korhangulat " legfeljebb az absztrakt lehet őségét , de nem a valóságát tar-
talmazza egy reális-totális ku!túrának , és hogy , többek között emiatt, a fogalom 
módszertanilag is problematikus. (Innen az intuíció hangsúlyozott szerepe a ta-
nulmányban.) 

53  Lukács: Heldelbergi mrivészetfпozбlla. Id. mú 204-205. o. 
5° ye. uo. 244. o. 
ss VO. uo. 



beteljesülések egymásutánjára vonatkozó „időtlen korszakalkotást" és 
„idő  feletti tipológiát", amely „csak azokat a formai lehet őségeket ad-
hatja meg, ahogy valamely idegen okságok által hajtott mozgás esztéti-
kailag objektiválódhat " ,

56  és amellyel szemben a történelem ténysze-
rű  valóságai mint elehet őségek teremtette kereteket így vagy úgy 
kitöltő , idegen-véletlen irracionalitások jelennek meg. S ezen irracionali-
tások értelmének s egyben m űvészi „megjelenéseik" egységének fel-
tárása csak egy, a valóságos történelem empirikus kontinuitásától még 
távolabb álló filozófiai álláspont: a világfolyamat végs ő  egységes metafi-
zikája — az ekkor anti-hegeliánus Lukács számára, mondani is felesle-
ges, mélyen problematikus —álláspontjáról lenne lehetséges. 57  

Bárminem ű  okai lehettek is Lukáćsnak arra, hogy 1914 őszén félbe-
szakítsa a Művészetfilozófia kidolgozását s a Dosztojevszkij-könyv 
megírásához kezdjen hozzá, nyilvánvaló, hogy ennek egyetlen elké-
szült fejezete, A regény elmélete számos vonatkozásban már egy el-
térő  koncepciót tartalmaz. Nem lehet feladatunk itt e m ű  elemzése55 —
legfeljebb utalhatunk arra, hogy a legutóbb érintett kérdés, a kultúra 
problémájának tekintetében is világosan jelentkeznek a változások: A 
regény elmélete világosan feltételezi — részben történeti reáliaként a 
múltba vetítve (görögségkép), részben homályosan-meghatározatlanul 
a jövő re irányuló utópiaként — a kultúra létezésének lehet őségét. 

1915 augusztusának elején azonban Lukács már arról ír P. Ernst-
nek, hogy „a Dosztojevszkij-könyvet, amely túl hosszú lett, félbehagy-
tam. Készen van bel ő le egy — nagyobb —esszé: A regény esztétikája. " 
Egy hónapra rá Lukácsot katonai segédszolgálatra alkalmasnak mjn ősí-
tik, és így kénytelen visszatérni Budapestre. Az el őbb egy katonai kór-
házban, majd alevélcenzúra-hivatalban töltött szolgálata lehetetlenné 
teszi számára komolyabb alkotói tervek realizálását — a majd egyéves 
pesti tartózkodás alatt Lukács ugyan extenzív jegyzeteket készít az 
1911-ben megkezdett Nem-tragikus dráma folytatásához, megírni 
azonban mindössze egy-két kisebb irodalmi cikket és recenziót tud. 
1916. júliusában újra felmentik a katonai szolgálat alól, augusztusban 
már ismét Heidelbergben van, s bár Ernstnek szóló, ekkor írt levele tel-
jes idegkimerültségrő l és munkaképtelenségrő l panaszkodik, szemmel 
láthatólag azonnal hozzáfog a félbehagyott esztétikai tervek realizálásá-
hoz. A Művészetfilozófia kéziratát azonban nem folytatja tovább — a 
munkát lényegében újrakezdi. Egy teljesen új els ő  fejezetet ír (Az esz-
tétikai tételezés lényege), majd a magánvaló m űalkotással foglalkozó. 
központi rész kidolgozásához kezd hozzá. A gyakorlati újrakezdés elle-
nére azonban világos, hogy Lukács lényegében egy kéziratnak tekinti az 
1912-14-ben megírt és a most készül ő  (a posztumusz publikációkban 
Heidelbergi esztétika címen szerepl ő) anyagot, amelyet a kiadás szá-
mára valahogy majd (nyilván a korábbi kézirat —Művészetfilozófia —
egyes, most meghaladottnak tekintett fejezetei vagy részei elhagyásá-
val) el kell rendeznie. Erre utal az, hogy már 1916 telén, egy Paul Ernst-
nek írt levelében a „kéziratok és jegyzetek egyre növekv ő  tömege" 
miatt panaszkodik — noha az Esztétika írásához csupán egy-két hó-
nappal azel őtt fogott hozzá, s ennek kéziratából legfeljebb egy fejezet 
készülhetett csak el. A magánvaló m űalkotással foglalkozó részt a kéz-
iratban rögtön harmadikként jelöli meg: minden bizonnyal már ekkor el-
határozta, hogy a Művészetfilozófia második, Fenomenológiai-feje-
zetét felveszi (talán átdolgozva) az új kéziratba. 

Már a fentebb említett, 1916 végi levélben megfogalmazódik az a 
szándék, hogy az anyag egy részét valamiféle módon sürg ősen „el kell 
takarítani" és egy külön kötetben, az összm ű  első  részeként kell meg-
jelentetni: ekkor 1917 nyarára tervezi az „els ő  kötet" befejezését. 1917 
elejétő l kezdve a levelekben egyre növekv ő  türelmetlenséggel ismétl ő -
dik ez a terv, amit a heidelbergi egyetemen való habilitáció el őtérbe ke-
rülő  szándéka is mind sürgetőbbé tesz. Szinte minden levél egy-egy 
újabb „végső" dátumot ad az „els ő  kötet", illetve a disszertáció befeje-
zésére. Úgy tűnik, hogy a magánvaló m űvel foglalkozö rész első  fejeze-
te, a Logos 1917-18-as els ő  számában (kissé átdolgozott formában) 
önállóan is megjelent A szubjektum—objektum viszony az esztétika 
ban (Esztétika III. fejezet), 1917 márciusára készül el. Lukács ekkor 
azonnal hozzáfog e rész második alpontjának kidolgozásához —ebb ő l 
A művészet intelligibilis véletlenszerűsége és antropologizmusa 
című  fejezetbő l azonban csak egy nagy kézírásos oldalt kitev ő  szöveg-
rész készül el (lásd: HeidelbergerAesttietik. Werke. Bd. 17. Appendix 
II.) — a kézirat mondat közben, az oldal közepén szakad félbe: Lukács 
valamilyen okból 59  megint feladja (lényegében a bevezet ő  fejezettel) a 
magánvaló m ű  problematikájának tárgyalását s egy egész új, a szépség 
metafizikájának legfőbb történeti típusait kritikailag tárgyaló rész (A 
szépségeszme transzcendentális dialektikája) megírásához fog hoz- 

Uo. 242. o. 
5' Uo. 245-246. o. 

Erre vonatkozólag I. Fehér Ferenc tanulmányát: A romantikus antikapitalizmus 
válaszútján. E tanulmány közli el бször Lukácsnak a teljes könyvhöz készült 
szerző i tervvázlatait is. 

59  Mindenképpen igen feltúnó, hogy a heidelbergi kéziratok minden alkalommal a 
magánvaló m űalkotás tárgyalásánál szakadnak félbe. Lehetséges, hogy ennek 

zá. Mint láttuk, az esztétika-történet egy ilyen kritikai tárgyalásának esz-
méje (ha más alakban is) Lukácsot már a Művészetfilozófián való mun-
ka megkezdése el őtt foglalkoztatta —s őt, az 1912-14-es kézirat szöve-
gében is találhatók megjegyzések, amelyek mintha arra utalnának, hogy 
e m ű  keretébe is fel kívánt venni egy ilyen, történeti-kritikai elemzést. 60  
Ennek logikai helyét azonban akár ebben, akár az 1916-18-as kézirat-
ban nehezen lehet másutt elképzelni, mint a korábban vázolt szisztema-
tikus kifejtés egésze után, mivel ennek szoros-szerves felépítésébe egy 
hasonló terjedelm ű  exkurzus beékelése nehezen elképzelhető . 

Bármiért is hozta el őre Lukács e rész megírását, ennek els ő , a plato-
nisztikus szépségfelfogásokat tárgyaló fejezete ( Esztétika IV. fejezet) 
1917 nyarára elkészül — Balázs Béla (ennél pontosabban nem datálha-
tó) naplófeljegyzésében arról ír, hogy a személyes okok miatt szinte elvi-
selhetetlenné vált munkafeltételek ellenére Lukács Heidelbergben már-
is befejezett „vagy 300 gépelt oldalt", „három nagy fejezet esztétikát". 
1917 őszén a munka — nyilvánvalóan a Transzcendentális dialektika 
második részét képező , nagy Hegel-fejezeten — még folytatódik tovább. 
Ám Lukács ekkor már eldöntötte, hogy a lehet ő  leghamarabb s végle-
gesen visszaköltözik Budapestre: „ez az egyetlen lehet őség számomra 
— írja P. Ernstnek61  —, hogy csak a munkának éljek és az egész 'életet' 
kikapcsoljam." Valószín ű leg ez az oka annak, hogy a Transzcenden-
tális día/ektikát sem fejezi be — ennek harmadik, a kanti esztétikát,  sin-
nek kapcsán els ődlegesen etika és esztétika viszonyát elemz ő  fejeze-
te, amelyre a korábbi tárgyalás több utalást tartalmaz, sosem készül el, 
1918. május 25-i dátummal Lukács végül a többszörösen is töredékes 
kéziratot nyújtja be habilitáció céljából a heidelbergi egyetem Filozófia) 
Fakultására. Ha a disszertáció nem is, a habilitációs kérelemmel kap -
csolatos dokumentumok fennmaradtak az egyetem archívumában. 6  
Ricke rt  ezek közt található szakvéleménye világos képet ad a munka fel 
építésérő l: „Az első  részben ezért nagy helyet foglalnak el a módszer 
tani fejtegetések. Ezeknek kiváltképp egy, az esztétikai é гtelemalaku 
lat valódi értéktanát megel őző  esztétikai fenomenológia szükségszer ű  
ségét kell kimutatniok. Az alkotói és befogadói magatartás ezen fene 
menológiájának terjedelmes 'vázlata' tölti ki a második fejezetet. Ezutár 
kezdődhet meg a harmadikban a központi esztétikai fogalmak ábrázo 
Iása, és ez a szubjektum—objektum-viszony taglalásával indul be. A 
vizsgálódás azonban nem halad tovább, mint eddig, tisztán szisztematl 
kusan, hanem félbeszakítja ezt a szépség metafizikájával folytatot 
polémia, mely a benyújtott fejezetekben még nem talál lezárásra. Hogy 
a rendszer egésze miként épül fel, egyel őre még nem lehet átlátni." Mini 
ebbő l is látható, a dissze гtációba Lukács az Esztétika négy fejezete 
közé, másodikként felvette a Művészetfilezófia Fenomenológia-feje 
zetét, valószín ű leg minden átalakítás nélkül. 63  Amikor 1918 tavaszár 
visszaköltözik Magyarországra, még egyértelm ű lég a kézirat befejezésé' 
tervezi — ezek a tervek azonban végleg realizálatlanok maradnak. 

Az 1916-18-as kézirattal kapcsolatban egyetlen kérdést kell részle 
tesebben megvizsgálni: mivel magyarázható az, hogy Lukács — bár vég 
ső  soron egyetlen egységnek tekintette a Művészetfilozófia és az Esz 
tétika kéziratát — a kétéves megszakítás után mégsem folytatta továbl 
a korábban megírt anyagot, hanem lényegében újrakezdte tervezet 
nagy esztétikai m űvének írását. Ez annál inkább magyarázatót kíván 
mert a m űalkotás szigorúbb értelemben vett esztétikai jellemzése szem 
pontjából nem lehet lényegesebb különbséget felfedezni a két kézira 
álláspontja közt. Egyes korábban is meglév ő  gondolatok kétségtelent; 
kiérleltebb formát öltenek (lásd pl. „az egész  ember—  az ember egésze 
kategoriális ellentétének tárgyalását) és — mint látni fogjuk — sok vonat 
kozásban megváltozik az esztétikai szférának mint egésznek az általa 

okát maga a koncepció — különösen az Esztétikában élesen jelentkez ő  — merito-
rikus nehézségeiben kell keresni (amit még érinteni fogunk). Másrészr ő l viszont 
nem lehet nem észrevenni, hogy miközben Lukács mindkét kéziratában állan-
dóan hangoztatja: nem feladata az esztétikai tételezés a többi szférával való 
kapcsolatának vizsgálata, valójában túlnyomó részt mindig épp ezzel foglalkozik. 
A heidelbergi kéziratok hét megírt fejezete közül csupán egy — a Müvészetfflo-
zdfia második fejezete — min бsíthetб  szorosan-sz űken esztétikainak, a fennma-
adó hat fejezet (legalábbis els ődlegesen) nem az esztétikai szféra immanens 

elemzésével, hanem — hol általános filozófiai, hol módszertani, hol eszmetörté-
neti síkon — „helyének", a többi autonóm tételezésformával, az élményvalóság-
gal, a történelmi alakulatokkal való viszonyának tisztázásával foglalkozik. Úgy 
tűnik, hogy a m űalkotás mint formakomplexus kérdését egyértelmúleg a közép-
pontba állító, nagyon tudatos alkotói terv valahogy erőteljesen szembepáll a 
szerző  legmélyebb gondolkodói és emberi érdekl ődésével, amelyet elsődlege-
sen a művészet „életértelmének" felkutatása foglalkoztat. 

ti 0  Vö. pl. Müvészetfilozбfla, id. kiad., 41., 43., 67. stb. o. 
Levél P. Ernsthez 1917. szept. 5-r б l. MTA Oszfálуközlеményеk 1972. 20. köt. 
298. o. 

"2  Univ.—Archiu Heidelberg III. 5a, 186, fol. 223-253. A habilitációs kérelemben 
Lukács a Кбvetkezб  kollokvium-témákat adja meg: 

Sörén Kierkegaard Hegel-kritikája; 
Az „érvényes" és a „kell" (Gelten — sollen) fogalmának különbsége; 
Fenomenológia és transzcendentálfilozófia. 

Errő l részletesebben lásd már említett szerkeszt б i utószavamat a német ki-
adáshoz. 
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nos jellemzése (amivel összefüggésben új, korábban nem szerepl ő  
meghatározások lépnek fel: az esztétikum mint tiszta élmény, mint 
a tiszta szubjektivitás szubjektjvációja stb.). Ám mindez lényegében 
érintetlenül hagyja a m űnek mint formakomplexumnak a Művészetfflo-
zбffđban adott elemzésék , tehát az esztétika mint esztétika voltakép-
peni problémáját (legfeljebb az ott primerként fellép ő  meghatározások 
— utópikus valóság, a coincidentia oppositorum különböz ő  fajai stb. —
most szekunder-levezetett jellemzőkként jelennek meg). Lukács eszté-
tikai nézeteinek ezt a lényegi változatlanságát semmi sem mutatja job-
ban annál, hogy az új kéziratba végül is eredeti alakjában felveszi a 
Művészetfilozófia egyetlen „igazán" esztétikai részét, a Fenomenoló-
gia-fejezetet. 

Nem esztétikai, hanem összfilozófiai koncepciójának megváltozása 
késztette Lukácsot a munka újrakezdésére. E változás lényegét röviden 
úgy jellemezhetjük, hogy életfilozófia és kantianizmus a Művészetfflo-
z6ffđban felléph szintézisének helyét egy, a széls őséges dualizmus irá 
nyában interpretált, következetes kantianizmus foglalja el. Szemben 
a korabeli neokantianizmus alapvet ő , a „magánvaló dolog" fogalmának 
kiküszöbölésére vagy legalábbis „határfogalomként" való átértelme-
zésére irányuló törekvéseivel (s ennyiben nemcsak a mindig élesen 
opponált marburgiakkal, hanem Rickerttel is), Lukács épp a „Ding an 
sich" fogalmában rejl ő  kanti gondolatokhoz, forma-anyag dualizmusá-
nak problémájához kapcsolódik, s ezt radikalizálja. Az érték- és létszfé-
rák közötti, a neokantiánus két-világ-elméletben (Zweiweltentheorie) 
megfogalmazott ellentétet az Esztétika egy, minden egyes szférára 
sajátosan jellemz ő , annak végső  előfeltételét alkotó „eredend ő  duali-
tássá" (Urdualitát) változtatja a szféra „irracionálisan adott ősanyaga", 
a „káosz" és a racionális, értéktételez ő  aktivitás elvét megtestesítő  for-
ma között. Maga a filozófiai alapgondolat kétségtelenül a Lukács legszo-
rosabb heidelbergi baráti köréhez tartozó Emil Laskra megy vissza: Lask 
volt az, aki Kant „kopernikuszi tettét" a forma érvényvonatkozás-jellegé-
nek (Hingeltungscharakter) felfedezésével azonosította, s ebb ő l kiin-
Iulva minden teoretikus érvényességszféra alapját abban az „eredend ő  
✓iszonyban" jelölte meg, amely „egyrészr ől a forma-el őtti, nem érint ő  
örvényesség és másrészr ől a még nem érintett másvalami " , fi4  az „ere-
~endő  forma " és a logikailag csupasz „puszta-anyag " (NÚr-Material) 
<özött áll fenn. Lukács azonban ezt a dualitás-elvet messze túlviszi 
a teoretikus szférán, érvényességét teljes következetességgel kiterjesz-
ti a szisztematizáció egészére (lásd például az „etika káoszra" vonatko-
zó fejtegetéseit az Esztétika I. és III. fejezetében), s ezzel teoretikusan 
is teljesen általános formában fogalmazza meg az értelmet és formát 
adó aktivitás és a vele szembeni irracionális ellenállás (a ténybeliség 
mint káosz) megszüntethetetlen ellentétének gondolatát. 65  Ha majd a 
későbbiekben (a Történelem és osztálytudatban) Lukács épp az 
„adott" irracionalitásának leküzdhetetlenségében jelöli meg a polgári 
gondolkodás döntő  korlátját, úgy csak saját premarxista fejl ődésének 
végső  konzekvenciáit vonja le. Hozzátehetjük: annál is jogosabban, mert 
e filozófiai alapfelfogását kiegészít ő  és alátámasztó, az Esztétika 
egész szövegén végigvonuló polémiája az „abszolút" (vagy „konkrét") 
dealizmussal —els ősorban természetesen Hegellel —épp oda konklu-
dál, hogy e dualitás felszámolására, az anyagnak a formák önálló pro-
duktivitásából történ ő  levezetésére irányuló kísérletek nemcsak kiküszö-
)blhetetlen ellentmondásokat eredményeznek a rendszer egészén belül, 
fanem elkerülhetetlenül a különböz ő  tételezésfajták autonómiájának, s 
azáltal az általuk létrehozott tárgyiasság-formák (pl. a m űalkotás) objek-
ív és általános érvényességének, értékének megszüntetését vagy leg-
tlábbis relativizálását eredményezik. 6G 

A filozófiai alappozíció ezen, itt csak jelzett megváltozásának okaira 
ronatkozólag is csak a kéziratok tartalmi elemzésére hagyatkozhatunk. 
\ korábban domináló életfilozófiai álláspont a Művészetfilozófiában 
- mint már érintettük —els ődlegesen az élményvalóság értelmezésében 
elentkezik, abban, hogy ez valóban a tiszta élménybeliségen keresztül 
tyer definíciót. Eszerint az élményvilág „valóság"-jellege éppen abban 
dl, „hogy semmi sem fordulhat el ő  benne, ami ne öltene nyomban — az 
tbjektum vonatkozásában ugyan szubjektív és reflexív, a valóságos 
Izubjektum számára azonban egyedül konstitutív — 'átélt' és 'átélhet ő ' 
elleget".fi7  Ennek megfelel ően e szféra tisztán szubjektív — „a tárgy-
lyal kapcsolatos normatív állásfoglalásnak itt semmiféle maximája sem 

` Lask: Die Logik der Philosophie und die Kategorlenlehre. Tübingen 1911. 
174. o. L. még uo. 30-33, 72-79. stb. o. 
Megjegyzendб , hogy legáltalánosabb formában Lukács már 1912 elején egy-
értelmúleg elfogadta Lask felfogását . A Logik der Philosophie jegyzetelése 
közben a következeket írja: „A racionalizmus hibája : alkotni = a semmibб l alkotni. 
Épp a laski ' Hingeltungsform az alkotás igazi elve : belöle — és csak belöle —
felfoghatóvá és levezethetбvé válik az alkotás szükségszerúsége, mert egy sem-
miféle kiegészítést nem igényl б  formaelvbő l (mint Isten) semmiképp nem lehet 
utat találni az alkotáshoz : az alkotásnak az alkotó szükségszení tulajdonságá-
nak kell lennie. És az alkotás nem azt jelenti: az anyag (Material) létrehozása, 
hanem: az anyag megszüntetve-megérzése, örökkévalóvá válása, (Lask ter-
minolбgiáјбban) az érvényesség-szférába való felemeltetése." Füzet „2" (Ms), 
167.0.  

' L. Lukács: Esztétika. I. és V. fejezet. 
' Lukács: Heidelbergi mCvIszelfllozdtia, id. kiad. 23. o.  

lelhető  fel" —, s a szolipszizmus szolgál belső  struktúrája fogalmi ki 
fejezéseként. 69  Igy az élményvalóság a közvetlenség és a tiszta minőség 
kifejezhetetlen szférájával azonosul. 

Nem nehéz azonban észrevenni, hogy az élményvalóságnak ez a 
kétségtelenül az életfilozófiai tradíciókhoz kapcsolódó fogalma — az 
összeegyeztetési kísérlet minden nagyvonalúsága s a korábbi esszék 
gondolkodói szárnyalását örökl ő  lendülete ellenére, amellyel szemben az 
Esztétika analitikusabb stílusa sokkalta töredékesebben hat — lényeges 
pontokon ellentétbe kerül a normatív szférák (s ezen belül az esztéti-
kum) lényegében kantiánus megalapozásával, továbbá — s ez talán még 
tényegesebb — szembepáll magának Lukácsnak egyes leglényegesebb 
filozófiai törekvéseivel. Mindenekel őtt: az élményvalóság egész prob-
lematikájának felvétele — mint ezt már különböz ő  oldalakról láthattuk —
Lukácsnál épp azt a végs ő  célt szolgálja, hogy a normatív szférákat s 
ezek „konstruált-stilizált" szubjektumait viszonyba hozza a „valóságos", 
köznapi élettel s ennek szubjektumával, a világban él ő  emberrel. Ám az 
életfilozófiai interpretáció lényegében szemben áll ezzel a törekvéssel, 
mivel az élő  szubjektum helyébe újfent egy ismeretelméleti absztrakciót 
— csak immár irracionalizáló ismeretelméleti absztrakciót, a tisztán min ő -
ségi, közölhetetlen élménykontinuitás fogalmát állítja . Ezért Lukács, 
elkerülhetetlenül, állandóan túllép ezen a fogalmon — a Művészetfilo-
zófiđban megjelennek az élményvalóság , majd az Esztétikában valódi 
megalápozást nyerő  fogalmi jellemző i: a pragmatikus jelleg s az ezzel 
összefüggő  „legelnagyoltabb és legelvontabb fogalomalkotás", 70  a szo-
ciológiai általánosé гvényűség77  stb. stb., anélkül azonban, hogy ezeknek 
az alapinterpretációval való öšszefüggését vagy akár összeegyeztet-
hetőségét egyáltalán képes lenne igazolni. 

De problematikus ez az életfilozófiai értelmezés a lukácsi filozófia 
alapvető  értékakcentusainak vonatkozásában is. A Művészetfilozófia 
végső  intenciója: az ember lét tragikumának megmutatása, a munka 
egésze szempontjából természetesen egyértelm ű : az emberi rendelte-
tésünk lényegét kitev ő  általános—„nembeli” értékek csak az élett ő l el-
váló, radikálisan elkülönülő  objektivációk hordozta „kell"-ként jelenhet-
nek meg az „élő" szubjektum számára, ezeknek az életben való meg-
valósítása — ennek szükségszer ű  depraváltsága miatt — lehetetlen. Az 
élettel szembeállított normatív szféráknak adott egyértelm ű  értékak-
centust azonban az élményvalóságnak a közvetlenség és a tiszta min ő -
ség birodalmaként való értelmezése —kétségtelenül a gondolkodói 
szándékokkal mélyen ellentétesen — legalábbis helyenként elkerülhetet 
lenül kontrakarírozza: e szféra ezáltal egy olyan primátusra tesz szert, 
amelyet Lukács minden törekvése ellenére sem lehet pusztán az empi-
rikus-genetikai értelemre korlátozni. Amikor arról beszél, hogy „a szub-
jektum mindig a követlenséget fogja valódi hazájának érezni " , 72  e gon-
dolat alapintenciója világos — „a teremtmény bukásának törvénye" ez, 
az élményvalóságba való szükségszerű  visszaesés megfogalmazása 
és magyarázata. A fenti mozzanatok jelenléte miatt azonban e gon-
dolat valami mást, s őt ellentéteset is jelent: az explicit megfogalmazá-
sokból is úgy t űnik helyenként — a m ű esztétikai alapgondolatával immár 
egyenest ellentétben —, mintha az „igazán személyes" épp az élmény-
valóságban konstituálódnék és — kimondatlanul és kimondhatatlanul —
ott is valósulna meg. 73  Az élményvalóságnak mint a szubjektum hazájá-
nak gondolata ellentétbe kerül az élményvalóság szubjektumának ott-
hontalanságát hangsúlyozó eszmékkel — annál is inkább elkerülhetetle-
nül, mert ez utóbbi fogalom: forma és tartalom szükségszer ű  meg-nem-
felelése az élményvalóságban, ennek egy olyan tartalmi elemzését el ő  
feltételezi, ami nehezen látszik következetesen megvalósíthatónak kö-
zölhetetlensége és elvi szolipszizmusa talajáról. 

Ezzel azonban máris érintettük a legels őként jelzett nehézséget: az 
életfilozófiai és a kantiánus tendenciák bels ő  ellentmondását. Legálta-
lánosabban fogalmazva: Lukács egyrészr ő l éppen arra törekszik, hogy 
kapcsolatot — ha ellentmondásos-tragikus kapcsolatot is — mutasson fel 
az élményvalóság szubjektuma és a normatív szférák között. Ez utób-
biak nem merevedhetnek nála tiszta transzcendenciává, mert ember-
tételezte értékek, mert az „él ő" szubjektumnak lehet ősége kell legyen 
arra, hogy e szférákba — ugrásszer űen — felemelkedjék, bár ott megma-
radni, az „életet" nekik megfelel ően alakítani nem lehet képes. Másrész-
rő l viszont a legélesebben utasítja vissza az e szférák képviselte szük-
ségszerű  általánosság bármiféle szubjektivizálásának és relativizálásá-
nak gondolatát. E két alaptendencia azonban együttesen ellentmon-
dásba kerül az élményvalóság szubjektivisztikus-szolipszisztikus értel-
mezésével, amely egy ilyen felemelkedést elvben lehetetlenné tenne. Ez 
utóbbi interpretáció talajáról Lukács csak egy minden egyes empirikus 
szubjektumra külön-külön (s ismét összehasonlíthatatlanul) jellemz ő  
minőségi élmény-apriori fogalmát tudja levezetni s legfeljebb (immár 

~ Uo. 
69 Vo. Ui. 39. 0.  
° Uo. 26. 0. 
" Uo. 59. 0. 

2  Uo. 33. 0. 
" L. pl. uo. 38.  i.  



kérdésesebb következetességgel) problematikus lehet őségként tud rá-
mutatni ezen aprioritások az élményvalóság kontinuitását magyarázó 
elvont közösségére". Az értékszférák, ezen belül az esztétikum, a 

szubjektum számára való (a fenti értelemben vett) „elérhet ősége" 
számára azonban ez nem elegend ő . Ha a m űalkotás örökkévaló és ál 
talános hatása objektív m űforma és szubjektív élményforma harmónia 
praestabilitataján nyugszik, ha a befogadó felfogásformáinak normatív 
korrekciós-szerepet kell játszaniok az alkotásfolyamatban, ha a m űvé-
szetek rendszere az élettel szemben való élményszer ű  beállítottságok a 
priori tipikáján alapul 74  -úgy elkerülhetetlen nem problematikus, hanem 
immár konstitutív fogalomként tételezni az élmények a priori, szükség-
szerű  formáit, s Lukács mindvégig ezt is teszi a sajátosan esztétikai 
problematika tárgyalása során. Ennek megalapozásához azonban, úgy 
tűnik, még az élményvalóság szolipszizmusának kés őbb megjegy-
zésszerűen felmerülö 75  elvi korlátozása sem elégséges - egy, az élet-
filozófiaitól eltérő  élményvalóság-fogalomra lenne szükség. 

A Művészetfflozóffa ezen ellentmondásai mögött kétségtelenül vala-
mi több is bujkál, mint csupán egy gondolatilag már alapjában meghala-
dott filozófiai tradíció még leküzdetlen hatásnyomai: Lukács megbé-
kélni nem tudása az emberi létezés maga által. felrajzolt, megszüntet 
hetetlen tragikumával, az élet és a formák közti szakadék teljes áthi-
dalhatatlanságával, az „autentikusság" elérésének végérvényes lehe-
tetlenségével. Az Esztétika, miközben egy teljesen általános dualitássá 
tágítja-absztrahálja a fiatal Lukácsot mindig is foglalkoztató emberi-
egzisztenciális problémák alapját képez ő  ellentmondásokat, nemcsak 
egy formális értelemben konzisztensebb válasz kidolgozására tesz kí-
sérletet: paradox módon egyszerre mélyíti el a „közönséges" élet depra-
váltságának rajzát maga az „élet" struktúrája által determinált elidege 
nedés átfogó koncepciójává s ugyanakkor megnyitja az utat új, bár 
egyelőre korlátozott érvényesség űnek tű nő  gyakorlati perspektívák ke-
resése előtt. 

Az anyag-forma viszonyban rejl ő  eredendő  dualitás középpontba állí-
tása lehetővé teszi Lukács számára, hogy megkülönböztesse magát a 
káoszt" értelemalakulatokká szervez ő , teljesen önálló tárgyiasságokat 

teremtő  „tiszta és autonóm" tételezéseket azoktól, amelyek már az ezek 
által megformált anyagot, a kész tárgyiasságokat szervezik -így vagy 
úgy - új értelmi egységbe. Ezen az alapon bontakozik ki az élményva 
lóság új, immár a kanti alappozíciókkal teljes összhangba hozott jellem-
zése. Közvetlen definíciója szerint az élményvalóság az Esztétikában 
immár úgy jelenik meg, mint „az itt és most konkrét-adott világában való 
életének egy fajtája " , 76  amelyet elsődlegesen az jellemez, hogy a tár-
gyiasságok kész világában megy végbé, melyet a szubjektum „a maga 
módján befogad, amelyen azonban semmit sem változtathat, amelyben 
semmit sem teremthet". 77  Az élményvalóság tehát „a teljesen transz-
cendens tárgyiasság szintje" 78  - ám korántsem egy primér, szub-
sztanciális-egzisztenciális valóságértelmében, hanem éppen ellenkez ő  
leg: „Ez a világ a normatív tételezések által megformált valóság, csak-
hogy (...) a tételezések érvényessége (...) zárójelbe kerül." 79  A „ kö-
zönséges élet" világa nem más, mint „az értelemképz ődmények értet 
men túli adottsága, mely képz ődmények így átláthatatlan létkomplexu 

ј sokká változnak át " , 80  a primer tételezésformák által megalkotott, ám 
homogén értelmi összefüggéseikb ő l kiragadott s ezáltal az értelmi meg-
alkotottság minden nyomát elvesztő , factum brutummá sülyedt tárgyias 
ságok zavaros keveréke, amelyet reflexív egységgé csupán az „átélt-
ség" mint forma foglal össze. Mert az élményvalóság „élmény"-jellegét 
Lukács itt is egyértelm ű lég tartja fenn, csakhogy ezt most már konzek-
vensen a kész tartalmat csupán átfogó (umfassende), ám azt semmi-
féle értelemben meg nem alkotó és meg nem határozó, tisztán szub-
jektív-reflexív formaként értelmezi 87  - s nemcsak az objektum, a szub-
jektum vonatkozásában is: „az élményvalóság szubjektuma -önmaga 
számára is - ugyancsak feltétlenül elfogadott, semmiféle értelem által 
át nem világított és konstitutív formára nem hozott adottság". 82  Épp a 
minden határ nélkül szubjektív formának a teljesen tárgyhoz tapadó tar -
talommal való összeszöv ődésével magyarázza Lukács az élményva 
lóság további, a Művészetfilozófia tárgyalásában még csak egyes el-
szigetelt megjegyzésekként felmerült jellemz ő it - mindenekelőtt gyakor-
lati és kontemplatív viszony zavaros egymás-áthatását, amely egyikü-
ket sem engedi kiteljesedni s magát realizálni, amely tehát kizárja a vol-
képpeni aktivitás, az alkotás lehet őségét a „közönséges" életben. 

Igy jelenik még - a kanti alappozíciókkal immár világos összhangba 
hozva - az Esztétikában az élményvalóság épp a „valódi közvetlen 
ség" ellentéteként, „az elképzelhet ő  legmesterkéltebb" és „objektíven 
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másodlagos, származtatott" objektumszerkezet gyanánt, 83  így nyernel 
nemcsak egyértelm ű  megoldást a Művészetfilozófia fentebb vázolt ne 
hézségei, hanem egyszersmind világos alakot a „közönséges élet"-nél 
mint az elidegenedés szférájának lukácsi koncepciója. Természetes 
hogy ezeknek a konceptuális változásoknak szükségszer űen ki kell hat 
niuk az esztétikai szféra általános jellemzésére is. Bizonyos változásul 
majdnem automatikusan adódnak. Mivel így elesik az élményvaló 
ságon belüli közölhetetlenség egész problematikája, a „félreértés" fi 
galma immár egyértelm ű lég csak az esztétikai szférára vonatkoztatvl 
merül fel s nyer interpretációt. 84  Vagy: ha a Művészetfílozóffđban, ért 
hető  okokból, épp az élményvalóság az, amit Lukács „a tiszta álmám 
szférája" gyanánt jelöl, 85  illetve ezt a fogalmat legalábbis egyaránt é 
megkülönböztetés nélkül alkalmazza erre és az esztétikum szférájára 
úgy az Esztétikában visszatér őlég és teljes egyértelm űséggel emeli ki 
hogy „tiszta élmény csak a m űvel kapcsolatban lehetséges " ,

88  ami álta 
természetesen - a korábbi tárgyalással szemben - e fogalom itt valóba 
specifikum és lényeges esztétikai jelentésre tesz szert. 

Ezen változások katalógusszer ű  felsorolásánál jóval fontosabb azon 
ban annak kérdése, milyen általános irányba mutat összességül' 
Már a korábbiakban utaltunk rá, de a fentiekb ő l is jól látható, hog 
mindezek az esztétikai szféra általános „helyét" illet ő  átalakítások a mC 
alkotás világának az „empirikus valóságtól" való további „távolítása 
felé tendálnak. Jellemz ő  például, hogy az 1916-18-as kéziratban hiáb 
keressük azt a Művészetfilozófia koncepciójában oly fontos szerepe 
betöltő  gondolatot, amely a m űalkotás formáját a köznapi kommunik ~ 

ciós folyamatok min őségi-egyedi formaelemeinek, kifejezés-sémáina 
homogénné tisztításából, abszolút egymásra vonatkoztatásából s ez 
által egyedüli szubsztanciává való alvasztásukból eredeztette. Ellen 
kező leg, a m űalkotás mikrokozmosz-jellegével kapcsolatosan épp fol 
máinak minden más lehetséges formaalakulattól való abszolút különt 
ségét és összehasonlíthatatlanságát húzza alá: „Nemcsak hog 
építő  formáinak [ui. a m űalkotásának - M. Gy.j egyeduralma megtiltj• 
bármiféle, közös tartalom átvételét (...), hanem maguknak a formái 
nak sem lehet - az abszolút jelleg elvont eszméjén - semmi közük a v 
légegyetem formáihoz, s őt ahhoz, hogy teljesen különnem ű  közegbei 
valami hasonlóan abszolútat valósítsanak meg, széls őségesen külör 
bözniök kell ezektő l, és konkrét formai jellegük tekintetében teljese 
összehasonlíthatatlanoknak kell lenniök velük." 87  Még lényegeseb 
azonban az a tény, hogy á m űstruktúrának mindazok a Művészetfilo 
zóffában kifejtett, s itt változatlanul visszatér ő  jellemzései, amelyek 
mint láttuk - mind az élményvalóságra s ennek szubjektumára val 
implicit-értelmi vonatkozást tartalmaznak: az átélhet ő  beteljesülés s€ 
mája, az utópikus valóság, a különböz ő  coincidentia oppositórumok fc 
galmai itt következetesen úgy jelennek meg, mint levezetett-másodlago 
meghatározások, amelyek nem a maga tisztaságában vett, voltaképpé 
ni esztétikai szférát, a magánvaló m űvet, hanem a hozzárendelt szubjei 
tivitások kétségtelenül szükségszer ű -normatív, ám éppily szükségsze 
rűen inadekvát viszonyát (vagy az esztétikai tételezés teoretikus transz 
pozícióját) jellemzik. Maga a magánvaló m ű  mint a minden létvonatkc 
zástól megszabadított, tiszta szubjektivitás szubjektivációja, mint „eg} 
szerű , különbségeken túli egységgé" vált „örök alkotás", túl van mint 
ezeken az ellentmondásokon. 88  Mindezáltal maga az esztétikai tételezé 
nem annyira úgy jelenik meg, mint a közönséges élet alapvet ő  antin ć  
miáinak végső  és egyedüli (ám épp ezért „hamis") meg- és feloldás 
(ilyen felfogása maga is normatív inadekvációt képvisel), hanem mint a 
emberi tudat alapstruktúrájához tartozó 89  egyik, az élményvalóságba 
szükségszerűen csupán töredékes-depravált, ellentmondásos form€ 
ban érvényesül ő  meghatározottság és lehet őség tökéletes és telje 
megvalósulása. 

Mindezek a transzformációk els ődlegesen csak még világosabbá é. 
élesebbé teszik egyrészr ő l az esztétikai szféra különállását és önállé 
ságát (ami végletesen éles megfogalmazást nyer Lukács azon gondola 
iában, hogy a minden tartalmat formává alakító esztétikai tételezés a 
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immanens szerkezete szintjének bizonyul. A  TO  szubjektum-objektum azonos 
ságának ebbő l a származtatottságából való megoszlása a tisztán átél ő  szubjek 
tumnak egy neki megfelelő  valósághoz való normatív viszonyára, szükség 
képyen sokféle bonyodalmat okoz az 'egyszer összetartozásba' ..... (Id. mi 
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összes többivel ellentétben - természetesen nem genézise, hanem tisz-
ta érvényessége szerint - nem a „káoszra", hanem a „semmire" vonat 
kozik), 90  másrészről az élményvalóság a normatív érvényességszférák-
kal szemben való megszüntethetetlen depraváltságát. De ugyanakkor 
paradox módon éppen ezáltal megnyitják az utat a „közönséges élet" 
a metafizikaiból immár egy empirikus szintre „visszasüllyesztett" kon-
fliktusainak empirikus-gyakorlati megoldása, pontosabban: ilyenértelm ű  
megoldások elvi lehetősége és elgondolhatósága felé. Ha az élmény-
valóság a különböző  normatív tételezések létté töredezett, inhomogén 
egységeibő l épül fel, úgy annak kérdése, vajon ezek a kész-heterogén 
formák normatív kapcsolatok által egy újabb, másodlagos egységgé. 
totalitássá fűzhetők-e össze, megszűnik azonosnak lenni a végs ő  érték 
harmónia kérdésével, „csupán" történeti-gyakorlati problémává válik, 
amelynek pozitív vagy negatív megválaszolása ugyan nem szünteti meg 
az élményvalóság alapszerkezetében és szisztematikai helyében rög 
zített elidegenedettséget, de nyilván dönt ően megváltoztathatja ez em-
pirikus individuumok ennek keretei által körülhatárolt, a normatív szfé-
rákhoz való konkrét-történeti viszonyukat is meghatározó életlehet ősé-
geit. 

Ezen probléma felvetésével az interpretáció kétségtelenül igen ingo-
ványos területre lép, hisz csupán az Esztétika egyes, elszigetelt meg-
jegyzéseire támaszkodhat, amelyek az elkészült szövegben sehol nem 
nyernek összefügg ő  értelmezést és kifejtést. Ennek ellenére semmi 
képp sem lehet véletlennek tekinteni, hogy az 1916-18-as kéziratnak 
szinte már els ő  lapjain felmerül s a továbbiakban kitartóan visszatér a 
„kultúrának" mint az élményvalósággal strukturálisan rokon, ám egy „tel-
jesen új világot" teremtő  tételezéstípusnak a Művészetfilozófia egész 
koncepciója által kizárt fogalma. E felfogás szerint a kultúra „olyan for-
ma, amely egymástól és a megformáló formától különnem ű  formákat fog 
át; olyan forma, amely (...) csupán tárgyi kapcsolatokat teremt, nem pe-
dig gyökeresen új tárgyiasságokat", 91  vagyis amely a már létrehozott tár-
gyiasságokat „valamely pusztán történeti jelentéssel bíró, de nem 
transzcendentális-egységes totalitássá" 92  kapcsolja össze. S e proble-
matika, a kultúra lehet őségének újrafelmerülése egyúttal magyaráza-
tot ad arra is, miért nem nyújtotta be 1918-ban Lukács disszertációjának 
részeként az 1914-ben írt Történetiség-fejezetet, noha ez formálisan 
sokkal kevésbé szorosan csatlakozik a Művészetfilozófia általános fi 
lozófiai bevezetést képez ő  első  fejezetéhez, mint a kés őbbi kéziratba 
felvett Fenomenológia-rész. A Hegel-fejezet végén utalás is történik a 
műalkotás történetiségének kés őbb következő  tárgyalására - ennek 
azonban, e megjegyzés értelmében, épp a kultúra mint totalitás - a ko 
rábbi kézirat Tőrténetiség-részébő l teljesen „hiányzó" - kérdésével 
kellene foglalkoznia. Mindez nehezen értelmezhet ő  másképp, mint hogy 
az adott problematika kapcsán Lukács nézetei e két kézirat írása közt 
lényegesen megváltoztak, és a kérdéscsoportot valóban újra és más-
ként kívánta tárgyalni. 

