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ZOLTAI DÉNES 

ÚT A MODERN 
FILOZÓFIA 
VILÁGFOGALMÁHOZ 

ADALÉK A LUKÁCSI ÉLETMŰ  
ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

Kanttól származik a híres megkülönböztetés: a filozófia „iskolás fo-
galma" (Schulbegriff) semmiképpen sem azonos az érdemi filozofálás 
lényegével, a nem „diszciplínák" szerint definiált „világfogalommal" 
(Weltbegriff).' 

Lukács életm űvének egyik vézető  motívuma kétség kívül itt keresen-
dő : a századel őn felébredt és marxista korszakában csak elmélyült 
„transzcendentális honvágyában" egy „nagy filozófia", egyszersmind 
annak eszmei magjából kinövő  „nagy kultúra", annak magasabbrend ű  
szellemi objektivációi — a „nagy m űvészet" és vele együtt az értelmes 
életet, az autonóm személyiséget normatívává tev ő  etika — után. Nem le-
het itt feladatunk ennek az alapmotívumnak és fokozatos, bár egyenet-
len szimfonikus kiterebélyesedésének részletes el őadása. De legalább 
utalásokkal jeleznünk kell a kiindulópontot és a továbblépések néhány 
fontos szakaszát; legf őképpen az útirányt. 

Először is: amilyen fiatalon robbant bele A lélek és a formák meg-
komponált esszésorának vagy A modern dráma fejlődésének tör-
ténete címmel publikált monográfiának szerzője a magyar századel ő  
kulturális életébe, éppannyira társtalan jelenség maradt ő  is a „második 
reformkor" sokszín ű  szellemi forgatagában, a magyar kultúra nagysza-
bású modernizációs folyamatában. Eszmei közösségek utáni szünte-
len vágya (a Thália-mozgalomtól a háború alatti Vasárnapi Körig vagy 
a Szellemi Tudományok Szabadiskolájáig), vonzódása a korszak ural-
kodó pozitivizmusával szemben fellép ő  német életfilozófiához, el őbb 
Diltheyhez és Simmelhez, majd általuk továbbra sem kielégítetten Emil 
Laskhoz és Ernst Blochhoz, vagy a magyar — nem kevésbé elszigetelt —
eszmetársakhoz: Popper Leóhoz, Balázs Bélához, vagy akár Zalai Bélá-
hoz és Fülep Lajoshoz — mind megannyi szövetségkeresés, melyekben 
meghatározó tényez ő  az akadémikus katedrabölcselet kurrens hazai és 
nemzetközi irányzatai iránti leküzdhetetlen ellenszenv, a kezdett ő l fogva 
ható és a háború alatt baloldali irányban radikalizálódó, gyakran ro-
mantikus hangoltságú és antikapitalista végkicsengés ű  esszéisztikus 
kultúrakritika, vele — kiváltképp a Blochhoz f űződő , feszültségektő l ezút-
tal sem mentes szellemi kapcsolat idején — a remény, hogy a kaotikus, 
belső leg elmocsarasodó, a világégés egyetemes emberi—kulturális ka 
taklizmájába torkolló jelenkor számára adott körülményei között is van 
esély és lehetőség a klasszikus éhelemben vett filozofálásra, legalábbis 
ott, ahol menedéket lel a puszta létet és létanalízist transzcendáló „ér-
vény" és érték, a mégoly törékeny Eljövend őre, az értelmes élet lehe-
tőségszférájára kérdez ő  történetfilozófia és etikai—еsztétikai é гtékelmé-
let. Ahol él még az egyedül lényegesnek ítélt „lélek" és a hazáratalálást 
ígérő  „forma" — szembeállítva az empirikus—köznapi élet puszta tény-
szerűségével, a hitelesen homogén — a kaotikusan heterogénnel, az 
emberhez méltó komplettség a darabokra törttel, elidegenedettel. A nagy 
filozófia, egyben a nagy kultúra utáni éhséget a kisszer ű  élet és a kis-
szerű  kultúra nyújtotta szellemi eledel visszautasítása váltotta ki. Nem-
csak aromantikus—szecessziós sznobéria, és nem is csak ama légies 
novalisi honvágy: otthonra lelni — végre, végre — valahol. A Lukács-meg- 

Immanuel Kant : A tiszta ész kritikája. (TranszoendentáNs módszertan: A tisz-
ta ész architektonikus tetáp(tése). Akadémia, Budapest 1981. 
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fogalmazta szükséglet a nagy filozófiai kultúrára valójában egy egész 
generáció reménykedése: kijutni az imaginárius katasztrófák alvjlágáb ć i, 
fel a fénybe, a Még-Nincs csak spekulatíve tételezhet ő  ígéretföldjére, el-
sősorban az etikailag érvényes életvezetés útján. Kezdetben volt Kant, 
a filozófia „világfogalma". és benne elvegyítve a rigorózusan morális, 
kérlelhetetlen kategorikus imperatívusz. A világháború vége felé már 
„két etikáról" beszél Lukács. Az els ő  a kanti Szellem, a normatív köteles-
ség-morál, a „jehovikus" világnézet, a másik egy Dosztojevszkijre hivat-
kozó paradox, mert áldozatokat is el őfeltételező  emberszeretet, azono-
sulás a megalázottakkal és megszomorítottakkal, a szinte vallásos ateis-
ta együttérzés, amely adandó alkalommal, „hirtelen h őstettel" magára 
veszi „a bűnt" is — mint Dmitrij Karamazov, kihallgatása után, gyötrel-
mes-szép álmában, gyermeksírástól, üszkös falak el őtt álldogáló paraszt-
asszonyok kísérteties látomásától kínzottan, az önmagát feladó, szibé-
riába való szám űzetést jelentő  vallomása előtt. 2  A világkép alapszerke-
zete mindkét etikában változatlan. Az életvalóságba és az élethazugsá-
gokba ütköző  lélek vergődik a Kant által leírt anti-misztikus világban; He-
geltő l örökli a totalitás, a szubjektum—objektum-egység utáni sóvárgást, 
Dosztojevszkijtöl az érzékenységet a rívó kisgyermek jelképezte emberi 
megnyomorodás iránt. A Lét és a Legyen, a Sein és a sollen a szerkezet 
pillérei. Az adottal, a fennállóval paktálnj nem tudó, nem is akaró „bol-
dogtalan tudat" hasztalan keresi az áttörést. Lét és „érvény" kett ősségé-
nek foglya. Egy „istent ő l elhagyott világ" csak kétértelm ű  ígéretként adja 
meg a M űvet is, a m űalkotást, a szubjektum—objektum-azonosságra, 
a zárt totalitásra emlékeztet ő  jelet, de nem mint valóságos megváltást. 

E sorok írója 1946 őszétő l Budapesten hallgathatta Lukács egyetemi 
előadásait. Akkori jegyzeteit lapozgatva most meghökkenve konstatálja: 
amikor az előadó, még legelső  esztétikai tárgyú előadásai egyikén, a pá-
toszról beszélt, a szó hegeli értelmében, mint a tudományos— filozófiai 
eszme költő i—еsztétikai átlényegítésének egyik kulcsfogalmáról, akkor 
a marxista korszakában t ő le igencsak messzire került Babitsot idézte, 
az Egy filozófus halálára cím ű , Emil Lasknak, az első  világháború 
frontján elesett német filozófusnak emlékére állított költ ő i emlékm űbő l: 

„Ész! mikor esztelen csatákba teuton örvény elragadt, 
vitted-é magaddal a drága heidelbergi dombokat? 
(...) az élmény percnyit él, de a forma változatlan áll: 
nem a sejend, hanem a geltend, ami mindörökre gilt (...) 
0, de hol van a vánkosod már, tépett Ész, a Nyugalom? 
Heidelberga nyugalma hol van 9 ..."3  

Az Ész sorsa és hivatása az apokaliptikus megpróbáltatásokat ígér ő  
történelmi időkben: itt a gyökere Lukács és Babits korai egymásra fi-
gyelésének és vitájának, részint a Nyugat nyilvánossága elo"tt, részint 
magánlevelezésükben; annak a vitának, amelynek soha nem h ű lt ki pa-
razsa a hamu alatt, amely újra és újra fellángolt, még az egyként elítélt 
világháborús lángözönben is, például a magyar népjellem megítélésé 
nek kérdésében (mert Balázs Béla drámaköltészete — látni fogjuk — en-
nek az újabb szellemi párbajnak csak ürügyül szolgált), majd Lukácsnál 
a második világháború alatt és után, Az írástudók felelőssége nagy 
tanulmányától a kései Bartók-írásig. De hol is váltak külön az utak? Csak 
a személyes lét szférájában? Csak a sérülékenység és a ressentiment 
síkján? Babits, aki pályakezdésekor maga is hezitált: filozófus legyen-e 
vagy költő , tudvalevő leg eléggé csípős hangú recenziót írt 1910-ben 
A lélek és a formákról, Lukács korai esszéinek frissen megjelent 
gyűjteményérő l. A pályatárs esszéista stílusának gyakran képtelenül 
modoros vonásait t űzte tollhegyre, aligha teljesen alaptalanul, bár bán-
tóan éles felhangokkal: ,,... ezek a gondolatok a legteljesebb ménékben 
németek. (rójuk bámulja azt a ködös és sokszor magvatlan modern meta 
fizikát, amit a legújabb német írók a magas kritikába vittek, és ezeknek 
a köde az ő  gondolataiba is beszivárgott. Majdnem idegesen fél attól, 
hogy valahol is nevén nevezze a gyermeket. Inkább ragaszkodik ahhoz 
a modern, kissé affektált német terminológiához, amely iránt mi — bevall-
juk — leküzdhetetlen ellenszenvvel vagyunk. Annyira finom, hogy sokszor 
homályos; a gondolatok mélyülnek nála és elmosódnak."^ 

Bergson magyar híve írja ezt — ne feledjük. Ámbár a modern magyar 
kultúrát fenyegető  germán vagy gall veszély dilemmája Babits és Lukács 
most kibontakozódó szellemi asszójában: Igencsak álprobléma. Lukács 
riposztja a Nyugatban egy ponton mégis neuralgikus gócot tapintott ki, 
s. irodalmon túli diagnózisával jobb ügyet, teljesebb igazságot védelme 

Lukács: Etikai töredékek 1914-1917. (Kiadatlan kézirat) LAK Budapest 
a Rába György szép elemzése kimutatta: a deklamálva patetikus Babits-vers, mi-

közben „Lask filozófiájának (...) lényegi problémáit biztosan és fejl ődésükben 
ragadja meg", egyben a világháborúban szintúgy értelmetlenül elpusztult, sokat 
ígérő  magyar filozófus, Zalai Béla „álarcos s,iratóéneke" is, és a háborúellenes 
nagy Babits-költemények vonulatába sorolható: „a krónikás gyászbeszéddel 
összhangban Lask sorsában a háborútól szenved ő  emberiség szükségszerú tra-
gédiáját mutatja meg". (Rába György : Babits Mihály költészete 1903-1920. Bu-
dapest 1981. 523. 0.) 

° Babits Mihály: A lélek és a formák Nyugat, Budapest 1910. november 1. Utolsó 
újraközlés: Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. Szerk.: Belia György, Budapest 
1978. I. köt. 158. o. 

zett, amikor keser űen szóvá tette az őnála inkriminált „homály" hazai fel-
panaszlásának nem ritka okát; az elmélettelen és elméletellenes, s kom-
forthoz szokott, szoktatott „modern" olvasó berzenkedését a legsajátabb 
közegében mozgó filozófiai gondolat „absztraktsága" ellen, amelyet —
láthatóan — nemcsak a konzervatív körökben ápolt nemzetkarakterológia 
állított szembe megvet ően a mitizált magyar jellem feltételezett „józan-
ságával", „realizmusával", a „mérséklettel". Lukács jól sejtette, hogy 
a magyar konzervativizmust és a Nyugatban szóhoz jutó liberális moder-
nizmust itt egymáshoz közelíti a közös érdek: elfeledni és elfeledtetni azt 
a magyar gondolati kultúrát, amelyet a válaszcikkben megidézett Erdélyi 
János még a spekulatív filozófiában tisztelt és amelynek szókimondását 
szerette volna a genuin nemzeti m űveltség szerves részévé tenni: „Az 
ilyen népet, ha lehetséges, er ővel is neki kellene verni a gondolkodásnak 
(...), hogyne csak disztingváljon mindig, hanem spekuláljon. De mi azt 
tesszük, hogy népszerű  okoskodásokkal a felületesség rózsaleveleire 
csaljuk az értelmiséget..." Az Erdélyi készítette látlelet id őszerűsége te 
kintetében Lukács aligha tévedett nagyot: ,,...a magyar filozófiai kultúra 
hiányának nem utolsó sorban egy, a nagy filozófiához szükséges er őfe-
szítéstő l való beteges irtózás az oka." A mélyebb okok persze további 
analízist kívánnának; ezeknek elvégzésére 1910-ben még nem álltak 
a fiatal filozófus számára megfelel ő  eszközök. A védekez ő  Babitsnak 
még kevésbé. A válaszokhoz kapcsolódó rövid válaszában udvarias 
gesztussal láthatólag kitér az érdemi vita továbbfolytatása el ő l: „'A dolog 
itt annyira elmélyült, annyira a legáltalánosabb kérdésekre ment vissza, 
hogy ennek megvitatása egyáltalán nem tartozhatik pusztán irodalmi fó-
rum elé. A kérdés az lesz: mi az igazi filozófia, és mily filozófiát lehet az 
irodalmi jelenségekre termékenyen alkalmazni." 5  

Még konciliánsabb Babits Lukácshoz intézett magánleveleiben. Egy 
helyütt éppenséggel „a rokonérz ő  elvtárs és bajtárs kézszorítását" küldi 
az ifjú filozófusnak, amiért az elhatárolta magát az őt marxista igény ű  
érveléssel operáló védelemt ő l. 6  

A „nagy filozófia" utáni honvágy persze a fiatal Lukácsnál aligha elé 
gülhetett ki ilyesfajta háborgásokban. Egykorú esszéi inkább csak a fenn-
álló későpolgári társadalom, konkrétan a magyar elmaradottság provin 
ciális és elméletellenes vonásokkal is terhelt talmi kultúrája elleni kritikai 
felháborodás, semmint valóságos áttörés dokumentumai. A fenti — végül 
is kölcsönösen békülékeny gesztusokkal záruló — szellemi párbaj már 
említett mozzanata tünetjelz ő : Lukács nemcsak a marxista szándékú 
védelmet utasította vissza mint elégtelent és intencióival ellentétest, 
hanem olyan elvet is deklarált, amellyel vitapartnere valószín ű leg mé 
lyen egyetértett. Babitsnak adott válaszában ugyanis az Ész szigorú fo-
galmát érvényrejuttató „nagy filozófiát" elvileg a kevesek ügyének nyit 
vánította, mely ténymegállapításból praktikusan nála is egy gondolati 
odi profanum vulgus értékelméleti arisztokratizmusa következhet. A fen-
ti cikknek egyik átdolgozott változatában közvetlenül a „spekulatív" 
Hegelt is megidézi (a forrás megjelölése nélkül), mégpedig a következ ő  
passzust a Kritisches Journal der Philosophie legelső  számának (1802) 
programadó tanulmányából: „A filozófia a maga természetéb ő l követ-
kezően ezoterikus valami; magáén véve nem a cs őcselék számára ké-
szült, és nem is tehető  a csőcselék számára fogyaszthatóvá; csakis az-
által lesz igazán filozófia, hogy éppenséggel szembeszegül az értelem-
mel, méginkább az egészséges emberi értelemmel, amin az emberek 
egy nemének lokális és temporális korlátoltságát értik; ehhez viszonyítva 
a filozófia világa — egy visszájára fordított világ."' 

Az a filozófia, amelynek szükségletét Hegel 1802-ben, még schelling 
gel együttm űködve e tanulmányban megfogalmazta, valóban hadüzenet 
volt a kanti transzcendentalizmus iskolás popularizácipjának, a transz-
cendentális idealizmus új, egységes világnézeti alapon történ ő  — schil-
lingtő l remélt—továbbfejlesztése védelmében: „A filozófia csakis Egyet-
len, s hogy csak Egyetlen Filozófia van, ez azon alapul, hogy csak Egy et-
len Ész létezik, és amennyire nincs többféle, egymástól különböz ő  Еsz, 
éppannyira nem lehet falat húzni az ész és ennek önmegismerése kö-
zé." e És lévén „az ész igazsága (...) egyetlen, azért lehetséges a kritika 
mint objektív megítélés", és lehetséges, tehetjük hozzá, az egységes fi-
lozófia ama „világfogalma", amely Kant szerint elvileg mindenkit érdekel: 
ugyanezen okból tartja a schillingi transzcendentális idealizmust vedel 
mező  Hegel szükségesnek, hogy ez a filozófia „magához emelje a né-
pet, anélkül, hogy a néphez lealacsonyodna" . 9  Ilyen felemelés követel- 

e Lukács: Arról a bizonyos homályosságról. Babits cím nélküli megjegyzésével. 
Nyugat, Budapest 1910. december 1. Ujraközlése: Lukács: Ifjúkori művek 1902-
1918. Szerk.: Timár Árpád, Budapest 1977. 783. o. ill. Babits Mihály: Esszék, 
tanulmányok. I. m. I. köt. 787. o. 

e Lásd: Pogány József: Polémia. Renaissance, Budapest 1910. november 15. 
Vö.: Lukács György levelezése 1902-1917. Szerk.: Fekete Éva és Karádi Éva, 
Budapest 1981. Babits Mihály levele Lukácshoz. Fogaras 1910. november 
28. 1.  m. 281.0. 
F. W. Hegel: Jber das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt... (A fi-
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ményének a korai Lukácsnál nehéz nyomára lelni; a cs őcselékhez való 
viszony leszűkül a méltán megvetett lealacsonyodásra. Csak Lukács 
érett marxista korszakának kiemelked ően jelentékeny filozófiatörténeti 
monográfiája, A fiatal Hegel (1938) helyesbít ezen a vonalon. A konkrét 
anyag fölényes ismeretében rekonstruálja Hegel fejl ődését Jenába érke 
zésétő l A szellem fenomenolбgiđjđ jg (1807), Schelljnggel való együtt-
működésétő l saját rendszere fokozatos kiépítéséig; e fejl ődés vezette el 
Hegelt a dialektika olyan értelmezéséig, amelyben az a filozofáló szub-
jektum számára egyfajta „önnevelési módszer, amelynek alkalmazásé 
val a gondolkodó elsajátítja a tényleges ismeretanyagot, és képessé vá 
lik ennek az anyagnak a valóságos feltárására"; egyszersmind az egyen-
lőtlen folyamatban realizálódó történeti haladás eszméjében akkumulált 
fogalom elsajátítása, középpontjában a munkafolyamat szerint modulált 
emberi önteremtéssel. Így az imént idézett tanulmány (a Kritisches Jour-
nal der Philosophie nyitánya) a nagy filozófia szükségletét élesen és ha-
tározottan szembeállítja ugyan a felvilágosodás racionalizmusának dia-
lektjkátlan értelem-kategóriájával; ám A fiatal Hegel kimutatja a Schel-
linget túlhaladó, a „világfilozófia" utáni korszükségletet mélyebben meg-
értő  Hegel önkorrekcióját is: „az ész értelem nélkül semmi, az értelem 
ész nélkül mégiscsak valamit"; 10  „a filozófia mint az ész tudománya, léte 
általános módjánál fogva, éppen természete szerint mindenki számára 
van. Nem jut el hozzá mindenki, de nem erről van szó. (...) Abban, hogy 
egyesek mások fölött állnak, egyedül az a felháborító, ha úgy állítják be, 
mintha ezek a természetnél .  fogva különbözőek, másfajta lények vol-
náпak." 11  

Az érett Lukács ezt a hegeli álláspontot emeli ki majd, mint egy lehet-
séges „demokratikus világnézet" alapvetését, amellyel (nemegyszer túl-
ságosan is éles antitézisként) Schelling filozófiájáról, f őként az ún. intel-
lektuális szemlélet ezoterikus jellege okán, mint egy „arisztokratikus" is-
meretelmélet őserdei polgári formájáról beszél. 12  A fiatal Hegel zá-
rópasszusa összefoglalóan így fogalmaz: „Hegel a Kant utáni korszak 
egyetlen olyan filozófusa, aki aszó legmélyebb értelmében eredeti mó-
don közeledik a kor problémáihoz, [... aki] szembenézett a kor két világ-
történelmi tényével, a francia forradalommal és az angol ipari forrada-
lommal. (...) Schellingnek a saját szellemfilozófiájáról mondott szelle-
mes kifejezése, amely szerint ez a filozófia a szellem hazatérése, a 'szel-
lem Odüsszeiája', sokkal inkább rájilik a Fenomenolбgiđra, mint 
Schelling bármelyik m űvére." 13  