A meglévő  anyagok mindenképpen elégtelenek arra, hogy a tartalmi 
válasz akár általános kereteit felderíthessük. Ám a Hegel-kritika egy -
kétségtelenül igen elvontan megfogalmazott -részletéb ő l annyi átlát-
ható, hogy „kultúra"-fogalmának azokat a történeti antinómiáit, amelye-
ket Lukács már a Drámatőrténetben megfogalmazott s kés őbb A re-
gény elmélete alapelvévé tett, itt sem haladja meg. Esztétikai és el-
méleti princípiumok, a hegeli rendszer egészére jellemz ő , jogosulatlan 
egymásba játszásának és összekapcsolásának egyik gyökerét Lukács 
itt abban jelöli meg, hogy Hegel egyszerre és együtt kívánja meg ő rizni 
a szellem egyes fejlődésmozzanatainak organikus-m űalkotásszer ű  
egységét és zártságát, totalitás-jellegét egyrészr ő l, s a hasonló, relatív 
beteljesülésekkel sosem megeléged ő  továbbhaladás racionalisztikus 
tendenciáját másrészr ő l - ami elvileg csak fogalom - és szintcsúsztatá-
sok, a dialektikus módszerrel ellentétes transzcendenciák állandó, bár 
rejtett bevonása révén sikerülhet. Hegel szerint „mind a konkrét fogalom 
szubsztenciálódásának elve, mind a magasabb és kiteljesedettebb fokai 
felé való továbbhaladás elve ugyanaz a megszüntetve meg ő rzött ellent-
mondás kell hogy legyen, valójában azonban a kett ő  soha sincs teljesen 

9° Nem térhetünk itt ki arra, hogy mindezek a gondolati átalakítások meghatározott 
problémákat , nehézségeket is magukkal hoznak . Lukács már 1911 telén a maga 
számára úgy jellemzi megí гаndó esztétikáját mint „alázatos negatív teológiát" -
Napl6 (Ms), 1911. nov. 23. -, s ez a jellemzés különösen találó a magánvaló 
műalkotás EвztбNkában fellép5 koncepciójára: az ellentétek abszolút különb-
ségeken túli egységeként megjelen ő  műalkotás valóban messzemenбkig haso-
nul a negatív teológia emberi értelem számára felfoghatatlan , emberi fogalmak-
kal adekvátan elvileg megragadhatatlan és kifejezhetetlen „üres " Istenéhez -
mint ahogyan jelentkeznek mindazok a módszértani-fogalmi nehézségek i s . 
amelyek e koncepció klasszikus alakjából oly jól ismertek. (Más kérdés, hogy -
mint sok minden egyéb - e felfogás sem jelenik meg ellentmondásmentesen 
a kéziratban: a Flegвl-fejezet egyes megjegyzései kétségkívül ellentmondanak 
e megállapításoknak.) S noha az elsó fejezet utolsó részében Lukács épp ezekre 
a problémákra kívánja megadni a módszertani feleletet , igen valószín ű , hogy az 
1916-18-as kéziratnak - a korábbival való összehasonlításban - épp szűkebb 
esztétikai szempontból jelentkező  absztraktsága összefügg e nehézségekkel 
is. 

9' Id. mú 256. o. 
92  Uo. 465. o. 

azonos szinten, hanem az els ő  mindig az esztétikai, a második pedig az 
elméleti tendencia fölényén alapul" . 93  Epp ebben a megoldatlan proble-
matikában látja Lukács az empirikus történelem a fogalomfejl ődés örök 
dialektikus folyamatába való (Jogosulatlan) belejátszásának rendszer -
tani szükségszer űségét Hegel rendszerében. Bármennyire absztrakt 
szinten folyjék is ez a tárgyalás, az érintett problematikában nem nehéz 
felismerni a fiatal Lukács kultúra-elméletének konstans dilemmáját: a 
zárt kulturális totalitást teremtő , ám önmaguktól fejl ődésképtelen, s az 
állandó immanens fejlődés racionalisztikus elvét megvalósító, ám „me-
chanikus", egységes kultúrává szervez ődni képtelen világtörténelmi kor-
szakok feloldhatatlannak vélt ellentétét. 

A Művészetfilozófia és az Esztétika álláspontja közti különbségeket 
vizsgálva feltétlenül szólnunk kell még egy problémáról, mely önmagá-
ban ugyan nem visel olyan általánoš-fogalmi jelleget, mint a korábban 
érintettek, ámde annál jelentősebb Lukács összfejlödése szempontjá 
ból: a hegeli filozófiához való viszony kérdésér ő l. Az 1912-14-es kéz 
iratban Hegel lényegében - Schopenhauer és Schelling mellett - az új-
kori platonizáló esztétikák egyik reprezentánsaként szerepei 94  s kétség-
telen, hogy ezen belül is a schellingi hagyomány szerepe Lukács számá 
ra ekkor jóval jelentősebb. Hegel voltaképpen csak egyetlen vonatko 
zásban nyer hangsúlyosabb említést - mint a m űvészet legjelentősebb 
történetfilozófusa 95  -, noha Lukács itt is szembenáll a hegeli koncep-
ció elméleti alapfeltevésével, a klasszikának egyedüli normává való vál-
toztatásával. 

Alapjában változik meg ez az értékelés az Esztétikában. Hegel itt ép-
pen úgy jelenik meg - mind összrendszere, mind esztétikája vonatko-
zásában -, mint a platonizmus „absztrakt" transzcendenciájának leküz-
dését célzó „konkrét" idealizmus legnagyobb újkori képvisel ője. S ami 
ennél is fontosabb - maga az egész kézirat (a pozitív-teoretikus fejeze-
teket is beleértve) egyetlen kritikai-polémikus küzdelem a hegeli filozó-
fia szellemével. E m ű  konzekvensen kantiánus alaporientációja egyér-
telmű , s Lukács ennek talajáról bontakoztatja ki nagyszabású, a filozófiai 
rendszer egészét felölel ő  Hegel-értelmezését és bírálatát (melynek 
egyes momentumait a korábbiakban, utalásszer űen érintettük). Am ezen 
szembenállás tényénél nem kevésbé szembeötl ő  az, hogy ekkor már a 
hegeli rendszer jelenti számára a transzcendentális-kritikai idealizmus 
egyedüli alternatíváját - az ezzel szemben egyedül lehetséges teoreti-
kus és világnézeti álláspontot, amellyel saját felfogását, kidolgozásának 
minden egyes lépésénél, konfrontálnia kell. S egyes, korántsem mellékes 
jelentőségű  kérdések vonatkozásában a közvetlen Hegel-hatás ténye 
kétségtelen - maga Lukács által is kiemelt. Az esztétikai fenomenoló 
gia feladatát és módszerét - a disszertációba felvett, korábban írt Fe-
nomenológia-fejezet tartalmával ugyan igen kérdéses összhangban96 - 
az Esztétika hangsúlyozottan (Husserllel szemben) a hegeli hagyomány 
szellemében értelmezi. 97  Hasonlóképp a m űalkotás konkrét-ellentmon-
dásos, dialektikus szerkezetének koncepcióját, amelyet a Művészetfilo-
zófia (mind terminológiájából, mind a történeti utalásokból kit ű nő lég) 
még Schelling és a német romantika esztétikájával kapcsolt össze, 
most már98  egyértelműen Hegelhez köti, s a hegeli dialektika szellemé-
ben értelmezi át. 

1918-ban megjelent néhány kisebb írásából jól látható, hogy marxista 
fordulatát közvetlenül megel őzően sem változik meg a fiatal Lukács filo 
zófiájának kantiánus alapbeállítottsága - ha ezen vonatkozásban vala 
miféle változásról egyáltalán beszélhetünk, ez inkább a kanti etikának 
egy, a fichtei aktivizmus szellemében történ ő  átértelmezésében nyer ki-
fejezést. Söt, még az 1918 végi, nagy világnézeti fordulatát követ ő  
első  tanulmányokban is Kant és Fichte szerepel els ődlegesen azon pol-
gári gondolkodók gyanánt, akiknek filozófiai tradícióival ekkori, sajátos 
marxizmusát vonatkozásba hozza. 99  Aszó szigorú értelmében a fiatal 
Lukács nem volt hegeliánus sohasem. Ám az az intenzív harc a hegeli 
filozófia asszimilálásáért és leküzdéséért, amelyet A regény elmélete 
és az Esztétika tükröz, kétségtelenül lényegesen hozzájárul marxista 
fordulatának elméleti el őkészítéséhez. A fiatal Lukács - mint ezt Lucien 
Goldmann már korábban megjegyezte - valóban személyesen küzdötte 
magát végig a polgári gondolkodásnak azokon a f ő  iskoláin és irányza-
tain, amelyeknek jelentőségét a marizmus kialakulása és egyben ter-
mékeny, alkotó elsajátítása és alkalmazása szempontjából senki nála 
mélyebben meg nem világította. 

93  Uo. 421. o. 
9° Lukács: Neidelbergi müvІszetilіоzбfia. Id. kiad. 43. o. 
~ s L. uo. 227. o. 

E kérdéssel is a már említett szerkesztbi utószóban foglalkoztam bbvebben. 
~ ' Vö.: „A fenomenológia fogalmának vonatkozásában csak annyit jegyeznénk meg 

itt, hogy inkább a hegeli, mintsem a husserli értelemben fogjuk felfogni: mint azt 
az utat, amelyet a 'természetes', átél ő  embernek meg kell tennie, mígnem esz-
tétikai szubjektummá (alkotóvá és befogadóvá) változik." (NeidNberger Aes-
thуtlk. Appendix I. Werke. Bd. 17. 225. o.) A kérdés részletes-tartalmi tárgyalá-
sát az elsó fejezetben találjuk. 

эΡe L. Lukács: Nildelb.'gi eszt'üka, id. kiad. 417. o. 
Э9  Errő l részletesebben Vajda Mihály tanulmányában : A dMi.kNka nyomiban. 

(kézirat) 



A heidelbergi kéziratok keletkezéstörténetér ől szólva nem lehet nem 
említeni még egy momentumot: e több mint hetven éven át kiadatlanul 
maradt szövegeknek megvan a maguk, meglehet ősen illusztris hatás-
története. A kéziratok ugyanis mind Lukács heidelbergi, mind budapesti 
környezetében szemmel Ithatólag jól ismertek voltak, s különböz ő  mér-
tékben hatást gyakoroltak énnek egyes tagjaira. Természetesen itt nem 
vállalkozhatunk arra, hogy tartalmilag elemezzük Lukács és az alább 
megemlítendő  gondolkodók közti —kétoldali — kapcsolatokat,t 00  csupán 
néhány egyszer ű  ténybeli összefüggésre kívánjuk felhívni a figyelmet. 

Így például a heidelbergi anyagok ismeretében nem nehéz észreven-
ni, hogy Max Weber ismert hivatkozása Lukácsra A tudomány mint 
hivatásban 101  kétségtelenül e kéziratokra vonatkozik, s hogy az el őadá-
son keresztül vonuló összehasonlítás, illetve szembeállítás tudomány és 
m űvészet között tanalmilag is sok vonatkozásban egybeesik Lukács 
álláspontjával, illetve függ t ő le. 

Természetesen sokkal szorosabbak az összefüggések Lukács és 
Bloch esetében. Épp a kettejük közti szellemi kapcsolat (különösen a 
világháborút megel őző  időben) igen szoros volta következtében kifeje-
zetten félrevezet ő  lenne egyszer űen felsorolni mindazokat a tartalmi és 
fogalmi mozzanatokat, amelyek vonatkozásában Az utópia szelleme 
megegyezni látszik a Művészetfilozófia álláspontjával: az esetek egy 
részében nyilvánvalóan nem egyoldalú hatásokról, hanem egy közösen 
kialakított álláspontról van szó. Ezért csupán az érintkezés néhány. 
egész kétségtelen mozzanatára utalnánk. Igy Bloch, általános formá-
ban Lukácsra hivatkozva, 102  átvešzi és a zenére alkalmazza a „tiszta 
forma — valóságalkotó transzcendentális forma — visszatért tiszta forma" 
a Fenomenológia-fejezetben kidolgozott megkülönböztetését, a m űvé-
szet szociológiai összefüggéseir ő l szóló fejtegetései 103  pedig világosan 
kapcsolódnak a Történetiség-fejezet koncepciójához. Másrészr ő l Az 
utópia szelleme félreérthetetlen polémiát folytat a Művészetfilozófia 
álláspontjával: Lukács dilettantizmus-definíciójához kapcsolódva (s 
Lukácsot megintcsak általános formában említve), Bloch leszögezi: 

a m űvésznek nem kell mindig olyannyira tisztán magánvaló-m űsze-
rűnek lennie, hogy élményei elválaszthatatlan kapcsolatba lépjenek a 
mű  specifikus m űnemének technikai formáival, csakhogy elérje a har-
mónia praestabilitást a látomás, a forma és az ez utóbbiban el őször el-
nyert dologi anyagiság k őzőt# (...). A modern m űvész számára ismét 
lehetségessé vált (...) a m űalkotásnak a feltartóztató és távolság-te-
remtő  forma-fogalom nélkül való létrehozása (...). Más szavakkal: el őtör 
a mondandónak egy új, tudattalanabb és őseredetibb hangsúlyozása, 
amely semmiképp sem riad vissza a dilettantizmus vádjától, s őt amely-
nél a dilettantisztikus, az apriori dilettantisztikus, a tisztán 'tartalom-esz-
tétikai' — amennyiben csak távoltartjúk tő le az egyéni szegényesség, a 
negatív kifejezés tulajdonképpeni kontárkodását — metafizikai fokra jut: 
minden élvezés elhárításának, a m ű  helyett az Én-kimondás elnyerésé-
nek metafizikai fokára; (...) Épp ezért a m űvészi ettő l kezdve ismét úgy 
jelenhet meg, mint átvitt látnoki adomány." 104  Csak ezeknek, a maguk 
polemikus tartalmában csupán a lukácsi kéziratok ismeretében világos-
sá váló, nem csupán a modern m űvészet, de az egzisztenciális, illetve 
történetfilozófiai perspektívák eltér ő  megítélésén alapuló megjegyzé-
seknek a fényében válik élhet ővé Blochnak a lukácsi esztétikáról 
általános ítélete: „Ezen esztétikai vélemény tökéletes kifejtését ugyan 
Lukácsnál láthatjuk meg, nála azonban ez egy olyan beszédmódból 
ered, amely a m űvekbe és formákba kapaszkodik bele, ám végs ő  soron 
mégsem ezeket, hanem csupán alkalmukból — vagyis ironikusan, köz-
vetve, esszéisztikusan — a legtávolabbi, eredetileg elnyert mélyértelmet 
célozza. Ez az eljárás az egyedi esetekben kétségtelenül rendkívül 
gyümölcsözően hathat, azonban egészében egy rendszer módszere-
ként, a m űalkotás-honoknak általános formaelemzések alapján történ ő  
jelfejtése gyanánt mégis csak túlzottan kiemeli a lényegtelent, nem rög-
zítheti önkényesség nélkül a rejtjelszer ű  formaviszonyok bens ő  hatá-
rait és örökkévalóvá teszi az újkori, csupán stilszer ű , nem-leíró alkotás-
kényszer vesz ődséges, nem igazi, flauberti jellegét.' 105  

Nem kevésbé szorosak és bonyolultak Mannheim első  írásait a heidel-
bergi kéziratokkal összef űző  kapcsolatok. Megint csak teljesen utalás-
szerűen: 1917 őszén tartott (s 1918-ban megjelent) el őadásának, a Lé-
lek és kultúrának egész fogalmi apparátusa Simmelre és Lukács 

1 Ó0 A fiatal Lukács—Mannheim viszonyról I. D. Kettler: Culture and Revolution: Lu-
kíca in the Hungarian Revolution of 1918. in: Telis 1971. Ni.  10 

10 ' „Vagy mint ahogy a modern esztéták (kimondva, mint például Lukács György, 
vagy gyakorlatilag ) ebbб l az elöfeltételbб l indulnak ki : 'vannak múalkotások' — és 
felteszik a kérdést: Hogyan lehetséges ez (értelemszer űen) ?" Max Weber: Ál-
lam, politika, tudomány. Közgazd. és Jogi Kiadó, Budapest 1970. 154. o. L. 
még ugyanerrб l Marianne Weber visszaemlékezéseit : Max Weber. Heidelberg 
1950' kül. 508. és 533. o. 

102  „Annak számára, ami ebben ábrázolást nyer, bevezetem a szбnyegnek mint tisz-
ta formának és a valóságnak mint beteljesült , rátaláló , konstitutív formának az 
elбször Lukács által használt segédfogalmát." Geist der Utopie. München—
Leipzig 1918. 97. o. L. még 23-26., 37-43. o. 

03  Uo. 89-92. o. 
104  Uo. 179-180. és 182. o. 
105 Uo. 178. O. 

ugyanitt kimondott (egyértelm ű lég a Művészetfilozőfíára vonatkozó) 
esszéire, illetve az er ősen ezen esszék szellemében felfogott M űvé-
szetfilozófiára vezethető  vissza — aminek következtében az életfilo-
zófiai tendenciák Mannheimnél még jóval er ősebbek, mint az 1912-
14-es Lukács kéziratban. Ez utóbbira Mannheim többször is explicite hi-
vatkozik. „Az ember ugyanis képes arra —írja —, hogy mikor már teljesen 
eltávolodott a kultúrobjektiváció a lélekt ő l, s az arról már nem mond 
semmit, akkor számára még mint forma élhet és külön nézhet ő  s ilyen 
inadaequat módon is jelent számára valamit (...). Maga az esztétikai 
szemlélet egy ilyen inadaequat szemlélet, s Lukács — aki ennek az 
egész inadaequat nézés elméletének felfedez ője - az egész esztétikát 
mint az inadaequat nézés rendszerét építi fel." 106  Átugorva most az 
első  variánsában 1918-ban magyarul megjelent Az ismeretelmélet 
szerkezeti elemzése c. tanulmányát (amely különben újra explicite hi-
vatkozik Lukács Esztétikájára 107), az 1921-ben napvilágot látott Ada-
lékok a világлézetértelmezés elméletéhez c. írásában már (vagy még 
mindig — bár hivatkozás nélk(]I) a lukácsi Esztétika messzemen г. hatá-
sával találkozunk. Maga a tanulmány egész alapkérdése mintha a Hei-
delbergi esztétika első  fejezetének szavaival lenne megfogalrnazva: 
„Ez a bizonyos, magán- és magáért-valóan meghatározhatatlan anyag, 
a próté hülé (melyről még csak egységességét sem állíthatjuk), több 
féle módon van adva számunkra: esztétikai, vallási, etikai módon, más-
részrő l pedig az elméleti felfogásmódban. A többi megformálással 
szemben a gondolkodás paradox folyamata abban áll, hogy az egyszer 
már (esztétikai, vallási stb. kategóriákban) megformáltat folyvást elmé-
leti-logikai formákban méegyszer birtokba akarja venni (...). Az észté 
tikai, a vallási 'élmény' szintén nem mentes mindenfajta formáktól, csak-
hogy ezek sui  gin iris  és az elméleti-logikaiaktól alapvet ően különböző  
formák. Ezeket a formákat és az általuk megragadottat mégegyszer 
— sajátos mivoltuk csorbítása nélkül — 'visszatükrözni', az elméletibe 
'átfordítani' vagy legalábbis logikai formák révén 'körbezárni' — ez a fel-
adata az elméleti munkának, amely már a tudományel őttes elméleti 
tartományban, a mindennapi tapasztalatban elkezd ődik (...). Miért nem 
elegendő  az számunkra, hogy a 'm űvek' világát esztétikailag nézzük, 
miért akarjuk az így 'meglátottat' egy számára lényegileg idegen beállí-
tottságban mégegyszer 'gondolni'." 708  

Végül Hauser Arnold 1918-ban megjelent első  nagyobb tanulmánya, 
Az esztétikai rendszerezés problémája 709  lényegében nem más, 
mint kísérlet a lukácsi Esztétika álláspontjának egy (sz űkebb értelem-
ben vett) ortodox kantiánus esztétikai koncepcióval vaió összeegyez-
tetésére. A tanulmány kiindulópontként teljes egészében akceptálja az 
1916-18-as heidelbergi kézirat konceptuális alapsémáját (a m ű re külön-
ben —részben a Logos -cikkre, részben a kéziratos els ő  fejezetre — expli-
cite hivatkozik), s ugyanakkor igyekszik megmutatni, hogy Lukácsnak az 
az álláspontja, miszerint egyedül az egyes-konkrét m űalkotások képvi-
selik a voltaképpeni esztétikai értékobjektivitást, amellyel szemben az 
esztétikum, a m űvészet mint olyan csupán a másodlagos-levezetett, el-
méleti absztrakció jellegével bír, jogosulatlanul. Az esztétikai tételezés 
különböző  „nívóinak" megkülönböztetésével, mindenekel őtt a „minden 
élménybeliségen túli" esztétikai forma, az „esztétikum" lehet őségét 
megteremtő  fogalmának bevezetésével — visszautasítva Lukács Kant-
kritikáját — Hauser az esztétikai szféra koherens—egységes „rendszer-
szerkezetét" igyekszik igazolni, amelynek alapján a m űalkotások világai-
nak Lukács által leírt pluralitása kin ő . 

Több mint fél évszázad telt el azóta, hogy Lukács heidelbergi írásai 
ezeket az oly különböz ő  irányú gondolkodói reakciókat kiváltották. A 
most először valóban elérhet ővé váló kéziratok fogalmi apparátusa sok 
tekintetben kétségtelenül idegenként hat a mai olvasóra, ám mégsem 
csak fontos adalékot jelentenek a XX. század egyik legjelent ősebb gon-
dolkodójának szellemi fejlődéséhez. A problémákra — s nem csupán az 
esztétikaiakra —, amelyekkel Lukács egész ifjúkorán keresztül küszkö-
dött: az élet egyéni és kollektív „megformálhatóságának" kérdésére, 
ma sem ismerjük — sem praktikusan, sem teoretikusan — a feleletet. Épp 
ezért őrzik meg a ma számára is a következetes végiggondolásnak, a 
végső  következményekig elmenésnek azok a kísérletei, amelyeknek 
épp a heidelbergi kéziratok az egyik legjelent ősebb dokumentumai 
Lukács ifjúkori életm űvében, nemcsak elméleti relevanciájukat, hanem 
emberi, mint Lukács mondaná: kanonikus jelentőségüket. ❑ 

Első  magyar nyelv ű  közlés. 1976-ban készült és megjelent németül a Die 
See/e und das Leben, olaszul a la scuola da Budapest: sul giovane 
Lukács [A budapesti iskola az ifjú Lukácsról], La Nuova Italfa, Firenze 
1978. kötetben. 

06  lukács: Lélek és kultúra. Budapest 1918'  15-16. o. Az „inadaequat nézés" 
mannheimi termínusában nem nehéz felismerni a „konstitutív félreértés" lukácsi 
fogalmát. 

07  L. K. Mannheim: Wissensozioiogie. Luchterhand 1964. 173. o. — A rövidebb 
magyar variáns az Atheneum 1918. 5. és 6. füzetében jelent meg. 

' 08  Uo. 99-100 0. 
'09  Atheneum  1918.6'  füzet 330-357. o. 
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LU KACS 1918-1919-ben 

„Lukács kommunistaként való fellépése teljesen megdöbbentette bará-
tait... Megtérése két vasárnap között történt: Saulusból Paulus lett.' 
„Amikor Lukács tudtul adta a kommunizmushoz való megtérését, senki 
sem tudta mit jelentsen ez." Lukács egykori barátai, Lesznai Anna és 
Hauser Arnold vallottak így David Kettlernek a hatvanas években.' Egy- 

, behangzó állításuk nem meglepő . Lukács 1918 decemberében még 
megjelentette a Szabadgondolatban A bolsevizmus mint erkölcsi 
probléma c. írását. „A bolsevizmus azon a metafizikai feltevésen ala 
pul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy lehetséges, mint Razumihin 

s mondja a Bűn és bűnődésben: az igazsághoz keresztülhazudni ma-
gunkat. E sorok írója nem képes ezt a hitet osztani, és ezért feloldha-
tatlan erkölcsi dilemmát Iát a bolsevik állásfoglalás gyökerében." 2  -
A kommunizmushoz való megtérésével a feloldhatatlan dilemmát fel-
oldotta. Vajon a bolsevizmusról alkotott felfogása változott-e meg, azaz 
nem gondolta többé, hogy az azon a metafizikai föltevésen alapul. 
mely szerint a rosszból jó származhatik, vagy pedig maga is képessé 
vált osztani ezt a hitet? Egyélelm űen állíthatjuk, hite változott meg. Ké-
pessé vált osztani a hitet, hogy a rosszból jónak kell származnia, mert a 
szocializmusnak meg kell valósulnia. S arra a belátásra jutott, hogy 
megvalósításához nem áll rendelkezésünkre jó, erkölcsileg jó eszköz. 
Persze Lukács hitei nem a maguk egészében változtak meg ilyen 
hirtelenséggel. Hite egy olyan társadalomban - egy ideje maga is szo-
cializmusnak nevezi -, egy olyan társadalom lehet őségében, amely kive-
zet a kapitalista elidegenültség poklából, hosszabb ideje kialakult már 
A bolsevizmus választása csak eszközválasztás volt, a már sokkal 
korábban megválasztott cél megvalósításának eszközéé. 3  

'David Kettler: Marxismus und Kultur. Mannheim und Lukács in den Ungarischen Re-
volutionen 1918/19. Luchterhand, Neuwied und Berlin 1967. 64. o. 

2  Lukács: A bolsevizmus mint erkólcsi probléma. In: Tđrténelem és osztálytudat. Mag 
vető , Budapest 1971. 17. o. (Továbbiakban: TO) 

A Theorie des Romans-szal megjelenő , majd a Dбsztojevszkij inter-
pretáció töredékes megfogalmazásaiban mindig újra és újra felbukkanq 
demokratikus utópia egy szocialista demokrácia utópiája, hiszen két 
meghatározó mozzanatát képezi egyrészr ő l az elidegenülés (a kultúra 
elidegen(ћ ltségének) megszüntetése, másrészről a minden osztály-
meghatározottságtól mentes közösségi viszonyok kialakítása, a „min-
den szociális determináltságból"^ való kiemelkedés. Sőt, még az is egy-
értelműen világos, hogy ennek a demokratikus-szocialista utópiának 
a marizmusra, pontosabban a „proletárság ideológiájára" is van vo-
natkozása. Hogy ez a vonatkozás ekkor még negatív, azt -úgy vé-
lem - nemcsak Lukács gondolkodása, hanem a korabeli nemzetközi 
proletármozgalom állapota is determinálja. „ A proletárság ideológiája, az 
ő  szolidaritásgondolata ma még oly absztrakt, hogy nem képes - az 
osztályküzdelem harci fegyverein kívül - igazi, az élet minden megnyil-
vánulására kiható etikát nyújtani." 5  - veti oda 1916-ban a közösség ke-
resése közben. Arról pedig, hogy a proletárság szolidaritásgondolata 
valóban mennyire absztrakt volt, 1914-ben bárki meggy őződhetett. 

Lukács már a „bolsevizmushoz való megtérését" megelözöen is 
szocialista volt. Szocialista a szocializmus szó szűkebb értelmében is. 
A Theorie des Romans-korszak demokratikus-szocialista utópiájának 
szocializmusa e szó modern értelmében még jogosan megkérd őjelez-
hető. Nem azért, mert a szocializmust nem politikai terminusokban írja 
le, hanem mert szocializmusának vonatkozása sincsen a politikára. 
Vagy megmarad utópiának e szó közvetlen értelmében (s itt nem a meg-
valósíthatatlanság az érdekes - ebben a vonatkozásban nincsen olyan 
jövőre orientált társadalomkép, amelyik eleve elmondhatná magáról, 
hogy nem utópia -, hanem az átmenet problémája, lehet ősége iránti kö-
zömbösség), vagy az átalakulást az ember bels ő  megváltoztatásának 
útján gondolja el. Természetesen: az ember bels ő  megváltoztatása 
minden valóban jövőre orientált társadalomképet jellemez. De a szocia-
lista elmélet hozzáteszi ehhez: az emberi bels ő  megváltoztatásának 
útjában külső  akadályok - intézmények -állnak; ezeknek eltávolítása 
politikai cselekvést kíván. 

Ez a gondolat els ő ízben 1918-ban jelenik meg Lukácsnál. Amint 
megjelenik, a német filozófián iskolázott, a 20. századi polgári gondolat 
egyik legragyogóbb teljesítményét már maga mögött tudó szocializmusa 
forradalmibb lesz a nyugat-európai szocializmus majd minden kora-
beli megnyilvánulásánál, az egyetlen Rosa Luxemburgot leszámítva, 
akinek magatartása és gondolatvilága viszont az elkövetkez ő  néhány 
évben a legmélyebb nyomokat hagyja majd Lukács sajátos bolse- 
vizmusбn. Lukács első  - már nem elvont-utópikus szocialista megnyi-
latkozása hozzászólása A konzervatív és progresszív idealizmus 
vitáján. Hogy szocializmusa itt már nem elvont, azon most persze nem 
értek többet, mint hogy a politikai cselekvés mint eszköz már szerepet 
játszik az etikai idealizmus célkit űzésének - a léttel szembeni perma-
nens forradalomnak - a megvalósításában. 

A Bolsevizmus-cikk szocializmusát nevetséges lenne kétségbevonni. 
Ez a cikk a bolsevizmust éppen mint a - megváltásként vár - szocializ-
mus megvalósításának inadekvát eszközét utasítja el, nem pedig a 
szocializmust magát. A szocializmus akarása éppenséggel oly er ős már, 
hogy Lukács -életének egyetlen ilyen pillanata volt csak - a tö гténelem 
által hirtelen nekiszegezett alternatívában a szociáldemokrácia útját 
választotta. 1918-ban demokratikus szocializmusa már politikai válasz-
tást követel, nem tud megnyugodni egy elvont utópizmusban. Ez a 
választása késztette kés őbb arra, hogy cikkét - amelynek filozófiai 
relevanciáját nehezen lehetne kétségbevonnj - „elvont-ízetlen érvekkel 
ékesített, félresikerült szellemi kozmetikázás"-nak min ősítse6  - teljes 
életművének fényében alapjában véve jogosultan. 

Ha már szocialistává lett, s a történelem a szociáldemokrácia versus 
bolsevizmus alternatíva elé állította, akkor abban, hogy végül az 
utóbbit választotta, semmi megdöbben őt nem talál az életm ű  egészé-
nek mai olvasója. Hogy hitének átbillenését konkrétan mi okozta, mi adta 
a gyakorlati lökést a kommunista párthoz való csatlakozására - nem 
tudjuk, de tulajdonképpen érdektelen is. Az pedig, hogy Luxemburgot 
és Liebknechtet a szociáldemokrata hadügyminiszter emberei Lukács-
nak a kommunista pártba való belépése után néhány nappal gyilkolták 
meg, minden esetre megerösítette őt elhatározásának helyességében, 
mint ahogyan megerősítette a szociáldemokrácia viselkedése a magyar 

Azt hogy Lukács romantikus antikapitalizmusában kezdettб l fogva benne rejlik az elidege-
nültség történelmi-szociális magyarázatának, s ezzel -bármilyen elvontan is — egy szocia-
lista perspektíva választđsának lehetбsége, tudomđsom szerint Fehér Ferenc mutatta ki 
először Balázs Béla és Lukács szövetsége a forradalomlg c. tаПulmđnyđbаП  (Irodalom-
történet, 1969). Fehér tanulmányának alapgondolataira építve a kérdést (simmel és Lu-
kács viszonyán keresztül megvilágítva) részletesen elemzi Andrew  Arab  n Lukács' Path to 
Marxism (1910-23) c. írásában ( Telis, No. 7.). Itt szeretném megjegyezni, hogy ez a két 
írás, valamint Paul Breines Introductione (Bevezetés Lukács Régi kultúra és új kul Krá-
jának angol kiad đsához, Telis No. 5.) nélkül jelen taiiulmányom alapgondolatát nem tud-
tam volna kialakítani. 

° Lukács: Halálos fiatalság. In: Magyar irodalom — magyar kultúra. Magvető , Budapest 
1970.  116.0.  

6  Uo. 
6  Lukács: Marxista lepődésem 1918-1930. TO 698 0. 



polgári forradalomban is (I. Jogrend és erőszak). Elhatározására azon-
ban nem feltétlenül kellett ilyen küls ő  eseményeknek hatniuk. Hiszen 
A bolsevizmus mint erkölcsi probléma megírásakor sem válasz-
totta a szociáldemokráciát a maga empirikus létében: „Esetleges félre 
értések elkerülése végett hangsúlyoznom kell, hogy itt mindenütt csak 
a legélesebben tipizált és legtisztább erkölcsi állásfoglalások lehet ősé-
geit hasonlítjuk össze. Hogy mindkét oldalon lehetnek könnyelm űen. 
felelősség nélkül vagy önérdekbő l stb. cselekvők, és hol, melyik típus 
van tényleg többségben, az nem tanozik ezeknek a fejtegetéseknek 
körébe."' 

I.  

„Ki vagyunk osztva. Megvan helyzetünk. 
Mit tehetnénk e szabály ellenében?! 
Mint mozdulatlan csillagok az égen, 
változhatatlan rajzunk, jellemünk." 

József Attila 

„Oh, forradalmak, miért késtek? 
Vér, vér, vér, 
Be meg fog szépülni az Ember, 
Ha vérben jól megmosdik egyszer 
S be megjavul." 

Ady 

A bolsevizmus elutasítása A bolsevizmus mint erkölcsi problé 
mában a bolsevizmus — bizonyára egyoldalúan értelmezett — hegelianiz 
musának elutasítását jelentette. Az érvelés sarkkövét annak a „meta-
fizikai föltevés"-nek tagadása képezi, mely szerint a rosszból jó szár-
mazhatik, mely szerint a rossznak pozitív történelmi szerepet tulajdonit-
hatunk. A cikkben Lukács expressis verbis ki is mondotta: A proleta-
riátusnak Kant és Fichte gondolkodását kell tettre váltania, azt a gon-
dolkodást, melyik a többi között „Hegelben (...) leién a haladás útjáró! " . 3  
A bolsevizmus elfogadásához tehát Lukácsnál a kanti-fichtei idealiz-
must, az „etikai idealizmus"-t kellett Hegelnek felváltania. 9  A hegelianiz-
mus alapvető  jellemzője Lukács szerint a „különböz ő  valóságnemek 
túlságosan egy síkra hozása", lét és követelmény azonosítása, mint 
majd később, A történelmi materializmus funkcióváltozásának első  
változatában, a ténylegesen elhangzott el őadásban mondja: a tudomá 
sul nem vétele annak, hogy az objektív szellemnek és az abszolút 
szellemnek nem azonos a története. Lukács a Bolsevizmusban, majd 
később a Funkcióváltozásban azt állítja Marxról, hogy hegelianizmusa 
akadályozta őt abban, hogy saját szociólóg!ája és történetfilozófiája kö-
zött differenciálni tudjon (itt a történetfilozófiába az etika is beleértend ő ). 
de a Taktika és etikáról , és a hasoncím ű  kötet másik két filozófiai írásá-
ról ugyanígy elmondhatjuk: szociológia és történetfilozófia bennük is 
összemosódnak, ha specifikus módon is. Ennek az összemosódás-
nak pedig éppen az a sajátossága, hogy az etika leválik a történet 
filozófiáról, s a történelmileg cselekv ők (ideértendők a nem-cselekv ők is) 
magánügyévé, lelkiismereti problémájává lesz történelmi cselekvésük 
mindenfajta erkölcsi vonatkozása. A különböz ő  valóságnemeknek ez 
az összemosása — ha egészen kiélezetten akarunk fogalmazni — nem 
pusztán lehetővé teszi a rossz történelmi szerepének, pozitív történelmi 
szerepének elfogadását-elismerését, hanem végül is eliminálja a prob 
lémát. Minthogy Lukács szerint „Hege! rendszerének nincs etikája  ", 70  
rendszerében a „rossz", az erkölcsileg negatív végezetül is nem pozitív 
szerepet játszik ill ,  játszhat, hanem semmiféle szerephez sem ju' 

Ha a jó és a rossz erkölcsi értékakcentussal egy ilyen módon felfogott 

Lukács: A bolsevizmus... TO 17. o. 
e Uo.  14. 0.  

Az olvasó joggal teheti fel a kérdést: miféle önkényesség tette lehet бvé — a Marxot máz 
kétségtelenül igen jбI ismerő  — Lukács számára, hogy a hegelianizmust mint a bolseviz-
mus specifikumát fogja fel és tárgyalja, s ne vegyen tudomást Marx hegelianizmusáról? 
A cikk ismerб i tudják, hogy nem errő l van szó. „Bármennyire a hegeli 'List der Idei' mód-
jára konstruálta is meg Marx ezt a történetfilozófiai folyamatot , hogy tudniillik a proletaria-
tus a maga közvetlen osztályérdekeiért küzdve küzdi ki a világ felszabadítását minden 
zsarnokság alól, a döntés pillanatában — és ez a pillanat most itt van — elkerülhetetlenne 
válik a lélektelen empirikus valóságnak és az emberi , az utópikus , az etikai akaratnak ezt 
a szétválasztđsát meglátni ." (UI.) Nagyon is tisztában van Marx hegelianizmusával, ép-
pen azt teszi felelőssé „a marxi szociológia korszakalkotó ténymegállapítása" (Uo. 13 
o.), az osztályharc és az osztálytágozódás elmélete, valamint „a marxi történetfilozófia 
utópikus posztulátuma" (Uo.), az eljövend ő  világrend számára adott erkölcsi célkitúzés. 
az etikai idealizmuson alapuló kommunisztikus világrend különbségének elmosásáért. 

° Lukács: Taktika és etika. In: Utam Marxhoz I. Magvető , Budapest 1971. (Továbbiakban 
UM) 192. o. Sem itt, sem a későbbiekben nem vizsgáljuk, mennyiben adékvát, ill. meny-
nyiben egyoldalúaz a Hegel-kép, amelyhez Lukács e korszakában viszonyul. Az két-
ségtelen, hogy egyoldalú . Hegelt Lukács majd csak a Tónéneiem és osztéiytudat nagy 
Fldologiasodés — tanulmányában teszi a helyére. 

hegeliánus rendszerben egyáltalában megjelenik, racionálisan levezet-
hetetlen, a tapasztalat i rracionalitásából származó mozzanatként— ahogy a 
Taktika és etikában is —, akkor sem lehet relevanciája magára a törté-
nelemre, „magánügy" marad. Hajszál híján a kanti dualizmus áll el ő t-
tünk. A különbség azonban nagyon is lényeges. Kant jelenségvilága 
statikus világ, a polgári társadalom állandó önreprodukciója. A jelen-
ségvilágnak éppen úgy nincsen történelme, ahogyan nincsen az intelligi-
bilis világnak sem. S kapcsolatuk ugyan nem racionális, a teoretikus ész 
számára felfoghatatlan viszony, de az erkölcs tartalma — nem erkölcs 
ként! — mégis realizálódik vagy legalábbis realizálódhat jelenségvilág-
ban. Jog és erkölcs Kantnál éppen nem tartalmában, hanem formájá 
ban különbözik. Az erkölccsel megfejelt hegelianizmusban, a Taktika 
és etika koncepciójában azonban az erkölcsi világ a maga tartalmában 
lesz realizálhatatlan. Hegel világa mozgásban van: történelem, ha az 
eleve adott abszolút szellem önkibontakozásának történelme is. 11  Olyan 
világ, amelynek mozgásai nem a meglévő  mechanizmus keretein belül, 
hatásukat illetően csak az egyénekre vonatkoztatottan mennek végbe, 
hanem forradalmasítják az egészet, totális átalakulást eredményeznek. 
A hatás nem egy vagy több, kevés vagy sok egyes egyént érint, hanem 
az emberi élet feltételein hajt végre irreverzibilis változásokat. Amíg a ke-
retek változatlanok, amíg nincsen történelem, a tetteket lehet a szándék 
felő l közelítve megítélni: a tettek hordereje — minthogy nincsen történe-
lem — nem lehet történelmi. Amint azonban vannak olyan tettek, melyek 
a maguk történelemalakító lényegénél fogva univerzális horderej űek, 
rájuk már nem vonatkozhat a megítélésnek ez a módja. Létrejön az er-
kölcs irrelevanciája. De az erkölcs irrelevanciája csak akkor fogad-
ható el, ha a világtörténelmi horderej ű  tettek nem emberi, hanem ember-
feletti célokat valósítanak meg, ha a világtörténelem az abszolút szellem 
kibontakozásának — szükségszer ű  vagy teleologikus, determinált vagy 
preformált, egyremegy — története. Ha az ember tettei okozta világ-
tđ rténelmi változások egy Isten nélküli világ tényleg embert ő l függő  vál-
tozásai, akkor nemhogy megsz űnnék az ember erkölcsi felel őssége, 
de a végtelenszeresére növekszik. Mert: immáron nemcsak a szán-
dék, a következmény sem „a küls ő , velünk nem tör ődő  mechanikus 
erők világában" 12  van. 

A következményért is vállalt felelősség világában semmiféle kate-
gorikus imperatívusz nem segít már. Kant világában, ahol csak fenn-
tartó mozgások vannak egy önmagában mozdulatlan — mindig így volt, 
mindig így lesz — világban (tulajdonképpen Kant az, aki teljes egészében 
a politikai gazdaságtan álláspontján állt) a kategorikus imperatívusz 
betölti a maga funkcióját. „Az etika az egyénhez fordul, és ennek a 
beállítottságnak szükségszer ű  következményeként az egyéni lelkiis-
meret és felel ősségérzet elé azt a problémát helyezi, hogy úgy kell 
cselekednie, mintha az ő  cselekvésén vagy nem-cselekvésén múlna 
a világ sorsának azon fordulata, amelynek eljövetelét el őmozdítani vagy 
megakadályozni az aktuális taktika hivatása." 13  A „mintha" tulajdonkép-
pen minden problémát megold. Az ember erkölcsösen cselekszik, ha 
úgy cselekszik, mintha minden rajta múlna, mintha az ő  cselekedeté- 
vel kezdődne a történelem, mintha cselekedete a saját természetének 
világában pszichológiailag, a küls ő  természet világában egy mechani-
kus-kauzális sorban determinált nem lenne. De determinált! A következ-
ményekért tehát az embert nem terheli felel ősség. 