Csaknem három évtized kemény munkájára volt szükség, hogy Lu-
kács túljusson a filozófia „ ezotermizmusát" és „mélységét" azonosító 
koncepciókon, és a Schellingnél csírázó irracionalizmust meghaladva fel-
ismerje a hegeli gondolati tradíció kivételes jelent őségét egy végre le-
hetségessé vált marxista filozófia „világfogalma" számára. E filozófiai 
„világfogalom" csak a klasszikus német idealizmus egészének produk-
tív—kritikai elsajátítása után vált megközelíthet ővé, miközben felszínre 
került a marxi gondolat mélyrétege, az osztálytársadalmak és a bennük 
végigharcolt osztályharcok roppant kerül őútján kiküzdhető  valóságos 
nembeli emancipáció eszméje, a valóságos megszabadulásé a kizsák-
mányolás, elnyomtatás és elidegenedés valóságos igájából, s fogalmi 
alakot öltött a mindenkori konkrét korproblémák ideológiai tudatosítása. 
Semmi kétség: ez volt a legnagyobb hatású újság, amelyet Lukács, ti-
zenkét évi szovjetunióbeli emigrációjából 1945-ben Magyarországra ha-
zahozott: „Azáltal, hogy a filozófiában tudatossá válnak az emberiség 
fejlődésének összes lényegbevágó általános kérdései, azáltal, hogy a fi-
lozófia szervesen összekapcsolódik az élet összes fontos problémáival, 
megváltozik a filozófia egész társadalmi helyzete. (...) Ez az újtípusú 
filozófia többé nem valami sz űkkörű  'szellemi arisztorácia', valamely 
keskeny 'beavatott' réteg el őjoga és titka. Ellenkez ő leg: beleviszi a lét, 
az élet, a tudományos, a társadalmi haladás igazi nagy kérdései iránti 
érdeklődést a nép minél szélesebb tömegeibe. (...) Ezzel az emberiség 
gondolkodása számára új korszak lehetósége nyí It meg. De a dialektikus 
materializmus értelmében e lehet őségnek valósággá válása csak tuda-
tos munka és erőfeszítés eredménye lehet. Ezt az új korszakot csak a fi-
lozófusok, a tudósok és a nép közös tudatos erőfeszítései teremthetik 
mеА ." 14  

Am a „demokratikus világnézet", mint terminus-érték ű  filozófiai kiin-
dulópont, Lukácsnál 1945 utáni fejlemény. De az olvasónak látnia kell 

10  Lukács: A fiatal Hegel. I. m. 435. o. 
" Uo. 437. o. 
12  Uo. 436. o. 
t 3  Uo. 566. o. 
14  Lukács: Adalékok a modern dialektika tđrténetéhez. (1947?) In: A polgári filc 

zбfia válsága. Budapest 1947.  (II.  kiad. 1949.)  69.0.  A tanulmány, amelynek vég-
szavait idéztük, szemmel láthatóan szélesebb olvasórétegeknek szánt össze-
foglalása az újkori dialektika fejlödéstö гténetének. A polgári filozófia válsága 
című  filozófiai tanulmánykötet számára vagy egyetemi el őadások alapanyagának 
készült; újraközlését vagy idegen nyelven való közreadását Lukács valószín ű leg 
feleslegesnek vélte. Pedig nem az: példás koncentráltsággal fogja össze az újkori 
fejlбdés filozófiai alaptendenciáit, s bizonyítja, mennyire komolyan vette a haza 
térб  marxista gondolkodó a magyar filozófiai kultúra megteremtésének régi prog-
ramját. 

mélyre nyúló gyökérzetét, mozaikdarabkákból kikereked ő  koncepcioná 
lis előzményeit; főként ama filozófiaszükségletet, amely Lukácsnál épp-
úgy a „magyar Ugar" oppozíciójaként fogalmazódott meg, mint a ma-
gyar líra megújításának programja Ady „küldetéses vétó"-jában. Messze 
vezetne most, ha a fiatal Lukács korábban említett honvágyát a filozófia 
veszendőbe ment és felkutatandó „világfogalma" után, részletekbe 
menően akarnánk dokumentálni. Csak a kiindulópontot és az abból való 
kimozdulás irányát szerettük volna jelezni. A magyar filozófiai kultúra 
hiányának, pontosabban: a 19. századi — többek között Erdélyi és Eöt-
vös által reprezentált — nekilendülésének és az 1867-es kiegyezés kö-
vetkezményeként konstatált elakadásának rezignált—keser ű  látlelete két-
ségkívül ellentmondásos prognózist vont maga után. Egyrészt megala-
pozottan ostorozta azt az „álfilozófiát", amely csak „eredmények", 
végső  „tételek" kompendiuma, és vette védelmébe a magyar kultúra 
talaján gyökeret verni nem tudó „spekulatív" módszert (aszó eredeti he-
geli és Erdélyi-féle értelmében), amely láthatóvá teszi a gondolati ered-
ményhez vezető , küzdelmes—göröngyös utat is. Így a „homály" vádjára 
jogos riposzttal válaszolhatott, kimondva, hogy „csakis a küzdelem bels ő  
utánacsinálása lehet termékeny megértés". 15  Másrészt az ész e védel-
me paradox módon egyenl őre még lezárja amaz utat a valóságos világ-
filozófiához, amelyen Hegel A szellem fenomenológiđja felé halad-
hatott, s amelyen maga a klasszikus német idealizmus is meghaladha-
tóvá, Marxnál egy gyökeresen új típusú dialektika nagyszábású el őjáté-
kává vált. Lukács szerint „modern el ő ítélet", hogy „a filozófia népszer ű -
síthető , mert [mintha] a filozófiai gondolkodás csak a végs ő  okok felé 
való továbbvitele [lenne] a közönséges élet közönséges gondolkodá-
sának..... 1  tehát az értelemnek s a csak foghegyr ő l emlegetett „ egész-
séges emberi értelemnek". Amikor ezt az egyébként oly éleselméj ű  vita-
iratot Lukács mint az Esztétikai kultúra c. új tanulmánykötete (1913) 
előszavát (most a Babitscsal folytatott közvetlen polémia felfüggesztésé-
vel) újraírja, a kötet anyagából kit űnik, miért tartja a magyar kultúra fi-
lozófjátlanságát elvileg feloldhatatlannak. Egész életm űvét átható nagy-
szabású eszmei vezérmotívummal indítja pI. az  Esztétikai kultúra 
címadó tanulmányát: „Kultúra: az élet egysége; az egység életet fokozó, 
életet gazdagító ereje." 17  „Minden kultúra az élet meghódítása, az élet 
minden megnyilatkozásának oly er ővel való egységesítése (...), hogy 
bármely részt nézzük az élet egészéb ő l, a legmélyén ugyanazt kell lát-
nunk mindenütt. Az igazi kultúrában minden szimbolikussá válik, mert 
minden csak kifejezése — az egyedül fontosnak; az élettel szemben való 
miként-reagálásnak, az ember egész lényének, az élet egészéhez való 
miként-fordulásának." 18  A nagy kultúrának, amely így szükségképpen az 
egész ember kultúrája, s mint ilyen, a lélek ítéletmondása az elvtelen, 
felemás, kaotikus Élet felett, éppen ezért ellentéte a tisztán „esztétikai 
kultúra", a széteső  hangulat-világ, a végső  soron hazug „életm űvészet". 
„Ez a pillanatokhoz tapadt kultúra el kellett hogy veszítse minden össze-
függését az élettel. (...) Valami mélyen szakmaszer ű  van a m űvészet 
mai hatásaiban: írók számára írnak az írók, és fest őknek festenek a fes-
tők... "19  És a „művelt" nyárspolgár ezt az impresszionista kultúrát véli 
„élvezni". Ám akkor hol keresend ő  az új világkultúra igazi hordozó szub-
jektuma? Hol az ígéret arra, hogy az „ emberegész", a goethei értelem-
ben vett komplettség több, mint merő  fantazmagória? Itt a korábban jel-
zett marxista védelem visszautasításának f őmotívuma: igazi reményre 
a fiatal Lukács szerint a polgárságon kívüli rétegek nem adnak okot, még 
a proletariátus sem. „A szocializmusnak, úgy látszik, nincsen meg az 
egész lelket betöltő , vallásos ereje, amely megvolt a primitív keresztény-
ségben. (...) Ez az er ő  hiányzik a szocializmusból, s ezért nem olyan 
igazi ellensége a polgáriságból n őtt esztéticizmusnak, mint akarná, mint 
tudja, hogy kellene." 20  Ez a belső  szkepszis, amelyet bizonyára a II. In-
ternacionálé elmélete és gyakorlata is motivált, teszi bizonytalankodóvá 
a fiatal Lukács filozófiai útkeresését. Bizonytalankodóvá — de nem aszó 
szokványos pszichológiai értelmében. Másról van szó: Lukácsnál az elvi 
kritika különös frigyre lép a türelmetlen dogmatizmussal. Az archimé-
deszi pont keresésének fonákja a megtett útszakasz nyitotta feljsmeré-
sekhez való szenvedélyes — gyakran szenvedélyesen egyoldalú — ra-
gaszkodás hajlama. A transzcenzus vágya —éppen mert a megélt gon-
dolkodás legmélyéről fakad, mert szubjektíve keményen kiharcolt új po-
zíció — nem mindig védett a más vonatkozásokban már leküzdött doktri-
nérséggel szemben. Kiváltképp, ha nemcsak a rossz valósággal való 
meg nem békélést utasítja el, hanem — tősgyökeres szubjektív idealiz-
mussal — magának a valóságnák bármin ő  objektivitását is. Ha túlfeszíti, 
az egyetemes erkölcsiség legfőbb parancsává teszi a kompresszum-
ellenesség morális paradigmáját. 

A Babitscsal folytatott vita újabb asszóiban így még konkrétabban (és 
vadabbul) ismétlődik a pengék imént leírt összecsapása. A tárgy inkább 

t 5'Lukács: Arrбl a bizonyos homályosságrOl. I. m. 783. o. 
6  Uo. 781. o. Az én értelmez ő  korrekcióimmal — Z. D. 

Lukács: Esztétikai kultúra. (1913) Elбszб. Renaissance, Budapest 1910. május 
25. Újraközlése: Ifjúkori művek. I. m. 422. o. 

6 Uo. 424. o. 
19  Uo. 427. o. 
20 Uo. 428. o. 



már csak alkalom, sőt: ürügy. Babits a Nyugatban bírálatot írt Balázs 
Béla Misztériumok címmel kötetbe foglalt drámáiról (köztük A kék-
szakállú herceg váráról), s a bírálat végkövetkeztetése negatív. Amit 
az író Balázs mond, „nagyon szép és mély mondanivaló"; „pompás 
költő i érzékkel" magyar hagyományréteget ás el ő , $ megnyitja a székely 
népballadák misztériumszer ű  drámai fluidumát, csakhogy ebbő l még 
nem születik igazi drámaforma: „Balázsnál sokkal fontosabb a bels ő  lírai 
mondanivaló (...). Elvontan konstruálja meg a lelket, lélektípusokat és 
sorstípusokat, líratípusokat, ezeken az elvontan konstruált lélektípuso-
kon át akarja meglátni, összehasonlításokkal megkeresni a saját lel-
két." 21  Lukács valósággal személyét ért provokációnak érzi a kritikát. 
Válasza nem sokat várat magára. Babits — a bergsoni eszmevilág fog 
ságában, véli Lukács — nem tudja méltányolni a voltaképpeni nagy drá-
maforma metafizikai dimenzióit: a „ráció" ügyvédjeként értetlen a dráma, 
főként a modern dráma, egyáltalán a Forma iránt, ha az mint „raptus", 
mint „intellektuális szemlélet" fejez ődik ki, ha sű rített „lélekvalóságot" 
nyújt, amely elvileg különbözik az „empirikus élett ő l " .

22  Nem az esztétikai 
é гtékítéletek okán érdemel figyelmet ez a diszkusszió. Lukács válaszá-
ból kitetszik: újra az „absztraktság", a „német metafizika" vádját véli ki-
hallani Babits írásából. Bergson tartamának értelmezésében nem vitat-
kozik vele. S ha saját könyve védelmében a filozófiai mélységet és ezo-
terikusságot indokolandó egy Schellinghez alakított Hegelre, mi több: 
„az intellektuális szemlélethez, a misztikus extázishoz, a bergsoni intuí-
cióhoz" 23  vezető  utak járhatóságára hivatkozott, a háború végén, a szub-
jektív idealista alapozottságú etikai radikalizmusának tet őfokán még to-
vább megy. Előszava Balázs Béla és akiknek nem kell (1918) cím-
mel kiadott tanulmánygy űjteményéhez új lendülettel szedi szálára a vita-
partner által addig még nem „rektifikált" vádat: hogy ti. Balázs miszté-
riumjátékaiból hiányzik a bels ő  drámai forma. Lukács nem habozik ki-
jelenteni: Balázs, akihez bevallott szellemi kötelék f űzi, „az első  magyar 
költő , akinek a mélység eldönt ő  karakterisztikonja", „aki igazán gyöke-
reiben drámaíró és tragikus"  24  Babits ellenérzései következésképpen 
a tradicionális konzervativizmus szellemét tükrözik, annak eszményíté-
sét, hogy a magyar költészet csakúgy, mint a magyar néplélek, szükség-
képpen „mélység nélküli" — azzá teszi híres—hírhedt „mérséklete", „jó-
zansága". Semmi kétség: az a Parsifal, akinek köntösében Lukács itt 
kivonul a magyar valóság és a magyar költészet vadonába — a Grál-lo-
vagrend hivatása szerint tenni a dolgát, védeni az igazakat—, éppenség-
gel nem képzeletbeli nyomorúságot látott és láttatott: az 1867-es kiegye-
zésbő l sarjadt magyar feudálkapitalizmus világát ő  belülrő l és illúziótla-
nul szemlélte. És ha felmondta a vele kötött paktumot, akkor az Ady-
féle messianisztikus forradalmiság, a „küldetéses vétó" okán—jogán tette 
ezt. De az etikailag mélyr ő l motivált szembefordulása ezzel a világgal 
csakúgy, mint balra elkötelezett messianizmusa ezúttal mint nagy elmé-
let idealisztikusan—utópisztikusan túlfeszített. 

Mivel itt egy olyan, kés őbb többször is megismételt gesztussal folyta-
tódik az eszmemenet, amely mindmáig botrányk ő  a magyar m űvészet 
legtöbb híve szemében, s nemcsak az ókonzervatív tudatban, érdemes 
a drámaforma konkretizálását célzó fejtegetést teljes egészében idézni. 
Egy Babitsnál csak futólag említett példára, Madách Tragédiájára for-
dul aszó: olyan m űre, amelynek költ ője — és éppen Balázs misztérium-
drámáinak tükrében — Lukács szerint egyszer űen „minden mélység nél-
kül való", aki „az igazi drámaiságnak a közelébe sem jutott". „Már gim-
nazista koromban — pedig akkor szenvedélyes ateista voltam — mélyen 
felháborított Az ember tragediájának bizánci jelenete: Tankréd (és 
vele, érezhetően, Madách) állásfoglalása a homousion—homoiusion-vi-
tában. Mert azt éreztem akkor, és érzem ma is, és érzi velem mindenki, 
akinek egy vallásos, egy metafizikai nívón élt élet iránt csak a legkisebb 
érzéke van: mi másért haljon meg valaki, ha keresztény, mint a hitén, 
mint azért, hogy Krisztus Istennel egynem ű-e vagy csak hasonló hozzá? 
Hát nem ezen múlik minden? (...) De Tankrédnak és vele Madáchnak 
itt csak egy i-bet ű rő l van szó; és Tankréd és vele Madách azt ajánlják 
a küzdő  keresztényeknek, hogy kössenek 'paktumot', hogy 'függesszék 
fel a bihari pontokat', alkossanak 'koalíciót' — és menjenek együtt harcol-
ni a pogány ellen. És szimptomatikusnak érzem, hogy a Madách sok ol-
vasója közül senki sem foglalt így pártot, hogy mindenki dekadenciát és 
üres szóvitát látott a bizánci jelenetben, és együttérzett a Tankréd fel-
háborodásával. Ezért szükségszer ű  még a Babits Mihályhoz hasonlóan 
finom fogékonyságú magyar emberek tiltakozása is a költészetben tes-
tet öltött mélységgel szemben." 25  

Nem a Babits-kép, nem is Az ember tragédiájának ehhez kapcsolt 
esztétikai megítélése a legf őbb kérdésünk itt. Ami igazában tünetjelz ő , 

2' Babits Mihály: Dráma. Nyugat, Budapest 1913/1. Utolsó újraközlése: Esszék, ta-
nulmányok. I. rn. I. köt. 347. o. 

22  Lukács: Egypárszб  a dráma tormájáról. Babits Mihálynak. Nyugat, Buda-
pest 1913. február 16. Újrakiadása: Hlúkoгi művek. I. m. 585. o. 

23  Uo. 782. o. 
24  Uo. 702. o. 
25 Uo. 703. o. 

az a fiatal Lukácsból elementáris er ővel újra feltörő  honvágy a nagy —
mert értékalternatívát kínáló — filozófiai kultúra után. Szerencsétlenül 
túlélezett az ítélet, de nem lehet fölényeskedve tárgytalannak tartani 
magát a kérdést, a kérdésvet ő  motívumát. S ha valaki nemcsak kipre-
parálható végítélet-szövegeket gy űjtöget, hanem érdekl ődik a motivá 
ciók iránt is, kell, hogy érezze az ilyen szövegek mélyebb értelmét: a 
szomjúságot az elvi karakteresség tisztább forrásvize után — a liberális 
elvtelenségek sivatagában. Különben maga a szerz ő  is  erre a mélyré 
tegre irányítja olvasói figyelmét. Hadakozva azokkal, akiknek — mint Ba-
bitsnak — „Balázs Béla nem kell", ritkamód őszinte önreflexióval bevallja: 

nem vagyok kritikus. Az egyes m ű  kvalitásának az a csalhatatlan, 
hajszálfinom megérzése, ami a Paul Ernst drámai, a Gundolf lírai, a Pop-
per Leó képzőművészeti kritikáját jellemzi, nekem nincs megadva (...), 
engem csak a forma végs ő  kérdései, a szimptomatikus sikerülések és 
hibák érdekelnek (...), a m űvek axiológiája és történetfilozófiája, nem 
maguk a művek." 26  Meglehet, jó adag túlzás van ebben az önértékelés-
ben is; egy recepcióesztétikai megközelítés bizonyára megkérd őjelezné 
az esztétikai kvalitásmorzék létének vagy hiányának mitizáló konstatálá-
sát. Ám a jelen esetben a Balázs Béla költészetér ő l alkotott ítélet, a me-
taforikus „mélységnek" és reálpolitikai „megalkuvásnak" sarkított szem-
beállítása valóban els ősorban tö гténetfilozófiai-е rtékelméleti dimenziója 
miatt érdemel figyelmet. Semmi kétség: végül is doktrinér radikalizmust 
hirdet. A cikk hasonlatánál maradva: a progresszióba vetett hit nemcsak 
kompromisszum nélküli végiggondolásokat igényelne, elvi elutasítását 
közönynek és közömbösségnek (akár egy i bet ű  fontossága iránt), ha-
nem mindenekel őtt annak tisztázását: hol a pogány, ki a pogány egyál-
talall, s mit tegyen az, aki tényleg nem akar kitérni a vele megvívandó 
harc elől —érlelődő  forradalmak előestéjén. A radikalizmusnak tisztánlá-
tásra volna szüksége ama változásokat követel ő  gyakorlat igazi céljait és 
lehetőségszféráját illet ően, amely végül is csak társadalmi gyakorlat for-
májában lehet igazán hatékony, s amelynek a „bels ő  megvilágosodás", 
az etikai döntés csak katalizátora lehet, nem végcélja. A „vallásos, meta-
fizikai nívón élt élet" követelménye nem kis dolog, ám itt inkább átmeneti 
pont. Igencsak ellentétes a révbeérés komfortérzésével — ez javára í ran-
dó. De ha átmenet, akkor nyitva marad a további út irányának kérdése. 