És ha megsz űnik a világ mozgásának szükségszer űsége? Ha egyes 
tetteken — ezek a történelmi tettek — valóban a világ sorsának a fordu-
lata múlik? Elég-e akkor a legjobb szándékkal cselekedni? 

Lukács a bolsevizmust választó Taktika és etikában a történelmi 
szükségszerű séget választja, mert a különböz ő  valóságnemek össze-
mosása nélkül, lét és követelmény összemosása nélkül elméletileg nem 
alapozható meg a rossz pozitív történelmi szerepe. De a követelmény-
nek a lét szintjére hozása — tehát egy történelmi teleológiára épül ő  
történetfilozófia — is megjelenik, s megjelenik a létnek követelmény-
szintre emelése, az ember, a történelmileg cselekv ő  ember abszolút 
erkölcsi felel őssége is. Egyrészrő l azt mondja, hogy „mivel a végcél 
nem mint utópia, hanem mint elérend ő  valóság van tételezve, a vég-
célnak az aktuális el őny fölé való helyezése nem jelentheti a valóságtól 
való elvonatkoztatást, bizonyos ideálok valóságra kényszerítésének 
kísérletét, hanem a végcél megvalósulására irányuló, a társadalmi 
valóságon belül m űködő  erők felismerését és cselekvésbe való átté-
telét." 14  Kísérletet tesz tehát lét és követelmény viszonyának dialektikus 
megfogalmazására. Ez a megfogalmazás azonban korántsem elegen-
dő  a bolsevizmus választásához . A bolsevizmus mint erkölcsi prob-
léma megírásakor jogosultan látta úgy, hogy ez a mozgalom igenis rá 
kívánja kényszeríteni a maga —erkölcsileg pozitív — végcélját a fennálló 
valóságra, hogy a bolsevizmusban a transzcendencia igenis er őszakot 
követ el az adott valóságon. Az, hogy vannak olyan, a „társadalmi való 
ságon belül m űködő  erők", melyek a „végcél megvalósítása fölé 

" L. Marx: Gazdaségi-filozбflai kéziratok Budapest 1962. 114. o. 
z Lukács: A lelki szegénységről. UM 75. o. 

" Lukács: Taktika és etika. UM 193-194. o. 
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irányulnak", csupán conditio sine qua non ennek az eroszaknak a s 
keréhez. Jogosulttá az er őszakot, az erőszakot mindenkivel szemben. 
aki „ma még nem akarja ezt az új világrendet", 15  semmi más nem 
teheti, mint a történelemnek minden egyes történelmi cselekv ő  felett 
álló szükségszerűsége. Nem egyedül a Taktika és etika, hanem a 
vele körülbelül egyidőben született A szellemi vezetés kérdése és 
a 'szellemi munkások' (a Taktika és etika c. kis kötet második tanul 
mánya), valamint a KMP els ő  Központi Bizottságának letartóztatásat 
követően íródott Jogrend és erőszak azok, ahol Lukács bolsevizmus-
hoz való csatlakozását megalapozó történelmi szükségszer űség-gon-
dolat a legegyértelm űbben fellelhető . Kevés marxista írás akad, amelyik 
olyan nyílt őszinteséggel mondaná ki az ember eszköz-szerepét a 
történelemben mint Lukács utóbb említett cikke:,,... was menschliche 
Kraft  in der Geschichte zu leisten vermag, ist nichts anderes als eme 
Bewusstmachung der Notwendigkelt der Weltgeschichte". 16  Kevésbé 
kiélezetten és sokkal árnyaltabban fogalmazza meg a kérdést A szelle-
mi vezetés ..., a geometriai axiómák rangjára emelve a társadalmi fejl ődés 
törvényszerűségeit. ,,...néhány fontos megállapítás (...) melyek 
olyan — tovább nem bizonyítható és bizonyítandó — alapjai a társada 
lom létének és megismerhet őségének, mint amilyenek a geometria 
sarktételei a tér tudománya számára. Ilyen tételek például a következ ő k 
a társadalom fejl ődését kizárólag a társadalmon belüli er ők (a marxista 
felfogás szerint az osztályharc és a termelési viszonyok átalakulásai) ira-
nyítják; a társadalom fejl ődésének egyértelm űen meghatározható, még 
ha esetleg tökéletlenül is felismert, iránya van; ez az irány az ember 
célkitűzésekkel bizonyos, még ha esetleg tökéletlenül is felismert 
összefüggésbe hozható: ez az összefüggés felismerhet ő  és tudato-
sítható, és a tudatosítás folyamatának a fejl ődésre magára pozitiv 
hatása van. Végül: ez az összefüggés, melyr ő l beszélünk, azért lehet-
séges, mert a társadalom mozgatóer ő i függetlenek ugyan minden egyes 
emberi öntudattól, akarattól és célkit űzéstő l, de életbelépésük egyedül 
emberi öntudatok, akaratok és célkit űzések formájában lehetséges. 
Azt hiszem, ez mindmáig a legátgondoltabb megfogalmazása egy 
olyan marxista történetfilozófia alapjainak, amelyik a társadalom fejl ő  
désének egyértelm űen meghatározható irányára épít. — Látszatra ez 
a történetfilozófia egy igen lényeges ponton, a leglényegesebb ponton 
túllépett Hegelen. Benne az abszolút szellem önfejl ődésének, önkibon-
takozásának helyére immanens történelmi er ők lépnek — és ez nemcsak 
látszatra van így. A felsorolt tételek bizonyos értelemben valóban axió-
mák: függetlenek egymástól. Tételezhetjük a történelem immanenciá-
ját akkor is, ha a társadalmi fejl ődésnek egyértelm űen meghatározhatd 
irányt, szükségszer ű  tendenciát tulajdonítunk. De csak akkor, ha egy-
ben a történelemben cselekv ő  egyes embert a polgári társadalom 
bírásra redukált, partikuláris, minden más egyedt ő l elszigetelt önz ő  
egyedeként fogjuk fel. Ha minden egyes ember „érdekeinek" megfe-
lelően cselekszik, akkor cselekedeteik egymást keresztez ő  véletienjeibő ' 
valóban többé-kevésbé egyértelm űen meghatározható a társadalom 
egészének „mozgása". Ezek a társadalmi mozgástörvények azonban 
nem lesznek valóságos fejlődés-törvények: magának a polgári társa-
dalomnak a törvényei lesznek. Hegelnek a történelem immanenciáját 
kellett „feláldoznia" az abszolút szellem oltárán. A hegeliánus marxiz-
musnak az abszolút szellemet az immanencia oltárán. A kettő  közös lé-
nyege: az egyes emberi öntudatok, akaratok és célkitűzések töké-
letes történelmi irrelevanciája. 

Ez az, amit Lukács nem tud minden további nélkül elfogadni. Végs ő  
soron ugyanis még az egyes ember egészért való abszolút, elbír-
hatatlan felelősségét is emberibbnek érzi ennél. — A rosszon keresztül. 
a rossz által meg kell valósulnia a jónak. Ha ez a kell az egyes ember 
felett álló, az egyes ember felett érvényesül ő  történelmi szükségszer ű  
ség, akkor a jó megvalósulása nem megvalósulása a jónak, akkor az itt 
lejátszódó történelmi folyamat nem az emberi történelem igazi kezdete. 
Miféle felszabadulás az, amelynek mint folyamatnak az e9Yes emberi 
öntudat csupán eszköze? 

A kell: belső  követelmény, a kell: az új világrend akarása. Akarat. 
amelyik nem köthet semmiféle kompromisszumot. „Minden kompro-
misszum (...) végzetes az igazi végcél szempontjából." 18  A mérleg 
nyelve átbillent: a Bolsevizmusban az igazi credo quia absurdum est 
az lenne, „hogy az elnyomatásból nem fog ismét az elnyomottak küzdel 
me az uralomért (...) következni", 19  s Lukács az abszurdumot nem 
akarja hinni; a szociáldemokrácia útjának választása ezzel szemben 
„csak" emberfeletti er őt, az ember önfeláldozását követeli meg. A Takti-
kában viszont az utóbbi út t űnik abszurdnak, s az el őbbi — a bolsevizmus 
elfogadása — lesz megvalósítható áldozattá, a végs ő  emberi tragédia 
vállalásává. 

5  Lukács: A bolsevizmus... TO 15. 0. 
'6 Lukács: Geschichte und Klassenbewusstsein. Luchterhand, Neuwoed und Berlin 
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A Taktika és etikában a szúksegszeruseg gondolata nem olyan 
egyértelmű  és pregnáns mint a A szellemi vezetésben. Ahhoz, hogy 
a rosszon keresztül a jó egyáltalában megvalósulhasson, az elnyomás-
ban születő  szabadság ne legyen abszurdum, Lukácsnak bizonyos 
összevonásokat kellett végrehajtania. 

Mindenekelőtt kétélelm űvé kellett tennie acélkit űzés transzcendens 
áját. A végcél transzcendens, mert „az adott társadalmi valóság keretein 
(...) túl" helyezkedik el. Immanenciájának tételezése a fennálló társa 
dalom kereteinek elfogadását jelenti ill. jelentené. „A végcél eme 
mmanenciája, illetve transzcendenciája, mindenekel őtt azt a különb-
séget rejti magában, hogy az els ő  esetben az adott jogrend mint a 
cselekvés taktikai kereteit szükségképpen és normative meghatározó 
elv van megadva, míg a társadalmilag transzcendens célkit űzés eseté-
ben az mint puszta valóság, mint reális hatalom szerepel, s a vele 
való számolásnak legfeljebb célszer ű ségi értelme lehet." 20  Másrészrő l 
azonban ez a transzcendens célkit űzés az osztályharc-elméletben 
mmanenssé válik. „A marxi osztályharc-elmélet (ebb ől a szempont-
ból teljesen a hegeli fogalomalkotást követve) a transzcendens célkit ű -
zést immanenssé változtatja." A fogalmazás homályossága, pontat-
lansága (az osztályharc elmélete változtatja acélkit űzést immanenšsé) 
nem véletlen. Ha az osztályharc maga változtatná a transzcendens cél-
kitűzést immanenssé, akkor acélkit űzés magában az osztályharcban 
értelemszer űen nem lenne jelen, az osztályharc acélkit űzés puszta esz-
köze lenne. Ezzel azonban — eszköz és cél másnem űsége folytán —
a bolsevik állásfoglalás gyökerében rejl ő  erkölcsi dilemma továbbra is fel-
oldhatatlan marad. Lukácsnak egynem űsítenie kell tehát, másodszor, 
eszközt és célt. „A proletariátus osztályküzdelme egyszerre maga a cél-
kitűzés és annak megvalósulása. "27  ,,...az 'eszköz' nem másnem ű  a 
célhoz képest (...), hanem acélnak magának közeledése önmegvaló-
sulásához. Ami azt jelenti, hogy a taktikai eszköz és a végcél között fo-
galmilag megfoghatatlan átmenetek vannak; sohasem lehet el ő re 
tudni, melyik — taktikai — lépés fogja már magát a végcélt megvalósí-
tani." 22  Ebben az egynem űsítésben — mint látjuk — végül a végcél maga 
s statikus állapottá lesz, megsz űnik „permanens forradalom" lenni ;,a lét 
mint lét, mint az etika ideálját el nem ér ő  valami ellen", 23  megszűnik 
.abszolút forradalom" lenni. 

Végül is a Taktika ezen összemosások eredményeképpen — egy 
átmeneti pillanatra — eljut azok szükségképpeni konzekvenciájához: 
az etikai kérdésfeltevés irrelevanciájához. „Minden eszköz jó, amely-
ben ez a történetfilozófiai folyamat öneszméletre, valóságra ébredésre 
jut, éš minden eszköz rossz, amely ezt az öneszméletet elhomályosít-
ja." 24  „Úgy látszik, mintha ezzel az etikai kérdésre is meg lenne már adva 
a felelet (és bizonyos tekintetben meg is van már adva), mintha a helyes 
taktika követése már magában véve etikus is volna." 25  Itt azonban 
a racionalizáló egynem űsítés — mint midenütt! — beleütközik az anyag, a 
fakticitás irracionalitásába. 26  A marxizmus mindezideig nem vetette fel a 
kérdést —így a Taktika és etika —, hogy „a társadalmilag helyes célok 
akarása — tekintet nélkül a cselekvés belső  rugóira — már magában véve 
etikus-e. Pedig nyilvánvaló, hogy az etikai kérdésfeltevés csak itt kez-
dődhet; aki a kérdésfeltevésnek itt adódó kettéágazását tagadja, az 
tagadja az etikai lehet őséget, és ellentétbe kerül a legprimitívebb és 
legáltalánosabb lelki tényekkel: a lelkiismerettel és a felel ősségérzet-
tel." 27  

És a szintek ismét összemosódnak. Az egész lét felemelkedik a 
követelmény szintjére, mert most maguk „... a szocializmust megvaló-
sító osztályérdekek és az azokat kifejezésre juttató osztályöntudat világ-
tö гténeti hivatást jelentenek", 28  szemben a Hozzászólással vagy a Bol-
sevizmussal , ahol ezek más és más szinteket reprezentálnak. A Bol-
sevizmusban ezt mondotta:,,  Es  akkor el kell válnia, hogy a szocializmus 
eme világmegváltó szerepe csakugyan a világ megváltásának vállalt 
és akart hordozója-e — vagy pedig ideologikus burka-e csupán reális 
osztályérdekeknek, amelyek a többi osztályérdekekt ő l csak tartalmilag, 
de nem minőségben, nem erkölcsi jogosultságban különböznek." 29  
A létben adva van a szocializmus világmegváltó szerepe; de hogy ez 
a szerep önző , partikuláris érdekek ideologikus burka-e csupán, vagy 
valóban az erkölcsi világrend megvalósulása, az csak a proletariátus 
osztálycéljainak megvalósulási folyamatában, a proletármozgalom gy ő -
zelme után dő l el, az erkölcsi világrend mint célkit űzés a mozgalom 
empirikus létében nem rejlik benne. A lét nem tartalmazhatja az erkölcsi 
világrendet, magának a létnek, „a puszta szociológiai szükségszer űség- 

20  Lukács: Taktika és etika. UM 187. o. 
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nek" (tegyük hozzá, bármely szükségszer(iségnek) nem lehet mozzana-
ta az erkölcsi világrend. Hegelnek nincsen etikája. 

Miképpen jelenthet hát a proletáröntudat világtö гténelmi hivatást, mi-
képpen lehet min őségben, erkölcsi jagosultságban valami más és —
magától értetődik — magasabbrend ű  minden eddig jelentkezett padi 
kuláris-, csopo гtérdeknél? .....hogy a helyes cselekvés igazán és helye-
sen szabályozóvá válhassák, az osztályöntudatnak felül kell emel-
kednie puszta valóságbeli adottságán, és vjlágtö гténelmi hivatott-
ságának és felel ősségének tudatára kell ébrednie. Mert az az osztály 
érdek, amelynek elérése az osztályöntudatos cselekvésnek tartalma, 
nemcsak az osztályhoz tartozó egyének egyéni érdekeinek összessé-
gével nem egyenlő , hanem még az osztálynak mint kollektív egésznek 
aktuális, pillanatnyi érdekeivel sem. A szocializmust megvalósító 
osztályérdekek és az azokat kifejezésre juttató osztályöntudat világt ő r 
téneti hivatást jelentenek. 30  

Ennek a világtörténeti hivatásnak a betöltése, az osztályöntudatnak 
puszta valóságbeli adottságán való felülemelkedése — nem más, mint 
a szocializmus választása. A szocializmust bárki választhatja, mint-
hogy az semmiféle osztályérdekb ő l le nem vezethető . Csakhogy a szo-
cializmus választásával együtt egyszersmind olyan erkölcsi felel ősséget 
is vállal, amelyik sokkal súlyosabb a „normális", érdek-motiválta cselek-
vés felelősségénél. Az utóbbi nem vezet túl a fennálló világ keretein. 
nem alkalmas a transzcendens célkit űzés megvalósítására, de nem 
válhat olyan b űnök forrásává sem, amelyek messze felülmúlják e fenn -
6116  világ „közönséges" bűneit: nem válhat „metafizikai" b űnök forrásá-
vá. A szocializmus választása Lukácsnál — ami most már egyenesen 
azt jelenti, hogy ha a legcsekélyebb lehet őséget is látjuk a megvalósí-
tására, akkor hozzá kell fognunk — az „emberi sors leküzdhetetlen, tra-
gikus konfliktusait" 31  hordja magában. A szocializmus megvalósítása 
olyan cselekedetek végrehajtását követeli t ő lünk — e tekintetben nem 
változott Lukács álláspontja a Bolsevizmus óta —, amelyek b űnnel ter-
hesek. Semmiféle etika nem simíthatja el, nem tagadhatja le „az 
emberi sors leküzdhetetlen, tragikus konfliktusait". S ha acél, amelyért 
elkövettük a b űnöket, mégsem bizonyult realizálhatónak, akkor is teljes 
felelősséggel tartozunk értük, ha a legjobb szándékkal és a legjobbat, az 
erkölcsi világrend megvalósítását akarva követtük el őket. — A leg 
szigorúbb etika, amelyik valaha is létezett: ha a következmény pozitív. 
egyedül a szándék dönt a cselekedet erkölcsi megítélésénél. Ha 
pedig negatív, akkor egyedül a következmény. 

Nem új ez az etika Lukácsnál. Fehér felhívta a figyelmünket arra, hogy 
milyen kísértetiesen azonos A lelki szegénységről és a Taktika 
etikai koncepciója. „Tisztának maradni b űn, csalás és kegyetlenség 
közepette." 32  —így A lelki szegénységről;  A Taktika és etikában 
ugyanez Hebbei szavaival megfogalmazva: „Es ha Isten közém és a ne-
kem rendelt tett közé a b űnt helyezte volna — ki vagyok én, hogy ez alól 
magamat kivonhatnám?" З3  Kierkegaard a Theorie des Romans-tól le-
küzdöttnek, lebírhatónak t űnt kísértete tér vissza azokban a hetekben. 
amikor Lukács a bolsevizmust választja. Önmagában természetesen 
a kanti etika formalizmusának meghaladása a feltétele azon világ meg-
haladásának, melynek legadekvátabb tükre Kant rendszere. De vajon 
nem jelenti-e ez minden mérték lehetetlenségét? Nem jelent-e valami 
még annál is sokkal embertelenebbet, amit a hegeli abszolút szellem 
világuralma hoz? Nem azt jelenti-e, hogy az ember a racionális, szük-
ségszerűségként felismerhet ő  világszellem helyett az irracionális Is-
tennel, mint urával, találja szemközt magát — soha, semmib ő l és semmi-
képp meg nem tudhatván, hogy jól választotta-e, amit választott? 
De Lukácsnál — Kierkegaard nyomán — mégis van mérték. „Még ha 
két bű n között kell is választanunk, akkor is van még mértéke a helyes 
és a nem-helyes cselekvésnek. Ez a mérték: az áldozat." 34  

És ha valaki nem képes az áldozatra? Ha valaki nem képes arra, hogy 
alacsonyabbrend ű  énjét feláldozza a magasabbrend ű , az eszme oltó 
rán? Hiszen erre csak a „kiválasztottak" képesek (és ebb ő l a szempont-
ból édes mindegy, hogy Ábrahámot Istene választotta-e ki, vagy ő  maga 
tette magát kiválasztottá). Ha elindultunk, járjuk is végig A lelki sze-
génységről útját. Márta azt mondja: „Maga, ha jól értettem, a kasztokat 
akarja metafizikai alapon újból felállítani. Maga tehát csak egy b űnt 
ismer: a kasztok összekeverését." 35  Ha pedig azt hisszük, hogy b űn és 

30  Lukács: Taktika és etika. UM 195-196. o. A megfogalmazás a Történelem és osz-
tđlytudat „beszámításos osztálytudat" fogalmának elsó jelentkezése. Azzal a lényeges 
különbséggel, hogy itt még Lukács kísérletet sem tesz arra, hogy ezt a „világtörténeti hi-
vatást jelentó" osztálytudatosságot az osztály létéb ő l, az osztálynak a társadalomban el-
foglalt „lényegi" helyzetébő l levezesse. Itt legfeljebb arról van szó — ez sincs kifejtve —. 
hogy a proletár lét ad lehetőséget e világtörténelmi hivatás betöltéséhez. Az, hogy a pro-
letariátus osztálylétéb ő l ennek a hivatásnak a betöltése bármiféleképpen is következnék, 
hogy a proletariátusnak, ha felismeri saját helyzetét, el kell vállalnia a feladat teljesítését,. 
egyenesen ellentmond a Taktika és etika koncepciójának. 

' Uo. 196. o. 
32  Lukács: A lelki szegénységről. UM 80. o. 

Lukács: Taktika és etika. UM 197. o. 
3° Uo 196 0. 

A lelki szegenysegrб l uM 87 0  

bűn közötti választás mértéke mindenkinél az áldozat, igenis össze 
keverjük a kasztokat. S valóban az egyedüli, az igazi, metafizikai b űnt 
követjük el. Gyilkolni csak azoknak szabad („annak gyilkos tette lehet 
— tragikusan —erkölcsi"), akik tudják, megingathatatlanul és minden 
kétséget kizáróan tudják, hogy gyilkolni semmi körülmények között 
sem szabad. Ha valóban csak azok gyilkolnak, akiknek számára 
gyilkolni a legnagyobb, a kibírhatatlan áldozat, akkor nem keveredtek 
össze a kasztok. 

De ha azok is gyilkolnak, akik számára a gyilkosság nem áldozat, 
ha éppen azok gyilkolnak, akiknek természetében rejlik a rossz, a bru-
tális, az embertelen, akkor összekeveredtek. S van-e garancia arra, 
hogy ez nem következhet be? — De hát miért kellene azt követelni, hogy 
mindenki tudjon választani b űn és bűn között? Miért kell egyáltalában 
mindenkinek megengedni a b űnt? 

Először: mert a b űnre alkalmas ember kiválasztására nem lehet képes 
más, mint Isten — vagy önmagunk. 

Másodszor: mert az új világ, az erkölcsi világrend megteremtése nem 
kezdődhet azzal, hogy az érte cselekv ők bármely csoportja önmagát 
a kiválasztottak zárt körének tekintve másokat korlátozni kívánjon sza-
badságában, azaz nem kezd ődhet azzal, hogy az erkölcs helvét újra 
csak a joggal töltjük be. 

Magánügy-e tehát a Taktika és etika etikája? Ha a tanulmányt A 
szellemi vezetés..., a Jogrend és erőszak felő l értelmezzük, ha a tak-
tikát a „létszükségszer ű séggel" megvalósuló végcél eszközének tekint-
jük, akkor igennel kell válaszolnunk. Igennel, bár az ügy képvisel ő inek 
e magánügye elviselhetetlen teherként nehezedik vállukra. De ha egy -
szer „behoztuk” az etikát, az többé — mint láttuk — nem ereszt. A sz ű k 
ségszerűség és szabadság merev-antinomikusan kettéválasztott kanti 
világában tetteim erkölcsi mértéke a szándék, minthogy tetteim a küls ő , 
velünk nem tör ődő , mechanikus erők világában leszakadnak rólam, t ő-
em idegenné válnak. S akkor a szocializmust akarni már elég is a fel-
mentéshez. Csakhogy nincsen szocializmus addig, míg tetteim t ő lem 
degenné lesznek, nincsen szocializmus addig, míg szabad a szándék 
es szükségszer ű  a tett. A szocializmust nem lehet akarni, ha nem t ő lünk 
függ, hogy megvalósítható-e. 

Amint azonban ez t ő lünk függ, amint nincs Isten, aki jelölje a tettet, 
s közém és a tett közé állítsa a b űnt, nemcsak a b űn az enyém, hanem 
a következményekért viselt felel ősség is. S akkor a rossz eszköz, a b ű n 
mint eszköz, csakugyan feloldhatatlan erkölcsi dilemmához vezet. 

11. 

„ A lét dadog, 
csak a törvény a tiszta beszéd. " 

József Attila 

Ha a Taktika és etika nem hozott teoretikus megoldást — márpedig 
nem hozott —, akkor Lukács hitének „átbillenését" — teoretikus oldalról 
— megelőző  elképzeléseinek bels ő  bizonytalanságában kell keresnünk. 36  
A Taktika és etika nem teoretikus, hanem credo-szer ű  válasz Lukács 
kétségeire saját régebbi koncepcióját illet ően, amelybő l — ekkor ez a 
meggyőződés alakult ki benne — a kiélezett történelmi szituációkban 
a régi világ erő ihez való alkalmazkodás következik. Arról, hogy ez nem 
a szociáldemokrácia felfogását illet ő  rágalom, felesleges sokat beszélni. 
De Lukács soha nem volt szociáldemokrata, még a Bolsevizmus meg-
rásánakrendkívüli, éséletének-életm űvének szempontjából inkoherens 

pillanata sem egy valóságos szociáldemokrácia, hanem a szociáldemok-
rácia ideáltípusának választása volt. Mégis — vagy talán éppen ezért —
tisztáznunk kell, hogy az etikai idealizmus koncepciója, amelyen Lukács 
korábbi szocializmusa nyugodott, és amelyre a kiélezettség pillanatában 
a szociáldemokrácia ideáltípusának pillanatnyi választása épült, valóban 
az alkalmazkodás ideológiája-e. 

e Az, hogy A szellemi vezetés ill. a Jogrend és er'jszak koncepciója „megoldás", megol-
dás abban az értelemben, hogy a benne tételezett t đrténelmi szükségszer űséget már 
semmi sem keresztezi (maga az erkölcsi dilemma sincs felvetve többé!), kétségtelen. 
Lukács 1919 utáni koncepciójában ez az „etikamentes" vonal él tovább. Csakhogy —
legalábbis 1930-ig — semmiképpen sem abban a formában, ahogyan az említett két írás-
ban. A Történelem és osztálytudat egész korszakának (1920-1930) teóriáját az 
objektivitás és a szubjektum között feszül ő  dualitás feloldatlansága jellemzi, ill. e duali-
tás feloldásának kísérlete a proletariátusban megvalósuló objektum-szubjektum azonos-
ság mítoszában. A szubjektumnak az az egyértelm ű  eliminálása, amely az említett két 
cikkben kétségtelenül jelen van, csak az 1930 utáni id őszak történetfilozófiájában jelent-
kezik újra, amikor már — és ismét még — nem beszélhetünk Lukács önálló filozófiai kon-
cepciójáról. 

Még két másik érvet is felhozhatunk a cikkek koncepcióját a „megértés" teoretikus alap-
jaként felfogó szemlélet ellen: az egyik Lukács személyes nyilatkozata: a fordulatot a Takti-
ka és etika jelentette, annak megírását követ ően lépett be a Kommunista Pártba. E 
késő i nyilatkozatának hitelét akkori figurájával rokonszenvez ő  vagy ellenszenvet tanúsí-
tó kortársainak Lukács-képe egyaránt alátámasztja (Sinkó, Lengyel József). De a másik 
érv ennél sokkal fontosabb: a Tanácsköztársaság alatt íródott egyetlen munkájának sin-
-sen köze az említett két cikk elképzeléseihez 



A koncepció Kantból indít. 3' Pontosabban egy Fichte felő l értelmezett 
Kantból: Kant fichtei átértelmezésének lényegesebb mozzanata: az etika 
formalizmusának tagadása. Érdemes hosszabban idézni felszólalásá-
nak erre vonatkozó mondatait: „A Kant—Fichte-féle etikával szemben 
a leggyakrabban hangoztatott éllenvetés, (...) hogy absztrakt, csak for-
mális, hogy a valóságos (tehát a politikai) cselekvésre vonatkozólag nem 
lehet belő le egyélelm ű  következtetéseket levonni. Ez a felfogás azon-
ban nem áll meg, ha meggondoljuk, hogy. ennek a 'formális' etikának 
célja és tartalma az autonóm, semmiféle küls ő  erőnek vagy hatalomnak 
alá nem vetett, csakis önnön törvényeit követő  és ebben az autonómiá-
ban csakis a jót mint egyetlen lehetséges egyértelm ű  célt kereső  szabad 
akarat. Ennek az ideálnak mint ideálnak a tételezése pedig egy na-
gyon konkrét parancsot jelent (...): azt, hogy minden ember mind magát. 
mind minden más embert, mint ennek az ideálnak lehetséges megva-
lósítóját, de csakis mint ilyent, tisztelni tanozik. Tehát sem magánál. 
sem másnál nem szabad elt ű rnie (és még .kevésbé el őidéznie) olyan 
helyzetet vagy cselekvést, amelyben az ember, legyen az ő  maga vagy 
más, elveszthetné ezt az önállóságot, amelyben bármiféle összefüggés-
nek puszta eszközévé süllyedhetne le. Minden cselekvés és minden 
intézmény progresszív kritikája azonban sehogy sem foglalható össze 
mélyebben és szebben, mint ebben a mondásban: nem szabad, hogy az 
ember valaha is, bárminek kedvéért, puszta eszközzé váljék." зa 

Lukács itt a Kant—Fichte-féle etikával szemben felhozott ellenvetésr ő l 
beszél, de mindaz amit elmond, csak egy fichtei éhelemben továbbfej-
lesztett etikává áll, magára a kantira nem. Nem mintha Kantnál szabad 
lenne, hogy az ember valaha is, bárminek kedvéé, puszta eszközzé 
váljék. Eszközzé tenni az embert Kantnál éppúgy nem szabad, mint 
Fichténél — csakhogy ez a követelmény Kantnál meg is valósítható, meri 
Kant etikája valóban formális. Nem annyiban, hogy egyáltalán ne lenne 
az egyén -magatartására vonatkozó követelményrendszere (itt csak 
annyiban általános-formális, amennyiben minden etika — szükségkép-
pen), hanem amennyiben csak a szándékot kéri számon (az azonos 
tartalmú jog, természetjog, természetesen a következményt  is,  sőt alap-
jában csak a következményt —éppen ezét alkalmas a fennálló keretek 
között az emberi cselekvés tényleges szabályozására, de semmikép-
pen sem arra, hogy a fennálló viszonyok keretein túl nyúljon). Az etika 
csak azt kéri számon, hogy amit tettem (bármi legyen az!), a törvény-
ért tettem-e —éppen azén, hogy ember ember számára eszköz ne le-
gyen. Tettem következményei (melyek eo ipso a jelenségvilághoz tartoz-
nak) nem tartoznak rám, idegenek t ő lem, mint ahogy önmagam fenome-
nalitása is idegen tőlem, az intelligibilis világ noumenális emberét ő l. 
Az így felfogott erkölcsi követelményrendszer nem abszurd, követelmé-
nyei teljesíthetők, és ezen az alapon egyélelm űen eldönthető , adott 
esetben melyik cselekvés az erkölcsös. Csak éppen a követelmények-
kel — nemcsak nem kell — nem szabad számolni. Szándék és követ-
kezmény végső  egységének garanciáját persze Kant is megteremti a 
posztulátumokban — a lélek halhatatlanságában, végs ő  soron Istenben. 
De a kanti etika életképességének éppen feltétele az, hogy ez az 
egység ne legyed földi egység, hogy az embernek cselekvésében 
csak a törvénnyel kelljen számolnia, ne pedig földi vonatkozásokkal. 
Az erkölcsi világrend Kantnál nem err ő l a világról (de nem is ennek a 
világnak!) való. 

Fichténél viszont a kanti mennyország lejön a földre. Fichte szeku-
larizálja Kantot. A jelenségvilág (a szükségszer űség világa) a múlt és 
a jelen. Nem a „természet" világa, hanem a „tökéletes b űnösségé". A 
vele szemben álló noumenális világ, az ember lényegének világa pedig 
az erkölcsi világ, amelyik fel kell hogy váltsa a b űnös jelen világát. 
a nem érvényes lét világát. 

A szekularizáció azonban nem hajtható végre. Nem hajtható végre a 
koncepció egészének módosítása nélkül. A kanti etika lényege, hogy 
a tett erkölcsi megítélése nem érinti a tett világvonatkozását. Ha valaki 
ennek az etikának az alapján, „etikai cselekvéssel" kívánja megvál-
toztatni a világot, akkor ellentmondásba kerül önmagával. Magát az 
„etikai cselekvést" csak a következmény oldaláról lehet meghatározni. 
„Az etikai cselekvés, lényege szerint, az ember bels ő  megváltoztatásá-
ra irányul, arra, hogy cselekvéseinek bels ő  intenciója mind tisztábban és 

3' Kant nagyobb hatással volt Lukácsra , mint ó azt később gondolta és abban a korszaká-
ban, melyről később az volt a benyomása , hogy Hegel felé haladt, kantianizmusa csak 
erősödött - ezt nemcsak szocializmusának elsó kézzelfogható dokumentuma, hozzá-
szólása A konzervatív és progressziv idealizmus vitáján támasztja alá , amelyben kife-
jezetten Kantra és Fichtére hivatkozik , de - mint említettük - maga a Bolsevizmus-cikk 
is szembeállítja a kanti-fichtei haladó koncepcióval schelling esztétikai , Hegel államjogi 
reakcióba-fordulását, valamint - err ől a későbbiekben még igen részletesen beszélünk -
a Diktatúra alatti koncepciója is Kantra és Fichtére épít (igen karakterisztikus , hogy Kant 
és Fichte a Régi kuiúre és új kultúra eredeti variánsában szerepl ő  nevét a tanulmány 
1920-as német nyelvú megjelentetésekor Hegel nevére cseréli fel) - e többé-kevésbe 
aktualizáló jellegú kisebb írások mellett (hogy ezeka számunkra a „gondolatok tárhá-
zának" bizonyulnak , az Lukács gondolkodói nagys ~át dicséri, de nem változtat a té-
nyen, hogy aktuális hozzászólásokról, alkalmi el őadásokról van  szó) mindenek előtt nagy 
kéziratra, A heidelbergi esztétika a bizonyíték. A bolsevizmus mint választás vezeti Lu-
kácsot a maga sajátosan felfogott Hegeléhez - és nem fordítva. 

~a Lukács: A konzervatív és progressziv idealizmus vftéja. UM 185. o. 

világosabban a csupan helyességért akart helyes, az etikai normák-
nak megfelelő  legyen.39  Az etikai cselekvés tehát meg kívánja változtatni 
az embert, meg akarja változtatni az ember természetét, az ember 
természetévé akarja tenni, hogy természete ellenére cselekedjék. 
A megfogalmazásb зз'~n kiélezett paradoxia jelen van Fichténél és nyo 
mában Lukács e hozžászólásában. Mondhatnánk: az ellentmondás nem 
kizárólag Fichte ellentmondása, hanem éllentmondás Fichte és Kant 
között, s Lukács csupán rosszul fogalmaz, amikor az adott összefüg-
gésben — vagy egyáltalán — Kant—Fichte-féle etikáról beszél. De nem —
az ellentmondás valóban Fichte ellentmondása, a fichteanizált kantianiz-
musellentmondása. A fenti meghatározást ugyaniš „lefordíthatjuk" a kö-
vetkezőképpen: az etikai cselekvés azt kívánja elérni (az etikai cselek-
vés következménye az kell legyen), hogy a cselekv ő  ember ne törődjék 
cselekedetének következményeivel. Különben Fichte maga is egészen 
világosan látta elvének bels ő  ellentmondását: „A tudás feladata annak 
a súlyos viszálynak a meg đldása, hogy hogyan egyeztethető  össze esz-
méjének hatékonysága tisztaságával, s lefolyása méltóságával. Esz-
méje nem maradhat rejtve benne, hanem meg kell jelennfé, s meg kell 
ragadnia a világot; e hatékonyságra létének legmélyebb lényege ösztön-
zi. A világ azonban nem képes a maga tisztaságában megérteni az 
eszmét; ehelyett arra törekszik, hogy saját közönséges szintjére húzza 
e. 40  Ugyanarról az ellentmondásról van szó, pontosabban ugyanannak 
az ellentmondásnak másik oldaláról. Az eszme tisztaságát éppen nem-
természeti volta teszi, az, hogy semmi mástól, mint a minden természeti 
kötöttségtő l szabad akarattól nem afficiált. Mihelyt azonban magát a 
természetet kívánja megváltoztatni, mintegy „beleavatkozik" a termé-
szet, a „b űnös jelen" világába, érintkezésbe lép vele, s cselekvését — a 
maga számára negatív — meghatározottságaitól meghatározni engedi 
az emberi természetnek vele, az eszmével, ellentétes meghatározott-

ságai kényszerítik őt, az eszmét, így vagy úgy cselekedni) — elveszíti 
tisztaságát, megsz űnik az lenni, ami, s hogy tudná akkor a természetet, 
a bűnös jelent önmagához emelni? 

Ha az eszme beavatkozik a természetbe, elveszíti a maga eredeti 
meghatározottságát, maga is természetté lesz ahelyett, hogy — amint 
ennek lennie kell — a természet lenne eszmévé . — A paradoxon végjg 
gondolása tudatosítja bennünk: természet és eszme dualizmusa, termé 
szet és eszme dualizmusának tételezése — a polgári világ maga (mely-
nek a kanti rendszer legadekvátabb tükre-kifejez ődése és egyben 
apológiája): burzsoá és citoyen dualizmusa, ahol „végül is az ember, 
mint a polgári társadalom tagja számít a tulajdonképpeni embernek, 
a citoyentő l megkülönböztetett homme-nak, mert ő  az ember a maga 
érzéki, egyéni legközelebbi létezésében, míg a politikai ember csak az 
elvonatkoztatott, mesterséges ember, az ember mint allegórikus, erköl-
csi személy. A valódi embert csak az önzб  egyén alakjában, az 
igazi embert csaz az elvont citoyen alakjában ismerik e 1 . "41  Marx itt —
vitán felül áll —  Kant segítségével írja le a polgári világot. De Marx to-
vább megy. Azt is megmutatja, hogy mit jelent az elvont citoyen uralma 
a valódi önző  emberen, mit jelent a fichtei megoldás: „A politikai élet 
a maga különös önérzetének pillanataiban igyekszik elnyomni előfel 
tételét [kiemelés tő lem — V. M.), a polgári társadalmat és ennek elemeit, 
s konstituálni magát mint az ember valódi, ellentmondás nélküli emberi 
nemi életét. De erre csak azáltal képes, hogy erőszakos ellentmondás-
ba kerül saját életfeltételeivel, csak azáltal, hogy permanensnek ny!I 
vánítja a forradalmat." ,,...elmegy az élet m еgszüntetéséig, a guillotine-
ig." 42  Amíg az eszme győzi le, gyű ri maga alá a természetet, amíg 
rákényszeríti a természetre, hogy ne legyen önmaga (ezzel önmagát 
is eredeti „tiszta" — kett ős értelemben — meghatározottságának fel-
adására kényszerítvén), addig az ember valóságos szabadságáról nem 
lehet szó. A szabadság nem a természett ő l való szabadság, hanem 
a szabad természet . (Marx naturalizmus=humanizmus gondolata.) 

Mindez áll Fichtére, s —szükségképpen — a fichtei koncepcióelfogad-
hatatlanságát jelenti számunkra, de áll-e Lukács hozzászólására? Hi-
szen gondolatmenetének egyik sarkalatos pontja az etikai cselekvés 
megkülönböztetése a politikai cselekvést ől, illető leg annak megha-
tározása, hogy milyennek kell lennie az etikai idealizmuson alapuló poli-
tikának ahhoz, hogy valóban az etikát szolgálja. Lukács éppen hang 
súlyozza, hogy „az etikai idealizmus szükségképpen tagadja a politikai 
autonómiáját". 43  

Az öncélú-autonóm politikai cselekvésnek és az etikai cselekvés-
nek ez a distinkciója azonban nem a Fichte által idealizált forradalmi 
politikai cselekvés bels ő  ellentmondásainak a feltárását jelenti, hanem 
egy mindenfajta filozófiai-etikai bázist nélkülöz ő , tökéletesen nem for-
radalmi, a fennálláshoz, a fennálló követelményeihez alkalmazkodó 
reálpolitika és a forradalmi cselekvés szembeállítását. Az etikai cselek-
vés az önző  magánemberrel, az homme-mai szemben a társadalom, 

39  uo. 181. 0. 
40  J. G. Fichte: A tudás emberének lényegérбi... In: Az edkбlcstan rendszere. Gondolat, 

Budapest 1976. 540. o. 
41  Marc: A zsidókérdéshez MEM 1. köt. 370. o. 
a2  uo. 359. o. 
<3 Lukács: A konzervatív... UM 183. 0. 



tudatos átgondolása Lukácsot mégis újra negatív állásfoglalásra kény-
szeríti, mielőtt majd a Taktika és etikában az emberi sors leküzdhe 
tetlen, tragikus konfliktusaként élve át választását, egész életére elköte 
lezi magát a bolsevizmus, természetesen annak ideáltípusa mellett. 