A művelt emberiség világbotrányaként átélt világháború élménye vé-
gül ilyen természetű  katalizátor lett a lukácsi gondolatvilágban, olyas-
fajta megrendülést és etikai döntést eredményezett, mint a klasszikus 
metafizikai teodiceia számára a híres lisszaboni földrengés. Lukács —
egyébként generációjának legjobbjaival, köztük Balázzsal együtt, de 
nem ellentétben a pacifista Babitscsal sem — morális meggondolásból 
fordult szembe a világégésbe torkolló polgári világ katáklizmájával, majd 
— ebben újra övé a végigvitel radikalizmusának érdeme — csatlakozott 
1918/19-ben a forradalmi munkásmozgalomhoz. Itt az ő  igazi forduló-
pontja a nagy kultúra és a nagy filozófia lehet őségeinek megítélésében 
is. Világnézeti alapokig hatoló fordulat állt el ő , bár átélésének legels ő , 
legközvetlenebb formája még nélkülözi a tiszta tudatot. Maga Lukács 
hangsúlyozta kései visszaemlékezéseiben a legenergikusabban: a pro-
letár osztálytudat pozitív hangsúlyú újraélékelése nem hozta meg szá 
mára automatikusan az elmélet forradalmát. De meghozta a társadalmi 
gyakorlat korábban alig ismert direkt élményét és általa a fokozatosan 
az elméletre is visszaható valóságkontrollt. A Tanácsköztársaság köz-
oktatási népbiztosa nem holmi paulusi fordulattal azonosult a forradalmi 
öntudatra ébredt, politikailag és kulturálisan egyként mozgásba lendült 
dolgozó tömegek mozgalmával, egyszerre felismerve a proletariátus ko-
rábban nem sejtett kultúrateremt ő  potenciálját. „Megtérés" lenne ez a 
fordulata, elvileg vallásos—hitszer ű  konverzió? Csak a kívülálló, a törté 
nelmi mozgás külső  és szenvtelen személ ője ítélhet így. Az el ő ítélet-
mentes biográfusnak látnia kell a folyamatokat is. „A politika csak esz-
köz, a kultúra acél" 27  — a Tanácsköztársaság népbiztosának nevezetes 
tétele már megfogalmazásában is érezteti gyökereit, amelyek a régi meg 
győződés televényébe kapaszkodnak. És mert a forradalmi gyakorlatban 
megismert valóság mint tény és mint tendencia állandóan helyesbíti a 
moralizáló szubjektivizmus doktrinérségét, még az egyébként illúziókkal 
teli messianisztikus közel-távlat hitet sem zárja ki, hogy a politikai elköte-
lezettséget vállaló, nemrég ezoterikus „mélységeket" számonkérő  kul 
túrfilozófus higgadtan különbséget tegyen kiküzdött valóság és megnyílt 
lehetőség között. „Ma a proletariátus kezében van minden hatatom. És 
ezt a hatalmat érvényesíti is mindenütt, a kultúra területén is. Birtokába 
vette (...) a kultúra összes termékeit (...). De mindez mégiscsak lehe-
tőség. (...) Az, hogy a m űkincsek, a színházak, az iskolák stb. a prole-
tariátus kezében vannak, csak lehet őségét teremti meg az új kultúrának, 
a tényleges birtokbavételnek. Annak a kornak, amelyben a kultúra ösz-
szes alkotásai a dolgozók valamennyijének belső  tulajdonává váltak." 28  

2e Uo. 708. o. 
27  Lukács: Felvilágosítással. Vörös Újság, Budapest 1919. április 18. Újraközlé-

se: Világszemlélet és irodalom. Szerk.: Szabolcsi Miklós, Illés László, József 
Farkas. Budapest 1982. 122. o. 

28 Lukács: A kultúra tényleges birtokbavétele. Fáklya, Budapest 1919. április 20. . 
Újraközlése: Világszemlélet és irodalom. I. m. 77. o. 
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S e lehetőségszféra nemcsak merő  diszkontinuitás. „Mert az ember ön-
állóságának eszméje, az új kultúra alapgondolata a XIX. század klasszi-
kus idealizmusának öröksége (...). Ugy, ahogy a kapitalizmus maga 
hozza létre megsemmisítésének gazdasági el őfeltételeit (...), úgy te-
remti meg itt is, Kant és Fichte filozófiájában annak az új társadalomnak 
az eszméjét, mely az ő  megsemmisülését szükségképpen létrehozni 
hivatva van." 29  

Tisztán látható: az elmélet forradalma még korántsem teljes; de a gya-
korlat állandóan visszahat az idealisztikus túlfeszítésre —itt: valóság és 
lehetőség új típusú viszonyrendjének felismerése formájában. Aki fel-
vállalja a valóságmegváltoztatónak tartott cselekvést, valódi közegében: 
a társadalmi aktivitás anyajegyeit magán hordó társadalmi valóságban, 
annak így vagy úgy, többé vagy kevésbé helyes tudattal képet kell al-
kotnia magában: ki „igazhit ű " és ki „pogány" — a reális osztályerők csa-
taterén, s e kép alapján fel kell mérnie: hol, mely barikád melyik oldalán 
és milyen eszközökkel kell megvívnia az éppen aktuális csatát. 

Képrő l beszélünk, helyesebben: a valóságra orientálódó cselekvési 
programról, elméletr ől, amely mindazonáltal a cselekvés vállalásának 
pillanatában még nem lép el ő  teljes fegyverzetben. Ha Marxszal szólva 
a teljes emancipációnak, az osztálytársadalmak-beli kizsákmányolás, 
elnyomatás és elidegenedés minden formájától való felszabadulásnak 
„feje a filozófia, szíve a proletariátus", akkor érthet ő , miéi tartotta min-
den idegszálával a közelgő  forradalmi vihart érz ő  Lenin nemcsak lehet-
ségesnek, de szűkségesnek is az elmélyült filozófiai tanulmányokat, 
közvetlenül az 1917-es Október megel őző  hónapokban és években, 
az emigráćióban. A hegeli „nagy logikáról" készített kivonatai és jegyzi-
tej nem az időtöltő  passziót bizonyítják, hanem az elméleti felkészülést 
az új, proletárforradalmi hullámra. A magyar Tanácsköztársaság veze-
tő inek ez az átfogó és mély tanulás nem adatott meg. Ami Lukácsot, 
köztük a filozófiailag minden bizonnyal legképzettebbet illeti: ő  is csak 
azt vihette át a forradalmi gyakorlat Ujvilágába, amit személyes fej-
lődése során kiküzdött magának: hegelizáló tö пénetfilozófiához kapcso-
lódó messianisztikus hitét, a „metafizikai szinten élt élet" etikai posztu-
látumát, kiemelkedően nagy, de végül  is  idealista kifutású anyagisme-
retét a klasszikus német filozófiáról, mint a marxizmus egyik friss elméleti 
forrásáról. Ezt tudta felhasználni a próbára tev ő  időkben, egyszersmind 
ezt kellett alávetnie a forradalmi gyakorlat szüntelen t űzpróbájának. 

Kései visszaemlékezéseiben, éppen az „utolsó szó" méltóságát su-
gárzó Megélt gondolatban maga ítél így: „Kommunistává fejl ődésem 
életem legnagyobb fordulata, fejl ődési eredménye." 30  

Persze „az életvitel és a gondolkodás tanulóévei" a Kommün alatti po-
litikai szerepvállalással épp, hogy elkezd ődtek. A „bukás" sokkja után 
kezdődhet el nála is a komolyabb Marx—Lenin-stúdiumok ideje, s ezeket 
is szükségképpen átszínezi az új körülmények között új tennivalókat 
támasztó gyakorlat. A 20-as évek elején még mindig hat a messianiszti-
kus hit, s ennek tükrében a vereség csak gyorsan átvészelhet ő , múló -- 
epizód — küszöbön az egész Európát elöntő  új forradalmi hullám. Balol-
dali ultraradikalizmust, utópikus közel-távlatot, elvi szektarianizmust szül 
ez a meggyőződés is; Lenin a rá jellemz ő  éleslátással bírálta megnyjlvá-
nulásait Lukácsnál csakúgy, mint Kun Bélánál. De egyben újratermel ődik 
egy sajátos, még a Tanácsköztársaság alatt felbukkanó kett ősség. A 
messianizmus-jelleg ű , etikai alapzatú filozófiai elméletet kezdett ől fog-
va korrigálja maga a forradalmi gyakorlat. Lukács jól emlékezett arra a 
paradox helyzetre, amelybe mint a Tanácsköztársaság kulturális ügyei-
nek irányítója került: „Mint elméleti író, aki szemben állt az egész őt kör-
nyező  társadalommal — tegyük hozzá: anélkül, hogy annak igaz mivol-
tát igazán át tudta volna tekinteni —, csak olyanokkal voltam képes egy-
általában együttm űködésbe kerülni, akiknél ezek az érzelmi vagy gondo-
lati 'feleletek' a valóságra egészen közel állottak saját gondolatvilágom-
hoz is. Így világképemben, bármennyire az ember állt tartalmilag e világ 
középpontjában, mindig megvoltak az elvont embertelenség bizonyos 
elemei. Amikor a forradalmi forrongás idejében a társadalom valóban 
haladó elemei közeledni törekedtek egymáshoz — és ez megindult a radi-
kális óvónőktől kezdve egészen Bartók zenei életet reformálni akaró tö-
rekvéséig —, a 'közös nyelv', a barát és ellenség szétválása egészen új 
síkra tevődött át: természetesen gondolatilag is. Megoldani ezt a kérdést 
csak a valódi marxi módszer lett volna képes, különösen akkor el őtérbe 
nyomuló lenini formájában. Ámde bármennyire kezd ők voltunk akkor va-
lamennyien az új gondolati formák elsajátításában (magamat is termé-
szetesen teljes mértékben beleszámítom a 'kezd ők' tömegébe), a gya-
korlat parancsoló szükségszerüségei mégis eleven kapcsolatot és szen- 
vedélyes elutasításokat váltottak ki. Sokszor volt olyannak igaza, aki azt 
csak dadogva tudta kifejezni, és a gyakorlatban sokszor tévútra ment 
a formailag legügyesebb megfogalmazási kísérlet. A magyar proletár- 

diktatúra kultúrpolitikája els ő  összefogási kísérlete volt az igazán halad-
ni akaró, a valódi megújhodásra tör ő  elemeknek a magyar társadalom-
ban." 31  Ebbő l a helyzetbő l Lukács személyes világnézeti fejl ődését te-
kintve sajátos dualizmus adódott: ,, ... ha általános világnézeti kérdések-
ben útban is voltam Hegelt ő l Marx felé, ez akkor még csak úgy nyilvánult 
meg, hogy bár egymás ellen küzdve, egyszerre és egymás mellett élt 
bennem a hegeli tanok belső  átalakításának törekvése és a forradalmi 
marxizmus felé való útnak indulás. Mégpedig úgy, hogy mind a kett ő  
kiélezett formában, egymás mellett irányította gondolkodásomat. Mond 
hatnám: idealizmusom sohasem nyilvánult meg olyan szenvedélyes ki-
zárólagossággal, mint ebben az átmeneti id őben, amikor legfőbb tudatos 
törekvésem annak túlhaladására irányult. Ezt a feloldhatatlan ellentmon 
dásosságot helytelen volna utólag szépítgetni vagy elkenni. Erre annál 
kevésbé volna ok, mivel azt hiszem, ha más formák közt is, másokban is 
ilyenen éltek ilyenfajta ellentétek, s — hamis tudattal bár — sokszor még 
pozitív szerepet is játszottak a haladó elemek demokratikusan szocialis-
ta irányba törő  együttm űködésében... "32  Az itt leírt dualizmust a bécsi 
emigráció évei új alakban, hatványra emelten újratermelik: a nemzetközi 
mozgalom közel-távlatának messianisztikusan szektás ideológiája és 
a „magyar vonalon" végzett pártmunka antiszektás következmények-
kel járó „köznapi" gyakorlata újabb ellentmondást szülnek. Voltaképpen 
ezzel az egymásra rétegez ődő  ellentmondásokat hordó dualizmussal 
magyarázza a kései Lukács saját útját az 1929. januárjában befejezett 
t31um-tézisekig. ❑ 

A tanulmány 1985-ben íródott , az Egy írástudó visszatér. Lukács György 1945 
utáni munkásságáról. (Budapest 1985.) c. kötet eddig publikálatlan része. 

Lukács: Régi kultúra és új kultúra. Internacionale, Budapest 1919. június 15. 
Újrakiadása: Tđrténelem és osztálytudat. I. m. 46. o. 

30  Lukács: Curriculum vitae. I. m. 27. o. 

" Lukács: Elđszd a Magyar irodalom — magyar kultúra c. kötethez. Budapest 
1970. I. m.  14.0.  

32 Uo. 15. o. 
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NIKOLA MILOŠEVIĆ  

LUKÁCS 
MINT NIETZSCHE 
дDбsa 

Közismert tény, hogy Nietzsche filozófiájának Lukács egyik legkönyör-
telenebbbírálója. Ezért enyhén szólva paradoxonnak t űnhet, ha azt állít-
juk, hogy e két gondokodó között mégis vannak érintkezési pontok, még-
pedig lényeges kérdésekben. 

Sokkal több igazság rejlik egy ilyen feltételezésben, mint ahogy els ő  
hallásra gondolnánk. Meggyőződhetünk errő l Lukács különböző  fejte-
getéseit, különösen pedig Az ész trбnfosztását (1952) elemezve, amely 
a legkifejezettebben és a legkevésbé mértéktartóan vonja kétsésbe 
Nietzsche elméletét. 

Lukács e könyvének alaptétele, hogy az irracionalizmus az úgyneve-
zett „imperialista korszak" filozófiájának legfontosabb vonása — s őt, min-
den irracionalizmus magában hordozza a nemzetiszocialista ideológia 
lehetőségét.' 

Már eddig is több ízben és indokoltan rámutattak Lukács e nézetének 
gyönge pontjaira. Tudomásunk szerint azonban még nem kísérelték 
meg kétségbevonni ragaszkodását egy racionalista világképhez, amely-
ért szüntelenül és fáradhatatlanul küzdött. 

Az ész trónfosztásában azonban, melynek célja egyértelm űen és 
könyörtelenül leszámolni minden irracionalizmussal, ilyen, szemláto-
mást irracionális hangvétel ű  sorokra bukkanunk: „Ösztönösen tudják a 
filozófusok, hol van az, amit meg kell védeni, s hol az ellenség. Ösztönö 
sen érzik koruk 'veszedelmes' tendenciáit, s filozófiailag próbálnak har -
colni ellenük." z 

Ha ekét mondatot olyan mércék szerint ítéljük meg, mint amilyene 
ket Lukács alkalmaz Nietzsche filozófiájára, akkor is bizonyos irracionalis-
ta filozófiai irányvétel sajátos kifejez őjének kell tartani őket. 

Lukács: Az ész trOntosztésa. Akadémia Kiadó, Budapest 1956. 
2  Uo. 241. o. 

Nincs kizárva ugyan, hogy olyan véletlenül kimondott, mellékes meg-
jegyzésről van szó, amelyet a vita hevében „vétett" a neves marxista, s 
ezért talán nem is kellene összefüggést keresni közöttük, valamint Lu-
kács lényeges filozófiai intenciói között. 

Ha azonban alaposabban és elmélyültebben elemezzük Az ész trбn-
fosztásának felépítését, meggyőződhetünk róla, hogy mégsem lényeg-
telen és akaratlan megjegyzésr ő l, hanem Lukács filozófiai kiinduló-
pontjának egy lényeges vonásáról van szó. 

A filozófus ösztönös irányvételérő l szóló kijelentés közvetlenül és szo-
rosan összefügg azzal a lukácsi nézettel, hogy Nietzsche filozófiájának 
éle elsősorban a dialektikus materializmus ellen irányul. 

Ez a nézőpont számos megoldhatatlan problémát vet fel. Miként Lu-
kács maga mondja, Nietzsche nem olvasott egyetlen sort sem a marxiz-
mus klasszikusaitól. Ezenkívül — ezt nem mondja Lukács — Nietzsche 
polemikáinak kedvenc célpontja volt az az Eugen Dühring, aki ellen 
Fridrich Engels közismert könyvét írta. 

Mivel tehát Nietzschének fogalma sem volt Ma гxról és Engelsrő l, kizá-
rólag valamely titokzatos, tévedhetetlen „osztályösztön" alapján célozha 
tott filozófiájukra a velük ellentétes Dühring írásai kapcsán. Lukács tehát, 
hogy védelmezze a tudományos szocializmusról — mint Nietzsche polé-
miáinak célpontjáról —szóló nézetét, nem átallott a filozófiai tevékeny-
ségnek saját mércéi szerinti irracionalista értelmezéséhez folyamodni. 

Nemcsak arról van azonban szó, hogy Az ész trбnfosztása szerzőjé 
nek valamilyen polemikus fogásra lett volna szüksége. Ugyanazon az 
oldalon, ahol a filozófusok ösztönös megérzésér ő l beszél, idézi Engels 
véleményét a gazdasági viszonyoknak a jogi elvek alakjában való visz-
szatükrözödésér ő l, amely nem is tudatos, és hozzáf űzi, hogy ez foko-
zottan érvényes a filozófusokra. A filozófus ugyanis esetleg egyáltalán 
nincs tudatában annak, hogy kora osztályharcainak hatása alatt áll. 

Lukács ezt az álláspontját elvileg is megfogalmazza a könyv bevezet ő  
fejezetében az eszmék társadalmi meghatározottságának marxi taná-
val összefüggésben: „ A filozófusok mindig bens ő leg is —tudatosan, vagy 
tudatlanul, akarva vagy nem akarva —össze vannak kötve társadalmuk-
kal, egy bizonyos társadalmi osztállyal, ennek el őre vagy hátrafelé irá-
nyuló törekvéseivel. Épp azt, ami filozófiájukban valóban személyes, 
valóban eredeti, ez a talaj (és ennek a talajnak a történeti sorsa) táplálja, 
meghatározza, formálja." 3  

A továbbiakban hozzáf űzi: „Emellett másoclagos probléma, vajon és 
mennyire van az illető  filozófus ennek az összefüggésnek a tudatában." ^  

Nyilvánvaló tehát, hogy Lukács Nietzsche-értelmezésének irracionalis-
ta vonása szorosan összefügg azzal a nézettel, hogy kivétel nélkül 
minden filozófia osztály-megalapozottságú. Ha egy gondolkodót szigorú 
an meghatároz osztályhelyzete, még legszemélyesebb és legeredetibb 
gondolataiban is, akkor érthet ő , hogy nézetei ezt a meghatározottságot 
tükrözik, akár tudatában van ennek a körülménynek, akár nincs. A tudat 
tehát e körülményt tekintve teljesen mellékes, a lényeges az osztályhoz 
való öntudatlan, ösztönös köt ődés. Nietzsche filozófiája ilyen szempont-
ból nem lehet kivétel. 

Ez természetesen még nem jelenti azt, hogy Az ész trónfosztásában 
nem találunk világosan kifejtett racionalista tendenciákat, csupán arról 
van szó, hogy nem tekinthetők a m ű  kizárólagos jellemz ő inek. Ennélfogva 
sok összeegyeztethetetlen állítást találunk egymás mellett; például mi-
ként magyarázza Lukács Nietzsche anticipációs képességét: úgy véli, 
Nietzsche írásai el őre megsejtetik a hitleri erkölcsöt mint a polgári visz-
szafejlődés legalacsonyabb pontját. Nietzsche e sejtésével kapcsolat-
ban Az ész trónfosztásában egy helyütt ezt olvashatjuk: „Nem kétsé 
ges, hogy az ilyen gondolati elő legezés kiváló megfigyel őtehetség, prob-
lémaérzékenység és absztrahálóképesség jele." 5  

Ezek szerint Nietzsche anticipációs képessége nem egy ösztönös, ön-
tudatlan dolog, hanem afféle „racionális" gondokolkodás következmé-
nye. Ezt tehát úgy kell értenünk, hogy még az „imperialista korszak" 
legjelentősebb filozófusa esetében is a filozófiai gondolkodás két lénye 
gesen különböző  forrását találhatjuk. 

Másfelő l Lukács tagadja, hogy Nietzsche behatóbbén ismerte volna a 
történelmi eseményeket el őidéző  hajtóerőket, különösen a politikai gaz-
daságtant. 

Ugyanakkor elvárja Nietzschét ől, hogy az imperialista kor lényeges és 
tartós vonásait vázolja fel. Ennek folytán Az ész trónfosztásában az 
alábbi, meglehetősen zavaros megállapítást olvashatjuk: ,,...osztály-
helyzete következtében, közgazdasági tudatlansága következtében, an-
nak következtében, hogy tevékenysége megel őzte az imperializmus ko 
rát, Nietzsche természetesen nem lehetett abban a helyeztben, hogy az 
imperializmust gazdasági-társadalmi tekintetben gondolatban el őlegez-
ze. Annál világosabban rajzolódik meg m űvében a burzsoázia követke-
zetes moráljának lényege. Itt csakugyan a valóságos fejl ődést elő legezte 
gondolatban. 6  

' Uo. 75.  i.  
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Ebbő l azt a következtetést vonhatnánk le, hogy Nietzsche eszmeileg 
egyidejű leg képes volt és nem volt képes el őrevetíteni a kapitalizmus 
fejlődésének imperialista korszakát. 

Ez az ellentmondás két síkon jut kifejezésre Lukácsnál: polemikus és 
elméleti síkon. Lukács ugyanis szeretné bebizonyítani, hogy Nie tzsche 
a nemzetiszocialista filozófia el őfutára, s ezért fontos, hogy megsejtése-
ibe nagy és jelentős legyen. Láttuk azonban, hogy elvitatja Nietzschét ő l 
a szellemtörténeti diszciplínák bármelyikében való alaposabb jártassá 
got, mégpedig azzal a Lukácsi nézettel összhangban, hogy az imperia-
lista időszak" gondolkodóinak filozófiai értékszintje lesüllyedt. 

Ebbő l ered Lukács könyvének ellentmondása — mégpedig polémiai 
szempontból.  Nietzsche,  felületes ismeretei ellenére, irányadó antici-
pációs szerepet kap. 

Még élesebb formában merül fel az ellentmondás a kifejezetten elmé-
leti vonatkozásokban. Lukács racionalistaként „gondolatinak" nevezi 
Nietzsche  anticipációját, ugyanakkor filozófiájának lényegét a tudat-
alattiban, az „osztályösztönben", tehát olyasmiben keresi, ami kizár 
minden gondolatiságot. 