Nem volt könnyű  számára á közbüls ő  negatív állásfoglalás. Hiszen 
a pillanat által kényszerített szociáldemokrácia vállalása nemcsak ifjú 
kora „filozófiai vérmérsékletének", tragikus heroizmusra hajló alkatának 
nem felelt meg - látta is annak összes bels ő  problémáit, tudta jól, hogy 
mindegyik állásfoglalás szörnyű  bűnök és mérhetetlen eltévelyedések 

lehetőségeit rejti magban"  46  tudta, hogy ezt választva a bolsevizmus 
ellenében egy alkatának ugyan nem megfelel ő , de legalább erkölcsileg 
veszélytelen utat választ. Vagy talán éppen az, hogy ebben is rejlett koc-
kázat, tette számára egyáltalában lehetővé a mellette való állásfogta 
Iást? Inkább az utóbbi magyarázat a helytálló. Az adott pillanatban - és 
ez talán a Hozzászólás fichtei koncepciója valamennyi konzekven-
ciájának átgondolásából eredt - a bolsevizmus erkölcsi problémáját lé 
nyegében megoldhatatlan kérdésként kezeli (kiállni mellette „frivolság" 
lenne tehát), a szociáldemokrácia útjának választása ezzel szemben 
csak" emberfeletti lemondást és önfeláldozást követel. Furcsa, mond 

hatnánk „frivol" fogalmazás. A szociáldemokrácia, amely emberfeletti 
emondást és önfeláldozást követel! De ne feledkezzünk meg arról, 
hogy a szociáldemokrata magatartás ideáltípusáról van szó. Azaz egy 
olyan - soha nem volt - magatatásról, amelyik küls őre semmiben 
nem különbözik az átlagos szociáldemokrata magatartástól, bels ő leg 
azonban semmiféle alkalmazkodást nem jelent. ,,...jelenti az - ideigle-
nes -együttm űködés szükségességét olyan osztályokkal és pártok-
kal, amelyek csak egyes közvetlen célokban értenek egyet a szociál-
demokráciával, de végcéljával szemben ellenségesek. A feladat: megta-
lálni ennek az együttm űködésnek olyan formáját, amely azt lehetővé 
teszi anélkül, hogy acélkit űzés tisztasága és a megvalósítás akaratá 
nak pátosza bármit is veszítsen a maga igazi mivoltából. A veszedelem 
es az eltévelyedés lehetősége ott van, hogy nagyon nehéz, szinte 
keresztülvihetetlen letérni valamely meggy őződés megvalósításának 
egyenes és közvetlen útjáról anélkül, hogy ez a kerül ő  út valami öncé- 
úságot ne kapjon: anélkül, hogy a megvalósítás tempójának tudatos 
meglassítása az akarás pátoszára vissza ne hasson. A dilemma, amely 
elé a demokrácia követelése a szo čializmust állítja, egy olyan küls ő  
kompromisszum, amelynek nem szabad belső  kompromisszummá vál 
nia-" 47  

Ez is kerül ő  út. Az eszme itt is politikára kényszerül, csak a politika 
eszköze más: er őszak helyett alkalmazkodás. A Taktikában ennek 
erkölcsi problémájáról derült ki, hogy lényegében megoldhatatlan kér-
dés. „Mert hiába hangsúlyozzuk, a legigazabb bels ő  meggyőződéssel, 
hogy ez a szolidaritás csak pillanatnyi, csak aktuális érdekközösség, 
hogy nem több mint egy konkrét cél elérése kedvéért való ideiglenes 
szövetség, elkerülhetetlen az a veszedelem, hogy a szolidaritás érzése 
belekerül az öntudatba, és a szüksége a világtörténeti öntudatot, az 
emberiség ömagára eszmélését mégis elhomályosítja. A proletariátus 
osztályküzdelme nem puszta osztályküzdelem (ha csak ez volna, tény-
leg csak reálpolitikai el őnyök szabályoznák), hanem eszköze az emberi-
ség felszabadulásának, az emberi történelem igazi kezdetének. Minden 
kompromisszum szükségképpen a küzdelemnek ezt az oldalát ho-
mályosítja el, és ezért (...) végzetes az igazi végcél szempontjából." 48  

Az ellentmondás tehát nem a politkai megoldás-forma ellentmondása. 
Az ellentmondás magának a politikai megoldásnak a bels ő  ellentmon-
dása. A szocializmus: az eszme realizációja. „A transzcendens valóság, 
mint feladat áll el őttünk, hogy most rögtön, ebben a pillanatban meg 
kell valósítani azt, a földre kell hoznunk az Isten országát." 49  De Isten 
országát a földön csak földi eszközökkel lehet megalakítani. Ezek 
a földi eszközök pedig nagyon is kétségessé teszik, hogy ami álta-
luk megvalósul, Isten országa lesz-e még. 

III. 

„Családunkban a jó a jövevény. 
Az érdek, mint a gazda, úgy igazgat, -
ezt érti rég, de ostobán, ki gazdag, 
s ma már sejteni kezdi sok szegény." 

József Attila 

Istené még lehet. De miként lehet az emberé? Miként lehet a jót egye-
temessé tenni a világban, ahol csak jövevény? Az emberek érdekeiknek 
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a polgári társadalom (látszatra és e társadalom emberének szemében 
az emberiség) egészét reprezentáló, az erkölcsöt reprezentáló, a politi-
kai államban önmagát kifejez ő  citoyen fellépése önmagával mint önz ő  
magán-emberrel szemben. Azt, hogy ennek a fellépésnek „értelme" csak 
akkor és addig van, amíg az önző  magánember cselekvése veszélyez-
teti az adott társadalom normális funkcionálását, s mihelyt ez a veszé-
lyeztetettség megsz űnt, maga az „etikai cselekvés" válik a társadalom 
számára veszélyessé - de nem úgy, hogy a fennálló társadalmat. 
hanem hogy az életet veszélyezteti, „elmegy az élet megszüntetéséig" 
-, sem Fichte, sem az adott pillanatban teljes-tökéletességgel Fichte 
hatása alatt álló Lukács nem vették tudomásul. 44  Szinte kísérteties a 
permanens forradalom gondolatának jelentkezése az adott keretek 
között, amin Lukács - ki tudja, hogy Marx Zsidókérdésének ismere-
tében vagy sem -éppen azt érti, amit a fenti idézetben Marx is é г . 
De éppen ez mutatja, hogy a kanti dualizmus, a polgári világ dualizmusa 
mennyire meg nem haladott az adott pillanatban. A puszta létez ővé. 
többé már-nem-érvényessé degradálódó intézményekkel szembeni per-
manens forradalom mint megoldás eleve feltételezi elidegenült intéz 
mények permanens jelenlétét a társadalomban. A permanens forrada-
lom mint a polgári társadalom elídegenült, intézményekké merevedo 
viszonyainak állandó-folyamatos leküzdése - a fichteanizmus bels ő  
ellentmondásosságának egy specifikus oldalát képez ő  - ellentmon 
dástól terhes. Ha ugyanis ezek az állandóan újjászület ő , vagy állandóan 
új és új formákban jelentkez ő  emberek közötti viszonyok valóban el-
idegenült jelleg űek, valóban elidegenülnek az embertől, akkor képesek 
határt szabni a forradalomnak - ha pedig erre nem képesek, akkor nyu-
godtan kétségbe vonhatjuk elidegenedett jellegüket. 

A hozzászólásnak belső  ellentmondásához tartozik különben az is -
szintén „levezethető" Fichtébő l, mi több, Lukács itt is kifejezetten Fich-
tére hivatkozik -, hogy a polgári társadalom intézményeir ő l feltételezi: 
lehetnek nem-elidegenedettek. Természetesen szervezett emberi vi-
szonyok nélkül társadalom nem képzelhet ő  el. Ezek a szervezett emberi 
viszonyok azonban éppen azáltal válnak elidegenült jelleg űvé, hogy 
megmerevednek, „id őtlen" formát öltenek, az emberi érintkezést - tehát 
az emberi létet -szolgáló eszközből céllá válnak. Ellenünk vethetik: 
amit Lukács az etikai fejl ődést szolgáló intézményeknek nevez, azok 
el nem idegenedett szervezett emberi viszonyok. Az ellenvetés azon-
ban nem fogadható el: nemcsak azért, mert Lukács példái több mint 
beszédesek - „a tulajdontól egészen a nemzetig és az államig" 45  - ‚ 

hanem azért is, mert ezeket az intézményeket -azáltal, hogy nemcsak 
megszüntetésüket, de teremtésüket is politikai cselekvéshez köti -
összekapcsolja a politikával. Igaz, az etikai cselekvés számára nem 
az egyedül lehetséges útként jelöli meg „a politikán és az intézményeken 
át vezető  kerülő  it"-at - szó van az etikai action directe-rő l is. De mintha 
azt akarná mondani, hogy az egyetlen lehetséges alternatíva a követ-
kező : vagy az action directe (később ezt mint a Pá rt  és osztály alap-
koncepcióját látjuk viszont),. vagy a „kerül ő  út", ahol is az etikai cse-
lekvés útjában álló intézmények eltávolítása (politikai cselekvés) maga is 
hasonló intézmények keretei között zajló cselekvés, újabb állam stb. 
létrehozása. 

A koncepció valamennyi ellentmondása onnan származik tehát, hogy 
Lukács - mint láttuk, egyértelm űen Fichte nyomdokain haladva - a 
transzcendenset, a transzcendens normát kívánja a lét meghatározó 
elemévé tenni. Az eszmét rá akarja kényszeríteni a létez őre. Ha ez -
mindig csak idő legesen, zárt struktúrát soha nem alkotva - megvalósul. 
vagy legalábbis megvalósulni látszik, akkor az eredmény a tartalmában 
önmaga ellentétébe forduló eszme terrorja lesz, ahol azután a legke-
vésbé sem mondható el, hogy olyan helyzetek és cselekvések állaná 
nak elő , amelyben az ember ne veszthetné el önállóságát és ne válna 
a legkülönbözőbb összefüggések puszta eszközévé. 

Egyértelm űen ennek az ellentmondásnak az átgondolása szüli a 
Bolsevizmus-cikk állásfoglalását. Legyen bár a Hozzászólás állásfog-
lalása a maga konkrétságában pillanatnyi felvillanás Lukácsnál -
nagyon kétséges, hogy ilyen tudatos gondolkodónál ez lehetséges len-
ne, de engedjük meg egy pillanatra -, az attitűdјe nem új. És ez az atti 
tűd ezerszer inkább viheti a cselekedni szándekozót, a „tökéletes b ű -
nösség korszakának" engesztelhetetlen ellenfelét a bolsevizmus mint a 
maga konkrét-empirikus létében a „tökéletes b űnösség korszakának 
elaljasodását reprezentáló, de ideáltípusában is ahhoz alkalmazkodn i  
kényszerül ő  szociáldemokrácia táborába. Az ellentmondások mélyen 

4" Lukács életrajz-ír бjának feladata felderíteni a Fichte-hatás keletkezését. A kései lukács 
autentikus önéletrajzi jellegú írásaiban, el őszavakban, interjúkban, ahol szellemi fejlóde-
nét vázolja, emlékezetem szerint csupán utal arra, hogy A regény elméletétő l kezdve 
(pontosabban ebben a műben) jelen van egy Fichte által inspirált utópia, dönt ő  egyezés-
ként azonban nem jelöl meg többet, mint a jelennek a „tökéletes b űnösség korszakaként" 
való felfogását. E felfogásnak a megjelenése, az elidegenedésnek ilyen tragikus szen-
vedélyességgel való elutasítása minden bizonnyal összefügg a világháborúval — s nem 
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hosszabb időszakon át — esetleg más elképzelésekkel párhuzamosan — jelen lev ő  elkép-
zelése volt-e Lukácsnak, vagy csak pillanatnyi inspiráció — erre a jelen összefüggésben 
nem fontos, de nem is tudnék válaszolni. 



megfelelően cselekszenek, másokat - és persze önmagukat is - érde-
keik eszközévé téve. Az ember cselekvését természete - második ter 
mészete? - determinálja. Van-e helye egyáltalában erkölcsnek ebben a 
világban? Van vagy nincs - az erkölcsi világrendet meg kell valósítani. 
Ez Fichte válasza. De aki Kanttal szemben - akinek világában az érdek 
igazgat, és ezért az erkölcs nem-világi (principiel nem az!) - az erköl-
csöt le akarja hozni a földre, a megismerhet ő  jelenségek világába, annak 
választ kell adnia a kérdésre: miként vezethet el az érdek-igazgatta cse-
lekvés az erkölcsi világhoz? 

A kérdést Lukács eddig (vizsgált írásaiban) így tette fel. Feleletet 
nem talált, illetve az egyetlen feleletet (A szellemi vezetés, a Jogrend 
és erőszak felelete) is már túlvezet a kérdésfeltevésen. Csakhogy ez 
a felelet nem pusztán rosszul feltettnek nyilvánítja a kérdést, de két-
ségbe vonja a kérdésben rejl ő  éгtéktételezés jogosultságát is. Egy mo 
mentumot azonban még nem vizsgáltunk. A Hozzászólásban - mint 
már említettük - felmerül az erkölcsi action directe lehetősége is, azaz 
az erkölcsi világrend megvalósítása a politika kikerülésével. Az action 
directe viszont nem felelet a kérdésre, a válasz megkerülése. Ha az 
etikai action directe szocialista variánsát kutatjuk, akkor Sorelre, az 
anarchoszindikalizmusra bukkanunk, amelyik a greve general mitikus 
pillanatáig minden fajta akciótól tartózkodik, politikába nem keveredik. 
az  után pedig az egyetemes testvériség birodalmát látja elérkezettnek. 
Arra, hogy agreve general nem sz űkös érdek-motívumok diktálta, egye-
temes és egyidej ű  szembehelyezkedése az érdek-világgal miképpen 
jöhet létre, Sorelnél egyszer ű  a válasz: az egyre egyetemesebbé váló 
proletársors maga az érdek-világon való kívülrekedés, a mindent ől és 
minden érdektő l való megfosztottság. A proletárnak nincsenek érdekei. 
érdekei csak annak vannak, aki nincs kitagadva a polgári társadalom-
ból. A proletársors egyetemessé válásával éppen ezért automatikusan 
létrejönnek az érdek-világ megsemmisülésének feltételei, nevezetesen 
az egyetemes fellázadás e világ ellen. - Nem lehet vitás, Sorel elképze-
lése Marxra épül. „Mivel a kialakult proletariátusban gyakorlatilag kitel-
jesedett a minden emberiességt ő l, még az emberiesség látszatától 
való elvonatkoztatás is, mivel a proletariátus életfeltételeiben a leg-
embertelenebbé kicsúcsosodott formájukban összpontosultak a mai 
társadalom összes életfeltételei, mivel az ember a proletariátusban el-
vesztette önmagát, de egyúttal nemcsak hogy megnyerte e veszteség 
elméleti tudatát, hanem a többé e i  nem hárítható, többé nem szépíthet ő . 
abszolúte parancsoló szükség - a szükségszerűség gyakorlati kifeje-
zése - közvetlenül fellázadásra is kényszeríti ez ellen az embertelenség 
ellen, ezért lehet és kell, hogy a proletariátus felszabadítsa önmagát. "5'  
Nem vitás, Marxnak ez a gondolata a szocialista action directe elméleti 
alapvetésévé lehetett. Azt természetesen nem vethetjük Sorel szemére. 
hogy Marx más, a Szent család ezen alapvető  gondolatát kiegészít ő  
vagy azzal esetleg ellentétes elképzeléseit nem vette tekintetbe. Azt 
azonban már igen, hogy Marxnak ezeket a gondolatait nem konfrontálta 
a maga korának valóságával. 

Az pedig, hogy nemcsak az emberi életfeltételekt ő l, hanem még az 
emberiesség látszatától való megfosztottság is lázadásra kényszerít -
nem Marx gondolata. Sokan tudták Marx el őtt, tudják azóta is. Az embe-
riesség és az emberiesség látszata közötti differenciának fogalmi tisz-
tázása - az egésznek a mélyén az elidegenedés analízise áll - azonban 
Marx zsenijének m űvé. A polgári társadalom - strukturálisan - lehetet-
lenné teszi tagjai számára az emberi létet. De az emberi létezést ől való 
megfosztottság nem szükségképpen megfosztottság annak látszatától 
is. „A vagyonos osztály és a proletariátus osztálya ugyanazt az emberi 
önelidegenülést képviseli. De az els ő  osztály ebben az önelidegenülés-
ben jól érzi és igazolva látja magát, az elidegenülést saját hatalmának 
tudja és benne egy emberi létezés látszatát bírja." 51  Marx a Kant-Fich-
te-féle felfogás folytatójaként szembeszegül azzal, hogy az emberi léte-
zés látszatát bárki az emberi létezéssel azonosítsa. De mégis megha-
ladva ezt a filozófiát - nem csak látszatra, mint Hegel -, azt állítja. 
hogy nem elegend ő  e látszat látszatként való leleplezése ahhoz, hogy 
valaki ne fogadja el többé emberi létezésként. A látszat leleplezése gya-
korlati aktus; s Marx szerint végrehajtani csak az tudja, aki már emberi 
létezésének látszatától is megfosztatott. 

Bernstein - s ő  soha nem tett mást, mint nagyon okosan, nagyon 
tisztánlátón kimondta a szociáldemokrácia titkát - mint rossz örökséget 
tolta félre Marxból mindezt - mindazt, ami filozófia: elégedjünk meg „az 
emberi létezés látszatával", az maga az emberi létezés. Teremtsünk 
olyan társadalmat, melyben senki sincs megfosztva legalább ett ő l a 
„látszattól". Hiszen, ha senki sincs megfosztva t őle, nem lesz senk i  
sem, aki észrevehetné, hogy az emberi létezésnek csupán a „ látsza 
tóval" rendelkezik. Úgy látszott,, Bernstein igazsága diadalmaskodik, s 
igazságának diadalútja - ezt talán maga sem tudta - már a századfog 
dulón megkezdődött. A munkásosztály - igaz, nem függetlenül harcai-
tól - egyre inkább kivívta magának azt, amit akkor ő  maga és vezérei is 
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emberi létezésnek hittek, amit Marx az emberi létezés látszataként 
jelölt meg. És - akárcsak a vagyonos osztály a Marx-i megfogalmazás-
ban - látszat-emberi létezését saját hatalmának tudta. 

Bernstein mégis - s a dolog gyökerénél - tévedett. Az ember meg-
elégszik az emberi létezés látszatával mindaddig, amíg ez a látszat a 16-
tezés kézzel fogható embertelensége helyére lép. De azután a látszat 
ismét látszatként leplez ődik le, feltárul valóságos embertelensége. 
Az, hogy ezzel szemben az emberi létezés újabb, más látszata ismét 
valóságos emberi létezésnek tűnik, az meglehet. De az emberi létezés 
látszata változó látszatok egymásutánja, és ami a f ő  - az emberiség 
egésze saját hatalmaként nem tudhat mást, mint a valóságos emberi 
létezést. Mindaddig, amíg partikuláris csoport áll partikuláris csoporttal 
szemben, az emberi létezés látszata is valóságos hatalom - hatalom 
mások felett (tulajdon). De amíg az ember hatalma hatalom mások 
felett - addig nincs hatalma saját er ői felett. S mindig lesz olyan partiku-
láris csoport, amelyik a maga kiszolgáltatottságát - azt, hogy másoknak 
hatalmuk van felette - mint a létezés embertelen formáját éli át és fel-
lázad ellene. Bernstein tévedett: lehet, hogy a XIX. század európai 
proletariátusának helyére egy olyan munkásosztály lépett, amelynek 
már tulajdon-hatalma van, ezt az emberi létezés látszataként birtokolja, 
s ezzel meg is elégszik, de amikor ezért a hatalmáért-birtokáért - abban 
a hitben, hogy ez okból is! - milliószám pusztul az els ő  világháború lö-
vészárkaiban, emberi létezése látszatként leplez ődik le önmaga számá-
ra is. S folytathatnánk a tö гténelmet 1968 májusáig, és tovább, mind a 
mai napig. Uj látszatok és új leleplezések. 

Ha nem Bernsteinnek, Sorelnek lenne igaza? Semmiképpen. Igaz, 
a látszat lelepleződik. De mindig új és új látszatok lépnek a helyére -
léphetnek a helyére. Nincs olyan réteg vagy csoport a polgári társada-
lomban, amely végképp és visszavonhatatlanul része és egyben taga-
dása is lenne. Amíg része, vannak - vagy legalábbis elérhet ő  a számára, 
hogy legyenek -érdekei. Nincs olyan dialektika, amelynek megfelel ően 
a puszta érdek-diktálta cselekvés, pontosabban a puszta érdek-kielégítés 
túlvihetne az érdek-megszabta világon, s ha nem része, puszta tagada 
sa, akkor többé nincs - vagy csak negatív vonatkozása van - az érdek-
megszabta világra, ki van annak szolgáltatva és az megsemmisítheti. Ha 
útjában áll, meg fogja semmisíteni. 52  

Semmiféle csoportnak, rétegnek, osztálynak nem - is lehet -érdeke, 
hogy többé ne az érdek szabályozza a világot. Mert - s itt van Marx elle-
nében a marxisták tömegeinek nagy tévedése - az érdek nem azonos 
a szükséglettel. „Az érdek, mint az egyéni cselekvés motívuma, nem 
más, mint a szükségletek 'bírásvággyá' való redukciójának kifejez ő -
dése." „Az 'érdek' fogalmának filozófiai általánosításában a 'polgári 
társadalom álláspontja' tükröz ődik." „Az egyéni érdek, illetve 'általános 
érdek' vagy akár 'osztályérdek' kett őssége Marxnál nem más, mint a 
motiváció oldaláról megragadott kifejez ődése annak, hogy a polgári 
társadalom embere 'burzsoára' és 'citoyenre' szakad szét. Az 'egyéni 
érdek' a burzsoá - bevallott - motívuma, az 'általános érdek' a citoyen 
motívuma. Mindkettő  elidegenedett motiváció, az utóbbinál azonban 
az elidegenedés kettős: az elidegenedett 'egyéni érdek' idegenedik el 
az individuumtól az 'általános érdekben". „Az 'általános érdek', az 
osztályérdek' nem pusztán az emberek élképzelésében él, mint egyéni 

érdekeik ideális ellenpólusa. Az 'általános érdek', illetve 'osztályérdek' 
olyan társadalmi struktúrák kategóriái, melyekben az émbert ő l függet-
len társadalmi hatalmak uralkodnak, melyek az egyes emberek akarata 
ellenére érvényesülnek. Tehát a társadalmi viszonyok fetisizálódása 
(...) tükröződik, fejeződik ki az 'általános érdek' létezésében." „Az egyé-
ni érdek és az általános vagy osztályérdek korrelációk" „Bármelyik 
érdek' oldalára helyezkedni - mind teoretikusan, mint pedig praktikusan 

- annyit jelent, mint belül maradni az árutermel ő  (kapitalista) társadal-
mon, elfogadni annak fetisisztikus karakterét." 53  Mindaz, amit itt Heller 
Ágnes Marx szükséglet-elmélete c. munkájából az érdek fogalmá-
val kapcsolatosan idéztem, nem igazolja-e azt, hogy a „szocializmus 
(...) világmegváltó szerepe" „csupán ideologikus burka" „reális osztály-
érdekeknek", amelyek a többi osztályérdekekt ő l csak tartalmilag, de 
minőségben, erkölcsi jogosultságban nem különböznek ?54  

Maga Lukács az idézett helyen - Bolsevizmus-cikk - tulajdon-
képpen azt állítja. hogy a „döntés pillanatában" válik el, vajon a világ-
megváltó szerep pusztán önz ő  érdekek ideologikus burka-e vagy 
csakugyan a világ megváltásának vállalt és akart hordozója. A Ta-
nácsköztársaság kikiáltása, a proletárdiktatúra megvalósítása után 
azonban nem kérdőjelezi meg többé a lehetőséget, mely szerint a prole-
tariátus érdekeinek érvényesülése azonos az összemberi problémák 
végső  megoldásával. „A proletariátus világtörténeti hivatottsága éppen 
abban nyilvánul meg, hogy osztályérdekeinek teljesülése az emberiség 
társadalmi megváltását hozza magával." 55  

52 A kérdéssel kapcsolatba I. A kđzvetités mítosza és valбsága c. írásomat. 
Heller Agnes : Marx szükséglet-elmélate. Kézirat. 

54 Lukács: A bolsevizmus... TO 14. o. 
Ss Lukács: Az erkбlcs szerepe a kommdnista termelésben. TO 24. o. 



Természetesen a Tanácsköztársaság létrejöttével az egész problé-
mára más fény vetül. A Magyar Tanácsköztársaság nem véres, kegyet-
len, embertelen harc eredménye. Létrejön egyetlen puskalövés eldördü-
lése nélkül — és ami ennél még talán sokkal fontosabb, vagy legalábbis 
Lukács szemében sokkal fontosaőbnak tűnt —, anélkül, hogy a proleta 
riátus külünbözö csoportjai harcba bocsátkoztak volna egymással. Egé-
szen pontosan: létrejötte — nagyon nagy adag öncsalással —úgy volt ér-
telmezhető, hogy a magyar proletariátus egésze „ráeszmélt a maga le-
hetőségeire, és ennek az önmagára eszmélésnek tiszta fényével megte-
remtette a maga egységét, erejét és hatalmát. A 'vezet ők' csak végre-
hajtói voltak ennek az egységes, egységre irányuló akaratnak." 56  Ennek 
az öncsalásnak Lukács elméleti oeuvrejében két egészen egyedülálló —
és jelentőségében is egyedülálló — cikk köszönheti megszületését: a Ré-
gi kultúra és új kultúra, valamint A történelmi materializmus funkció-
vtiltozđsa. 57  A két cikk — nem véletlenül —elmélettel foglalkozóknak tar-
tott előadásszöveg. Ahol a diktatúra idején Lukács mint politikus vagy 
akár csak mint kultúrpolitikus gyakorlati problémákkal kellett hogy szem-
benézzen —újságcikkek, politikai tanácskozásokon tartott el őadások —. 
ez az öncsalás — legalábbis gyakorlatilag, mint konkrét feladatok meg-
oldásának kiindulópontja — nem volt tartható. Éppen ezért az ilyen típu-
sú írások annak kénytelen tudomásulvételén alapulnak, hogy a Tanács-
köztársaság létrejötte, a proletárdiktatúra kikiáltása, a politikai hatalom-
változás nem jelentette egycsapósra azemberek-közötti viszonyok alap-
vető  megváltozását, a politikai-hatalmi átalakulás egyel őre mit sem vál-
toztatott a tényen: az érdek világában élünk. 

Az érdek világa: egyszersmind a jog világa. Az erkölcs szerepe a 
kommunista termelésben tulajdonképpen annak feltételeit vizsgálja. 
miként lép az erkölcs a jog helyébe. És ha Lukács itt a legközelebbi jö-
vőben tételezi is azt az állapotot, ahol a jogot felváltja az erkölcs, a jog 
funkcióját az erkölcs veszi át (természetesen a funkció-azonosság csu-
pán addig terjed, hogy mindkett ő  szabályozás), mégis jövő ről, nem pedig 
már megvalósult jelenrő l van szó. Éppen azzal kellett ugyanis szembe-
néznie: a munkás kényszerít ő  jogi szankciók alkalmazása nélkül nem ki-
ván termelni, holott érdeke (=erkölcsi kötelessége) lenne önfeláldo-
zóan helytállni a „munka frontján". 

Az erkölcs jogot-felváltása nem más, mint Kant-Fichte erkölcsi világá-
nak megvalósulása. De e tekintetben a Kant-Fichte-féle elképzelések to-
vábbélése Lukácsnál egyben összecseng Marxszal is: a jog Marxnál is 
a polgári társadalom velejárója, a polgári társadalóm megkövetelte ma-
gata гtásformák szabályozója. Mert mi a jog? 

Kantnál a jog — mondottuk — nem tanalmában, formájában különbözik 
az erkölcstő l. Az „érvényes" jog (nyugodtan azonosíthatjuk a felvilágo-
sítók természetjogával, hiszen semmi köze nincsen egy konkrét társa-
dalmi-történelmi állapot empirikus-esetleges, racionálisan megalapozha-
tatlan jogállapotához), éppúgy örök, ahogy örök az erkölcsi törvény. Az 
erkölcs nem vállalhatja magára a szabályozást a természeti világban. 
Fichténél, akinél természetté kell lennie a nem-természetnek, vagy nem-
természetté a természetnek (egyremegy), már lehetséges a küls ődle-
ges, pusztán jogi szabályozás, az elidegenült szabályozás megszünte-
tése. És ugyanígy lehetséges ez Marx szerint is. Hiszén a jog nem más. 
mint az emberek közötti viszonyok szabályozásának elidegenült formája 
(úgy vélem, Marxnak végezetül ez az álláspontja, s ott, ahol a „jogi bu-
rokról" mint valami elleplez ő  látszatról beszél, ezt nem úgy érti, hogy e 
viszonyok a jogi szabályozás nélkül ugyaholyanok lennének — csak ép-
pen átláthatóak —, mint anélkül). A szabályozás-forma elidegenült — és a 
polgári társadalomban nem is lehet más. A polgári társadalom ugyan-
is az érdek társadalma. Mégegyszer idézem: „Az érdek, mint az egyéni 
cselekvés mítosza, nem más, mint a szükségletek 'bírásvággyá' való re-
dukciójának kifejeződése." Ha szükségletei bírásvággyá redukálódtak. 
akkor az ember már nemcsak nem tesz, nem is tehet mást, minthogy mi-
néltöbbet igyekszik birtokolni, mindent el- (azaz a maga számára ki-) sa-
játítani, harcolni mindenki ellen, aki még nem birtoka és ezért birtokából 
őt kiszorítja. A társadalom, ahol ez bekövetkezik, egyben a teljes izolá-
ció társadalma is: szolipszista társadalom, ahol csak én vagyok, és bárk 
— bármi más csak akkor létezik számomra, ha birtokom; a birtokolni tö 
rekvő  solus ipsek háborújának világa, ahol senki számára nem lehet ér-
vényes a másik akarata. De szabályozásnak mégis lennie kell, mert bir-
toklásom csak akkor érvényes, ha van szabályozás. A másik nem ismer-
heti el birtoklásom, mert neki birtokomra kell törekednie — de birtokom-
nak mégis elismertnek kell lennie. Az elismerés-érvényesítés-szabá-
lyozás minden egyes egyed felett áll: minden egyes egyedet korlá-
toz a másikkal szemben, de ez a korlátozás egyben elismerés is. Ez 
a polgári jogi viszony lényege. Azok, akiknek nincsen birtokuk, akik a 
jogszabályozta viszonyok között tehát csak korlátozva, de nem elismer-
ve vannak, azok is elismerhetik ezt a szabályozást: e szabályozás eljs- 

Lukács: Párt és osztály. TO 56. o. 
57  Kiindulópontjában azonos A tčrténelmi materializmus tunkdóváltása címú, a TSrte-

nelem és osztálytudatban publikált írással. Az eredetin végrehajtott változtatások azon-
ban lényégesen megváltoztatták a cikk mondanivalóját, ha ezt 1922-ben Lukács nem is 
vette észre. 

merése egyben saját elismertetésük elvont lehet őségét is megteremti. 
Lukács azt mondja: „Ha egy társadalom különböz ő  osztályokra tago-

zódik, ami másképpen kifejezve azt jelenti, hogy a társadalmat felépít ő  
embercsoportok érdekei legalábbis nem azonosak, elkerülhetetlen, 
hogy az emberek cselekvésének ez a szabályozása ne ütközzék azok 
legalábbis számottevő  részének, legtöbbször többségének érdekeibe. 
Az embereket azonban érdekeik ellen való önként еs cselekvésre nem. 
lehet rábírni, csak kényszeríteni, akár fizikai, akár szellemi természet ű  
legyen is ez az erőszak. Mindaddig tehát, amíg különböz ő  osztályok 
vannak, elkerülhetetlen, hogy a társadalmi cselekvések szabályozásé 
nak fukcióјбt a jog és ne az erkölcs lássa el. Ámde a jog eme funkciója 
nem merül ki abban, hogy az elnyomott osztályokra rákényszeríti az el-
nyomók érdekében való cselekvést. Az uralkodó osztályok osztályérde-
keit magával az uralkodó osztállyal szemben is érvényre kell juttatni. A 
jog szükségszerűségének ez a második forrása."s 8  

Sejtésem szerint a két mozzanat viszonya fordított, pontosabban: nem 
két mozzanatról van szó. Ha az érdek nem más, mint a szükség-
letek bírásvággyá való redukciójának kifejez ődése, akkor érdekei egyál-
talában csak annak vannak, aki már alárendelte magát a polgári társada-
lom viszonyainak, tehát már elfogadta annak szabályozó elvét, a polgári 
jogot is. Ha pedig elfogadta, akkor csak annyiban kényszerítik érdekei 
ellen cselekedni, amennyiben a polgári jog mindenkit arra kényszerít; 
pusztán azzal, hogy korlátozza, hogy bírásvágyának korlátot szab. Az 
uralkodó osztályok érdekeinek az uralkodó osztállyal szembeni érvényre 
juttatása nem valami „második forrása" a jognak, hanem a forrása. Az 
uralkodó osztály érdekeirő l is . csak annyiban lehet szó, amennyiben a 
klasszikus tőkés osztály a szükségletek bírásvággyá való redukciójának 
tudatos reprezentánsa; pontosabban a 19. századi kapitalizmusnak az a 
szociálisan elkülönülő  csoportja — lévén bírásvágya korlátozva-kielégí 
tett —, amelyik a tulajdont, a másokat kizáró birtoklást mint „természe-
tes adottságot", mint „kiindulópontot" elfogadja. A 19. század angol pro-
letariátusa — Marx proletariátusra vonatkozó elképzeléseinek bázisa —
számára a jog nem korlátozás, hanem kitagadottság, e réteg lehetősége 
szerint „a fellázadás a kitagadottságban e kitagadottság ellen " . 59  Ennek 
a rétegnek nincsenek érdekei, szükségletei nem redukálódhattak bírás-
vággyá, mert nincs módjában birtokolni azt, amire pillanatnyilag nincs 
szükséglete: meglévő  minimális szükségletei is kielégítetlenek. 

Amint a polgári társadalom viszonyai lehetővé teszik — s a kiteljesedett 
polgári társadalomban, ahol az valóban kiteljesedett, kivételes pillana-
toktól eltekintve ez így van —, hogy mindenki szükségletei bírásvággyá 
redukálódjanak (a társadalmi reprodukcióböl kiszorult csoportok itt mint 
jelentéktelenek már nem számítanak), mindenkinek lehet ővé teszik 
ugyanis, hogy a szükségleteit mint tulajdonos elégítse ki (s itt nem a 
mennyiség számít, csakis amin őség: a birtoklás lehetőségének ténye), 
akkor a jog egyrészről mindenki ellenére szabályoz, mindenkire rákény-
szeríti, hogy érdekei ellen cselekedjék, azaz ne rabolja ki a másikat, ne 
tagadjon ki mindenki mást a társadalomból, másrészt azonban ki is fe-
jezi mindenkinek az érdekeit, rákényszerítve minden egyes másikat, hogy 
az is érdekei ellenére cselekedve ennek az egyesnek meghagyja tulaj-
donát. 

Minthogy az érdek bírásvággyá redukálódott szükséglet — és bírás-
vágya csak az egyednek lehet —, az érdek mindig egyéni érdek; cso-
portérdeket, osztályérdeket csak más csoporttal, osztállyal szemben töb-
bé-kevésbé azonos egyéni érdekek konstituálnak. Mint Hellertő l idéztem, 
ez a csoportérdek, bármely csoportnak a „közérdeke", kett ős elidegene-
dés: a szükségletnek bírásvággyá, érdekké, majd az egyéni érdeknek 
közérdekké való elidegenedése. A polgári társadalom akkor és azáltal 
válik igazán m űködésképessé, mozgásának törvényei — melyeknek be-
vezetése „tantae molls erat" — akkor érvényesülnek a maguk kiteljese-
dettségében, ha a társadalom már minden egyes egyedet érdekeltté tett 
érdekei ellen cselekedni". Ha minden egyes egyed megtanulta, hogy 

egyéni érdekeit csak a közérdek „után", a köz érdekének prioritást en-
gedve érvényesítheti, azaz, ha tudomásul vette az — alapvet ő  — szabá-
lyozást, a jogot. Az, hogy ez a közérdek milyen közvetítéseken keresztül 
konstituálja önmagát (osztályérdek, nemzeti érdek stb.), a polgári tár-
sadalom egészének történelmi szempontjából közömbös, bár konkrét 
megértésének elengedhetetlen feltétele. 

A mi szempontunkból most csak az a lényeges, hogy „bármelyik érdek 
oldalára helyezkedni annyit jelent, mint belül maradni az árutermel ő  (ka-
pitalista) társadalmon" (Heller). És itt — ez az, amit oly nehéz tudomásul 
venni, mert ezerszeresen bonyolultabbá teszi, elméletileg is, gyakorlati-
lag is a problémát végs ő  elemzésben nincs különbség az uralkodó és 
az elnyomott ošztályok érdekei között. A proletariátus osztályérdeke 
éppúgy kenstituense a polgári társadalomnak, ahogy a burzsoáziáé. 

„A kapitalista társadalom létföltételei: a termelési anarchia, a termelés 
szakadatlan forradalma, a profitra való termelés stb. már eleve kizárták 
annak a lehetőségét, hogy egyéni és osztályérdek az osztályon belül 

Lukács: Az erkđlcs szerepe... TO 22-23. o. 
59  Marx—Engels: A szent család. MEM 2. köt. 34. o. 
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összhangba kerüljenek egymással." 60  — mondja Lukács a burzsoáziáro 
— „A proletariátus ošztályhelyzete, mind a kapitalista társadalomban 
mind a győzelem után, ennek homlokegyenest ellentéte. Az egyes pro-
letár jól fölfogott érdeke nemcsak elvont lehetőségében, de legfő -
képpen magában a valóságban egyedül az osztályérdek diadalra iv-
tósa révén érvényesülhet." 61  Azaz, állítja Lukács, szemben a bur-
zsoáziával, amelynél egyéni érdek és osztályérdek keresztezi egymást. 
a proletariátus esetében egyéni és osztályérdek egybeesnek. De mit je-
lent ez, ha prózai nyelvre fordítjuk? A proletár egyéni érdeke a maga bir 
tokának növelése. Ha valaki erre azt mondaná: a proletárt éppen az jel-
lemzi, hogy nincsen birtoka, akkor a következőt válaszoljuk: Igaz, de 
érdeke, hogy legyen birtoka, érdekében áll, hogy birtokot szerezzen. S ha 
ezzel ismét azt állítanánk szembe: De hiszen amint birtokol, tulajdonossa 
lesz, mással is rendelkezik mint munkaerejével, azonmód megsz űnik pro-
letár lenni! — akkor azt válaszoljuk: Ezek szerint a proletárnak azaz érdeke. 
hogy ő  maga ne legyen többé proletár. Vitapartnerünk tovább folytatja: 
Ez természete, de csak akkor sz űnhet meg proletár lenni, ha egyúttal a 
proletárlét feltételeit is egyetemlegesen megszünteti, azaz felszámolja a 
tőkés kizsákmányolást; ezt azonban mint egyedi proletár nem tehet 
meg, csak mint osztályának tagja, azaz egyéni érdeke egybeesik az osz-
tályérdekkel: Csakhogy: nem igaz, hogy ő  maga csak úgy sz űnhet meg 
proletár lenni, ha egyszersmind a proletár-lét feltételeit is egyetemlege-
sen megszünteti! A polgári társadalomban, mint Marx mondotta, az 
egyed viszonya osztályához véletlen. A proletár-egyed megsz űnhet 
proletár lenni anélkül, hogy ezzel az osztályviszonyokon bármilyen ér-
telemben változtatna. És valóban, minden egyes proletárnak az az ér-
deke, hogy a polgári társadalom viszonyainak változatlan fenntartó-
sa mellett megszűnjék proletár lenni. De mién fenntartása mellett? Mert 
ezeknek a viszonyoknak a megszüntetése — e viszonyok és az érdek fo-
galmából következően — senkinek sem lehet az érdeke; e viszonyok 
megszüntetése ugyanis nem egyéb, mint annak az állapotnak megszün-
tetése, ahol a szükségletek bírásvággyá redukálódtak, ahol az egyén 
szükségletei a motiváció oldaláról leírhatók az érdek kategóriájának se-
gítségével. 

Ez viszont azt jelenti, hogy —ellentétben Lukács állításával —egyéni 
érdek és osztályérdek a proletariátus esetében éppúgy szembenállnak 
egymással, mint a burzsoáziánál. Egyéni és osztályérdek „harmóniája" 
mindig illúzió. Az elmondottakból azonban még valami következik: a pro-
letariátusnak mint osztálynak sem érdeke a polgári társadalom viszo-
nyainak felszámolása. Az osztályérdek nem lehet más, mint a küls ővé-
idegenné vált, az adott osztály minden egyes egyedével szemben ide-
gen hatalomként, vállalt vagy nem vállalt küls ő  követelményként meg-
jelenő  egyéni érdek. Ha az egyes proletárnak az az érdeke, hogy növel-
hesse-növelje birtokát, megsz űnve — klasszikus értelemben mindenképp 
— proletár lenni, akkor ezen egyéni érdekének elidegenedett, küls ővé-
idegenné vált formája, aproletár-osztályérdek végs ő  soron ugyanezt kell 
hogy kifejezze. 

Lukács azt mondja a burzsoáziáról: „Amennyiben magától é пetödően 
összeesett egyéni és osztályérdek minden esetben, amikor a kapitalisták 
más osztályokkal állottak szemben (akár a kizsákmányoltakkal, akár 
más kizsákmányolókkal, pl. az agrár, feudális osztályokkal vagy vala-
mely idegen ország kapitalistáival), mikor tehát arról volt szó, hogy a ki-
zsákmányolás általános lehetősége és iránya tekintetében foglaljon 
állást az osztály, annyira lehetetlen volt az egyéni érdek és az osztály-
érdek összeegyeztetése abban a pillanatban, mikor a kizsákmányolás 
konkrét megvalósulásáról volt szó, arról, hogy ki legyen a kizsákmá-
nyoló, és kit, hányat és mennyire zsákmányoljon ki. A kapitalista osz-
tályban csak kifelé lehetett osztályszolidaritás." 62  Nos, ugyanezt — kink 
rét érdekkel helyettesítve = elmondhatjuk a proletariátusról is (ha proli- 

' tariátusnak nevezzük azt az osztályt, amely nem csupán áruba bocsátja 
munkaerejét, hanem munkaerején kívül más birtoka nincs is: mondjuk 
a munkásosztály). Egyéni és osztályérdek magától é пetödően minden 
esetben egybeesik, amikor a munkásosztály más osztályokkal (akár a ki 
zsákmányolókkal, akár más országok munkásosztályával — ideértve a 
legfontosabbat: a fejlett országok munkásosztályának és elnyomott or-
szágok kizsákmányoltjainak viszonyát) áll szemben, annyira lehetetlen 
egyéni és osztályérdek összeegyeztetése abban a pillanatban, amikor a 
birtoklás lehetőségének konkrét megvalósulásáról van szó. Gondol-
junk arra, hogy milyen súlyos, megoldhatatlan érdekellentétek lehetsé-
gesek különböző  szakmák munkásai, különböző  „szintű" munkásréte- 
gek — szakképzett és szakképzetlen munkások, fehérek és színesb ő - 

rűek stb. —között, ahol az alacsonyabb szint ű  integrációk „közérdeke" 
már egészen átláthatóan leplezi le a közérdek valóságos természetét. 
Végezetül minden egyes munkásnak az az érdeke, hogy minél kisebb 
erőkifejtéssel minél nagyobb munkabérre, számára birtoklást biztosító 
általános egyené гtéltre tegyen szert. Az egyes munkás persze aláveti 
magát a munkásosztály közérdekének — hogy a kényszerítés közvet- 

eo Lukács: Az eгkđlcs szerepe... TO 23. o. 
61  Uo. Kiemelés tő lem — V. M. 
62 Ui. 

en-e, személyi (a csoport szembefordulása a sztrájktör ővel) vagy elide-
genedett (maga a jog, ideologikussá merevedett „proletárelmélet"), az 
fontos, de itt nem elemezhető  kérdés —, de csak addig, amíg az egyéni 
érdekei érvényesülésének feltételeit biztosítja; ahogy a burzsoá is alá-
veti magát a jognak (gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy citoyen pá-
tosszal, vagy cinikus nyiltsággal mondva le a másik kirablásáról, hogy öt 
büntetlenül ki ne rabolhassák). Az önkéntes alávetés azonban nem je-
enti egyéni és közérdek egybeesését. Ennek az egybeesésnek a „meg-
hirdetése" mindig és szükségképpen ideológia, hamis tudat! 