Erőteljes a racionalizmus és irracionalizmus közötti ingadozás Lu-
kácsnál Nietzsche filozófiai tételeinek rendszerbeli összefüggéseit ér-
telmezve. A probléma lényegére tapintva a következ őket mondja: „A 
professzori filozófia részérő l gyakran szemére vetették Nietzschének, 
hogy nincs rendszere, s ezért nem igazi filozófus."' 

A mondat befejező  része különösen érdekes. Lukács vitába bocsát-
kozik a kérdésről, milyen mércék alapján tekinthetünk egy gondolkodót 
„igazi filozófusnak". Vajon az tekinthet ő-e „igazi filozófusnak", aki 
összefüggő  rendszerbe foglalja nézeteit, s ha igen, besorolható-e  Nietz-
sche  ezek közé a filozófusok közé? 

„Azt hisszük —írja Lukács —, egy filozófus gondolatainak rendszeres 
összefüggése régibb jelenség, mint az idealista rendszerek, s össze-
omlásukat is túléli. Mindegy, vajon ez a rendszeres összefüggés megkö 
zelítően helyes visszatükröződése-e a valóságos összefüggésnek, vagy 
osztályszerűen, idealisztikusan stb. eltorzult, ilyen rendszeres össze 
függés minden olyan filozófusnál van, aki általában megérdemli a filo-
zófus nevet." 8  

Lukács a továbbiakban Marx egyik, Lassalle-nak írott leveléb ő l idéz, 
amely egy filozófia belső  és formális rendszerérő l beszélve leszögezi: 
„A következőkben megkíséreljük kimutatni, hogy  Nietzsche  aforisztikus-
an kifejtett gondolatai ilyen rendszeres összefüggést alkotnak." 9  

Lukács szerint tehát csak az érdemli meg a filozófus nevet, akinek a 
nézetei között belső , rendszeres össžefüggés van. Mivel úgy véli, hogy 
egy ilyen összefüggés felfedezhet ő  Nietzsche írásaiban is, aforisztikus 
jellegüktő l függetlenül, e mércék szerint „igazi filozófusnak" tekinthet ő , 
akárcsak Hegel vagy Spinoza. 

Mindennek alapján leszögezhetnénk, hogy Lukács racionális mércé-
ket alkalmaz a filozófiai munkásság értékelésére, s e mércék alapján 
Nietzsche filozófiája mégiscsak a világ „racionálisan" megszerkesztett, 
teljes visszatükröződése. 

A Marx levelére való utalás azonban Lukácsot a filozófiai gondolatok 
összefüggésének egy lényegében más értelmezésére készteti. Marx 
ugyanis azt írja, hogy a rendszer valóságos bels ő  felépítése teljesen 
különbözik attól a formától, amelyben tudatosan kifejtették. Marxnak ez a 
megállapítása a tekintély erejével hivatott alátámasztani Lukács azon 
korábbi állítását, hogy egy filozófia rendszeres összefüggése „nem esik 
egybe azzal a felépítéssel , amelyet maga az egyes filozófus akar adni a 
m űvének". 70  

Ez arra a feltételezésre utal, hogy Lukács szerint két rendszer létezik 
egy filozófiai elméletben: az egyik küls ő  és tudatos, a másik bels ő  és 
ösztönös. Az utóbbi a releváns, csak ennek alapján nevezhetünk valakit 
„igazi filozófusnak". 

A probléma csupán az, hogy Lukács a filozófiai m űnek ezen a bels ő , 
autentikus összefüggésén olyasmit ért, ami szöges ellentétben áll a ko-
herencia fogalmával. Mindjárt ott, ahol Nietzsche gondolatainak rend-
szeres összefüggésérő l beszél, így folytatja: „Azt hisszük, hogy a — per-
sze csak fokozatosan kikristályosodó —egységpont Nie tzsche gondola-
tainak összefüggésében a szocializmus elhárítása, egy imperialista Né-
metország keletkezéséért folyó küzdelem volt." 11  

Más szóval: ami Nie tzsche filozófiáját összefügg ővé teszi, tulajdon-
képpen egyfajta „társadalmi üzenet", amelynek alapján a filozófus té-
vedhetetlenül felismerte valódi osztályellentétét: a dialektikus materializ-
mus filozófiáját. 

Ebbő l levonható egy mélyreható következtetés., amely kétségbevon-
ja Lukács „professzori filozófia" elleni polémiájának logikai megalapo-
zottságát. Úgy t űnt ugyanis, hogy a „rendszeres összefüggés" fogalmán 
egy adott filozófia részei közötti logikus összefüggést ért, azzal a különb- 
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séggel, hogy ez az összefüggés nem külső  és formai, mint az említett 
„professzori" értelmezésben. A végén azonban kiderül, hogy a „rend-
szeres összefüggés" fogalmán afféle érzelmi, s őt, ösztönös kapcsolatot 
ért, és ez természetesen alapjában módosítja Lukács „igazi filozófusról" 
és igazi „filozófiáról" alkotott képét. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a „rendszeres összefüggés" lukácsi értel-
mezése veszélyes és megengedhetetlen kétértelm űséget rejteget. Lu-
kács szempontjából e kifejezés valódi, logikus jelentése a legfontosabb: 
Az ész tr6nfosztásának szövegösszefüggésében gyakorlatilag nem 
más, mint egy filozófia logikai koherenciájának valamilyen „társadalmi 
üzenet" nevében való megbontása. 

Lukács ezzel a szóhasználattal a könyv olvasóját olyan paradox követ-
keztetés levonására készteti, mely szerint Nie tzsche filozófiáját valójá-
ban gyakorlati-politikai irányvétele, „a szocializmus elhárítása, egy impe-
rialista Németország keletkezéséért folyó küzdelem" avatja „igazi" 
filozófiává. 

A lukácsi magyarázatnak ez a bels ő  ellentmondásossága Nie tzsche 
filozófiájának szentelt terjedelmes fejezet végén éri el csúcspontját. Em-
lítést tesz „ Nietzsche  mítosz-struktúráinak kiáltó ellentmondásairól", 
majd így folytatja: „Ha Nietzsche e nyilatkozatait logikai-filozófiai szem-
pontból tekintenők, a legrikítóbb, egymást élesen kizáró, önkényes 
állítások sivár káosza állna el őttünk. Mindamellett nem hisszük, hogy ez 
a megállapítás ellentmond a bevezetőben kifejtett nézetünknek, hogy 
Nietzschének következetes rendszere van. Az összetartó, a rendszeres 
mozzanat épp gondolkodásának társadalmi tartalmában rejlik: a szo-
cializmus ellen vívott harcában." 12  

Lukács szerint tehát lényeges, hogy egy filozófia „kiáltó ellentmondá-
sokból", „önkényes állítások sivár káoszából" álljon, s ennek ellenére 
következetes gondolkodási rendszert alkosson. Ezek a „kiáltó ellent-
mondások", ez a „sivár káosz" nemcsak hogy nem kérd őjelezi meg 
Nietzsche „igazi filozófus" voltát, hanem éppen e státus szükséges fel-
tételeit alkotja, mivel a „társadalmi üzenet" egysége nem is érhet ő  el 
másként, csak a filozófia logikai koherenciájának durva megbontása 
árán. 

Nem kétséges ugyan, hogy egy „társadalmi üzenetre" épül ő  koheren-
cia is bizonyos rendszert teremt a filozófus gondolataiban, Lukács azon-
ban Max Weberrő l írva megjegyzi, hogy egy kifejezés jelentése attól 
függ, milyen összefüggésben használjuk. Ebben az esetben a „ követke-
zetes", „rendszeres", „rendszeres összefüggés" kifejezések olyan szö-
vegkörnyezetbe kerülnek, ahol egyaránt vonatkoznak a logikai koheren-
ciára, tehát egy filozófia sz9gonúan bels ő , logikai következetességére és 
„érzelmi" egységére, tehát a rendszer részeinek laza funkcionális ösz- 
szetartozására. 

Lukács értelmezésének ez az ellentmondásossága is megmagyaráz-
ható bizonyos kimondottan polémiai szempontokkal. Fontosnak tartotta 
ugyanis rendre utasítani a polgári professzori logikát, amely a nietzschei 
gondolat külső , „mértani" rendszerének hiányában elvitatta Nietzsche fi-
lozófiai jelentőségét. Ezért hangsúlyozza nyomatékosan, hogy  Nie-
tzsche  alapjában véve következetes rendszert épített ki, és méltó az 
„igazi filozófus" névre. 

Lukács azonban azt is belátja, hogy Nie tzsche írásainak logikai rend-
szerérő l szóló nézet megkérd őjelezné azt a tételt, amely szerint minden 
filozófiai gondolat ösztönszerűen „osztálymegalapozottságú". Ezért fo-
lyamodik a „rendszeres összefüggés" és „következetes rendszer" fogal-
mak kétértelm ű  és problematikus alkalmazásához. 

Ez a terminológiahasználat Lukács számára sajátságos „filozófiai ké-
nyelmet" biztosít: jóvoltából magabiztosan és megvetően szól a polgári 
professzori logikáról, amely sz őrszálhasogatóan a küls ő , formális követ-
kezetességet kéri számon, és nem látja, hogy milyen mély, lényeges 
egység van Nietzsche filozófiájában — egyúttal e „filozófiai kényelem" 
alapján nevezheti el ugyanezt ösztönszer ű , osztálymegalapozottságú 
filozófiának. 

Ez a „filozófiai kényelem" azonban sejteti a lukácsi interpretáció elmé-
leti alapjainak a filozófiai gondolat racionalista és irracionalista víziója kö-
zötti ingadozását is. Lukács a racionalizmus hivatásos szószólójaként lo-
gikai következetességet keres a filozófiai alkotásban. Az osztálymegala-
pozottságról szóló nézete azonban néhány kifejezetten irracionalista kö-
vetkeztetés levonására kényszeríti, ennek következtében érvelésé-
ben a „következetes" és „rendszeres" kifejezések lényegében irracio-
nális jelleget öltenek. 

Kiutat találhatott volna e problémából a polgári gondolkodási rendszer-
nek az idealista filozófia „hanyatlásához" vezet ő  válságáról szóló néze-
tében. Ebbő l a nézőpontból  Nietzsche  filozófiájában válna legérzéklete-
sebbé a „hanyatlás" — ami megfosztaná jelentőségétő l ezt a filozófiát. 

Lukács azonban mégsem tehette meg, hogy törölje az „igazi filozófu-
sok" listájáról Friedrich Nieschét. Még jobban óvakodott egy másik 
kockázattól. Az idealista filozófia hanyatlásáról szóló nézetb ő l kiindulva 
arra a következtetésre jutott, hogy kétfajta filozófiai felépítményr ő l be-
szélhetünk: az egyikklasszikus, idealista, tiszta logikai koherenciára, 
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a másik - a késő i polgári filozófia -kizárólag a „társadalmi üzenet" 
egységére épül. 