De ugyanígy el kell-e vetnünk az el őbb idézettek utolsó mondatát is? 
Cáfolnunk kell-e azt, hogy az is csak a kapitalista osztályra vonatkoz-
nék? Proletár-szolidaritás befelé is lehetség.es! Ha burzsoá a burzsoával 
lenne szolidáris — nemcsak kifelé, hanem „befelé" is —, az ellentmonda-
na a burzsoá fogalmának. Burzsoá =önz ő  magánember. Proletár a pro-
letárral lehet szolidáris. De — és elemzésünknek most ez a sarkköve — ez 
a szolidaritás nem érdeke! Burzsoá a burzsoával nem lehet szolidáris 
mint burzsoá. Proletár a proletárral lehet szolidáris mint proletár. Eb-
bő l azonban nem következik, hogy ..... a  szolidaritás,-amelyet a bur-
zsoá társadalom legnagyobb gondolkodói mint elérhetetlen ideált állítot-
tak a társadalom elé, eleven valóságként él a proletariátus osztályöntu-
datában, оѕztб lуёгdеkёbеn.  "63  Ami ezt a szolidaritást lehet ővé tette —
akkor és ott, amikor és ahol lehet ővé tette—, nem a proletariátus osztály-
érdeke, hanem a proletárnak mint proletárnak a lehet ősége arra, hogy 
szükségleteit ne transzformálja-redukálja érdekké. Annak kimondása, 
hogy van ilyen lehetőség — tegyük hozzá most már Lukácson túllépve: 
történelmileg változó, nem az elvontan vett osztályhoz, hanem mindig 
konkrétan konstituálódó, kisebb-nagyobb elnyomott-kizsákmányolt cso-
portokhoz kötődő  lehetőség —, Az erkölcs szerepe a kommunista 
termelésben számomra maradandó mozzanata. 

Azt, hogy az erkölcs — bármiféle erkölcs — levezethetetlen az érdekb ő l, 
azt Lukácsnál jobban —értsd megalapozottabban, átgondoltabban —, úgy 
hiszem, senki nem tudta. Azt, hogy ,,....a burzsoá társadalom, amennyi-
ben • az erkölcs mint a cselekvések tényleges szabályozója egyáltalában 
előfordult benne, 64  az erkölcsöt csak mint az osztálytagozódásból, az 
osztályban-létb ő l kivezető  elvet, mint egyéni erkölcsöt ismerhette. Ez az 
erkölcs pedig olyan emberi magasrend űséget tételez föl, amely általá-
nos, a társadalom egészére hatékony tényez ő  csak sokkal későbbi fej-
lődések folyamán lehet." 65  — Ezt Lukács még marxistává válása el őtt, a 
Theoríe des Romans-korszakában gondolta végig, „Dosztojevszkij 
oeuvre-jének történetfilozófiai jelentősége" kapcsán. Az erkölcsöt jelen-
tő -lehetővé tévő  emberi magasrend űség ott is „az osztálylétb ő l kizárt 
ember számára" volt adva, ha „igazán ember" — ez jelentette a „konkrét 
!élek konkrét valóságába" való eljutást.óó Lukács tehát már akkor megin-
dult az említett lehetőség fe ►csillantása felé. Csakhogy ott nem is ke-
reste — vagy talán kereste, de nem találta? — a közvetítést a szociális 
determináltság és a konkrét lélek konkrét valósága között. Éppen ott 
mondotta — idéztük már —, amit a proletárság ideológiájáról, az ő  szoli-
daritás-gondolatáról hitt. 

E korszak közösség-gondolata — utópia. 67  Az erkölcs szerepe a kom-
munista termelésben viszont nem lehet az, nem szabad, hogy az le-
gyen, hiszen a már életveszedelemben forgó magyar Tanácsköztársa-
ság felelős politikusa szól benne a magyar proletariátushoz. Lukács te-
hát éppen a közvetítést keresi. S úgy találja, hogy a proletariátus eseté-
ben egyéni érdek és erkölcs (= tiszta erkölcs) között van közvetítés, s ez 
a közvetítés az osztályerkölcs. „A puszta önző  érdek és a tiszta erkölcs 
alapján való cselekvés közötti szakadékot az osztályerkölcs hidalja át. 
Ez fogja elvezetni az emberiséget a lelkileg új korszakba, 'a szabadság 
országába'. "66  Enélkül az egyirányúság nélkül ugyanis a tételezett osz-
tályerkölcsnek esetleg a joghoz van, de az erkölcshöz semmi köze sincs 
és nem is lehet. 

Uo. 23-24. o. Kiemelés tőlem. — V. M. 
" Uo. A félreértések elkerülése végett: bizonyára vannak, akik Lukácsnak ezt az állítását 

szinte megszállott antikapitalizmusáböl levezethető  megengedhetetlen túlzásnak min ősítik. 
Azoknak azonban tudomásul kell venniök, hogy mást értenek erkölcsön, mint Lukács: ő  
csak akkor beszél e гkölcsrő l , az eгkölosról mint a cselekvések tényleges szabályozó 
módjáról , ha ez a szabályozás el nem idegenedett, ha jelen van a moralitás mozzanata, 
ha a követelményrendszer minden metafizikai elб(öltevéatбl tüggetlen0l interiorizált. 
Az utóbbi megszorítás nagyon fontos , alapvető . Bizonyára nem lehel nem interiorizáltnak 
tekinteni — a vallásos emberek tóbbségénél — a valláserkölcs követelményrendszerét. Le-
egyszeгúsítés, megengedhetetlen leegyszerúsítés lenne azt állítani, hogy a vallásos 
ember kizárólagviszonossági alapon" követi a valláserkölcs elő írásait, ti. ha bizonyos len-
ne benne, hogy Isten csak egyetlen percre is elalhatik s tudná, melyik ez a perc, 
akkor abban a percben akđr a legnagyobb búnők elkövetésére is képes lenne. Nem, az 
igazán vallásos ember nem kíván Istennek nem tetsz ő  cselekedetet elkövetni akkor sem, 
ha — netán — Isten tudomást sem vesz róla. Igazán vallásos ember —elvétve — még 
a polgári tđrsadalomban is létezik , ha annak tendenciđja a vallás teljes megsemmisítése 
felé mutat is. De akinek Isten mint közvetítés kell ahhoz, hogy az erkölcsiség követelmé-
nyeit belsővé tegye, az nem teljesen szabad. 

" 5  Uo. 25. o. 
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"' Még egyszer : az itt vizsgált probléma a maga egészében csak Fehér említett tanulmá 
nyának ismeretében é гthetб l 
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Ennek az egyirányúságnak a tételezése ellen azonban nemcsak a fent 
kifejtett elméleti ellenérvek szólnak. Elvégre azok teljes egészükben ha-
misak is lehetnének. Az egyirányúság ellen szól - nem a tények, a té-
nyekre hivatkozni az adott összefüggésben nem lehet, de nem is szük-
séges - a történelem. Lukácsnál éppúgy, mint a mozgalom sok más 
kiváló és széles látókör ű  vezetőjénél, a citoyen-pátosz elfedi a reali-
tást, olyan erővel rendelkezik, hogy még a kor igazi problémáit legmé-
lyebben és szinte minden oldalról átlátó Lukácsnál is képes az említett 
elméleti konstrukciót létrehozni. Pedig ma már magából a cikkbő l - a 
magyar diktatúra történetének ismerete nélkül is - világos lenne: a törté-
nelem megkezdte bizonyítási eljárását. A proletariátus esetében egy-
beesik -egyirányú - az egyéni- és osztályérdek. Ennélfogva lehetséges 
osztályerkölcs, amely hidat képez az önz ő  érdek és tiszta erkölcs között 
tátongó szakadék felett. Ha tehát a proletariátus a maga cselekvéséve! 
nem építi ezt a hidat, akkor cselekedete szemben áll nemcsak osztálya. 
hanem saját egyéni érdekeivel is. Természetesen vannak olyanok, akik 
nem ismerik fel érdekeiket, ennélfogva érdekeikkel ellentétesen cselek-
szenek. Vannak olyanok, ákik nagyon is tisztában vannak érdekeikkel. 
de az erkölcs, és nem érdekük szerint cselekszenek. De miképpen lehet-
séges az, hogy - nem egyes kivételek, hanem - sokan érdekeikkel ellen 
tétben cselekszenek, bár ez nem ütközik a közérdekkel, hanem egyirá-
nyú vele, nem keresztezi az erkölcsöt, hanem éppen afelé vezet, s a 
fennálló társadalmi-politikai rendszer is minden eszközzel a mondottakat 
hirdeti? Az etikai racionalizmus azért mond -szükségképpen -cs ődöt. 
mert hiába a ráció, ha az érdek szemben áll vele. De miért mond cs ődöt 
az érdekkel szövetkező  ráció? 

,... a munkásosztályon belül a proletariátus gy őzelemre jutása óta 
csak annyiban van szükség bármiféle kényszereszközre, amennyiben a 
munkásosztály egyénei nem képesek vagy nem hajlandók saját érde-
keiknek megfelelően cselekedni. Ha a kapitalista társadalomban az 
uralkodó osztályon belül is érvényesült a kényszer, az állam fizikai és 
szellemi erőszakszervezete, akkor erre múlhatatlanul szükség volt, mert 
az osztályt alkotó egyéneket egyéni érdekeik korlátlan követése (a pro-
fitéhség) a kapitalista társadalom fölbomlasztása felé vitte volna. A prole-
tárosztály minden egyénét ellenben összes egyéni érdeke, ha helyesen 
mérlegeli őket, a társadalom meger ősítése felé vezeti. Csak meg kell ér-
tenie ezeket az érdekeket, csak arra az erkölcsi magaslatra kell emel-
kednie, hogy hajlamait, indulatait, és pillanatnyi hangulatát képes legyen 
ezeknek az érdekeknek alárendelni.'/ 70  Azt, hogy ezek a korabeli, bizo-
nyára véresen őszinte gondolatok ma rosszhiszem ű  vezércikkek üres 
frázisaira emlékeztetnek, önmagában még a keser ű  történelmi tapaszta-
latok is magyarázhatnák. De annak gyökerét, hogy Lukács érdekkel (ön-
ző  egyéni és közérdekkel), erkölccsel (osztály- és tiszta erkölccsel). 
ésszel és értelemmel szemben egy osztály cselekvését hajlamokkal, in-
dulatokkal és pillanatnyi hangulatokkal kénytelen magyarázni, kereshet-
jük-e másutt, mint „legbelül magának az elvének elégtelenségében vagy 
elégtelen megfogalmazásában"? 

Az önző  érdekbő l sehogyan sem lehet levezetni az erkölcsöt; az „osz-
tályerkölcsöt" is csak akkor, ha az nem híd önz ő  érdek és erkölcs között. 
hanem egy hatalommal még nem rendelkez ő  szociális csoport mágatar-
tásának nem kodifikált, tehát „hivatalosan" nem jogi, de funkciójában 
és m űködési mechanizmusában a joggal paralel, elidegenedett szabá-
lyozója, az „osztályérdek" ideologikus kifejez ődése. Azt, hogy ez meny-
nyire így van, mi sem bizonyítja jobban, mint Lukács itt elemzett cikke. 
Mert Az erkölcs szerepe a kommunista termelésben elvének elégte-
lensége vagy elégtelen megfogalmazása ellenére, zseniális írás. El ő re-
látja, hogy ha hajlam, indulatok, hangulatok diadalmaskodnak az érdek 
felett (mondjuk ki: ehelyett az érdek diadalmaskodik az önz ő , egyén 
érdek, a szabadság birodalmát reprezentáló proletár-közösség erköl 
cse felett), akkor „olyan jogrendet teremtenek, amellyel a proletárosz-
tály kényszeríti az őt alkotó egyes egyéneket, hogy osztályérdeküknek 
megfelelően cselekedjenek: önmagára is alkalmazza a diktatúrát 
„Ez az út a jövő  sžámára nagy veszedelmeket rejt magában. Mert ha a 
proletariátus maga teremti meg a munkafegyelmet, ha a proletárállam 
munkaereje erkölcsi alapokon épül fel, akkor az osztálytagozódás 
megszűntével automatikusan sz űnik meg a jog külső  kényszere, hal ei 
az állam; akkor az osztálytagozódás megsz űnte magától hozza létre az 
emberiség igazi történetének kezdetét, amint ezt Marx jósolta és remél-
te. Míg ellenben, ha a proletariátus a másik útra kényszerül, akkor olyan 
jogrendet kell megteremtenie, amelynek magától való megsz űnését a 
fejlődés nem képes automatikusan létrehozni. Olyan irányba terel ődik te-
hát a fejlődés, amely lényegesen veszélyezteti a végcél eljövetelét és 
megvalósulását. Mert azt a jogrendet, amelynek megteremtésére ily 
módon kényszerül a proletariátus, külön kell majd ily módon ismét lerom-
bolni - és ki tudja, milyen megrázkódtatásokat és szenvedéseket fog 
majdan el ő idézni az átmenét, amely ilyen kerül ővel vezet a szükségsze- 
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rűség biródalmából a szabadság birodalmába?" 72  De vajon tényleg nincs 
más megoldás? Nincs más, mint az erkölcs - de ez kívül fekszik a pol 
gári társadalom valóságán, a benne munkáló erőkön, s ezért megvalósu-
lásához öncéllá váló intézményekre kell, hogy támaszkodjék -, vagy az 
érdek - de ez része a polgári társadalomnak és csak annak része, nem 
vezethet rajta túl -, vagy a már nem emberi, történelmi szükségsze 
rűség - de mi közünk van ehhez? 

1V. 

„De a nehézség nem annak megértésében 
rejlik, hogy a görög múvészet és 
eposz bizonyos társadalmi fejlődési 
formákhoz van kötve. A nehézség az, hogy 
számunkra még ma is műélvezetet nyújtanak 
és bizonyos vonatkozásban mércéül és 
elérhetetlen példaképül számítanak." 

Marx 

Mind a Régi kultúra és új kultúra, mind pedig A történelmi materia-
lizmus funkcióváltozása ismét utópia. Úgy vizsgálja a kérdéseket, mint-
ha a vázolt új társadalom-kép, kommunizmus-kép alapvet ő  feltételei 
már létrejöttek volna, mintha érdek (hajlam, indulat, pillanatnyi hangulat!) 
már nem állhatnák útját megvalósulásának. Mintha az átmenet feltételei 
biztosítva lennének. Végbement már a politkai átalakulás, a nem-véres, 
nem-testvérgyilkos megsemmisítése a régit véd ő  politikai hatalomnak, s 
ezzel a „termelés és elosztás helyes megszervezése", vagy legalábbis 
ennek feltételei megvalósultak. 

Persze furcsa utópia ez. Dinamikus utópia. Megvalósultnak tekint -
vagy legalábbis minden további nehézség nélkül megvalósíthatónak -
valamit, amit sokan magával a szocializmussal vagy kommunizmussal 
azonosítanak, hogy erre építve vázolja a kommunizmus mint mozgást, 
mint új társadalmi dinamizmust; olyan virágzást és életet, ahol meghatá-
rozó, vezető  mozzanattá lesz az abszolút - az emberi - szellem. 

A két írás kiindulópontja a kapitalizmusnak mint az öncéllá vált gazda 
ság világának leírása. „A kapitalista társadalmi rend legfontosabb is-
mérve az volt (...), hogy a gazdasági élet megsz űnt a kapitalista társa-
dalmi életm űködésének eszköze lenni: annak középpontjába tolódott, 
öncéllá, minden társadalmi tevékenység céljává lett." 73  A kommunizmus 
- a kapitalizmus tagadása - a gazdasági élet öncélúságának felszámo-
lása. Csakhogy ez a negáció önmagában nem állítás, illetve a legkülön-
bözőbb - egymással diametrálisan ellentétes -állítások konglomerá-
tuma. Ha e tagadás helyét „a kommunizmusban többé nem az ember 
szolgálja a gazdaságot, hanem a gazdaság az embert" frázisával helyet-
tesítjük, ugyancsak nem jutunk el őbbre. Mi válhat a kommunista társa 
dalom szervez őelvévé, az „igazi történelem" mozgatójává? 

Lukács mindkét írásában erre a kérdésre keresi a választ. Meg kell 
mondanunk: nem az a meglepő , hogy az élethalálharcot vívó Tanács-
köztársaság egyik vezetőjének az adott pi!! .natban ez a gondja. És az 
sem meglepő , hogy ez a vezet ő  - az adott esetben történetesen Lukács 
György - a Kulturális Ugyek Népbiztosaként, de még a Vöröshadsereg 
politikai biztosaként is megmarad filozófusnak. A meglep ő  az, hogy ezt a 
kérdést a kommunizmus politikai vezető i közűt oly kevesen tették fel ma-
guknak. Mert nem igaz, hogy a puszta negáció, a kapitalizmus tagadása 
- akárhogyan határozzuk is meg a kapitalizmus „lényegét" -elegend ő  
az új világ megvalósítását célzó els ő  - akár látszatra tisztán romboló -
lépések megtételéhez. „Megszüntetjük a kizsákmányolást", „megteremt 
jük az osztálynélküli társadalmat" (ez is tiszta negáció, értsd: felsz ő  
moljuk az osztálykülönbségeket), „megszüntetjük az elidegenedést" -
hogy ne is említsük az olyan negációkat, amelyek végezetül a kapitaliz-
mus lényegében semmilyen formában nem létez ő  privilégiumok felszá-
molását célozzák -, mindennek kimondása semmit, egyáltalában sem-
mit nem jelent pozitíve, semmit nem mond ki arról a társadalomról, ame-
lyet az előbbi negatívumokkal jellemzett kapitalizmus helyére kívánunk 
állítani. Az „omnis negatio est determinatio" csak és éppen a polgári tár-
sadalom természettörvényeinek világában igaz. A kommunizmus nega 
tív meghatározásai csak akkor jelentenének valamit, ha az új kibontako-
zásának útjában álló korlátok eltávolítása újabb természettörvény-szer ű  
folyamat beindítását eredményezné. Ennek feltételezése viszont egyen-
érték ű  azzal, hogy a kapitalizmust azért kell megsemmisítenünk, hogy 
restauráljunk. Abban minden marxista egyetért, hogy a második termé-
szetté vált társadalom nem más, minta kapitalizmus. 

A sztereotipekként előforduló kommunizmus-meghátározások közül 
talán csak egyetlen egy t űnik pozitívnak: a kommunizmus = a gazdaság 
tervszerű  irányítása. Csakhogy ez a meghatározás sem több negáció-
nál. „A gazdaságot tisztán gazdasági alapon megszervezni nem lehet. 
Csak akkor lehet megszervezni, ha máshonnan vesszük azokat a ma- 

Uo. 26-27. 0 . 
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gasabbrendű  szempontokat" , 74  mármint azokat, amelyeknek alapján 
megszervezzük. És Lukács egyértelm ű  választ ad arra, hogy honnan: 
„azokból az elemekb đl, amelyek a kapitalista társadalmi rend idejében. 
mint ideológiák szerepeltek". 75  

7d Lukács: A tбrténelml materializmus tunkciбváltozésa. Intemationale 1919. július, 8-9 
sz.  18.0.  

75  Uo. Az „ideológia" terminussal a marxista irodalomban mindenütt problémák vannak. 
minthogy Marx legalább két értelemben használta aszót. Megítélésem szerint Luk đcs A 
tórténelmf materializmus lunkoi6véltozéséban többé-kevésbé átgondoltan megkülön-
bözteti egymástól „az ideológiát", illetve „ideológiákat" és az „ideologikus elemek"-et, illet-
ve „ideologikus képződmények"-et. A tovđbbiakban mi Lukács e megkülönböztetésé-
nek megfelelбen ideologikus képződménynek nevezünk minden olyan társadalmi objekt -
váciбt, amely a kapitalizmusban nem képezi a gazdas đgi alap mozzanatát , legyen az 
akár „felépítmény", azaz a kapitalista gazdaság által meghatározott, annak funkcfonálá-
sđt elósegító-biztosító mozzanat, akár „funkci бtlan" „ideológia". Ezzel — „funkciбtlansá-
gának" kiemelésével — már az ideológia terminus értelmét is meghatároztuk. Azt, hogy a 
terminus mennyiben azonosítható a hamis tudati értelemben használt ideológia termi-
nussal, nem vizsgáljuk, de az adott összefüggésben ennek tisztázása nem is elen-
gedhetetlen. 

78  Lukács: Rég) kultúra és új kultúra: TO 30. o. Az idézett meghatározás azonos azzal. 
amelyet előtte én adtam. A „közvetlen életfenntartás" kétségtelenül félreérthet б , de ha -
cikke egészének gondolatmenetét zárójelbe is téve — tekintetbe vesszük a kultúrának ép 
pen a civilizációval való szembeállítását , akkor egyértelm ű , hogy Lukács itt közvetlen élet-
fenntartáson nem az ember biológiai létének fenntartását érti (ez esetben ugyanis már a 
legprimitívebb civilizáció civilizatorikus momentumait a kultúrához kellene sorolnunk), ha-
nem létének fenntartását a „közönséges" — ifjúkorának terminusaival élve —, még meg 
formálatlan életben ; ma én ezt — Heller A mindennapi életének nyomán — a partikularitás 
köré rendezett életnek nevezném. Lukács meghatározása — ezt nem zárhatjuk ki — ma-
gában rejtheti kultúra és civilizáció el nem fogadható szembeállítását, de még nem jelene 
azt, hogy magába is rejti. Erre a meghatározásra önmagában is érvényes, amit mindkét itt 
elemzett írás kapcsđn tudomásul kell venni: a koncepció nem zárja ki a modern, egyre 
bбvülб  anyagi gazdagságot (és ezzel együtt úi anyagi szükséglet еket) teremtó termel ő  fo-
lyamat romantikus elutasít đsđt ; de nem is foglalja magába art. 

n Uo.  42.0.  
78  Az elsó pillantásra talán feleslegesnek is tűnik, egy ilyen kommunizmus-képpel vitába 

szállni, pontosabban egy ilyen kommunizmus-képet elutasítani. Soha senki nem állította. 
hogy a kommunizmus abban különböznék a kapitalizmustól , hogy benne az alap és a fe-
lépítmény helyet cserélnek. Ezt talán valóba nem. Annál inkább olyanokat, hogy a szocia-
lizmusban nem a gazdaság önérdekei határozzák meg a politikát, hanem a politikai 
célkitűzések szabják meg a tervezést; hogy a szocialista állam irányítja , szervezi meg a 
gazdaságot stb. Mi mást jelentene ez, mint a felépítmény uralmát az alap felett ? Aminek 
azonban éppen azért nem lehet köze szocializmushoz-kommunizmushoz, mert a fel-
építmény mozzanatai (jog , állam, politika, az ezeket szolg đló elmélet stb .) épp úgy az em-
beri önelidegenülést képviselik, mint az öncélú gazdaság, épp úgy uralkodnak az ember 
felett, mint ahogy a gazdaság uralkodik. Azt a bizonyos „kett ős elidegenedést" képviselik. 
amelyet az egyén önzб  gazdasđgi érdekeivel szemben a „közérdek" jelent. Az alap-
felépítmény viszony talpáról a fejére állítása nem eredményezhet mást, mint önkényes 
beavatkozđst a semmivel emberközelibbé nem vált gazdaság „természetes-terme-
szeti" múkбdésébe, és e m űködés — valóban létez б  — törvényszerűségeinek semmibe-
vételét. Ezt azért kellett kiemelnünk,, mert nagyon sokan éppen a felépítmény uralmával 
(és annak összes itt vázolt következményeivel) nem tudnak kibékülni, s ezért ragasz-
kodnak a gazdasági élet középpontba helyezéséhez . Nem ismerik fel, hogy — elméle-
tileg —  van  más altematíva. Ehhez a nem-tudáshoz persze sokban hozzájárul az a manciz-
musban uralkodóvá vált rossz hagyomány — mint látni fogjuk, lukács ezt ekkor joggal-
jogtalanul magđnak Marnak tulajdonítja —, amely a kultúrát is felépítményként kezeli. 

mészetesen még ad homnem érvként sem helyezhet ő  szembe ezzel az 
állítással.) 

A kommunizmus tehát nem a régi totalitás elemeinek új elrendez ődé-
se, hanem új totalitás — olyan totalitás , amelynek meghatározó mozzana-
ta a kapitalizmusban puszta ideológiává lett, „funkciótlan пá" vált kultúra. 
IA funkciótlanпá válást idéz őjelbe kell tenni , ezt késđbb látni fogjuk. 
Mert a kultúra funkciótlansága a kapitalizmusban csupán a kapitalizmus 
szempontjából való funkciótlanságot jelenti: Shakespeare funkciója ten-
denciájában azonos Marga гeto. Mitchellével , azaz Shakespeare-nek 
nincs tényleges funkciója . Ugyanakkor a kultúrának ez a kapitalizmusra 
vonatkoztatott funkciótlansága nem funkciótlanság világtörténelmi szem-
pontból: értékmeg őrzés egy magában -véve értékmentes világban. Ha a 
kultúra minden funkcióját elvesztené , akkor megsz űnne létezni , de a pol-
gári társadalom meghaladhatatlanná válnék — visszavonhatatlanul.) 

De a kultúra primátusa , egy olyan társadalom lehetősége , amelyben 
nem az anyagi termelés a társadalmi totalitás, a totalitás mozzanatai kö-
zötti strukturáló összefüggés meghatározója , ellentmondani látszik a 
tö гténelmi materializmus alapelveinek. Lukács éppen ezt állítja. Számá-
ra a „történelmi materializmus " nem azonos a marxi történelemfelfogás-
sal (ill. ahol és amennyiben azonosnak tekinti, ott Marxot sem akarja el-
fogadnia), nem a történelem „történelemfeletti " elmélete ; egyáltalában: a 
leghatározottabban elutasítja az olyan történelmi elmélet lehet őségét, 
amelyik maga ne lenne történelmi. ,,...ha van tudományos módszer, 
amely a dogmatizmust nem túri el , akkor az éppen a történelmi materia-
lizmus . Hiszen a történelmi materializmus alaptétele az , hogy konkrét, 
egyszeri, soha nem ismétl ődő  történelmi viszonyokat Iát minden moz-
zanatban és elvet minden olyan dogmatizmust, amely bármilyen adott 
pillanatban érvényes történelmi összefüggést örök összefüggésnek akar 
tekinteni." 79  Ami persze a dogmatizmus önmagában vett elutasítását ille-
ti, tudjuk, igen keveset mond az állítás szerz őjének tényleges dogmatiz-
musáról, vagy anti-dogmatizmusáról . Ami itt, Lukács írásában lényeges, 
az a viszonyok konkrétságának , egyszeriségének , soha-nem-ismétlő-
désének kiemelése, s az, hogy nála ennek megállapítása együtt jár an-
nak leszögezésével: a történelmi materializmust lehet és kell önmagá-
ban alkalmazni, azaz nem szabad a történelem most már véglegesen 
felfedezett kulcsaként kezelni; tudomásul kell venni, hogy egy meghatá-
rozott korszakra érvényes, történelmileg meghatározott, a maga konkrét-
ságában tényleg materiális mozzanatok által meghatározott elmélet. Oly 
kor szülötte ugyanis , amelyben a materiális — ökonómiai faktor — ab-
szolút primátussal rendelkezik, s ezt a világot írja is Ie. 80  „A történelmi 
materializmus jgazságaí éppen olyan természet ű  igazságok , mint ami-
lyeneknek Marx a klasszikus nemzetgazdaságtan igazságait tekintette: 
gazságok egy meghatározott társadalmi termelési renden belül." 81  És 
tovább: ..... a  történelmi materializmus érvényességének társadalmi 
előfeltétele a gazdasági élet önállósága". 8z 

Itt van az a pont, ahol Lukács magából Marxból, Marxnak a klasszikus 
gazdaságtanra vonatkozó megállapításaiból , mindenekelőtt azonban 
abból a tényből, hogy a kapitalizmust megelőző  korokra vonatkozó, a tör-
ténelmi materializmus módszerével végrehajtott kutatások teljesen ter-
méketleneknek mutatkoztak (pl. Kautsky), azt a következtetést vonja le, 
hogy a történelmi materializmus módszerének van egy lényeges hiá-
nyossága. ,,... ha a kapitalizmust megel őző  időszakra alkalmazzuk a 
történelmi materializmust, akkor napfényre jut ennek a módszernek egy 
lényeges, nagyon fontos módszertani hiányossága, amely a kapitaliz-
mus bírálatában nem volt érezhet ő  (...): Marx az összes ideologikus kép-
ződményeket egyformáknak, egyformán megítélendőknek veszi."83  

A hiányosságot Marx hegelianizmusának tulajdonítja: Hegel ugyanis 
különbséget tett objektív szellem és abszolút szellem között, de a ket-
tő  történetének tényleges különbségét nem tudta megragadni. „Marx 
maga (...) érezte , hogy van egy bizonyos színvonalkülönbség e kétfajta 
megnyilvánulás között, hogy teszem a m űvészetnek társadalmi megha-
tározottsága sokkal bonyolódottabb valami, mint mondjuk a jogé vagy az 
államé. "84  De —állítja Lukács — Marx is átveszi Hegel zavarodottságát, 
es nem tud különbséget tenni az óbjektív szellem és az abszolút szellem 

Lukács: A tđгténelmi materializmus... I. h. 17. o. 
A mondottakból következik, mennyire abszurd Lukács és Korsch szembeállítása olyan 
alapon, hogy a nyugati marxizmus" e két képviseltje közül az utóbbi küzdötte volna le 
ténylegesen a dogmatizmust. (Giuseppe Vacca egyenesen Korsch kizárólagos — a korai 
Lukáccsal szembeállítható — érdemének tulajdonítja a marxizmus alkalmazását önma-
gára.) Kétségtelen ugyan, hogy az elemzett tanulmány Tђrténelem és oszidlytudat-
beli variánsa az eredeti változat számos állítását enyhíti, az önmagára alkalmazás 
követelménye azonban ott is ki van mondva! 

" Uo. 15. o. 
"2 Uo. 
" Uo.  16.0.  
°Uo. 

ч5  Felvethető , de nem ide tartozó kérdés , hogy Lukácsnak igaza volt-e , amikor ezt đllította. 
A kérdés tényleges eldöntéséhez igen gondosan kellene Marxot e szempontból átvizsgál-
ni. Az nem vitás, hogy vannak olyan Marx-helyek, amelyekre vonatkozóan minden kétsé-
get kizáróan igaz Lukács állítása, továbbá, hogy megállaptítása teljes egészében áll a 
marxizmus későbbi történetére (beleérve Engelst is, gondoljunk az Anti-DChdngre!) Az 
adott összefüggésben számunkra nem a filológiai kérdés, csupán maga a probléma ér-
dekes. 

A kapitalista társadalmi rend idejében ideológiákként szerepl ő , az eljő - 
vendö kommunizmus gazdasága megszervezésének elveit adó moz-
zanatok együttesét Lukács „kultúrának" nevezi . Kultúrának tekinthető  
minden olyan — értékes — emberi alkotás és tevékenység , amelyik „funk-
cjótlan" a kapitalizmusban , amelyet a polgári értelem homogenizáló. 
mindent maga alá rendel ő  viszonya , a hasznossági , hasznavehetőség 
viszony nem tud maga alá besorolni anélkül, hogy meg ne semmisítene 
eredeti meghatározottságát. Lukács a következ ő  meghatározását adja a 
kultúrának : „A kultúra fogalma (ellentétben a civilizációéval ) magábazá г -
ja mindazokat az értékes termékeket és tevékenységeket, melyek a köz-
vetlen életfenntartás szempontjából nélkülözhet őek."76  A kommunizmus 
tehát a kultúra primátusa , és mint ilyen, semmiképpen sem a polgári tár-
sadálom viszonyainak megfordítása , talpraállítása Mi jellemzi a polgár 
társadalom egészét , a polgári társadalmat mint totalitást? Idéztük mái. 
a gazdasági élet középpontba -helyezettsége , öncélúsága . Ennek az 
eredménye azután, hogy „minden ideologikus elem vagy hozzásimul eh-
hez az általa [a gazdasági motívum által — V. M.] létrehozott folyamathoz 
(felépítmény lesz), vagy pedig hatékonyság nélkül szegez ődik szembe 
vele".n  A vele hatékonyság nélkül szembeszegez ődő  — a kultúra tehát —
nem alkotóeleme a polgári társadalom totalitásának . (Ez az, amit Marx a 
kapitalizmus kultúraellenességének nevezett, amit Lukács a Kultúra-
cikkben oly ragyogóan elemez.) Ennélfogva a polgári viszonyok „talpra-
állításának" — egy totalitásnak, amelyen belül a kapitalizmusban felépít-
ményként „szolgáló", a szó szoros éhelmében is szolgáló mozzanatok 
lesznek meghatározóvá , és ezeknek rendez ődik alá a gazdaság — semm i  
köze nincsen a kommunizmushoz. 78  Épp úgy nem, ahogy nincs köze 
hozzá egy olyan elképzelésnek sem, amelyik az alap-felépítmény vi-
szonyt változott tartalommal , de strukturálisan változatlanul kívánja „át-
vinni" a kommunizmusba . Ha a kommunizmus abban különböznék a 
polgári társadalomtól, hogy benne egy „másik" alap határoz meg egy 
„másik" felépítményt, akkor nem különböznék semmiben sem. A polgár 
társadalom alapvető  jellemzője ugyanis éppen polgári társadalom és 
politikai állam, magánélet és közélet , burzsoá és citoyen kettőssége, s 
nem a két oldal konkrét meghatározottsága. (Az, hogy Marx konkrét 
elemzéseinek jelentős része korának kapitalizmusához kapcsolódik, ter- 



képződményeinek története között . 85  Lukács rámutat e zavarodottság 
okára  is.,,...  a kapitalista társadalomban az abszolút szellem megsz űnt 
reális, hatékony társadalmi tényez ő  lenni, míg a régebbi korokban ez 
nem így  volt" 86  

Az így felfogott történelmi materializmus érvényességének előfeltéte 
le a gazdasági élet önállósága . Éppen ezért csak a kapitalizmusban 
érvényes , a gazdaság öncélúságának világában , abban a világban, ahol 
minden más objektiváció csak az öntörvény ű  gazdaságot szolgál 
ja. Azok az objektivációk, amelyek nem szolgálják az alapot, tulajdon-
képpen nincsenek, mert funkcjótlanok. Eppen mert az anyagi termelés 
folyamata itt minden más társadalmi mozzanat meghatározója —azért 
érvényes itt a történelmi materializmus. Minthogy azonban ez a struktúra 
a kapitalizmusnak és csakis annak jellemz ője, a tö гténelmi materializ-
mus érvényességének történelemfelettivé tétele egyenérték ű  a politikai 
gazdaságtan törvényeinek örök társadalmi törvényekké, a politikai gaz-
daságtan kategóriáinak örökérvény ű  társadalmi kategóriákká ütésével —
egyenértékű  a polgári gondolkodás fetisisztikus szemléletmódjának el-
fogadásával. Igaz, hogy „a XIX. század története folyamán valamennyi a 
társadalomban hatékonyan m űködő  erő , mint az objektív szellem meg 
nyilvánulása m űködött", m űködése a gazdaság követelményeib ő l leve-
zethető  volt, ebbő l azonban nem következik, hogy ez mindig és minden-
kor áll a társadalomban hatékonyan müköd ő  erőkre. Ennek feltételezése 
egyenérték ű  azzal, hogy a társadalom alapstruktúráját a XIX. századi 
kapitalizmus alapstruktúrájával azonosítjuk, tehát a kapitalizmust meg-
haladhatatlannak, öröknek tekintjük. 

Lukács néhány példán megmutatja, hogy a történelmi materializmus-
nak ez a történelemfelettivé tétele miként vezet képtelen torzításokhoz 
az eddigi történelem magyarázatánál (például a kereszténység szere-
pe). Igaz, hogy a XIX. században a vallás már végképpen leszállott az 
objektív szellem színvonalára, azaz csak mint egyház töltött be felépít-
mény-jelleg ű  funkciót. Ha azonban ebb ő l arra következtetünk, hogy a ke-
resztény vallásnak soha nem is volt másfajta szerepe az európai tö гté-
nelemben, akkor nem fogjuk megérteni ezt a történelmet. „Az őskeresz-
ténység idejében, a világátalakulás egyik legnagyobb folyamatában a 
kereszténységnek dönt ő  szerep jut": „hatott, igenis, a maga vallási, a 
maga szellemi, a maga lélekre ható mivoltában." 87  — Lukács talán egyik 
legpregnánsabb példája annak megmutatása, hogy e „zavarodottság" 
folytán Mehring, mint az objektív szellem alakulatainak történésze, ra-
gyogót alkotott, abszurd azonban mindaz, amit az abszolút szellem szfé-
rájárć l állított. 

Ezeknél a torzításoknál azonban ezerszerte fontosabb, hogy egy való-
ban új társadalom, emberibb társadalom csak akkor lehetséges egyálta-
lán, ha az öntörvény ű  gazdaság uralma nem örök sorsa az emberiség 
nek, ha lehetséges olyan világ, ahol a történelem meghatározói az em-
ber el nem idegenedett, „öncélú" er ő i. A Régi kultúra és új kultúra 
kommunizmusa, mint mondottuk, olyan társadalom, melynek történelmét 
az ember, az emberi cselekvés és az emberi objektivációk öncélúsága. 
tehát a kultúra „vezeti". Olyan társadalom, melyben az ember és az em-
ber tevékenysége cél és nem eszköz. 

Kultúra vezette társadalom: ,,.., mind a kultúra termékei, mind az 
emberi viszonyok elvesztik árujellegüket. Az áruviszony megsz űnése 
visszaadja öncélúságát mindannak, ami a kapitalizmus uralma alatt kizá 
rólag vagy főképpen gazdasági viszonylatban szerepel. A kultúra lehe 
tősége pedig, mint tudjuk, azon alapul, hogy az emberi élet megnyilvá-
nulási formáinak minél nagyobb része minél mélyebben és er ősebben 
váljék öncélúvá, vagy ami ezzel egyet jelent, az ember emberi mivoltát 
szolgálóvá. Mert a két öncélúság nem zárja ki egymást, s őt ellenkező -
leg, egymást szolgálja és egészíti ki." 88  „Az ember elszigeteltségének, 
anarchikus individualizmusának megsz űntével az emberi társadalom 

es Uo. Mielőtt ennek - az alapvetően fontos - megállapításnak az elemzéséhez hozzákez-
denénk, tisztáznunk kell a következőket: Hegelnél - mint ismeretes - az objektív szellem 
szférájához a jog, a moralitás és az erkölcsiség (az utóbbin belül a család , a polgári tár-
sadalom és állam) tartoznak , az abszolút szellem szférájához pedig a m űvészet , a vallás 
és a filozófia . Nagyon valószínű tlen , hogy Lukács a felosztásnak ezt -éppen ezt - a 
változatát elfogadná . Hegelnél a „zavarodottság " maga is sok vonatkozásban éppen a fel-
osztás zavarodottsága. (E két cikkében különben Lukács ismét a leghatározottabban He-
gel-ellenes. Új koncepcióját a Kant-Fichte-féle elgondolások továbbépítésének, a prole-
tariátust a Kant-Fichte-féle klasszikus német filozófia örökösének tekinti .) Mit ta rt  végül is 
Lukács az objektív szellem és mit az abszolút szellem szférájába tartozó objektivációnak? 
A kérdésre a két írás alapján egzakt választ adni igen nehéz lenne . A Kultúra -cikk és a 
Funkcfóváltozás gondolati egybeesése viszont az előbbiekben alkalmazott felépítmény-
kultúra fogalompór alapján lehet ővé teszi az utóbbiban jelentkez ő  objektív szellem -
abszolút szellem kategб riapđr pontosabb értelmezését. Ennek megfelelően az objektiv 
szellem szféráját alkotják mindazokaz objektivációk, amelyek „nem f(ggetlenek", más 
objektivációs szférák által meghatározottak és azoknak - azokat szolgálván - aláren-
deltek. (Azért nem azonosítható a felépítmények összeségével, mert: 1) mint majd látni 
fogjuk , a kapitalizmusban az abszolút szellem bizonyos mozzanatai is felepítmény szere-
pet töltenek be; 2) mint majd szintén látni fogjuk, a felépítmény fogalma a lukácsi koncep-
cióban tulajdonképpen csak a kapitalizmusra alkalmazható.) 
Az abszolút szel!em szférájába tartozó objektívációk ezzel szemben öncélúak. Úgy tűnik. 
ez az utóbbi kategória nagyjából és egészében megfelel a „ magáért való nembeli objekti-
vációk" Heller Ágnes által meghatározott kategóriájának (lásd A mindennapi élet 187-
188. o .), az objektív szellem azonban nem azonos a magánvaló nembeli objektivációkkal' 

87 Uo. 
se Lukács: Régi kultúra és új kultúra. TO 44. o. 

mind egyéneiben, mind termékeiben szerves egészet alkot, amelynek 
összes részei egymást támogatva és kiegészítve szolgálják egymást és 
közös céljukat, az ember magasabbrendüségének eszméjét." 89  Az em-
beri tevékenység nem árutermelés, hanem „az öncéllá vált termék létre-
hozásának, ill. élvezésének egységes és az ember egészét megragadó 
folyamata" . 90  Gyönyörű  víziója egy igazán emberi világnak. 

De ne merüljünk el a részletekben. Régi kérdésünkre keresünk új vá-
laszt: miképpen lehetséges az átmenet a polgári társadalom viszonyai-
ból a kommunisztikus viszonyokba? Mint tudjuk, a most elemzett két írás 
erre a kérdésre nem is keresi a választ. De segít-e a Kultúra-cikk és a 
Funkcióváltozás kommunizmus-képe a válaszadásban? Azt hisszük, 
igen. Ezek a cikkek az átmenet szempontjából alapvet ően fontos, elen-
gedhetetlen tényez ő  tudását adták kezünkbe: az átmenet lehet őségének 
kulcsát nem kell egyedül a polgári társadalomban keresni azoknak, akik 
a fennállót többé nem tekintik érvényesnek, akik számára a polgári társa-
dalom viszonyai egy meghatározott történelmi pillanatban a maguk tör-
ténelmi konkrétságában elviselhetetleneknek mutatkoznak — tömeg-
méretekben nem termelheti ki más, mint maga a polgári társadalom. 
Potenciális sírásóit csak önmaga állíthatja el ő . Csak belő le születhetnek 
meg azok a mozgalmak, amelyek megsemmisítik. De nem kell, hogy 
önmaga állítsa el ő  a fennállásával összeegyeztethetetlen értékeket, 
melyekre olyan „radikális" szükségletek épülhetnek. Ezek a szükség-
letek a legszélesebb értelemben vett kultúra szükségletei, az ember, az 
emberi tevékenység, és e tevékenység termékei öncélúságának szük-
ségletei. 

Magát ezt a szükségletet a polgári társadalom nem állítja, nem állít-
hatja elő : a kapitalizmus tendenciájában kultúraellenes. A benne kialaku-
ló új szükségletek — még a kvalitatíve újra irányuló szükségletek is — az 
esetek többségében a bjrtoklás szükségletévé redukálódott, pervertált 
formában látnak napvilágot (m űélvezet, mint a manipulált turizmus ered-
ménye, az olvasás szükséglete, mint giccs-fogyasztás stb.). Minthogy 
azonban részben a polgári társadalom el őtti korok—igaz bornírt — közös-
ségei, továbbá e korok anyagi termelésben nem involvált uralkodó rétegei 
megteremtették a kultúra szükségletét mint az ember alapvet ő  szükség-
letét (mindazokat a szükségleteket, amelyek mögött önmagunk, a másik 
ember, az emberi tevékenység és termékeinek öncélúsága rejlik), továb 
bá a polgári társadalom kibontakozásának korszakában, mindenekel őtt 
a szabadság-ideológiában, megszülettek annak feltételei, hogy a kultúra 
szükséglete a polgári társadalom viszonyainak megszüntetése után lét-
rejövő , szabad indivíduumokból álló közösségekben realizálódjék, ezek 
a már létrejött szükségletek, ill. a szükségleteknek ez a már létrejött, mi-
nőségileg más, érdekké nem redukálható típusa — ha bizonyos pillana-
tokban az objektiváció, csak érték nem pedig él ő  szükséglet formájában 
Is — de mindig jelen van a tö гténelemben. Van, amikor mindez csupán 
érvényes, de nem funkcionál. De mindig elérhet ő . S ha van olyan cso-
port, réteg, osztály, amelynek számára saját léte fellázadás a kitagadott-
ságban, az eljuthat oda, hogy ezeket az érdekeket —önz ő  érdekeivel 
szemben —él ő  szükségletévé alakítsa. 81  

Ám hogy a fellázadás fi torkolljék végül is kompromisszumba, hogy 
az érdek ne bizonyuljon erősebbnek az igazán emberi szükségletnél, az 
ember iránti szükségletnél, ahhoz a lázadó mozgalomnak meg kell talál-
nia önmaga szervezésének újtípusú formáját. Ha a mozgalom a maga 
organizációs formájával a fennállóhoz alkalmazkodik, akkor lehetetlen, 
hogy a fennállóval való szolidaritás érzése bele ne kerüljön a mozgalom 
öntudatába. Ha a szervezeti forma a maga alapjává a reprezentációt, 
csoportok, osztályok, rétegek „érdekeinek" képviseletét teszi, akkor le-
hetetlen, hogy ezen érdek-képviselet intézményei öncéllá ne váljanak, s 
le ne sikoljanak az érvényesség síkjáról, az „abszolút szellem" szférájá-
ból a puszta létező , az „objektív szellem" szférájába. Már magának a 
mozgalomnak igazi közösségi formát kell öltenie, mert csak a kö-
zösség fennállása lehet a biztosítéka annak, hogy a szükséglet ne 
transzformálódjék érdekké. ❑ 

A tanulmány 1972-ben íródott, a legkülönbözőbb okok folytán mindezideig nem 
látott teljes terjedelmében napvilágot. szerz ője az eltelt 14 év alatt sokban meg-
változtattaálláspontját - Lukácsról, kultúráról, szocializmusról, politikáról és egye-
bekről. A tanulmányt a maga egészében nem tartja azonban teljesen értéktelen-
nek, s így nincs ellenére, hogy megjelenjék." V. M. 

89  Uo. 44-45. o. 
90  Uo. 44. o. 

A kapitalizmust megelőző  társadalmak közösségi struktúrájára és kultúrahordozó uralko-
dó rétegeire való hivatkozás éppen úgy, mint ideológia és termelési-társadalmi rend ezen 
társadalmakban meglévő , itt nem elemzett, de Lukács által említett harmóniája , továbbá 
- a Kultúra-cikkben ugyancsak er őteljesen hangsúlyozott mozzanat - a termékek folyama-
tosságának és szervességének a termelési folyamat permanens forradalmi átalakítá-
sával való szembeállítása - mind-mind e koncepció romanticizmusát látszanak alátá-
masztani. És valóban romantikus lesz e koncepció, ha az újtípusú közösségi társadalom 
és - akár egyre bávülá - materiális szükségleteket kielégíteni képes modern tömegter-
melés összeegyeztethetetlennek bizonyulnak. De semmilyen teoretikus modell nem bizo-
nyíték - nem lehet bizonyíték - ezen összeegyeztethetetlenség mellett! 
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A NEM TISZTA ÉSZ 
KRITIKUSA 

Ilja Ehrenburg szaggatott képsorokban idézi fel 1931-es berlini élmé-
nyeit. Éjjel a Nordgassén a nácik agyonlőnek egy kommunista munkást. 
Az Alex környékén fiatal munkanélküliek kószálnak feszes nadrág-
ban és igyekeznek kacéran mosolyogni — Berlinben könny ű  csinos fiút 
szerezni. A fasiszta vezérkar a Berliner Kindlben söröz. Zsúfolt kávéhá 
zak. Az írót barátja, Walter Mehring meghívja a Kakadu vendégl őbe. „Az 
asztalok mellett pálmák. A papagájok élénken potyogtatnak a tányérok-
ba, a sznobok elégedettek... Mehring felnevet: 'Most már elhiszi, hogy 
a németek meghibbantak? A papagájok..., az még semmi. Arra gondo-
lok, hogyan fogják potyogtatni ránk a bombákat... De hát mit tehetünk? 
Törik, zúzzák az üvegeket, összerondítják a falakat, de nem a csavar-
gók, hanem filozófusok, és mindegyik duhaj Nietzschére hivatkozik. A 
papagájok is filozófusok." 1  

1931 nyarától Lukács Berlinben dolgozott. Bizonyára soha nem vacso 
rázott a Kakaduban. Ám nagyon jól ismerte a piszkító duhajokat, a po-
tyogtató papagáj-filozófusokat. Ehrenburg élményei ugyanakkor sejte-
tik, hogy talán nem egyszerűen a merev aszkéta undora, a racionalista 
szűk látóköre tette Lukácsot a fasizmus korában a nem tiszta ész kritiku-
sává, s netán mégsem önkényesen avatta éppen Nietzschéi holmi ide-
ológiai pofozógéppé. 

Az ember egyik legfőbb ereje, az ész megvetésének tragikus végki-
fejletű  hanyatlástörténetében Lukács mephistophelesi szerepet oszt 
Nietzschére. E dráma társadalmi szintre maga a német nyomorúság 
(a megkésettség, a porosz alapon létrejöv ő  nemzeti egység, az impe-
rialista fejlődés mizériája, a demokrácia gyengesége), míg szellemi for-
dulópontja 1848. Lukács korszakos ellentétekb ő l szerkeszt, éles kontra-
punktra épít. A német irodalom és filozófia a forradalomig a haladás 
vezérszólamát vitte, s csak 1848 után kezd ődött az a fordulat, amely-
nek során a német gondolkodók reakciós értelemben váltak Európá-
ban vezetővé. „Ezt a fordulatot Schopenhauer nagy befolyása jellemzi. 
Vele és néhány évtizeddel kés őbb Nietzschével Németország átveszi 
a reakciós ideológiában azt a vezetést, amely éppoly vitathatatlan, mint 
Goethe-é és Hegelé a XIX. század első  felének progresszív ideológiá-
jában." 2  Schopenhauernél és Nietzschénél éppúgy megjelenik a de 
kadens-regresszív gondolkodás minden lényeges motívuma (agnoszti-
cizmussal vegyes misztika, antihistorizmus, illetve álhjstorizmus, a ka-
pitalizmus indirekt apologetikája, a ráció és a demokrácia elvetése), mint 
ahogy Hegelnél fellelhető  a progresszív gondolkodás összes fontos 
alapeleme, a történetiség és a dialektika, az egyetemesség és a sza- 
badság. 

Hegel a fényes csúcs, Nietzsche már a homályba boruló mély. Az 
ész degradálódásának azonban nem végpontja: az „örök visszatérése 
filozófusa csupán el őharcos, prófétikus el őfutár. A hanyatlás útja a leg-
sötétebb szakadékba visz — Nietzschét ő l Hitlerig. Ha mégoly egyenes-
vonalúnak látszik is Lukácsnál ez a „honnan hová?", maga a Nietzsche-
eset, minden duhaj hivatkozása; a papagájfilozófusok világnézetét bar 
bárságra váltó praxis mégsem az ő  rémálma. Nietzschét ő l Hitlerig: 
létező  kapcsolat. S noha mellékes epizód, hogy Elisabeth Förster-
Nietzsche asszony a Führernek ajándékozza bátyja sétabotját, az ilyen 
apró epizódok néha parádésan nagy szimbólummá n őnek, főként egy 
olyan Birodalomban, amely a mindennapokban is igyekszik a gesztu-
sok nyelvével, jelekkel, érzelemszorító jelképekkel feldserélni a vilá-
gos fogalmakat. 

Lukács számolt azokkal az ellenvetésekkel, amelyek kritikája épít-
ményének szilárdságát próbára teszik. „Sokak számára talán túlzot-
tan élesnek t űnik, sőt, történelmi igazságtalanságnak hangzik — íja —. 
amikor egy Schopenhauerrol vagy Nietzschér ő l, egy Max Weberr ő l 

' Ilja Ehrenburg: Emberek, évek, életem. Második könyv. Gondolat, Budapest 1963. 194. o 
2  Lukács: Wie 1st Deutschland zum Zentrum der reaktion đren Ideologie geworden? 

Akadémiai, Budapest 1982. 30-31. o. 

vagy Stefan Georgérő l úgy beszélünk, mint akik el őkészítették Német-
ország barbárságba süllyedését. Személy szerint a legtöbbjük a leg-
kevésbé sem volt barbár... De a történelmi életben nem a szándék 
a döntő , hanem a véghezvitt tett objektív eredménye. És ez a tett a né 
met humanista világnézet fokozatos felbomlasztása volt... A fásizmus 
nem egyszerűen visszaélt az előző  időszak reakciós ideológiai fejl ő-
désével, ellenkező leg, demagóg elméletével és borzadást kelt ő  gya-
korlatával csupán kihámozta azt a magot, amely bár esztétikailag vonzó, 
érdekes és szellemes megfogalmazásba burkolva, de szüntelenül nö-
vekedett a fejl ődésben."3  

A német burzsoázia és hatalmi szervei tökéletesen tisztában voltak 
azzal, hogy az ész és a humanizmus hagyományai száz évvel Hegel és 
Goethe halála után is veszélyesek, különösen marxisták kezén. Ve-
szélyesek, s ha nem kisajátíthatók, akkor gettóba zárandók. A Marxista 
Munkásiskola 1932. március 21-érc meghirdette Lukács György el ő -
adását Goethe a marxizmus álláspontjáról címmel. Állambiztonsági 
okokból a rend őrség betiltotta a rendezvényt. Herbert Marcuse könyvé-
ben, az Ész és forradalomban sok minden vitatható, de mindenképpen 
figyelemre méltók ezek a megjegyzései: „A nemzetiszocialisták számos 
marxistával szemben, komolyan veszik a Hegel és Marx közötti össze-
függést"; „a Hegel-ellenes tendenciák összefogtak az irracionalista élet-, 
történelem- és 'egzisztencia'-filozófiákkal, amelyek a XIX. század utol-
só évtizedében keletkeztek és létrehozták a liberalizmus elleni támadás 
deológiai keretét."" 

Az elmúlt évtizedekben sokan, gyakran, s nagyon eltér ő  módon érte-
keztek Lukács hegelianizmusáról. Többnyire éllel. Nem árt emlékez-
tetni azonban arra, hogy Carl Schmi tt , aki elég duhaj volt Hitler jogfilo-
zófiai támogatásához, s azt hirdette, hogy a dolgok lényege a hábor ~í, 
a totális háború jellege határozza meg az állam totalitását, találóan 
rta 1933-ban: „Hegel Karl Marxon át Leninhez és Moszkvába ván-

dorolt" 5 . 
Lukács moszkvai emigrációja idején nem alkalomszer űen, tudomá-

nyos penzumként, konzervatív hajlamainak, de korparancsnak engedve 
állítja a nem tiszta ész ideológiai kritikájának középpontjába a klasszi-
kus német irodalom és filozófia védelmét. Kommunista tudatossággal 
tudva, hogy nemcsak ártatlan világnézet, de ártatlan kritika sem léte 
zik. „Rosenberg számára —írta —éppen a Hegel és Marx közötti sz ű k 
ségszerű  kapcsolat volt a f ő  ok, amién a hegeli filozófiát a nemzeti-
szocializmussal szemben ellenséges, általa radikálisan leküzdend ő  
rányzatként ábrázolta... A másik Hegel-ellenes beállítottsága (...) a vi-
lág ésszerűségének problémáira, a fejl ődésről szóló tanításra, és mjn 
denekelőtt az államelméietre összpontosul." 6  Lukács védelme termé-
szetesen nem csupán Goethére és Hegelre vonatkozik, hanem többek 
között A tiszta ész kritikája szerzőjére is, amikor például Alfred 
Báumler, a Harmadik Birodalom hivatalos akadémiai filozófusa t űz alá 
veszi az idealizmus hagyományait, a „ szekuritás" liberális rendjének 
megfelelő  kategóriának nyiivánítja a kauzalitás fogalmát, megtámadja 
az „autonóm ember" kanti-fichtei koncepcióját.' 

E mozgalomban végigvitt pártos harcnak különösen tanulságos sza-
kasza a negyvenes évek elejére esik (1941-1945). Ebben az id őszakban 
születnek olyan — késóbb mind gyorsabban elfeledett —írásai, mint a tas-
kenti evakuációban befejezett tanulmány: A humanizmus és bar-
bárság harca; az Internacionale Literatur 1943-as évfolyamában köz-
zétett nagy sorozat darabjai: A fajelmélet — az emberi haladás ellen-
sége (1943. 1. sz.); A poroszságról (1943. 5. sz.); A német fasizmus 
és Hegel (1948.8. sz.); Nietzsche és a német fasizmus (1943.12. sz.), 
s a kéziratban maradt második „harci röpirat": Hogyan vált Németor-
szág a reakciós ideológia központjává? Kevéssé ismeretes, hogy e 
korszak végére már elkészül Az ész trónfosztása c. műnek csaknem 
a fele, négy fejezete. 8  

Uo.  1 89 -1 90.  o. 
Herbert Marcuse : Ész és forradalom. Gondolat, Budapest 1982. 480. o. 
Carl Schmitt : staat Bewegung, yolk. Hamburg 1933. 32. o. 

6 Lukács: Der deutsche Faschismus und Hegel. Internatonale Literatur 1943/8. sz. 60. o. 
Lukács: Die Philosophic des faschistischen Mllitarismus. (1934) LAK Budapest. Kéz-
rat. 5. o. 
Az ész trdnfosztlsa elsó fejezete (1942) megegyezik a Wie 1st Déutschland... elsó 
fejezetével; negyedik (1944) és hetedik fejezete (1943) a Lukács Archívumban бгzött orosz 
nyelvű  publikációs jegyzék szerint az Ucsonije Zapiszki Insztituta Filoszofii Akagyemii Nauk 
számára készült . A hetedik fejezet , melynek német nyelv ű  kézirata megtalálható a Lukács 
Archívumban, rövidített változatban megjelent az Intemationale Lfteratиban (Der Rassen-
wahn als  Fe nd  des menschlichen Fortschritis. 1943/1. szám). Lukács 1945-ben el ő-
adásokat tartott német hadifoglyok sz đmára , s az erre acélra készült változat ugyancsak 
fennmaradt (Die Rassentheorie — der  Fe nd  der Menschheit. 55. o. Wilhelm Pieck —
Nachlass. Institut für Marxismus—Leninismus beim ZK des SED. Zentrales Partei Archiv. 
NL 36/525). Az ész trdnfosztdsa hatodik fejezete szintén előadásra átdolgozott formában 
árzódött meg, ugyancsak a Pieck-hagyatékban (Die deutsche soziologle der imperiali-
stischen Perlode. 31. o. NL. 36/525). 
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Sokkal ismertebb, hogy Lukácsnak pontosan ezt a könyvét tarják 
a mai napig legtöbben hosszú pályája mélypontjának; így vagy úgy, de 
lényegében osztva Theodor W. Adorno rendkívül élesen megfogal-
mazott véleményét: „Nietzsche és Freud nála [Lukácsnál] egyszer űen 
fasiszták lettek, és arra vetemedik, hogy a vilmosi id ők provinciális isko-
lamesterének leereszkedő  hangnemében nyilatkozzon Nietzsche 'nem 
mindennapi tehetségérő l'." 9  Ami Freudot illeti, Adorno bírálatára Lu-
kács éppoly élesen válaszolt, leleplezve a „kritikai elmélet" képvisel ő -
jének elő ítélettel terhes olvasatát: Az ész trónfosztása érdemben 
nem is foglalkozik Freud munkásságával. De mi a helyzet a provinciális 
iskolamesteri hangnemmel? El őször önkéntelenül Heinrich Böll frankfurti 
előadásának szavai jutnak eszünkbe:'„a német ember idegenkedik attól. 
ami provinciális, ami hétköznapi, ami voltaképpen szociális és humánus. 
és épp ez az idegenkedés provinciális" 10 . Errő l lenne szó? Azután arra 
gondolunk, hogy amikor találkoztak (1933 januárjában!) Adorno való-
színű leg már akkor sem értette-helyeselte a tiszta ész védelmez őjének 
szándékát. (Lukács — ha a visszaemlékez ők nem tévednek — Frankfurt-
ban előadást tartott Hegel fasiszta meghamisításáról, mégpedig köny 
nyen lehetséges, hogy moszkvai poggyászában lapuló, a fasiszta filo-
zófia keletkezését elamz ő  kézirata alapján.) Valójában azonban többr ő l 
és másról is szó van —újra Böll szavaival —, mint a nagy intelligenciával 
párosuló német m űvelődés-rokkantságról, amely ingerültséget gerjeszt 
és ha nem találja igazi tárgyát, demagóg er ővé válik. 

Vajon Nietzsche tényleg egyszer űen fasiszta lett Lukács ábrázolásá-
ban? Bár a végső  válasz egyértelm ű  nem, az ügy mégsem olyan egy-
szerű . Az újabb német filozófia kritikusa a negyvenes évek elején 
ugyanis nem önmagában vizsgálja-é гtékeli a nietzschei teóriát, hanem 
ideológiailag szorosan összekapcsolva a Nietzsche-hatással. Így Lu-
kácsnál oszcilláló reciprocitás jön létre a Nietzsche-kép és története kö-
zött. Az itt felmerülő  bonyolult metodológiai kérdésekre nem térhetünk ki, 
annyi azonban teljesen egyértelm ű , hogy a hatástö гténet és -mechaniz-
mus kérdése jóval túlmutat a filozófiai „hivatkozások" tényén és köz-
vetlenebbül érintkezik a társadalmi, politikai, szociálpszichológiai szfé-
rával. A német múlt jelenével. 

A Nietzsche-hatást Lukács el őször is a nácizmus demagóg propagan-
dájával összefüggésben elemzi, választ keresve a fasizmus „világné 
zete” hatékonyságának okaira. Miéi és hogyan váltak egyáltalában 
fogékonnyá munkások, parasztok, kispolgárok tömegei az irracionaliz-
mus, a nemzeti és faji mítosz iránt? Lukács a részletekre is kitér ő  diagnó 
zist ad; kimutatja, hogy a fasiszta ideológia befogadását alapvet ően a 
polgári társadalom megrendülése készítette el ő , a válság, a kiúttalan-
ság és perspektívátlanság érzése. Marx nyomán arra is figyelmeztet, 
hogy egy gondolati tendencia hatékonysága vagy hatástalansága a 
valóságból kerül a könyvekbe és nem a könyvekb ő l a valóságba. A tö-
megek spontán elkeseredettsége, csalódása a forradalmi évek ered 
ménytelensége miatt, kiábrándulásuk a weimari demokráciából meger ő -
sítette zavaros antikapitalizmusukat, amelynek a náci propaganda köny-
nyen részévé tehette az antiszemitizmust, az „ostoba emberek szocializ-
musát" (Engels); forradalmi jelszavakkal felkelthette az azonnali gyö-
keres változás reményét. A fasisztáknak sz űkségük van arra —állítja 
Lukács —,„hogy olyan szellemi légkört teremtsenek, amelyben képesek 
elhitetni a tömegekkel, hogy ez a barbár önkény egy új 'forradalmi 
válóság szükségszerű  megjelenési formája" 11 . 

Az észellenességnek, a nemzeti erőbe, a tiszta fajba, a vezérbe vetett 
csodaváró attit űdnek tehát a válsághelyzet nyit utat, s a rosszabbodó 
életfeltételek miatt türelmetlenné vált tömegek, amelyek nem mentek át 
a tényleges demokrácia iskoláján, amelyek szemében a weimari köztár 
saság lejáratta a „reálpolitikai ésszer űséget", elvesztik az ész és a for-
radalom szükségszer ű , belső  kapcsolatába vetett hitüket, védtelenné 
válnak, ha a demagógia a forradalmat jobbról kínálja, a szocializmust a 
mitikus nemzetivel párosítja. Mindez természetesen nem azt jelenti, 
hogy a munkások „Nietzsche vagy Spengler olvasóivá és máltányolóivá 
váltak. De mivel a tömegek előtt úgy tűnt fel, hogy az értelem és az érze-
lem ellentéte magából az életbő l sarjad, ideológiailag is fogékonnyá 
kellett válniuk e tanok iránt. Ezért Hitler és a fasiszta propaganda 'zse 
nialitása' éppen abban állt, hogy ezeket a modern reakciós gondolati 
tendenciákat a filozófiai könyvekb ő l és az egyetemek el őadótermeibő l 
kivitték az utcára, reakciós tanalmukat pedig olyan nyelvre fordították, 
amely megfelelt a kétségbeesett, útjukat vesztett, megváltó csodába ka-
paszkodó tömegek ideológiai szükségleteinek." 12  

a Th. W. Adomo: Erpresste Versčhnung. Zu G. Lukšcs „Wider den missverstandenen 
Realismus". In: Lehratück Lukács. Szeгk. Jutta Matzner. Suh гkamp, Frankfurt 1974. 
179.0. 

70  Heinrich Böll: Frankfurti eiбadésok. Európa, Budapest 1984. 12. o. 
" Lukács: Der deutsche Faschismus... I. m. 68. o. 
2  Lukács: Wie ist Deutschland... I m 156-157 0. 

Victor Klemperer, a filológus szemtanú, kit űnően megfigyelte, hogy 
jön létre ez a fordítás, hogyan m űködik és hat a Harmadik Birodalom 
nyelve. „A nácizmus —írja — a tömeg húsába és vérébe az egyes sza-
vakon, a beszédfordulatokon, a mondatformákon keresztül fúna be 
magát, amelyeket milliószoros ismétléssel rájuk kényszerített." Az ut-
cákra, sörőzökbe kivitt, konfekcionált kifejezések, a papagájok által 
milliószor ismételt fogalmak — megannyi észrevétlenül felszívódó „csi-
petnyi arzénadag". Klemperer kétségtelenül ugyanarról a jelenségr ő l 
tudósít, mint Lukács, amikor észreveszi: „Nietzsche is büszke lehet a 
maga übermenschére. Mert egy szó, szószerkezet vagy -értékelés csak 
egy adott nyelven belül kap életet, csak ott m űködik igazán, ahol bekerül 
egy csoport vagy közösség nyelvhasználatába és egy ideig megmarad 
benne. Ilyen értelemben az übermensch kétségkívül Nietzsche alko-
tása, az untermensch (...) viszont a Harmadik Birodalom számlájá- 
ra írható." 73  

Az Über- és Untermensch közötti ellentét tudata-érzete így azokban 
a csoportokban is kialakulhat, sőt cselekvő-mozgató erővé válhat, ame-
lyek tagjai soha nem hallották Nietzsche nevét, nemhogy kezükbe vették 
volna az igy szólott Zarathustrát. 

Ám voltak, akik állandóan olvasták. Koldewey úr, az igen m űvelt ham-
burgi államhivatalnok, Arnold Zweig regényének (A wandsbecki hen-
tesbárd) fogházigazgatója például Nietzsche rajongója. „Csak a cső-
cselék ütközik meg azon, amin nem lehet változtatni, mondja valahol 
Nietzsche, és Koldewey ehhez igazodott. Az embernek meg kell tanulnia 
szemet hunyni. Az el őkelő  nemzetségek tagjai arról ismerhet ők fel, hogy 
nagyon kevés dolgot méltatnak figyelemre." 14  És valóban: Koldewey 
igyekszik szemet hunyni afelett, hogy a nácik koncentrációs tábort ren-
deznek be a gyűjtőfogház egyik szárnyában; figyelemre se méltatni, 
hogy a Führer látogatására készül ő  városban az éppen beteg hóhér 
helyett a wandsbecki hentesmesterrel sürg ősen lefejeztetnek négy kom 
munistát. Magatartása er ősen emlékeztet a „római úr" esetére, aki 
nem tud ellenállni Cipolla hipnotikus hatásának: ostorpattintásra táncol. 
A hamburgi úr szintén nem akarja, de teszi. Statisztál. Erejéb ő l mindösz-
sze arra futja, hogy segédkezik egy Hitler ellen készülő , nevetségesen 
esélytelen, fantasztikusan naiv merényletben, de nem hisz abban, hogy 
a rendszert belülrő l meg lehetne dönteni. Koldeweyben megelevenedik a 
lukácsi állítás: a Schopenhaueren és Nietzschén nevel ődött német pol 
gári értelmiség szellemileg védtelenné, gyakorlatilag kiszolgáltatottá 
vált a fasizmussal szemben. 

Arnold Zweig 1951-ben elküldte ezt a könyvét Lukácsnak. Köszönete 
jeléül, hiszen ismeretes, mennyire nagyra becsülte Lukács az író re-
gényciklusát az első  világháborúról. A wandsbecki hentesbárdról 
szóló, rendkívül érdekes —publikálatlan — levélváltásukból itt csupán 
egyetlen, az intellektuális miliő  ábrázolását érint ő  részletet emelek ki. 
Lukács úgy véli, hogy az intellektuális ficamokat, torzulásokat, „a 
Hitler ellen tervezett merényletet alapjában véve (...) csak iróniával le-
het ábrázolni" 15 ; távolságtartással érzékeltetve — mint ezt Zweig korábbi 
regényeiben tette —, hogy a m űvelt hamburgi urak erős, őszinte szub-
jektív meggyőződései objektíve zsákutcát vagy valamilyen reakciós 
megoldást jelentenek. Zweig lényegében elfogadja Lukács kritikáját, 
bár hangsúlyozza, hogy megpróbálta a regény világán belül kifejezés-
re juttatni, mennyire komolytalannak tartja azt a német ellenállási szán-
dékot, amelybő l pusztán egy Koldewey-féle kísérletre futotta. Az idézett 
levélváltás különben nemcsak azt tanúsítja, milyen aktuális maradt 
ennek az 1943-ban befejezett regénynek a problémája az Adenauer-kor-
szakban, de azt is, hogy (számos legendával ellentétben) milyen közvet-
en, baráti, él ő  kapcsolatban állt Lukács a jelentős német írókkal. 

De mit takar valójában Adorno ironikus utalása arra, hogy lukács 
leereszkedő  hangnemben nyilatkozik Nietzsche „nem mindennapi te-
hetségéről"? Egy régi vitát a német antifasiszta értelm!ség táborán belül. 
S a Nietzsche-recepció lukácsi bírálatának ez a másik fontos területe. 
Sokak szemében (még a baloldalon is) „minden érték átértékelése", a 
polgári kultúra, a dekadencia kíméletlen kritikája ugyanis forradalmi 
gesztusnak látszott, míg Lukács szerint a valójában álforradalmi formá-
ban reakciós tartalom rejlett. A nietzschei filozófia az elidegenedett 
világ elleni becsületes entellektüell lázadást nem egy demokratikus for-
radalom, nem a szocializmus, hanem a reakció irányába terelte, ráadá-
sul a lázadás radikális fokozódásának illúzióját keltve. 16  

Miért vonzotta Nietzsche a német értelmiség legjobbjait? Nem a ka-
tedrafilozófus dilemmája ez. „Amikor (...) gyakran találkozunk a csodál-
kozó kérdéssel, hogy a német nép nagy tömegei hogyan adhattak hitelt 
Hitler és Rosenberg gyermekded mítoszának, akkor visszakérdezhetünk 
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egy történelmi kérdéssel: hogyan hihettek Németország legm űveltebb 
és intellektuálisan igen magas szinten álló férfiai Schopenhauer mitikus 
akaratában, Nietzsche Za гathustrájában (...) ezt alapjában véve nehe-
zebb megérteni, mint azt, hogy egy alig m űvelt ifjúmunkás (...) akit 
amint letelt a tanoncideje, az utcára löktek, kétségbeesésében hitt ab-
ban, hogy Hitler megvalósítja a 'német szocializmust'. "17  

Ugyanakkor nem önmagában a vonzerő  megértése Lukács dilemmá-
ja (ennek megoldásához talán elegendő  lenne a „nem mindennapi tehet-
ségre" hivatkozni), hanem a szakítás vagy a védelem alternatívája. Va-
jon Nietzschét éppúgy meg kell védeni a duhaj filozófusoktól, mint 
Goethét és Schillert, Hölderlint és Büchnert? „Magának mondhatja-e a 
fasizmus Nietzschét?" -így kezdődik Lukács egyik cím nélküli, eddig 
publikálatlan írása, 18  melybő l világosan kiderül, hogy ezt a kérdést 1943-
ban nem az iskolamester, hanem végs ő  soron maga a valóság tette fel. 
Mert a tényleges dilemma a német jövő , s a kérdés ezúttal sem a köny-
vekből került a valóságba. 

Lukács szerint komoly társadalmi és t őnéne ►mi okokkal magyaráz-
ható a kulturált és becsületes gondolkodású antifasisztáknak az a 
téveszméje, hogy Nietzsche eszméi haladók, olykor forradalmiak. Niet-
zsche roppant tehetseges, szubjektíve tisztességes, szellemes író volt ,  
ám egész generációk befolyásolásához, a tartós hatáshoz nem ele-
gendő  a mégoly nagy tehetség, a kifogástalan morális szándék vagy az 
ironikus-kaján szellemesség. Nietzsche és Schopenhauer eredeti gon-
dolkodók voltak, sőt „a kapitalizmus apologétái közül egyedül ók voltak 
eredeti gondolkodók. Eredetiek voltak, mert visszájára fordították, fejte-
tőre állították az apologetizmus módszertanát". 79  Ez az apológia nem 
közönséges, nem közvetlen. Nietzsche követi a nagy filozófia kritikai 
hagyományait, a fiatal Hegel vezéreszméjét: „kimondani azt, ami van". 
Kultúrk гitiКбja, amely számos értékes elemet tartalmaz, amelyet feler ő -
sít az őszinte felháborodás pátosza, folytatja a romantikus antikapita-
lizmus tradícióit. Bírálata azonban mélységesen ellentmondásos: egy-
szerre marasztalja el korát, mert túlságosan kapitalista, s mert nem elég-
gé az. „Éppen filozófiájának ez a szüntelenül önellentmondó jellege 
annyira vonzó. Mégpedig azok szemében, akik gondolatilag nem tud-
nak mit kezdeni a jelen objektív ellentmondásaival." Nietzsche olyan 
mitikus álmegoldásokat kínál, amelyek elfedik „az élet és a világnézet 
megoldhatatlan kérdéseit mindazon tisztességes gondolkodók el ő l. 
akik lázadoznak ugyan az imperializmus barbársága ellen, ám alapvet ő  
törvényszer űségeit nem, vagy csupán félig-meddig látják át." 20  

A bírált dekadencia lényegét Nietzsche a demokráciában látja. A 
demokrácia az állam hanyatlásának formája. Fonák módon eszköz nél-
kül akarja acélt: szolgát akar, de bolond, mert úrnak neveli: A de-
mokrácia - a kapitalizmus bolondja. Ez a kétségkívül eredeti, kifinomult 
bírálat nem minősíti a tőkés társadalom rossz oldalait id őlegeseknek. 
kiküszöbölhetőknek. Ellenkező leg. „Nietzsche azt mondja: a kapitaliz-
mus iszonyú, szenvedést és megaláztatást szül - következésképpen 
igent kell mondani rá. A kapitalista kultúra szellemesés ádáz kritikája Niet-
zschénél, úgy ahogy van, a kapitalizmus gondolati időtlenné tételébe 
torkollik. Abban a korban, amelyben a közönséges apológia érvei im-
már erőtlenné és hatástalanná váltak, Nietzsche kifinomult és közvetett 
apológiája veszi át a stafétabotot. Ezért gyakorol vonzerőt, és ezért 
veszélyezteti az emberi haladást, az emberiség felszabadító harcát." 2 ' 

A nem tiszta ész kritikusa pontosan erre a veszélyre figyel. Figyel-
meztet: a tét a jöv ő . Mert a ráció védelmén túl mégiscsak az a legf őbb. 
honnan hová tart majd ideológiailag Hitler után a német baloldali értel-
miség. Nietzschét fasisztának titulálni „történelmietlen badarság" -
mondja Lukács, nem leereszked ő , hanem szociális és humánus hang-
nemben. De elegendő-e visszatérni a fasizmustól elperelt, méregtelení-
tett Nietzschéhez? Hoz-e lényeges változást, ha rövid úton elkergetik a 
potyogtató papagájfilozófusokat, kihajítják a duhajokat a Kakaduból? 
Lehetséges-e szellemi megújulás az imperializmus antidemokratikus kri-
tikájával, jóvátétel javított mítoszokkal, megmaradva az indirekt apoló-
gia foglyaként az időtlen kapitalizmuson belül. A jövő  tétje a szakítás. 

Mint annyiszor, a Nietzsche-esetben is a száz éve született Ernst 
Bloch egyetlen igazán méltó vitapartnere Lukácsnak az antifasizmus 
táborán belül. Bloch 1942-bén közli A náci saját levében fő  című  cik-
két, amelyben ártalmas divatnak nevezi a nácizmus olyan el őfutárainak 
felhajtását, mint Wagner és Nietzsche. „Ezáltal Niétzsche és Wagner 
leértékel ődnek ugyan, a nácizmus azonban megszépül, komollyá és 
utángondolásra méltóvá válik... Ennek az őskeresésnek a hatása vé-
gül is, hogy új propaganda szolgálja a nácikat... "

22  Amikor Bloch elis- 

17  Lukács: Wie est Deutschland... I. m. 163-164. o. 
18  Lukács: Gehdrt Nietzsche dim Faschismus? LAK Budapest. Kézirat 1. o. 
79  Uo. 5. o. 
2000. 7-8. o. 
21  Uo. 11.0. 
22 Ernst Bloch: A náci saját tevében /б. Vilđgossđg 198511. sz. 13. o. 

métli, hogy Nietzsche Bismarck ellenfele volt, amikor hangsúlyozza, 
hogy a fasizmus, amely „ködös antikapitalisták millióit a töke vérebeivé 
változtatja", a hazugság komponálásában eredeti, de az anyagot on-
nan rabolja, ahol találja; amikor arra hivatkozik, hogy a honi családfa-
kutatást kordába kell szorítani, mert a fasizmus nemzetközi -szintén a 
rémet jövőért aggódik. S bár az ő  jövőképe nem a régi ideálok meg-
újulására épül, ugyanaz izgatja, mint Lukácsot: milyen sors vár a né-
met kulturális örökségre Hitler bukása után. „Az antifasiszták, akik a 
német kultúra egy részét Hitlernek hajtják fel, nemcsak a nácit szépítik 
meg. Akaratlanul és öntudatlanul a reakciónak szállítanak eszközöket, 
hogy az eljövendőt is, amely Németországból fakadhat, ha Hitlernek 
vége, elértéktelenítsék."23 . 

Nemrég vált ismertté Lukács példás válasza, 24  amely valóban idézi 
(ahogy erre a baráti levél formáját választó Lukács utal) korábbi dialó-
gusaik szellemét: egyetértést a végs ő  célban, éles különbséget eléré-
sének módszereiben. Nézeteltérésüket Lukács abban jelöli meg, hogy 
miközben Bloch - helyesen - a történelmi gazembert akarja leleplezni, 
elszigeteli Hitlert a német fejl ődéstő l. Ha a náci csak saját levében f ő , s a 
fasizmus hatalomra jutása független Németország társadalmi, politikai, 
ideológiai demoralizálódásának el őző  folyamataitól, akkor Hitler csak-
ugyan az, aminek reklámozza magát: egyedülálló zseni. „Éppen Hitler-
nek a németországi reakció korábbi politikai és ideológiai fejl ődésvona-
lától való elszigetelése az, ami megkönnyíti, nem pedig megnehezíti a 
németországi és Németországon kívüli reakciós erők újjászerveződé- 
sét. "25  

Lukács igazat ad Blochnak abban, hogy a nácik a legkülönböz őbb 
eszméket sajátították ki, de hozzáf űzi, hogy a pártos és konkrét kritika 
a válogatásnélküliségnél nem állhat meg, a történeti igazságnak meg 
felelően tisztáznia kell a valóságot: hol vettek át és vittek tovább eredeti-
leg is reakciós nézeteket, hol mocskoltak be és hamisítottak meg prog-
resszív gondolatokat. 

„Popper Leó, elhunyt fiatalkori barátom -emlékezteti Blochot le-
velében Lukács - szokta mondogatni: 'hiábavaló törekvés nyelvtani hi-
bákat makacs ismételgetés révén stílus-sajátosságokká változtatni'. 
Ez a helyzet a Nietzsche-Bismarck-kérdéssel is. Elvontan véve igaz, 
hogy Nietzsche szakadatlanul bírálta Bismarckot. De fel kell tenni a 
kérdést: miért bírálta, honnan ered ez a kritika és merre tart?... Niet-
zsche Bismarck-kritikája a jobboldali kritika legtisztább típusa." 26  

Végül: a fasizmus valóban nem csak német, nemzetközisége nyugodt 
teoretikus lelkiismerettel leszögezhető , „ez azonban nem menti fel a 
német antifasisztákat annak kötelezettsége alól, hogy a német fasizmus 
ideológiáját német fegyverekkel zúzzák szét." 27  

Bloch és Lukács vitája a jövőbe mutatott. De mit mutatott, mit hozott ez 
a jövő? Jelenünk. Lukács 1966-ban kiadta Az ész trónfosztása néhány 
fejezetét a Német Szövetségi Köztársaságban és az irodalmi fejl ődés-
rő l némi optimizmussal írt. Thomas Mann, Heinrich Mann, Arnold 
Zweig, Bertolt Brecht legjobb, demokratikus antifasiszta hagyományai-
nak folytatásaként üdvözölte Rolf Hochhut, Peter Weiss és Heinrich Böll 
művészetét. Heinrich Böll ugyancsak 1966-ban publikálja már említett 
frankfurti el őadásait. Korántsem optimista. Hontalan és magányos. Túl-
élő  a lepotyogott bombák után, akinek vívódásai nem pusztán abból 
adódnak, hogy „túl sok peckes és pimasz gyilkos futkos szabadon". Böll 
igy modulálja Adorno híres szavait: „Auschwitz óta nem lehet többé le-
legezni, enni, szeretni". A túlél ő  ma „a bombával együtt él (...) vala-
mennyiünk zsebében a bomba." 28  

Tegyük hozzá befejezésül: ha netán valaki az ész konzervatív má-
niákusát látja Lukácsban, s nem akar tudni az ész, a humanizmus és 
a demokrácia (szocialista demokrácia) nála fellelhet ő  hármasegysé-
gérő l; ha elfelejti, hogy a nem tiszta ész kritikusa Marxtól megtanulta: a 
létező  ráció történetileg gyakorta irracionális formában válik olyan való-
sággá, amit meg kell változtatni, aligha érti, hogy a gyújtózsinór és az 
indítógomb nem kizárólag katonák és politikusok kezében van. 

Auschwitz után különösen nincs ártatlan világnézet. ❑ 

A tanulmány 1985-ben készült; elhangzott a Lukács György helye és sze-
repe a marxista elmé/et20. századi fejlődésében című , 1985. IV. 17-19-
én Budapesten megrendezett nemzetközi tudományos ülésszakon. Pár-
huzamos kőzlés az ülésszak anyagát tartalmazó Az élб  Lukács (Kossuth, 
Budapest 1986.) kötettel. 

23 Uo. 
6  Lukács: Jobboldali vagy baloldali kritika? Válasz Ernst Blochnak. Vilđgossđg 1985/1. 

sz. - A vitához lásd Mesterházi Miklós - Urbán Károly: A demokrácia jđvбje. Bloch 
és Lukács vitája. Uo. 9-12. o. 

25  Uo. 15. o. 
26  Uo. 16. o. 
27  Uo.  15.0.  
28  Heinrich Böll: Frankfurti... I. m. 6., 22. o. 
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LUKÁCS 
SZTÁLINIZMUS 
KRITI кАЈАR0L 
„Sztálint nem szerettem, bár hittem benne, sőt féltem tőle. Baráti beszél-
getés közben ugyanúgy hívtam, minta többiek: „uraság"-nak. A régi zsi-
dók sem ejtették ki az Isten nevét. Nehezen hihető, hogy szerették: nem-
csak mindenható volt, hanem könyörtelen is, az igaz Jóbra kétmarokkal 
szórta a bajt — megölte a feleségét, gyermekeit, őrá a leprát hozta, s 
mindezt azén, hogy megmutassa: az ártatlan, eleven sebtől rothadó 
és mindenkitől elhagyott ember hogyan borul a hamvakra és dicséri Je-
hova bölcsességét. Az Isten fogadott a Sátánnal és megnyerte a foga 
dóst. Elveszíteni Jóbot veszítette el." 

Ilja Ehrenburg 

Sztálinizmus-kritikájában — s ne feledkezzünk meg e kritika lényeges filo-
zófiai összetevő irő l — Lukács elsősorban nem a sztálinizmus keletkezé-
sének történelmi feltételeit vizsgálja. Maga mutat rá, hogy a sztáliniz-
mus elméleti és kulturális következményeire kíván figyelmeztetni és ke-
letkezésének törvényszer űségeit kutatja a Sztálin általn bevezetett 
„szellemi centralizálás" folyamatában. Lukács sztálinizmus-kritikája 
sokéves érlel ődés után lényegében 1956 után jelent meg írásos alak-
ban. E tárgykörben legkiemelked őbb m űve az 1962. II. 8-i keltezés ű ,  Al-
berti Caroccinak írt Levele, mely szinte összefoglalása, kvintesszen-
ciája sztálinizmus-kritikájának. 

Levelének bevezet őjében a hivatalosan deklarált szovjet állásponttal, 
azaz a személyi kultusszal foglalkozik, s rámutat, hogy ez nem több vul-
gáris egyszerűsítésnél, mely egy kivételesen fontos történelmi id őszak 
tartalmát és problematikáját teljesen értelmetlen módon az egyén sze-
mélyes tulajdonságaira redukálja.' Az utóbbiakat Lukács nem hagyja 
ugyan teljesen figyelmen kívül, de rámutat, hogy a jellem nem nyújthat 
kellő  betekintést egy olyan összetett jelenségbe, mint a sztálinizmus. 
Azt az állítást, amely szerint a történelmet a nagy emberek csinálják. 
Lukács szónoki magyarázatként — amit már Max Weber és Simmel szo-
ciológiája is túlhaladt — félresöpri, s inkább azt a rendszert, szervezetet 
és apparátust kezdi vizsgálni, mely a személyi kultuszt és visszásságait 
megszülte és „folyamatosan b ővítve újratermeli". 2  Lukács ezt a m ű  
ködési sémát piramishoz hasonlítja: csúcsán Sztálin áll, s lefelé széle-
sedik, de ott is csupa kis Sztálin található, akik a személyi kultuszt újra-
termelik és éltetik. Csak e piramis tökéletes, hibátlan m űködése bizto-
sítja a sztálinizmus, mint e történelmi id őszak globális jelensége, teljes-
séggel ellentmondásos társadalmi hatékonyságát. Nem elég az ilyen 
parancsuralmi piramist, Sztálinnal a csúcsán, felépíteni, hanem fenn is 
kell tartani ahhoz, hogy hatékonyan m űködjön. 

A személyi kultusz m űködését és fenntartó mechanizmusát vizsgálva. 
Lukács ,három lényegi és döntő  mozzanatot emel ki Levelében. Els ő  
mozzanatként a párton belül folyó vita szisztematikus felszámolását ne-
vezi meg, a másodikat az ellenzék irányában foganatosított szervezeti 
intézkedések képviselik, a harmadik pedig ezeknek az intézkedéseknek 
a fokozatos törvényerőre emelése jogi és államigazgatási szinten. Noha 
itt kétségtelenül igen behatóan írja le e folyamat m űködésének történel-
mi sémáját, egyvalamit mégsem vesz kell ő  mértékben figyelembe: a fo-
lyamat történelmi feltételeit. Enhetetlen, miért nem gondolja újra át és 
veti ismételt kritikai elemzés alá Rosa Luxemburg ismert álláspontját az 
orosz forradalom mechanizmusáról, amit Történelem és osztálytu-
dat cím ű  munkájában is megjelent Kritikai megjegyzések Rosa  Lu-
xemburg  „Az orosz forradalom kritikája" cím ű  művéhez (1922) írá-
sában mindjárt az elején elutasít, a proletárforradalom természetének 
hibás megítéléseként. 

Az orosz forradalom alakulását figyelve, Rosa Luxemburg már 1918- 

Lukács: Marxismus und Stalinismus. Brief an Alberto Carocci. [Marxizmús 
és sztálinizmus. Levél Alberto Caroccinak] Rowohit, Reinbek bei Hamburg 
1970. 172. o. [A továbbiakban: Levél] 

2  Uo. 

ban figyelmezteti Lenint és Trockijt, hogy a diktatúra és a demokrácia 
értelmetlen és szükségtelen szétválasztása elhajlásokat, torzulásokat 
idézhet elő  a forradalomban — kaloda lesz a forradalom nyakán. Rosa 
Luxemburg szerint a diktatúra és a demokrácia egyidej ű  és párhuzamos 
folyamat, s a proletárdiktatúra csak szocialista demokráciaként valósul-
hat meg. 3  Lukács sztálinizmus-kritikájában zavaró, hogy nem elemzi kri-
tikusan a marxi proletárdiktatúra fogalmát. Véleményem szerint ma, 
amikor egyes marxi kategóriák bizonyos átértékelésének" vagyunk 
tanúi — s ez különösen vonatkozik a proletárdiktatúra kategóriájára — kö-
vetnünk kellene Rosa Luxemburg nagyon precíz és tartalmas meghatá-
rozását, mely szerint a proletárdiktatúra a szocialista demokráciával 
egyenlő  — s a Blum-tézisekben (1928) Lukács is ugyanezt mondja a de-
mokratikus szocializmusról. Rosa Luxemburg tudja, hogy a forradalom 
intézményesítésének folyamatába be kell építeni az alulról jöv ő  helyes-
bítések intézményesített mechanizmusát, amely módot ad a tömegek-
nek arra, hogy demokratikus képvisel ő i testületeiken keresztül érvénye-
síthessék akaratukat; ha ez elmarad, máris együtt van a katasztrófa, az 
orosz tragédia" minden el őfeltétele. 

Közvetlenül a forradalom után, még Lenin idejében, kezd ődik meg az 
a lidércnyomásos bürokratizálódás, melyet, negatív kísér őjelenségei 
vel együtt, Alekszandra Kollontaj az els ők között jelez — furcsa n ő i sors 
a férfi-fasizmus világában —, akinek sejtései sorra beigazolódnak, ám 
figyelemre sem méltatják, int ő  szavára nem hallgatnak. S valóban, Lenin 
halálát követően a „néptribün" (Lenin) nagy eszményét funkcionáriusok 
és bürokraták váltják aprópénzre, a tevékenységeket sorra kisajátítják 
az „illetékes fórumok " és— mintSzolzsenyicin (1970) cím ű  munkájában 
Lukács rámutat — „a sztálini uralmi rendszer beleivódik a köznapokba"." 
Sztálin világosan látta, hogy a forradalom hatalmas üt őereje és az öreg 
bolsevikok proletariátusba, a nép szabadságába, az általános haladás 
ba és az emberi szolidaritásba vetett lelkes hite nem egyeztethet ő  össze 
az ő  parancsuralmi és bürokratikus szocializmusképével egy olyan or-
szágban, melyet kizárólag saját elképzeléseinek megfelel ően kívánt át-
formálni. Ezt a lelkesedést nem tudta eltörölni dekrétumokkal és még 
a nagy tisztogatások idején sem volt képes teljesen kiölni az „emberiség 
ellenségeibő l" azt az elkötelezettséget a forradalom eredeti eszméi mel-
lett, ami az említett feltételek között nyilván nagyon zavarta — Ehrenburg 
jól sejti, hogy a spanyol polgárháború idején az öreg bolsevikok likvidá-
lását csak maga Sztálin rendelhette el. 

A sztálinizmus kérdéskörével legbehatóbban és legszisztematikusab-
ban foglalkozó Lukács-munkák közül feltétlenül ki kell emelni a követ-
kezőket: A reakció és a haladás harca a mai kultúrában (1956), 
1957-es Utóirat az Utam Marxhoz című  könyvéhez (1957), A kritikai 
realizmus mai jelentőségéről — s különösen ennek III ,  része, mely-
nek címe Kritikai realizmus a szocialista társadalomban (1957), 
Levél Alberto Caroccinak (1962), Hozzászólás a Kína és a Szovjet-
unió kőzötti vitához —elméleti és filozófiai megjegyzések (1963), 
A kulturális együttélés problémái (1964), A szocializmus, mint a ra-
dikális, kritikus reformok fázisa (1969), Szolzsenyicin (1970) és a 
halála után kiadott Megélt gondolat cím ű  önéletírás, melyet 1971 
májusában fejezett be. Lukács sztálinizmusról írt munkái egybegy űjtve 
is megjelentek a nyugatnémet Rowohlt kiadónál , Marxizmus és sztá-
linizmus címmel, 1970-ben. Ebbő l a könyvbő l azonban a szerkesztő , 
Ernesto Grassi, kihagyta a Kritikai realizmus a szocialista társada-
lomban fontos szövegét és a Szolzsenyicint. Szerepel viszont benne —
mivel Lukács kifejezetten ehhez a könyvhöz írta—A szocializmus, mint 
a radikális, kritikus reformok fázisa című  írás, mely azért igen jelen-
tős, mert kitűnik belő le, hogy a sztálinizmus elleni harccal párhuzamo-
san Lukács a világ elamerikanizálódását is elutasítja. Ugyanitt síkra-
száll a modern szocializmus gyökeres megreformálásáért. 

A magyar Irodalmi Újságban Lukács megmagyarázza, miért nevezi 
sztálinizmusnak Sztálin nézeteit, hatásaiban minden területen érezhet ő  
tevékenységét és milyen ismérvek indokolják az -izmus képz ő  haszná-
latát. Ez azért rendkívül fontos, mert a különféle sztálinizmus-kritikák 
általában nem térnek ki ezekre az ismérvekre, s így fogalmilag tisztázat-
lanul hagyják azt a kérdést, hogy mit nevezünk sztálinizmusnak és mit 
nem. A szokásos sztereotip válasz, hogy a sztálinizmus egy kifejezetten 
központosított bürokratikus komponens, azért nem találó, mert e meg-
határozás szerint minden bürokrácia egyben sztálinizmus is. Elméleti 
szempontból Lukács a problémát metodológiai szinten ragadja meg és 
ezzel lényegesen meghaladja az antisztálinista irányzatú sztálinizmus-
kritikákat. Lukács szerint -izmusról csak ott lehet szó, ahol a módszer 
egybeesik a nézetek rendszerével. 5  Nem arról van tehát szó, hogy 
Sztálint azért kell elítélni, mert nem volt mindig igaza — mondja Lukács —, 
hanem arról, hogy Sztálin álláspontja soha nem véletlen, mert egy „tel-
jességgel meghatározott gondolkodás-típust feltételez, ami ellen minden 
erővel harcolni kell", 6  mert az eredeti marxi-lenini gondolkodásmódot 

Rosa Luxemburg: Izbrani spisi. [Válogatott irások] CZ, Ljubljana 1977. 775. o. 
L ukács: Solschenizyn. [Szolzsenyicin] Luchterhand, Berlin 1970. 9. o. 
Cedő  András: A modern revizionizmus filozófiai bírálatához. Kossuth Kiadó, 
Budapest 1961. 61. o. 
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torzítja el. Ez a gondolkodás-típus természetesen nem sz űnt meg Sztá-
lin halála pillanatában, hanem átöröklődött, és sürgősen fel kell számol-
ni. A tö гténelem iróniája, hogy a Hruscsov alatt kibontakozó kínai- 
szov-jet ideológiai vitában a kínai fél éppen az öröklött sztálinista_módszerek 
védőjeként lép fel, s ez az álláspontja kés őbb az ún. kulturális forrada-
lomban tetőzik. Lényegét tekintve tehát a kínai kulturális forradalom nem 
más, mint a resztálinizálódás rendszere (Leo Kofler). Ezt a tényt az a 
sokszor idézett állítás sem cáfolja meg, hogy —úgymond — a kínai forra-
dalom nem volt olyan véres, mint az orosz; mintha az utóbbi esetben va-
lamiféle baloldali sztálinizmusról beszélhetnénk! Elméleti-fogalm! analí-
zisében a sztálinizmus konceptual!zálására törekedve Lukács végül me-
todológiai úton vezeti le a sztálinizmus megkülönböztet ő  !smérve!C, s 
ez kritikájának az ereje. Most kellene közelebbr ő l bemutatnunk Lukács 
sztálinizmus-kritikáját, de el őbb időzzünk még el a sztálinizmusnál és 
személyi kultusznál. 

A szovjet Filozófiai enciklopédia (Moszkva, 1970) Sztálinnal foglal-
kozó szócikke nem beszél a sztálinizmusról. Csak a „személyi kultusz" 
kifejezéssel találkozunk, s egy rövid bekezdés tájékoztat a következők-
rő l: „A burzsoá ideológusok és revizionisták, a Sztálin-kultusz kom-
munistáit kritizálva, az utóbbi évtizedek teljes forradalmi gyakorlatát és 
marxizmus-leninizmus elméletét a Szovjetunióban és a világ kommunis-
ta mozgalmában 'sztálinistának' és a lenini elmélet meghamisításának 
állítják be, a világkommunizmus gyakorlatát hazug módon szembe-
állítják Marx eszméivel. Szeretnék befeketíteni és kiforgatni az SzKP és 
a testvéri kommunista pártok 1917 októbere utáni egész történetét. 
1956 sorsdöntő  októbere után, amikor Magyarországon ismét revizio-
nizmussal és revizionista törekvésekkel vádolják Lukácsot, az akkori hi-
vatalos pátújságban Szigeti József és Fagarasi Béla többek között azt 
veti a szemére, hogy Magyarországon ő  vezette be a köztudatba a 
„sztálinizmus" kifejezést. Megszólal a hírhedt Lukács-kritikus, Révai 
József is, hangoztatva, hogy a sztálinizmus kritizálása csak álca, mely 
mögött a revizionizmusos az ellenforradalmi eszmék támogatása rejt ő -
zik. A szovjet desztalinizáció ellentmondásos folyamata természetesen 
az MKP-ra is kihat. Hruscsov, a Hogyan számoljuk fel a személyi kul-
tuszt és következményeit cím ű  határozat 1956. június 30-i megjelené 
se után, személyešen ítéli el a „sztálinizmus" kifejezés használatát; amit 
— úgymond — „a szovjetellenes propaganda talált ki' Még ugyanebben 
az évben (1956. december 23-án) a Pravda is megbélyegzi a „sztáliniz 
mus" szó használatát és az elutasítók kórusának egyik hangadójaként 
kivágja a tromfot: nincs olyan tudomány, hogy „sztálinizmus". 

Dohát milyen problémáról van itt egyáltalán szó, mi rejtőzik az olyan 
kifejezések mögött, mint a „személyi kultusz", „sztálinizmus", „sztálini 
jelenség" (Jean Ellenstein), „bolsevizálódás" — ezt Korsch használja, 
a Komintern V. kongresszusa után, s olyan folyamatot ért rajta, mely 
a gyakorlatban és az elméletben felülr ő l lefelé terjed —, „sztalinoid mód-
szerek" (Leo Kofler), stb.? A „sztálini" kifejezést Trockij vezeti be, amikor 
„a sztálini államgépezet legbrutálisabb gaztetteir ől" e beszél, a spanyol 
polgárháború kapcsán. Mi a tartalmuk ezeknek a terminológiai eltéré-
seknek? A legjobb magyarázat szerintem még az, hogy mindezek a ki-
fejezések — a „személyi kultusz" kivételével — egy széleskör ű  jelenségre 
utalnak, mely nem sz űkíthető  le Sztálin személyére és egy forradalom 
tanalmának kiforgatására, fő leg nem a „nép ellenségeinek" nagy tiszto-
gatása idején. Amit ma sztálinizmusnak hívunk, az nem Sztálinnal kez-
dődött, s el sem múlt vele, sőt, még csak nem is korlátozódik a Szovjet-
unió területére, az legfeljebb „epicentruma" (Ellenstein). Itt fel kell hogy 
hívjam a figyelmet a legújabb tanulmányokra, melyek határozottan kerü 
lik a sztálinizmus immár hagyományos azonosítását magával a szocia-
lizmussal, ill. annak torzulásaival. A sztálinizmus elemeinek Szovjet-
unión kívüli reprodukálódását kutatva ugyanis egyes nyugati szerz ők —
főként marxisták — azt tapasztalták, hogy a sztálinizmus az olyan szo-
cializmus talaján  is  felütheti a.fejét, melyet nem „importáltak", s nem is 
kényszerítették rá az illető  országra, hanem nemzeti és egyben állam 
alkotó tényezőként fejlődött ki. E kutatók odáig mennek el, hogy a sztáli 
nizmust a nem szocialista országokra is kiterjesztik. A sztálinizmus „en-
dogén reprodukciójáról" van szó, az ún. harmadik világ országaiban. Ezt 
a kérdéskört, mely már I. Deutschert is foglalkoztatta, G. Boffa gondolta 
tovább. 

Minden fenntartás nélkül el lehet fogadni azt a tézist, hogy a sztáli-
nizmus időben és térben való behatárolása téves, s hogy a kontinuitás 
történelmi kategóriájának szemszögéb ő l nem azonos az orosz viszo-
nyokkal a totalitarizmus tipikusan orosz jelenségeként és az orosz el-
maradottság kifejez ődéseként. A problematikus pont az, hogy a sztáli-
nizmus ilyen elméleti nemzetközivé tétele a legalapvet őbb fogalmi is-
mérveket is nélkülözi, s ezért a sztálinizmus-fogalom egészében asszo-
ciatív marad, legfeljebb a haladás, ill. a „felülr ő l diktált forradalom" vala- 

6  Uo. 
Filoszofszkaja enciklopegyija. (Filozófiai enciklopédia] Moszkva 1970. 5. köt. 
125. o. 

6  Lay Trocki: Permanentna re"olucija. [Permanens forradalom] Otokar Keršo-
vani, Rijeka 1972. 197. o. 

milyen gyűjtőfogalma lesz. 
A Szovjetunióban burjánzó bürokratizálódást Sztálin szóbeli Lenin-

hűsége kísé гte. ismeretes, hogy Sztálin a lenini gondolatok h ű  követő -
jének és továbbviv őjének tüntette fel magát, ám a valóságban — mint Lu-
kács á Levélben rámutat — a marxizmus „negyedik klasszikusaként" fa 
tális módon saját elméleti nézeteit azonosította a marxizmus alapvet ő  és 
eredeti elveivel. Lukács a „szellemi centralizáció" sztálini folyamatát el-
méleti szempontból a közvetítés, áttételeződés (Vermittlung) kategó 
riájának kérdéseként értelmezi. A sztálini tendenciának Lukács szerint 
az a lényege, hogy minden áttételt elutasít és „közvetlen kapcsolatot te-
remt a legnyersebb tények és a legáltalánosabb elméleti tételek kö-
zött". 9  S itt mindjárt arra is kitér, hogy Sztálin tartalmilag és elméletileg 
miben tért el alapvetően a lenini tételektől. Lenin nagyon precízen szét-
választotta az elméletet, a stratégiát és a taktikát, s kifinomult érzékeny-
séggel ügyelt lehetséges kölcsönhatásaikra, melyek igen gyakran vég-
letesen ellentmondásosnak bizonyultak. Sztálinnal másképp áll a hely-
zet: az elsö, legfontosabb helyre a taktika kerül, s csak ezután jön a stra-
tégia és az elmélet. Az elmélet őnála a tisztán taktikai célok kiszolgáló-
ja, politikai ideológia — aminek a marizmus ellenségei mindig is látni 
szerették volna a marizmust. A sztálini metodológia negatív következ-
ményei hamarosan nagyon is érezhetővé válnak az elméletben és a gya-
korlatban egyaránt, hatásuk egyetemes, a politikától a m űvészetekig ter-
jed. Sztálin odáig megy tekintélyuralmi önkényében, hogy szükség ese-
tén — pl. az ázsiai termelési módról folytatott vita során — brutálisan meg-
változtatja az egész elméletet pusztán azért, hogy gyorsan el őránthas-
son egy megfelelő  elméleti elvet, melyet azután eredeti marxistának 
deklarál. Ugyanez vonatkozik a Hitlerrel aláírt szerz ődésére; taktikai 
húzásait elmélet-stratégiai húzások követik, pl. amikor a második világ-
háborút, az els ő  mintájára, „imperialista világháborúnak" kiáltja ki. 

Ugyanilyen lényeges — és virulens — vonása a sztálini metodológiának 
a köztes áttételek eltörlését célzó „vulgarizáció" (Lukács nevezi így). Lu-
kács szerint a marxista elmélet rehabilitálása elképzelhetetlen a sziszte-
matikus egységbe forrott sztálinista metodológia tervszer ű , gyökeres 
és elvi szétzúzása nélkül. A Kritikai realizmus a szocialista társada-
lomban (1956) cím ű  ismert értekezésében 10  azt írja, hogy a marxizmus 
sztálini verziója torz marizmus, amelyet bürokratizmus és szubjekti-
vizmus jellemez. Újra és újra bebizonyosodik —írja Lukács —, hogy „a 
sztálini rendszer hibái, sőt gaztettei" a metodológiából fakadnak, ame-
lyet a közvetlen gyakorlatban a mindent behálózó bürokratikus állam-
gépezet testesít meg, s ennek az állapotnak csak küls ő  burka az a min-
den tényt és törvényszer űséget negáló sztálini „sic volo, sic iubeo" [így 
akarom, így parancsolom] önkény, melyet a személyi kultusz kritikája 
leplezett le. A Levélben, a Kritikai realizmus a szoc. társadalomban c. 
munkájában és a sztálinizmusról írt töredékes jegyzeteiben Lukács a 
szubjektivizmust és azt a képmutatást rója fel Sztálinnak és követ őinek, 
amellyel Lenin életm űvét, műveit kezelik. A lenini m ű  idézgetésben ki-
merülő  folytatása mellett ugyanis készek e m űvet egyenesen „bibliának" 
kikiáltani, ha ez megfelel valamilyen aktuális taktikai célkit űzésüknek. 
Példáként lukács a pártszer űség sajátos sztálini értelmezését említi: 
Lenin cikkét a párt szervezetér ől és a pártirodalomról (1905) Sztálin a 
kulturális élet, s különösen az irodalom, egyetlen lehetséges platform-
jává merevítette. Az ilyen kiforgatott értelméíés még ma is él ő  gyakorlat, 
N. Krupszkaja minden elkeseredett igyekezete ellenére, hogy megértes-
se a világgal, Leninnek ez a cikke egyáltalán nem is vonatkozik az iroda-
lomra. Sztálin ilyen irányú szubjektivisztikus törekvéseire 1938-ban 
tette fel a koronát A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja törté-
netének rövid tanfolyama c. tanulmány milliós példányszámú megje-
lentetésével. 

A munka negyedik fejezetét elemezve Lukács a dialektikus és tö гté-
nelmi materializmus sztálini vízióját azzal a megjegyzéssel foglalja ösz-
sze, hogy „ez egy néptömegeknek írt népszer ű  könyv", mely a marxiz-
mus klasszikusainak komplex kutatásait és nézeteit „sematikus kézi-
könyvi meghatározásokká redukálja"." Tisztán taktikai megfontolások-
ból, azaz a pártszer űség nevében, az agitáció és propaganda lép az 
első  helyre, s eleve kijelöli a tudomány és filozófia válaszainak tartalmát 
és módszereit. Sztálin „propagandacélú leegyszer űsítésében", ill. „vul-
garizálásában" a marizmus teljes elméleti potenciálja a „proletárdikta-
túra alapvető  törvényének" magyarázatává válik, amely —Sztálin szérint 
— kimondja, hogy „az osztályharc szakadatlanul élez ődik" és „az osz-
tályellenség soha nem alszik" — ami persze nem más, mint elméleti kö-
ret, indoklás az „osztályellenség" gyakorlati üldözéséhez, a hírhedt sztá- 
tini csisztkákhoz. 

Érdemes megállni ennél a szubjektivizmusnál, mely szinte süt az em-
lített mű  dialektikus és történelmi materializmusról szóló IV. fejezetének 
már a legelső  oldaláról. 72  Sztálin a dialektikus materializmust — ami nála 
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dialektikus módszerre és materialista elméletre esik szét — már az elsö 
bekezdésben kikiáltja „a marxi-lenini párt világnézetévé", a történelmi 
materializmus pedig —úgymond — nem más, mint a dialektikus ma-
terializmus „téziseinek kiterjesztése a történelemre és a társadalom-
ra". Ez az álláspont kett ős következménnyel jár a sztálinizmus és 
neo-sztálinizmus számára, minthogy itt kett ős szubjektivizmussal van 
dolgunk: az egyik az a meggyőződés, hogy a fejlődés legfőbb szubjek-
tuma — azaz alanya, hordozója, letéteményese — a párt és természete-
sen az állam, s ennek következménye — mint a jugoszláv sztálinizmus-
kritika egyik kezdeményez ője, Vojan Rusz rámutat —, hogy ez a sztálini 
szubjektivizmus „abszolutizálta azt, amit a történelem lényegi és egyet-
len hordozójának tekintett: az államot, a pártot és a bürokratikus hivatali 
szervezetet". 13  A munkásosztályt a sztálinizmus természetesen nem te-
kinti a történelem alanyának, letéteményesének, s ezért a jelszavak perj-
fériájára taszítja: „A munkásosztály nevében". A másik következmény. 
hogy az ilyen „társadalmi-politikai szubjektivizmushoz törvényszer űen 
filozófiai szubjektivizmus" társul, mely aztán ki is mondja az ismert tézist: 
a dialektika csak mödszer, tehát szubjektív, $ mint ilyen, szabadon meg-
választható. „Tehát: ha igazhit ű  'népszer űsítő ' vagy —értsd: Sztálin 
filozófiai termékeinek népszer ű sítője —, az a kis bűn már igazán megbo-
csátható, hogy nem vagy marxista tudós."t 4  Sztálint nem kötik az objek-
tív, dialektikus törvényszerűségek, ügyet sem vet Engels figyelmezte-
tésére — lásd A természet dialektikája cím ű  munkájában az objektív 
és szubjektív dialektikáról és értelmezésükr ő l írtakat —, hogy a dialektika 
törvényeit a természetb ő l és az emberi társadalomból vonatkoztatjuk el, 
mert alapvetően „a természet és az emberi társadalom történelmi fejl ő -
désének a legáltalánosabb törvényei" és „magának a gondolkodásnak 
a törvényei". A sztálini tételektő l idegen a dialektika materialista értel-
mezése, ehelyett valamilyen voluntarisztikus dialektikáról beszélhetünk. 
A dialektika négy és a materializmus három f ő  vonását Sztálin eklekti-
kusan jelöli ki, köztük semmiféle szerves kapcsolat, átmenet, közvetítés 
nincsen; viszont így egyetemesen felhasználhatók. „Alkalmazásukról" 
pedig minden esetben a pán dönt, a sztálini párt, mely a lenini párt vérén 
nőtt fel. 

Az igazság kedvéért itt meg kell jegyeznünk, hogy a dialektika szub-
jektivista értelmezése nem csak a sztálinizmus filozófiai tételeinek saját-
ja, hanem az egzisztencializmus különböz ő  változataira és a pozitíviz-
musra is jellemző ; Hermann István magyar filozófus ezzel kapcsolatban 
utal a frankfurti iskola és a pozitivizmus utolsó nagy összecsapására, a 
Positivismusstreit [A pozitivizmus-vita] néven ismert vitára, amely ismét 
előtérbe állította a dialektika és az ontológia fontos kérdését. Ezért nem 
véletlen, hogy Lukács ezt a problémát munkaprogramként értelmezi 
utolsó nagy m űvében, az Ontológíában. 15  

Megélt gondolat cím ű  önéletrajzában — melyet néhány hónappal ha-
lála előtt mondott hangszalagra párbeszédes formában —, Lukács azt 
állítja, hogy Az ész trónfosztása c. munkájában közvetve Zsdanov is-
mert tézisét cáfolja, mely a filozófia teljes történetét egyetlen elismert 
harcra, a materializmus és idealizmus harcára korlátozza. Lukács a 
racionalizmus és az irracionalizmus kölcsönösen ellentmondó tenden-
ciáját, amit Az ész trónfosztásában vizsgál, nem tekinti a materializmus 
és az idealizmus közötti harc helyettesít őjének, csak a „sztálinista ma-
terialista orthodoxia" egyeduralkodó filozófiai elveinek értelmetlenségét 
bizonyítja be (közvetett módon). 16  Az ész trónfosztása kritikáinak özö 
nében ez az els ődleges tendencia valahogy elsikkad, figyelmen kívül 
marad. A Megélt gondolatban ugyanígy megismétli a korábbi sztáli-
nizmus-kritikáiból már ismert álláspontját, különösen az elmélet és a tak-
tika viszonyának feje tetejére állításáról. Ezt egy Lukács sztálinizmus-
kritikájában új megjegyzés követi, és rávilágít egy másik problémára, 
amely szorosan kapcsolódik Az ész tгónfosztásához. 

A Megélt gondolatban ugyanis azt a megjegyzést találjuk, hogy „a 
sztálinizmusban filozófiai síkon a hiperracionalizmus uralkodik" és „az, 
amit általában irracionalizmusnak neveznek, csak a hiperracionalizmus 
egy sajátos alakja", 17  továbbá „a sztálinizmus csupán az ész trónfosz-
tásának módja". Sztálinnal a racionalizmus abszolút formát ölt, habár ez 
olyan abszurditás, ami az irracionalizmuson is túltesz. A világtörténelmi 
bölcsesség megszemélyesül — mondja Lukács —, s nem csupán Sztálin 
személyében, hanem a párt mindenkori taktikájában is. S itt logikusan 
következik az Az ész trónfosztásából már ismert tétel: „nincs ártatlan 
világnézet", s minden filozófus felel ős nézeteinek gyakorlati-történelmi 
következményeiért. Еszerint Marx is felelős volna a sztálinizmusért? Ha 
Lukács a múltban b űnrészességgel is vádolt néhány filozófust a fasiz- 

' 2  J. V. Stalin: O dialektičnem in zgodovinskem materializmu. (A dialektikus és 
történelmi materializmusról) CZ, Ljubljana 1948. 

3  Vojan Rus: Opšta dijalektika kao most izmedu prirodnih nauka i filozofije. 
(Az általános dialektika mint a természettudományok és filozófia közötti 
híd] Marxi savremenost, Belgrád 1966/3. sz. 458. o. 

4  Vojan Rus: Metafizika u dijalektičkom odelu. (Metafizika dialektikus köntös-
ben] Mladost, Belgrád 1951/5-6. sz. 413. o. 

5  Almási Miklós: Lukács ontológiai „fordulata". Kézirat. 
16  Lukács: Gelebtes Denken. Autobiographie im Dialog. (Megélt gondolat. Egy 

önéletrajz párbeszédben] suhrkamp, Frankfu rt  1981. 165. o. 
171  Uo. 170-171. o. 	 - 

mus megjelenéséért és elterjedéséért, Marx — és Hegel —eszméit ebben 
az értelemben elkülönítette a sztálinizmustól. 

Életútja és elméleti munkássága végén azt mondta: arról van szó, 
hogy „ténylegesen követnek-e egy elméletet vagy sem", s „a történelmi 
felelősség a gondolatok továbbvitelére, folytatására vonatkozik". 18  Miben 
látja Lukács ezt a továbbvitelt Marx és Sztálin között? Egyetérthetünk 
Lukáccsal abban, hogy a sztálinizmus soha nem vitte tovább sem Marx, 
sem Lenin gondolatait; akkor lep ődünk csak meg, amikor Lukács a kér 
dést továbbgondolva, életében el őször, felveti a marxizmus felel ősségé-
nek lehetőségét — ha nem is Marxnál, de Engelsnél. Lukács szerint a 
szükségszerűség kategóriája az, ami filozófiai síkon szinte irracionálisra 
felfokozva rányomja bélyegét a sztálinizmusra. E fontos helyen szó sze-
rint idézem a beszélgetést. Kérdés: „Miben látná a vezéreszmét, ha a 
sztálinizmus filozófiai gyökereit kutatná?" Lukács: „Azt hiszem, ami a 
lényeg — $ e torzulás nélkül a sztálinizmus létre sem jöhetett volna —, 
hogy Engels, és követő i közül néhány szociáldemokrata, a társadalom 
által a — Marxnál tárgyalt — kölcsönös társadalmi függésre gyakorolt 
hatás tekintetében a logikus szükségszer ű ség álláspontjára helyezke-
dett." 79  Mi következik ebbő l? Vajon Lukács itt pusztán megismétli En-
gelsszel szembeni elutasító álláspontját, amit Történelem és osztálytu-
dat című  m űvében már egyszer leszögezett? Vagy azt jelentené, hogy 
a történelmi haladás szükségszer űsége kategóriájának sztálinista kifor-
gatását tisztán teleológiailag Engelsnek köszönhetjük? 

Az ész trónfosztásában Lukács leírja a dolgok folyamatként való 
gondolati megragadására és fogalmi meghatározására való képtelen-
séget, ami filozófiai szempontból megel őzi az irracionalizmus létrejöt-
tét, és ahol az ész esztelenségbe csap át. Ugyanebben az értelemben 
határozza meg Windelband irracionalizmusát A filozófia története cí-
mű  munkájának Az irracionalitás metafizikája fejezetében: Windel-
band álláspontját Schellingével — akit minden tekintetben eme álláspont 
hordozójának nevez — azonosítja; Schellingnél „az ész rendszere saját 
ellentétévé válik". A misztikus-spekulatív filozofálási mód, ami Schelling 
intellektuális nézeteib ő l fakad, olyan folyamatot eredményez, „mely ma 
gát a valóságot nem valóságos módon ábrázolja", 20  mert a hegeli filo 
zófia egyik legfontosabb vezérelvét a közvetítést tagadja: a filozófia 
módszereit nem maga a dolog (Gang der Sache selbst) határozza meg, 
hanem a gondolkodó szó szerint szubjektív kezelési módja, a tiszta 
szubjektivizmus, intuíció, meggyőződés. A gondolat teljesen különválik 
a dologtól, szem elő l vész konkrét kölcsönös fejl ődési folyamatuk és a 
közöttük fennálló dialektikus áttétel — ugyanezt az eljárást alkalmazza 
a sztálini logika a konkrét társadalmi-történelmi viszonyokra; az áttéte-
lek hiánya teljes egészében taktikai konstrukcióvá válik. 

A dialektikára való örökös hivatkozgatása ellenére a dialektika sztáli-
nista változata semmibe veszi a közvetlenség és áttételesség dialektikus 
kölcsönkapcsolatát, $ mint ilyen, tiszta szubjektivizmus. Ha Schelling 
szujektivisztikus teozófiájához az egyén és az egyéni szabadság felál-
dozásának szükségessége, s ezzel áldozati rítus társul, akkor a sztálini 
bürokrácia nem azért rendez ilyen vérengz ő  szertartásokat „a nép ellen-
ségei" ellen, mert embertelen, hanem mert ezt követeli legelemibb logi-
kája. Itt azoknak a szubjektivista tételeknek az átörökl ődéséről van szó, 
amelyeket már Hegel észrevett a francia forradalom m űködésében és 
Rosa Luxemburg a proletárdiktatúrában, mint „maroknyi politikus dikta-
túrájában"; a „jakobinus rendszer mintájára", s melyek „a közélet szük-
ségszerű  elvadulásához vezetnek". 21  

A történelem filozófiája cím ű  munkájának Felvilágosodáš és forra-
dalom fejezetében Hegel a szabad akarat elvével foglalkozik és kifejti, 
hogy a felvilágosult elmét a szabadságnak pusztán formális elve ve-
zérli, s mint ilyen, teljes egészében megfelel a kanti tételeknek — ma „fe-
lülrő l diktált forradalmat" mondanánk. Ez az elv a szubjektív akaratban 
és erényben manifesztálódik. Az uralkodó erény viszont egyetlen meg-
különböztető  jegyet ismer: a meggyőződést. Az emberek két nagy cso-
portra oszlanak: a meggy őződésesek és a meggyőződés nélküliek cso-
portjára. S mivel a meggy őződés csak a meggyőződést ismeri el, elsza-
badul és roppant hatalomra tesz szert az általános gyanakvás, mely a 
legszörnyűbb zsarnokság csíráját hordozza — fortélyos félelem igazgat. 
Ebben a „félelmetesen következetes szabadságban" az erény — mint 
láttuk — a meggyőződést használja fel hatalmának kifejezésére, „hatal-
mát jogi formák nélkül gyakorolja, s büntetése is végletesen egyszer ű : 
a halál". 22  

A szabadság, mely egy maroknyi lelkes pártvezér kezében a fanatiz-
mus eszköze, félelmetes következetességében szétzülleszti és eszte-
lenséggé — Lukács szavával irracionalizmussá - rontja az észt. Lukács 
megvilágítja, miért hatékony a személyi kultusz, melyet a túlteng ő  hata-
lomgyakorlás rendszere és a proletár ész megszemélyesülése kísér. 

" Ui. 167.0. 
Uo. 173. o. 
G. W. Hegel: Phánomenologie des Geistes. (A szellem fenomenológiája] 
Meier Verlag, Hamburg 1952. 20. o. 
Rosa Luxemburg I. m. 773. o. 

' G. W. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie [Előadások 
a filozófia történetérő l] Frommann. Stuttgart 1961. 561 0 
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A régi egyenlőtlenség, a szólgaság és igazságtalanságok felszámolá 
sára irányuló igyekezet felülr ő l elrendelt elnyomó egyenl őségbe és 
pusztán elvont, a kritikai elmélet zsargonában megfogalmazott szabad-
ság-fogalomba torkollik. 

Sztálin szubjektivizmusát „nem elszigetelt és véletlen hibák okozzák 
- mutat rá Lukács -, „hanem fokozatosan eltorzuló nézetek hibás rend-
szerérő l van szó" Lukács sztálinizmus-Rr!tikájában különösen vonzó 
a gazdasági - és esztétikai - szubjektivizmus kritikája. Utolsó gazdasá-
gi tárgyú m űvében Sztálin élesen elítélte a gazdasági szubjektivizmust. 
ami - rövidítve - nem veszi eléggé figyelembe, hogy a szocialista tár 
sadalomban is érvényesek a gazdasági törvények, melyeket a gazda 
sági szubjektivizmus oktalanul mell őz, s forradalmi voluntarizmusában 
brutális közvetlenséggel tör acélok megvalósítása felé. Lukács megál-
lapítja, hogy Sztálin kritikai közbelépése indokolt ugyan, de mégis ellent-
mondó és tragikus, mert éppen saját gyakorlata és szubjektivizmusa ter-
melte ki azt a gazdasági szubjektivizmust, mely csupán tragikomikus 
következménye az élet minden területét behálózó személyi kultuszának. 
A sztálinizmusban elvész az elmélet és a gyakorlat egyenl őségének 
lenini elve, a köztük levő  dialektikus áttételek elvágása egyrészt dogmá-
vá merevíti, másrészt az eleven tényekb ő l „eltűnik az ellentmondás 
az eredmény „a dogmatizmus és a prakticizmus hibás polarizálódása".z" 
Sztálinizmus-kritikájában Lukács szigorúan követi -s őt, egyenesen kiin-
dulási alapnak tekinti - az elmélet és gyakorlat egységének lenini elvét. 
s érthetetlennek t űnik e kiindulási alap lekicsinyl ő  értelmezése Adorno 
Negatív dialektika című  jeles munkájában. Lukács szerint a sztálini vál 
tozat, „a szektás-bürokratikus torzkép", mely a közvetít ő  kapcsolatokat 
eltörli - s ettő l szétesik az elmélet és gyakorlat dialektikus egysége -. 
a kapcsolataikból kiemelt tényeket külön-külön „factum brutumként 
látja és láttatja. A szabadság és szükségszer űség, az elv és a tény 
fogalmának a forradalom gy őzelme utáni értelmezése alkalmatlannak bi-
zonyul, mert a sztálinizmus elfelejti, hogy a társadalmi lét mozgási irá-
nyát lényegében a régi élet- és tudatformák határozzák meg és ezt -
mint Lukács mondja - „minden igazi, bürokratikus és szubjektivisztikus 
torzulásoktól mentes marxizmustiak" tudomásul kell vennie2 5  Csak 
a bürokraták és szektások követelhetik meg a kritikától minden hiba 
azonnali kijavítását. 

Ha a szocialista realizmus lényeges vonása a forradalmi romantika, 
akkor ennek gyökerei a naturalisztikus tendenciákban, a gazdasági 
szubjektivizmusban, a forradalmi voluntarizmusban keresend ők, melyek 
a személyi kultuszból, mint általánosan ható társadalmi momentumból 
nőnek ki: „a forradalmi romantika a gazdasági szubjektivizmus eszté-
tikai megfelelője"26  A gazdasági szubjektivizmus, mely tollvonással törli 
el a szubjektív óhajok és az objektív valóság választóvonalát, ott enged 
a romantikus álmodozásnak, ahol annak valóságfeltárása kimerül a na-
turalizmusban, emellett még közre is m űködik olyan forradalmi romanti-
ka életre hívásában, ami az el ő írt módon ábrázolja az osztályellÁntétek 
éleződését és azt sugallja: immár a szocializmus második fázisában. 
a kommunizmusban járunk. Az ilyen fajta romantikát Lukács „a natura-
lizmus megtestesült rossz lelkiismeretének" nevezi, amely nem az élet 
költészete, csak annak akarják elsütni, hozzákötve a tömegek deklarált 
aszketizmusát is. A mindenkori szükségszer űség és szabadság kate-
góriájának dialektikus kezelésére való eszmei és elméleti képtelenség 
egyfajta forradalmi teleológiába menekül, innét pedig az „átmeneti 
időszak" ismert jelszavába -el őttünk a fényes jövő , a kommunizmus, „a 
szorgos emberiség karácsonyi ajándéka" (Rosa Luxemburg), csak még 
egy kicsit tűrjünk; tehát szükség van az aszketizmusra. 

Ugy gondolom, fiogy a sztálinizmus, a maga feltételezéseivel a szo-
cializmus építésérő l, nem tudta bekapcsolni az emberek létszükség-
leteit a társadalmi termelőerők rendszerébe. Ahelyett, hogy a hétközna-
pok gondjait és a belő lük fakadó energiát általános társadalmi szük-
ségletekké, és ezzel közvetlen társadalmi termel őerővé alakította volna 
át, a félelem megszüntetésével legfeljebb kolosszális apátiát hagyott 
hátra a tömegekben. Ilyen körülmények között nem lehet min őségileg új 
emberi kapcsolatokról beszélni. Elvárható-e az emberekt ő l, hogy meg-
értsék és saját ügyüknek fogadják el a szocializmust - miután rájuk 
erőszakolták az aszketizmust? Egyáltalán, mikor fogad el valaki egy dol-
got saját ügyének úgy, hogy azonosul is vele? Csakis akkor, ha az egy-

, beesik mélyebb, vagyis önös, önző  érdekeivel. Lukács tanítványai közül 
Heller Ágnes értette meg a legvilágosabban az emberi szükségletek 
komplex problematikáját, s ő  volt az, aki konstruktív módon tovább- 
fejlesztette az alapvető  szükségletek marxi elméletét. Bár nem tekint 

. minden emberi szükségletet alapvetőnek, figyelmeztet, hogy „a szocia- 
lista elméletnek óbból kell kiindulnia, hogy minden szükségletet ki kell 
elégítenie, tekintet nélkül arra, hogy alapvet ő-e vagy sem". 27  

Lukács: Levél. I. m. 186. o. 
24  Lukács: Krit. realizmus... I. m. 591. o. 
25 Uo. 582. o. 
26 Uo.  591.0.  
27  Heller Ágnes: Das Leben andern. Radikale Bedü гtnisse, Frauen, Utopie. 

(Megváltoztatni az életet. Radikális szükségletek, asszonyok, utópiák] VSA-
Verlag, Hamburg 1981. 141. o. 

A deklarált aszketizmus kérdésével már Marx és Engels is szembeke-
rült. Engels például ironikusan elutasítja Moses Hess nézeteit, amikor az 
aszketikus idealizmusában" nem veszi figyelembe az önzés szerepét 

és jelentőségét a társadalom fejl ődésében. Marxnak írt levelében Engels 
igazat ad Stirnernek, amikor az Der Elnzige und sem n Eigenthum (Az 
egyén és tulajdonsđga] című  munkájában arról ír, hogy az emberek 
mélyebb, önző  érdekeiktő l vezérelve csak akkor éreznek egy dolgot iga 
zán magukénak, ha azt el őbb kisajátították. Mint Engels írja: „esetleges 
anyagi reményeinktő l függetlenül önzésbő l is kommunisták vagyunk és 
önzésbő l leszünk emberek is, nem csak individuumok" 2 8  Hess kritikái-
ról, melyekben a polgári társadalmat az „egoizmus" etikai kategóriájába 
sorolja, s e kritikák következményeiről, Lukács már Moses Hess és az 
idealista dialektika problémá( (1926) c. tanulmányában is bővebben ír. 
Hess álláspontját Lukács „moralizálónak" ítéli: a forradalmi értelmiség 
tagjaként fejti ki nézeteit és filozófiája alapjának „a proletariátus türel 
mét" tekinti. Hess szerint a forradalmi értelmiség „elfogulatlanul és 
önzetlenül", tehát a nép javára vállalná fel egy jó ügy szellemi vezeté-
sét; a későbbi sztálini verzióban ez úgy módosul, hogy mindent „a mun-
kásosztály nevében" és „a munkásosztályért" tesz. 

Lukács határozottan elutasítja és tagadja, hogy közvetlen ok-okozati 
összefüggés vagy elméleti folytonosság állna fenn Marx és Sztálin, vagy 
Lenin és Sztálin között. A sztálinizmusban uralkodó fogalmak mély el-
méleti elemzésével arra a meggy őző  következtetésre jut, hogy a sztá-
linizmus szöges ellentétben áll Marxszal és Leninnel. Sztálinnal szem-
ben például Lenin a taktikai kérdéseket nem az általánosan érvényes 
elméleti elvek mindenkori logikai áttételeként értélmezi. Leninnél a takti-
kai kérdések a konkrét, adott id őben fennálló erőviszonyok és körülmé-
nyek függvényei; Lukács indokoltan figyelmeztet erre a tényre újra és 
újra. Törekvésében, hogy felmentse Lenint a sztálinizmusért való fele-
lősség alól, rávilágít Trockij és Sztálin álláspontjának igen érdekes, szer-
ves kapcsolódására és folytonosságára. Kritikájának ebben a részében 
rámutat, hogy a sztálinizmus eszmei szálláscsinálója és el őfutára nem 
Marx, hanem Lassalle ,volt. A kapcsolatot, ill. folytonosságot Trockij és 
Sztálin között nem ekét összebékíthetetlen, szóban és politikailag élet-
halálharcot vívó ellenfél vetélkedésére vonatkoztatja, hanem bizonyos 
álláspontjaik, nézeteik mélyebb, tartalmi azonosságára. E Lukácsnak tu-
ajdonított figyelmeztetéssel, mely a sztálinizmus-kritikák özönében 
elméleti novumnak számít, a jöv őben érdemes volna behatóbban foglal-
kozni. Lukács szerint Trockij, a maga elméleti és gyakorlati nézeteivel, 
nem más, mint „egy rossz Lassalle-utánzat"2 9  Ez az észrevétel - a 
marxi gondolatok kontextusában - villámcsapásszer ű  élességgel rajzol-
ja ki az azonosságot a sztálinizmus által népszer űsített és a német mun-
káspártok - a szociáldemokrácia el ődei - programjában lefektetett, 
Marx és Engels által élesen bírált elvek között. Amikor Lassalle, nemzeti 
alapokról kiindulva, államalkotó komponensként értelmezte a szocializ-
must, Marx- határozottan szembeszállt vele. Marx és Engels kritikája a 
Lassalle-féle politikai színezet ű  stratégiát és szervezetet - kifejezetten 
..centralisztikusként és állambürokratikusként" - megbélyegzi. Marx 
A gothai program kritikája c. művében gunyorosan írja: „Lassalle-hoz 
méltó gondolat, hogy állami kölcsönnel ugyanúgy lehet új társadalmat 
építeni, mint új vasutat"? ° Marx az állam és társadalom éhelmének ki-
forgatását is Lassalle szemére veti; Lassalle ugyanis államon a kor-
mányapparátust, német munkáspáton pedig „a nemzeti állam határain 
belüli mozgalmat" éhi. Engels Szocializmus Németországban c. cik-
kében azért marasztalja el Lassalle-t, mert „a munkásosztály nevében 
szövetkezeti termel ő  társulások állami hitelből való felállítását követe-
li". 31  Kritikus, vitázó szembenállásukból a szocializmus felépitését köve-
telő  német munkáspárti vezetőkkel kitűnik, hogy Marx és Engels szerint 
a szocializmus lényege nem az, hogy egy állami képz ődményt egy má-
sikkal - nevezetesen az államszocializmussal - helyettesítve az állam 
totális államosítás útján a korábbi t őkések helyére lép, s ezzel a saját 
kezében és egy helyen összpontosítja a gazdasági kizsákmányolást és 
politikai ellen őrzést. Milyen ironikus azonosság a szocializmus kés őbbi 
sztálini téziseivel! Felel ős-e Trockij - legalábbis elméletileg -ezért a szo 
cializmusképért? Lukács ezt közelebbr ő l nem vizsgálja; Trockijt és a 
trockizmust nem elméleti álláspontról kritizálja, csak Trockij közvetlen 
politikai tevékenységét ítéli el. 

Lukács - amellett, hogy határozottan elutasítja lassalle-i indítékait -
elismeri Trockij kulturális és írói tevékenységét, hozzáf űzve, hogy ez po-
litikai téren semmi hasznosat nem hozott létre, s történelmi alternatívát 
sem tudott felmutatni. A kirakatperek és koholt vádak áldozatainak re-
habilitálásáról szólva rámutat a rehabilitáció fontosságára és jelent ő -
ségére az enyhülés id őszakában, de a Levélben arra is figyelmeztet, 
hogy „ez nem jelenti azt, hogy a politikai hibákat és a hibás nézeteket is 
rehabilitálni kell". 32  Ez különösen áll Trockijra, akinek politikai nézeteit 

Lukács: Levél. I. m. 174. o. 
Engels: Levél Marxnak, 1844. Xl. 19. Marx—Engels Werke. (Művei] Dietz Verlag, 
Berlin 1963. 27. köt. 11. o. 
Lukács: Gelebtes Denken. (Megélt gondolat] I. m. 177. o. 
Marx—Engels Werke. (Művei] Dietz Verlag, Berlin 1962. 19. köt. 26. o. 
Uo. 22. köt. 248. o. 
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Lukács teljesen elfogadhatatlan történelmi alternatívának tartja, tekintve. 
hogy Trockij a szocializmus jöv őjét Lenin halála után vagy „a forradalmi 
háború kiterjesztésében", vagy „a november 7. el őtti társadalmi állapo-
tokhoz való visszatérésben", tehát a kalandorpolitika vagy a kapituláció 
választásában látta. Itt maga a történelem teszi lehetetlenné Trockij re-
habilitását. „Sztálinnak az akkor dönt ően fontos stratégiai kérdésekben 
teljesen igaza volt Trockijjal szemben" 33  — mondja Lukács. Tekintettel 
a húszas évek ellenzéki tendenciáira — a jobboldali ellenzéket Buharin. 
a baloldalit Trockij vezette —, megállapíthatjuk, hogy valószín ű leg Sztá-
lin alternatívája volt az egyedül elfogadható. Lukács sztálinizmus-kriti-
kájában többször is megismétli, hogy Sztálin kétségtelenül nagy politikus 
volt, és ami a forradalom akkori válságának hibás megoldását illeti, nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy abban az id őben ténylegesen nem 
létezett olyan elemzés vagy perspektíva, melyre Sztálin — a kés őbbi 
fázisok nehézségeinek elméleti útjelz őjeként — támaszkodhatott volna. 
Lukács elismeri, hogy a fokozott ütem ű  iparosításra nem kerülhetett vol-
na sor „normálisan m űködő  proletárdemokrácia keretei között". 34  A 
Trockijról Nyugaton elterjedt kitalációt, mely szerint ő  sokkal demokrati-
kusabb lett volna, mint Sztálin, Lukács a Trockij és Lenin között a szak-
szervezetekkel kapcsolatban 1921-ben lezajlott vitával cáfolja. Ismere-
tes, hogy Trockij akkor hangosan követelte a szakszervezetek megszün-
tetését. Lenin viszont a proletárdemokrácia érdekében szükségesnek 
tartotta a párt és az állam között elhelyezked ő  szakszervezetek fenn-
maradását, hogy szükség esetén megvédhessék — akár az elbürokra-
tizálódott állammal szemben is — a dolgozók anyagi és szellemi érdekeit. 

Lukács Trockij politikailag és eszmeileg elfogadhatatlan álláspontjá-
ról adott elemzésében az a zavaró, hogy figyelmen kívül hagyja Trockij-
nak a sztálini thermidorral kapcsolatos kritikáját és a permanens forrada-
lom trockiji elemzését. Viszont teljesen igaza  van  abban, hogy elítéli a 
trockizmus morális álláspontját, amely Nyugaton akarva-akaratlan a fék-
telenül szocializmusellenes amerikanizálódás malmára hajtotta a vizet. 
A sztálinizmus-kritika legrosszabb következménye Lukács szerint a be 
hódolás az american way of life [amerikai életmód, életforma] ideológiá 
jának; teljes pálfordulásra azonban csak másodrangú é пelmiségiek ké-
pesek. 

Tény, hogy az SzKP 1956. II. 14-én megnyitott XX. kongresszusa 
ösztönző leg hatott Lukács gondolkodására a sztálinizmus, személyi kul-
tusz és a marxizmus sztálinista torzulásait illet ően. Akkori lelkiállapo-
tát le is írja az Utam Marxhoz cím ű  műve Utóiratában (1957). Ebben 
áttekinti a hosszú, 50 évig tartó intellektuális kalandozása alatt megtett 
utat, s megállapítja: végre szilárd, intellektuálisan szilárd talajra talált. 
Kritikusan visszatekint, s felteszi a kérdést: mire jutottam? Az elméleti 
munka természetével kapcsolatban azt mondja, hogy a múltban a valódi 
elméleti előrelépést a bürokratikus tendenciákhoz szorosan kapcsolódó, 
és természetesen dogmatizmusban végz ődő , tehát a dialektikával szö-
ges ellentétben álló zsibbadt fogalomnélküliség és sematizmus akadá-
lyozta. Ez az állapot nem tarthatott a végtelenségig: „a sztálinista rezsim. 
azzal, hogy bürokratikus és zsarnoki eszközökkel minden önálló gondo-
latot eltiport", minden szinten a haladás masszív gátjává vált. 35  Dehát 
az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az akkori helyzet nagyon bonyo-
lult volt, s ezt Lukács mindig elismerte, különösen Szovjetunióbeli „ön-
kéntes" szám űzetése idején. A fasizmus apokalipszisának árnyékában 
az egyetlen szocialista országnak, s ezzel magának a szocializmusnak. 
csak egyetlen alternatívája létezett: a létért való küzdelem. Ilyen szituá-
cióban Lukács szerint elhibázott és erkölcstelen lett volna bármilyen el-
lenzék megalakítása Sztálinnal szemben, tekintet nélkül arra, hogy sze-
mélyi kultusza oly fatális volt, hogy senki nem beszélt róla egyenesen. 
csak így,.sóhajtva: Ah, si le ni le savait [Ha a király tudná...]. A sztálini 
tisztogatások, a trockisták brutális legyilkolása idején Lukács sem érez-
hette magát teljes biztonságban. Ez az a pillanat, amikor el őször kérdő -
jelezi meg a vérengzést — emberbaráti okokból. Az a tény, hogy Buharin 
rossz marxista, kifejezetten pozitivista és szemernyi érzéke sincs a dia-
lektikához, még nem ok arra, hogy fizikailag likvidálják. Ebben az id ő -
szakban Lukács — mint az Utóiratban maga is írja —elméleti „partizán-
harcot" vív tudományos gondolataiért, Sztálin-idézetekkel fedezve 
magát. Ne feledjük, hogy ekkor készíti Az ifjú Hegel cím ű  m űvét, amely 
csak jóval később, 1948-ban Iát napvilágot Svájcban. A m ű  keletke-
zésének ideje nem alkalmas elméleti fejtegetésekre, hogy Sztálinnak el-
méleti síkon bizonyítsa be Hegelr ő l vallott nézeteinek — melyek szerint 
Hegel arisztokratikusan viszonyult a francia forradalomhoz — tarthatat-
lanságát. A valóban reakciós Szuvorovot ugyanakkor Sztálin nagy forra-
dalmárnak kiáltotta ki, bár az, mint cári generális, hadjáratot vezetett a 
francia forradalom ellen. 

A lukácsi gondolatok számos értelmezésének gyenge oldala, hogy 
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nem ismeri fel Lukács dogmatizmus ellenes, annak elméleti hátorszaga-
ban vívott „partizánharcának" valódi értelmét. Emiatt kapott, többek kö 
zött, Az ész trónfosztása oly kevés objektív tudományos kritikát, szá-
mos kritikus ezért kiáltotta ki dogmatikusnak Lukács eljárását. Volkstri-
bun oder Bürokrat [Néptribunus vagy bürokrata] (1940) cím ű  érte-
kezése éppen azért olyan értékes, mert Lukács kifejti benne, hogy az 
elbürokratizálódott szervezetekkel — tett akár a párttal— szemben csak 
az alkotó álláspont válthatja valóra a személyes víziókat és koncepció-
kat. Erre utal Peter Ludz, amikor Lukács partizánelméletének filozófiai 
alapjai cím ű  cikkében kifejti, hogy Lukács partizán-koncepciója „azokra 
a gondolati figurákra, meghatározott struktúrákra épül, melyek Lukács 
művében mindenütt fellelhet ők " .

38  E konkrét struktúrák filozófiai alapjait 
kutatva azonban sajnos csak Lukács m űvészetelméletéig jut el. 

Utóiratában Lukács a következ őket vallja: „dogmatizmus elleni par-
tizánharcom nemcsak feltételezte, hanem meg is ő rizte bennem az élet-
genlést, életerőt". 37  Sztálin halála nemcsak egy korszak végére tesz 
pontot, hanem szakítást is jelent bizonyos módszerekkel. Magyarorszá-
gon ehhez a második világháború után kialakult sajátos körülmények 
társulnak, melyek 1956 októberének viharában érik el tet őpontjukat. 
Elméleti síkon vívott partizánharcát Lukács most a sztálinista múlttal 
és jelennel való nyílt elméleti szembenézéssel és leszámolással váltja 
fel. Az SzKP XX. kongresszusa után, mely „kijózanító sokként" hat, 
megírja a sztálinizmus és sztálinista módszerek elemzését és kritikáját, 
ám mindjárt arra is figyelmeztet, hogy az ilyen kritikák a marxizmus ügyét 
kell hogy szolgálják: a sztálinizmussal való leszámolás — a desztalini-
záció —könnyen átcsaphat revizionizmusba. Mire gondol Lukács, amikor 
egy ilyen revizionizmus veszélyére figyelmeztet? A desztalinizáció elmé 
leti folyamata a vélemények bonyolult polarizálódásához vezetett a mar-
xista eszme továbbviteli módjának kérdésében, s ezt látva Lukács már 
az Utóiratban valamilyen terciumra — harmadik útra — apellál a marxiz-
mus és leninizmus pozitív továbbvitele érdekében és els őként ismeri fel, 
hogy „csak a dogmatizmus gyökeres felszámolása teremti meg a revi-
zionizmus elhárításának lehet őségét". 38  Kitart a marxizmus megújítása, 
„reneszánsza" mellett, amelyhez — véleménye szerint — az alapelvek jó-
formán semminem ű  felülvizsgálatára vagy változtatására nincs szükség. 
„Nem kell az eszmét megreformálni. Marx jól tartja magát. A gyenge 
pontok Engelsnél vannak." 39  A marxizmus Lukács szerint korunkban is 
hatékonyan magyarázza a társadalmi folyamatokat, ezt bebizonyította a 
marxi gondolatok számos átértelmezési kísérlete is. Lukács azzal a sú-
lyos ténnyel került szembe, hogy az elméleti desztalinizáció folyamata 
akadállyá vált a marxista eszme pozitív továbbfejlesztésének útján, s 
ezért utolsó elméleti vállalkozásában a marxista ontológia és marxista 
etika kidolgozása felé fordult. 

Milyen vonatkozásai, kihatásai vannak annak a tézisnek — mely a ju-
goszláv elmélet területén különösen jelentős —, hogy „korunk marxizmu-
sának alapmotívuma a sztálinizmus kritikája" ?4°  Kétségtelen, hogy ez 
a tézis az eredeti, hiteles marxi és lenini góndolatok keresésének „alap-
motívumaként" értelmezhet ő , és a jugoszláv marxista gondolkodók 
közvetlenül 1948 után született ilyen és hasonló irányulású hozzászólá-
sai, munkái nagyon értékesek. A sztálinizmus elméleti szétzúzása és e 
folyamatból fakadó kulturális és elméleti politizálás — melynek ma is ta-
núi lehetünk a jugoszláv marxista, és általánosan vett filozófiai-elméleti 
közgondolkodásban —következményein keresztül felvet néhány fontos 
kérdést. Vitatható például, mennyire volt konstruktív a sztálinizmus el 
méleti felszámolására irányuló kritika a marxista eszmék és általában a 
szocializmus elméleti továbbfejl ődésének el őmozdítása szempontjá-
ból. Az ilyen kritikák és viták eredményei nagyon kérdésesek, még ha 
nem is utasítják el kereken a marxi eszméket, s következményeikben 
annál messzebb mutatnak. Bármilyen furcsán is hangzik, tény, hogy 
számos sztálinizmus-értelmezés és -kritika egyenesen Marx eszméit je-
löli meg a sztálinizmus elméleti és az októberi forradalmat gyakorlati el ő-
feltételeként — a sztálinizmust ezek töretlen folytatódásának, a sztálinis-
ta tábort pedig az eredeti marxi eszmék legkövetkezetesebb megvaló-
sulásának tekintve. S ha körülbelül ilyen az „új filozófusok" álláspontja, 
nem hagyható említés nélkül, hogy ez alól nem képeznek kivételt a mai 
jugoszláv politikai és közéleti irodalom termékei sem — pozitív fogadtatá-
suk ellenére. Viták és tanulmányok jelennek meg az „elsietett forra-
dalomról", mely nem is volt forradalom, hanem „véletlen esemény", 
„államcsíny", arról, hogy „jogszer ű  volt-e az októberi forradalom", satöb-
bi. Az ilyen kaptafára húzott gondolkodás számára a szocializmuskép 
arra a propagandaformulára redukálódik, amely szerint a szocializmus 
és a demokrácia két teljesen összeférhetetlen fogalom. Nagyon meg- 
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győzően érvel Habermas, amikor az „új filozófus" szemére veti, hogy 
„egynyári szobanövény", aki azt hiszi, vele kezd ődött a sztálinizmus kri-
tikája, s „jól tenné, ha az antimarxizmus hirdetése helyett megtanulna 
Lukácstól, Korschtól, Gramscitól és a frankfurti iskolától, hogy a szo-
cializmus egyenlő  a szabadsággal " . 41  

Emeljük ki a sztálinizmus-kritika két fontos és gyakran idézett kép-
viselőjét, Lukácsot és Korschot. Korschot éppen a sztálinizmus kritikája 
távolítja el Lenint ő l, s végső  soron Marxtól - ezt tanúsítja 10 tézise 

' a marizmusról -, ezért helytálló az a következtetés, hogy „Korsch 
sztálinizmus-kritikája csak addig a pontig fogadható el korunk marxiz-
musa számára, amíg lehet őségeinek és inspirációjának forrása még 
a marizmus volt. "42  Isaac Deutscher Az egykori kommunista lelkiis-
merete cím ű  művében felvázolja néhány volt kommunista tragikus ki 
ábrándulását a sztálinizmusból. Ezeknek az embereknek az életútja a 
következő  sémát követi: kommunista - eretnek -renegát. Egykori kom-
munistákszemélyes vallomásaiból azt sz űri le, hogy mindegyikük a kom-
munizmus nevében tépett ki a pártból és a szocializmus eszméjét védel-
mezte a Moszkvából érkez ő  sztálinista jogtiprással szemben - eret-
nekként „azért öntötte ki az orosz forradalom szennyes fürd ővizét, hogy 
megvédje a benne fürd ő  gyermeket". Az eretnek azonban előbb-utóbb 
magával a kommunizmussal fordul szembe, váratlanul az emberiséget 
kezdi védelmezni a szocializmustól, „már nem azén önti ki az orosz for-
radalom szennyvizét, hogy a gyermeket óvja: ez a gyermek szörnyszü-
lött, akit meg kell fojtani". 43  Az eretnekből így lesz renegát.  De  a „ Sztá-
linellenes szövetségnek" miért renegátság a vége? És elítélhet ő-e sok 
egykori kommunista „irracionális emocionalitása"? Lukács szerint önma-
gunk és a világ megismerése egységes, szétválaszthatatlan folyamat. 
ami az egykori kommunistáknál kettészakadt. „Kiugrott" kommunisták: 
Arthur Koestler, Ignazio Silone, André Gide, Louis Fischer, Richard 
Wright, Stephen Spender vallomásai - melyek a The God That Failed 
[A felsült Isten] című  kötetben láttak napvilágot - ugyanezt er ősítik 
meg. 

EI kell ismerni, hogy Lukács nagyon mélyrehatóan elemzi a sztálinista 
deviációk hatását a mai marxizmus válságára. Els őként figyelmeztet. 
hogy a desztalinizáció még mindig sztálinista módszerekkel folyik. An-
nak hangoztatása, hogy „a sztálinizmust, mint olyan, elítéljük", csak ma 
nipuláció; a sztálinizmus teljes eltörlése megköveteli „a sztálinista 
módszerekkel való gyökeres szakítást". Lukács szerint a szocialista 
módszerekre továbbra is az jellemz ő , hogy „a valóság gondolati megra-
gadásának szükségszer ű  ontologikus kapcsolatrendszere helyére a 
gyakorlatban (...) a bürokratikus ellen őrzés alatt kimondott szóval tör 
ténő  manipuláció lép". 44  Lukács konkrétan rátapint a neosztalinizáció, il l . 
resztalinizálódás folyamatára a „kínai sztálinista szektásságban",' 
amely egészében bürokratikus alapokon.nyugszik, bár anti-bürokratikus 
érvekkel takarózik. A dogmatizmus elleni szóbeli hadakozással és 
jelszavakkal a marxista elmélet a kulturális forradalomban ismét súlyo-
san eldogmatizálódott -keser ű  komédia, mely tragikusabb a tragédiá 
nál. Sztálin alatt a marizmus uralkodó tendenciájává a manipuláció 
vált, a taktika mögött háttérbe szorul az elv, s az elméletb ől köret lett, 
mely díszíti, de nem befolyásolja a taktikai döntéseket. A marizmus, 
mint elmélet , tiszta prakticizmussá fajult, s Lukács szerint az lett a sztáli-
nista tendenciák súlyos következménye, hogy a marxizmus sebezhet ő  
vé vált a neopozitivizmus és más polgári filozófiai irányzatok manipulatív 
prakticizmusával szemben. A marxista desztalinizáció elméleti folyamata 
„immanensen marxista kritikát" követel - nem helyettesítést, foltozga-
tást, vagy nem-marxista filozófiákkal való védekezést. A modern marxiz-
mus ilyen neopozitivista besz ű rődései ugyanúgy a taktikát helyezik az el-
mélet elé, csak más név alatt és modern módszerekkel. A manipulatív 
logika általánossá válása nemcsak a sztálinizmusra jellemz ő , hanem 
olyan általános világjelenség, mellyel - mondja Lukács - a marxizmus-
nak is meg kell birkóznia. Ez az a vezérfonál, mely végighúzódik Lukács 
sztálinizmus-kritikáján és marxizmus-megújító törekvésein. 

Lukács sztálinizmus-kritikájának történelmi sorsáról az 1956-os 
magyarországi események tükrében is beszélni kell, mivel Lukács ekkor 
fordul kritikusan szembe a Rákosi-féle sztálinizmussal. 1956. Magyar 
országon a sztálinista múlttal való szembefordulás és véres leszámolás 
éve. Ebben a viszonylag rövid, de eseményekben annál gazdagabb id ő - 

, szakban a magyarság e múlt kilátástalansága miatt érzett elkeseredése 
jutott kifejezésre. A sokak tudatában még él ő  feudális ideológia, valamint 
a Rákosi-féle sztálinizmus féktelen politikai diktatúrája semmi jóval sem 
kecsegtetett a jövőre nézve: Mindkett ő  lidércnyomásként nehezedett 
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erre a gazdag kulturális és szellemi hagyományokkal rendelkez ő  kis 
népre. Az új helyzetben Lukács az egyetlen történelmi kiutat a demok-
ratikus szocializmusban látja; feleleveníti a f31um-tézisek ismert alap-
motívumát - amit a sztálinisták egyébként soha nem tudtak elfogadni -, 
hogy a szocializmus azonos a demokráciával. A szovjet beavatkozást 
követően, amikor 1957-ben hazatér a romániai kényszerdeponálásból, 
Lukács még évekig két malomk ő  között ő rlődik: egyik oldalon a párt ver-
bális - azaz szóözön-szinten megrekedt - sztálinizmus-ellenessége, a 
másikon a bírálat, mely szerint Lukács, az ő  1956-os revizionista néze-
teivel, és egyéb hasonló filozófiai nézeteivel, az októberi forradalom 
deológiai zászlóvivője volt. Az id őközben nemzetközi méreteket öltő  
bírálat -például Georg Lukács und der Revisionismus (Lukács 
György és a revizionizmus] (Aufbau-Verlag, Berlin 1960), hogy mást 
ne említsünk -egészen 1960-ig folytatódik, és csak 1963 után csillapul. 
Ezt követően azonban Kádár János „aki nincs ellenünk, az velünk van" 
alapon hamarosan kialakítja a szocializmus építésében való népi össze 
fogás platformját és ezzel lassan el őkészíti a terepet Lukács rehabi-
litálására. Mert nincs pardon - egy ilyen nagy gondolkodóval ki kell bé-
külni, a párt nem engedhet meg magának még egy József Attilát, akit an-
nak idején szintén kizárt soraiból, s már csak halála után rehábilitál 
hatott. „Right or wrong - my party" [jó vagy rossz - az én pártom] - nyi 
latkozza Lukács, és 1967-ben ismét belép a pártba. 

Lukács sztálinizmus-kritikájának megértéséhéi azt is tudni kell, hogy 
elméleti és gyakorlati intellektuális küldetését- marxistaként és kommu-
nistaként - az elmélet és gyakorlat dialektikus egységére vonatkozó leni-
ni elv szigorú tiszteletben tartásával váltja valóra. Sztálinizmus-kritiká-
ja természetesen elválaszthatatlan másirányú elméleti munkásságától. 
Nagyon pontosan kijelölte a dialektika elvének tartalmát az elmélet és 
gyakorlat komplex viszonyán belül - szemben a sztálinizmussal, amely a 
későbbiekben egyszerűen „ráhúzza" az elméletet a gyakorlatra. Lenin 
halálakor (1924. I. 21-én) Lukács az els ők között fog gyanút és figyel-
meztet a lenini gondolatok elvulgarizálásának lehet őségére: szerinte hi-
ba Lenint „zseniális reálpolitikusnak" kikiáltani. Az ilyen álláspont a lenini 
módszerek teljes meg-nem-értésér ő l tanúskodik. Lenin döntéseinek 
„általánosan használható receptekre" és „a helyes cselekvés kiskáté 
jává" való átformálása pedig egyenesen az objektivitás durva felrúgása 
- mutat rá Lukács. Ennél rosszabb sors már nem is érhetné Lenin örök-
ségét. Az elméletnek „itt és most" kell megértenie az eseményeket és 
nem ösztönösen, „magasról fontolgatva" vagy dogmatizmustól sterili-
zálva. Lenin halála évében írja Lukács, hogy „a lenini igazságok a konk-
rét helyzetnek a dialektikus történelemkutatás eszközeivel végzett 
konkrét elemzésébő l fakadtak " 

 ‚46  nem pedig ilyen vagy olyan Mar-idé 
zetek és precedensek el őrángatásából. Jóval később, a Beszélgetések 
ben nyíltan ki is mondja, hogy azok a jelszavak, amelyekkel Lenin az 
orosz kapitalizmust megdöntötte, „még csak szocialisták sem voltak". 47  
A brutális sztálinista manipuláció leértékelte az elmélet és dialektika je-
lentőségét. A dialektikus módszerek meg-nem-értése abban a formában 
éledt újjá a sztálinizmusban, melyben Marx egyszer már kritizálta Lassal-
le-nál, aki szerint a dialektika nem más, mint a példák közös elv alapján 
történő  összegezése. „Lenin utalásainak vagy döntéseinek mechanikus 
általánosításából' csak karikatúra, vulgáris leninizmus születhet" -

mondja Lukács akkor, amikor ez a vulgarizálás már megkezdte apo-
kaliptikus útját. 46  

A sztálinizmus alapvető  elméleti kritikájának kidolgozására irányuló 
erőfeszítései kapcsán - a sztálinizmusról szóló jegyzeteinek töredé-
kessége nem csökkenti szisztematikus fogalmi analízisének jelent ősé-
gét - ma is aktuális Lukács figyelmeztetése a dogmatizmusra, mint az 
uralkodás és manipuláció mindenkori forrására, mely a dolgokat csak 
abszolút alárendeltségükben képes látni; a marxizmus reneszánszát is 
a dogmatizmus megszüntetésében látja. Itt nem zavaró, hogy Lukács 
maga is csak részben hajtotta végre programját: tudta, hogy századunk 
forradalmi öröksége valamiben döntően megváltoztatta az emberek 
gondolkodását. Messze túllépve minden filozófiai iskolán, az emberek-
ben elültette a sztoikus-epikureista - vagyis nyugodt örömkeres ő  - böl-
csesség ideálját és alapvetően átformálta minden etikai, politikai és tár-
sadalmi nézetünket. S vajon ez a bels ő  átformálódás, aktív és gyakor-
latban ható tényez őként, nem sokkal erősebb-e ebben a minta-típusban, 
mint az ókorban volt? A Lenint tanulmányozó Lukács 1967-ben már tud-
ja: ma, amikor a manipuláció felfalja a gyakorlatot és az ideológia az el-
méletet, ez az újfajta viszonyulás a valósághoz legfeljebb epizód lehet 
a világtörténelem útján. ❑ 

Fordította GÁBRIS LÁSZLO 

A tanulmány 1985-ben készült szlovén nyelven; els ő  publikáció. 

6  Lukács: Lenin. Lukács Werke. [Művei] Luchterhand, Berlin 1968. 2. köt. 583. o. 
Holz-Kofler-Abendroth I. m. 109. o. 

e  Lukács: Lenin. I. m. 583. o. 
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1977-ben Ausztráliába emigrál, ahol politikai elmé-
letet ad eló a .melbourne-i La Tribe Egyetemen. 
1986-tál a New York-i New School of Social Re-se-
arch esztétikatanára. 
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burg „szabód és Hanza-város irodalmi díja", 1981). 
Bibliográfia: Csernisevszkij etikai nézetei. Buda-
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Bp. 1966. A reneszánsz ember. Bp. 1967. Érték 
és történelem. Bp. 1968. A szándéktól a következ-
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Ozabadegyetem Filozófiai Intézetének vendégtané 
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jugoszláv népfelszabadító háborúnak. Tanulmányait 
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REZIME 

„ÚJ SYMPOSION" — zbog obima i гласај : 
materijala — posvetiće dva dvobr'tja jednom Id  
najznačajnijih i najintrigantnijih filozofa XX 
veka. U izboru — pored jugoslovenskih teoreti- 
сата  — najveća рахпја  biće posvećena predsta' 
nicima Lukačevog učeničkog kruga , tzv. budint- 
peštanske škole čija  $e najnovija dela skoп  
uopšte  fi  pojavljuju  na  mađarskom jeziku. 

Tematski izbor  mole se smatrati simboli č  
nim. Izbor time nije inspirisala  sari  stogu- 
dišnjica Lukačevog rodenja (koja  ii  proslat 
Ijena prošle godine ), nego i želja da se ubu- 
duće više posvetimo delima već  klasičnih „za 
padnih marksista" (Ernst Blob, Karl Korš i dr.1 
i naprednin gradanskih mislilaca, kao i ргг - 
kazivanjem filozofskih struja i polemika našilt 
dana. 

Životnog prostora — na svakom jeziku — Č is -  
tom Umu! 

Posh  e uvodnih misli Abela Dešija (Dési Abel). 
filozofskog pisca iz Subotice, koji  ii  imao znat 
nog udela i u uređivanju jednog dela ove publi- 
kacije, slide lirska svedočanstva Agneš lelet  
(Heller Agnes ), profesora filozofije u njujo г - 
škoj New School of Social Research , 0  svom 
učitelju — osnivaču škole. 

Do sada je u more sećanju evocirao 
pune klupe — sada prazne. Godine 1 949: Luka- 
čeva predavanja su skinuta sa liste obaveznih 
predavanja. Na univerzitetu  ii  zavladao strah 
Odlaženje na Lukačeve časove  ii  važilo kau 
izraz stvarne odvažnosti. Svega  ii pet do deset 
studenata istrajalo pored njega. 

I opet: žurnim koracima penje se na katedru. 
stavlja na sto tekst svog predavanja i počinjc 
da govori tiho. Opet : ukratko rekapitulira onu 
što  ii  тесепо  u prethodnom semestru . Dešava 
se da to čini za svega tri slušaoca. 

Ali na njemu ne možeš da uočiš nikakvu razli- 
ku. Govori za tri slušaoca kako bi govorio i z:t 
tri stotine . Kao da ne primećuje ništa, kao da sc 
ništa nije izmenilo . Govori nam na isti način. 
pitanja postavlja isto tako i isto tako pretpo- 
stavlja u svakome (kojih  ii  sada smanjeni broj 1 
sposobnost filozofskog mišljenja. 

O suštinskom ćuti. Ali to ćutanje jeste си - 
tanje pažnje. A kada sam uperila svoj pogled 
na to pažljivo ćutanje, shvatila sam nešto: ina  

isti čovek, koji  ii ii  svakome pretpostavljao spo- 
sobnost , moralnosti . Nije  ii  pretpostavljao ni 
u kire . Otuda se njegov 'bдbički' sokratizam 
odnosio samo na intelektualno dostignu će - 
nikada  na  moral . 3cr  ono što ne pretpostav- 
lјато  и  čoveka, to i ne možemo da 'izvu čemo 
iz njega'. A aki  ii  neki ipak , uprkos tome. 
izdržao probe u moralu i u poštenju, on ii to 
sratrao poklonom , iкtrdom, gotovo miloš ću. 
Jedno, međutim, nismo (a nismo ni mogli) da 
znamo u to vreme: na šta се  svi da ovlasti dru- 
gog čoveka, u odnosu na sebe , ako  ii  ovaj iz- 
držao probu. (, . . ) 

Nikada niko nije mogao.da položi svoju ruku 
na njegovo rare, nikome in nije položio svoju 
ruku na rare . Ovde  ii  pámet vidila dijalog sa 
ратеси , a dijalog  ii  zahtevao da stavimo u za- 
gradu sve što nije predstavljalo stvar pameti. 
Zivi ljudi, sa svojim slabostima , kakvi sri bi1i, 
ponekad sro zaželeli da mu govorimo o svojiпt 
patnjama ; hteli smo da govorimo  0  svojim sum- 

п jama, da zatralimo savét u našim odlukama. 
Uvek nas  ii  saslušao ljubazno , skriven iza dima 
,voje cigarete, ali to je bila ljubaznost ravno- 
dušnosti. 'Celoviti čovek' ga nije zanimao, nije 
nam davao savete . Smatrao nas  ii  'nosiocima' 
naučnih probhema i bili smo mu važni zbog toga. 
Trebalo je naučiti da se to podnese .  mi  koji su 
to naučili i koji su računali s time, mogli su 
da budu svedoci time da se — mnigo godina 
I asnije — ovaj ledeni oklop istopio sa njega. (. .. ) 

'Tečenije' — tako  ii  'pravac ' nazivao na rus- 
kom; ire nam  ii  dala mala grupa okupljena oko 
Literaturnij kriük. 'Te čenije'  ii  bili  suglasno 
u pogledu svake teorijske premise. Mi smo 
predstavljahi — tako  ii  govorio i verovao — pravi 
marksizam, suprotno svakom krivotvorenju i 
svakom zastranjivanju . Ovaj pravac treba da se 
;iri, on treba da odredi profil ideologije i kulture 

onda се  se okrenuti na bolje . I tako sro svi mi 
hihi vojnici jedne zajedni čke štvari, svaki  ii  naš 
rad bio važan i zriačajan u njegovim očima, 
hudući da predstavlja pravu stvar. 

Tik mnogo kasnije, kada  ii  iz'pravca' — kako 
a  ii on krstio — nastala budimpeštanska škola, 
kada smo već  svi — izuzev njega — smatrali da 

istina' nema svoje isključive cdstuyuik'., onda 
tam ii postalo jasno do kije  mere ii osnivanje 
pravca' iii 'škole' pripadaho njegovoj li čnosti. 
Usamljeni mislilac ili umetnik, bez obzira na to 
koliko  ii  гnačajan i priznat bio, nikada  fi  role  
Ja  vrši dubok i trajan uticaj na celokupnu kul- 
uru, Ali uz njegovu ličnost, uz njegovu atitudu 

Iilozofa, nerazdvojno  ii  išlo transformisanje 
eclokupne kultune, štaviše: celokupnog života, 
,veta. Zbog toga ii,  otkad  ii  uzeo pero u ruke, 
oduvek osnivao svi noviji i noviji pravac i školu. 
Bela Balaž ii ve ć  na početku stoleća govirio 

Lukačevim učenicima, već  su tada postojali 
I .ukačevi učenici. Osnivač  našeg pravca — tako- 
де  na početku veka! —  pite  ovako Paulu Ernstu: 
Otkad smo se sreli, često sam razmišljao  0  na- 

cem poslednjem razgovoru  0  izdavaštvu, časo- 
pisima , pozorištu itd. i neprekidno jača mije 
uverenje da  ii  pobeda pravca , dakle,  dobni  
<tvari, moguća sari putem čvršćeg ujedinjenja . . . 
"I_nam da  ii  autoru miguće probiti se i sam... 
di  da stvar kao stvar pobedi — to ii  sasvim drugo 
pitanje nego što  ii  izolovana pobeda iii sticanje 
1'riznanja jednog izolovanog čoveka' —'stvar' se 
unja,  ali atituda ostaje. 

Za Lukača su Delo , i Stvar bili nerazdvojni. 
\ budući da smo mi  predstavljali njegovu stvar, 
pripadali sro njegovom delu. 

Sokrat, Platon, Aristotel tako đe su bili osni- 
'. ači škole." 

Ferenc  Feher (Fehér), profesor estetike na 
'pomenutom N. S. of S. R., ispituje aspekte 
1.ukačevog romantičkog antikapitalizma na 
tsnovu njegovog dopisivanja sa Paulom Ern- 

~ г om. Đerđ  Markuš (Márkus György), docent 
tpšteg filozofskog odseka Sidnejskog univer- 

‚iteta, istražuje jedan od odre đujućih elemenata 
Iilozofskog razvoja mladog Luka ča, fundamen- 
:dna pitanja prve estetike. Četvrti učenik, 

filozof Mihalj Vajda (Vajda Mihály)  ii  „slobod- 
ti strelac " u Budimpešti, a istovremeno i gostu- 

I ući'.predavač  na Bremenskom univerzitetu i na 
Kolumbija univerzitetu. U svor tekstu osvetlja- 
va odnos lukačevske filozofije prima dija- 
lektici, posebno u relaciji sa Hegelom. Predrag 
Vranicki , profesor filozofije Zagreba čkog sve- 
u ć ilišta, jedan od prvih Jugoslovena koji su se 
ltavili Lukačevim opusom, razjašnjava protiv- 
геспи  ulogu mađarskig mislioca u razvoju 
marksističke filozofije.  Lash  o Siklai (Sziklai 
László), direktor Lukačevog arhiva i bibhioteke 
u Budimpešti i docent na katedri za estetiku 
Univerziteta „Etveš Lorand ", analizira Lukačev 
odnos prima fašizmu, dok Cvetka Tot (Tóth), 
docent filozofske katedre Ljubhjanskog univer- 
iiteta razmatra pitanja Luka čeve kritike stalji- 
nizma. 

Prvi deo izbora zaklju čuje bio-bibhiografija 
izdanja „ÚJ SYMPOSION"-а  vezanih za deli 
l)erđa Lukača i autora priloga. ❑ 
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