Ez természetesen megkérd őjelezi -legalábbis a polgári filozófia „fel-
lendiilési" id6szakára vonatkozóan - az úgynevezett „felépítmény" tár- 
sadalmi meghatározottságáról szóló nézetet. Lukácsnál ezért - ebben 
az esetben - mégis az irracionalista irányzat kerül túlsúlyba, s így  Nietz-
sche  is érzelmi, ösztönszer ű , nem pedig intellektuális, logikai mér-
cék alapján érdemli ki az „igazi filozófus" nevet. Filozófiájának irracioná 
Iis, érzelmi, ösztönszer ű  jellege Lukács szerint nem tekinthető  kivétel-
nek, ellenkező leg: olyan szabály, amely vonatkozik minden filozófusra, 
aki méltó erre a névre. 

Nietzsche tanainak ilyen értelmezése súlyos ellentmondásokkal ter -
helte Lukács konkrét elemzéseit. Különösen jellemző  például, hogyan 
tárgyalja Nietzsche filozófiai rendszerének két kulcsfontosságú tanát: „a 
hatalomra törő  akarat" és az „örök visszatérés" témáját. 

Ez az értelmezés kifejezetten polemikus hangvétel ű . Lukács bírálja 
Báumlernek azt az állítását, mely szerint az „örök visszatérés" eszméje 
logikai szempontból összeegyeztethetetlen a „hatalomra tör ő  akarattal", 
tehát Nietzsche filozófiájának lényegtelen, mellékes mozzanata. 

Lukács szerint Báumler nagyon felületesen és Nietzsche-ellenesen 
gondolkodik, amikor ellentmondást sejt aszóban forgó tételek között. 
Annak bizonyítására, hogy azok kerek egészet alkotnak, Lukács Nietz 
sche Wille zur Macht-jónak ismert kitételét idézi: „A levésre rányomni 
a lét jellegét - ez a hatalomra tör ő  akarat betetőzése." 73  - a gondolat 
arról tanúskodik, hogy Nietzsche „teljesen tisztában van rendszerének 
igazi hierarchiájával". 14  

Ebbő l azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Báumler interpretációját 
Lukács olyan szőrszálhasogató „professzori" magyarázatnak tartja„ 
amely elvitatja Nietzschét ő l a rendszeres, filozófiai gondolkodás képes 
ségét. Azt a részt követően azonban, ahol kifejti, hogy Nietzsche filozó-
fiájának alaptémái között nincs ellentmondás, rögtön így folytatja: „Ez a 
hierarchia [ti. Nietzsche alaptémáinak hierarchiája - N. M.] természete-
sen - logikailag tekintve - magában vaskosan ellentmondó: egyúttal fi 
lozófiai kifejezése annak is, hogy a szubjektív idealizmus és irracionaliz-
mus Hegel feletti gy őzelme óta a polgári filozófia képtelenné vált a levés 
és lét, a szabadság és szükségszer űség minden dialektikus összekap-
csolására ...' .15  

Báumler is alapjában véve logikus ellentmondásnak találja Nietzsche 
filozófiai alaptémái közötti ellentmondást: „Nyilvánvaló, hogy ellentmon-
dásról van szó, a kettő  közül csak az egyik lehet helytálló: vagy az ön-
kös visszatérésről, vagy a hatalomra törб  akaratról szóló tétel." 16  

E logikai ellentmondásosság jellegét Lukács is, Báumler is ugyanab-
ban látja. A hatalomra törő  akarat örök „levést", örökös küzdelmet felté-
telez, az örökös visszatérés fogalma pedig a „levést" létté lényegíti át. 
;,Abban a percben -írja Báumler -, amikor megjelenik az örökös vissza-
térés fogalma, elenyész a világ hérakléitoszi jellege." 17  

Báumler interpretációjának ellentmondásos lukácsi értelmezése ab-
ból ered„ hogy Az ész trintosztasanak írója ezúttal kétértelm űen 
használja a „rendszeres összefüggés" fogalmát. Tételezése szerint 
nincs ellentmondás Nietzsche tanai között: mindkét téma ugyanannak a 
„társadalmi üzenetnek" a szolgálatában áll. „A két széls őségnek azon-
ban [Nietzsche] központi harcállásának, a szocializmus elleni harcnak az 
álláspontjáról, az imperialista barbárság szempontjából ugyanaz a funk-
ciója: minden erkölcsi gátlás felszabadítása ennek a társadalmi harcnak 
kíméletlen végigküzdésében." 18  

Lukács szerint aszóban forgó „társadalmi üzenet" szempontjából kü-
lön szerepe van az örök visszatérés eszméjének. E tan mögött ,, ... ön-
magát vigasztaló mitikus dekrétum rejlik, hogy a fejl бdés nem képes elvi-
leg újat (tehát szocializmust) létrehozni" . 19  Eppen ezért Nietzsche filo 
zófiájának „legbens őbb eszméje" az „örök visszatérés " , 20  és e köré 
csoportosulnak az összes tendenciák. 

Az „ ellentmondás" és „rendszeres összefüggés" fogalmának ilyen ér-
telm ű  használata szintén „filozófiai kényelmet" szavatol Lukács számá-
ra. Ennek jóvoltából és aprólékoskodásával ott keresi az ellentétet Nie-
tzsche filozófiájában, ahol nincs, holott maga is azt állítja, hogy Nie-
tzsche filozófiája ellentmondásos. 

Még szembeötlőbb a következetlenség Lukács azon állításában, hogy 
Báumler Nietzsche-ellenes, amikor úgy véli, hogy az örök visszatérésr ő l 
szóló tan nem illeszkedik be Nietzsche filozófiájának rendszerébe. Ez 
összefügg Lukács egy másik tételezésével, mely szerint Nietzsche gon-
dolati közelsége a hitlerizmushoz „objektív tekintetben" kifejezettebb, 
mint Báumler vagy Rosenberg elképzelték. 21  Szerinte Nietzsche nem- 
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zetiszocialista magyarázói nem voltak képesek felmérni, milyen közel áll 
hozzájuk a filozófus - bíráló megjegyzéseik e félreértés jegyében szület-
tek. 

A nietzschei filozófia nemzetiszocialista értelmezésének ilyen magya-
rázata azonban kételyeket ébreszt. Lukács nézete szerint a filozófusok 
ösztönösen megérzik, hol az ellenség, és így azt is ösztönszer űen tud-
niuk kellene, kik a szövetségeseik, barátaik. Nem világos tehát, miért 
mondott csődöt ez a megbízható osztályösztön a nietzschei szellemi 
örökség nemzetiszocialista értelmezésében. 

Az sem érthető , miért tekinthető  Nietzsche a báumleri irracionalizmus 
atyjának, ha maga Báumler ilyen határozottan visszautasítja Nietzsche 
filozófiai koncepciójának „legbens őbb" eszméjét - az örökös visszatérés 
eszméjét. (...) 

Báumler interpretációja szerint több okból vissza kell utasítani a „logi-
kai szükségszeruséget", és mellékesnek kell venni az örökös visszatérés 
eszméjét, mert egy „benső  személyes élmény kifejezője". 22  

Ebben az eszmében benne foglaltatik ugyan a hatalomra tör ő  akarat, 
de .....nem immanens akaratként, legnagyobb igazságként, hanem mint 
egyéni tett, Zarathustra tette " . 23  „A hatalomra törő  akarat azonban nem 
valamely eseményt vagy élményt jelent -írja Báumler -, hanem általá-
ban a történés képlete. Ennek a képletnek objektív jelentése van - ezzel 
magyarázható az igazság fogalmával való bels ő  összefüggése. Az örö-
kös visszatérés tanával minden tiszta szubjektivitássá változik." 24  

Báumler nézete szerint tehát az örökös visszatérés eszméje magában 
foglal egyfajta szubjektivizmust, amely szöges ellentétben áll a hatalom-
ra törő  akarat objektív jellegével. A hatalomra tör ő  akarat ugyanis felté-
telezi az igazságot a szónak immorális, „hérakléitoszi" értelmében - fel-
tételezi a szüntelen erőpróbát, amelynek alapján kialakul a hierarchia, a 
rend mint minden történés alaptörvénye. 25  

Ez a rend ugyan megkövetel bizonyos „erőegyensúlyt", de az egyen-
súly viszonylagos is lehet. A szemben álló er ők abszolút egyensúlya ab-
szolút harmóniát jelentene- minden harc, minden er őpróba szükségsze-
rű  feltételének megszüntét. 26  És bár a hatalomra tör ő  akarat rendszere 
sem szavatolja, hogy teljes biztonsággal el őre meg lehet határozni az 
erőpróba kimenetelét, ez a rendszer magában foglalja a valószín űség 
törvényét, amelynek alapján fel lehet becsülni egy-egy esetben a harc 
várható eredményét. 27  „A természeti törvények szolgáltatják az er ővi-
szonyok ,képletét" - mondja Báumler. 28  

Az utóbbi mondat egyé гtelm űen..utal azokra az okokra, amelyek miatt 
a nemzetiszocialista teoretikusok nem fogadták el az örökös visszatérés 
eszméjét. Ez az eszme kétségbe vonja minden er őpróba kimenetelét: 
a rendet, a hérakléitoszi igazságot; a világ megsz űnik hierarchia lenni, 
mert nincs semmilyen megbízható képlet az er őviszonyokra. 

A báumleri filozófiai néz őpontból szemlélve az örökös visszatérés esz-
méje társadalmi és politikai szempontból használhatatlan. A zarathustrai 
eszme nem szavatolja az uraknak, hogy urak, sem a raboknak, hogy ra-
bok - miként azt az ideológiai megköveteli, amelyért Báumler síkraszáll. 

A közvetlen politikai cselekvés nyelvére lefordítva a nemzetiszocialis-
ta teoretikusok kifogása abban állt, hogy a nácik programja nem épülhet 
egy olyan koncepcióra, amely bizonytalanságban hagy az er őpróba ki-
menetelét illetően, amely azonos a teljes szubjektivizmussal és relativiz-
mussal. 

A fentieken kívül Báumler könyvében az örökös visszatérés eszméje 
elutasításának egyéb okai is megtalálhatók. Báumler Nietzsche dinamiz-
musában látja e filozófus „germán", „nordikus" származásának legf őbb 
bizonyítékát. A germán, északi fajtának „idegen minden orientális s б -
várgás a lét, a sabbathok sabbathja után, amelyekr ő l Szent Ágoston 
beszél". 29  

Ha azonban kiderülne, hogy az örökös visszatérés eszméje Nietzsche 
filozófiájának legbens őbb kategóriája, akkor azt lehetne mondani, hogy a 
tipikusan orientális „Szent Ágoston-i" sóvárgást fejezi ki. Ezért Báumler 
szerint a szóban forgó eszme Nietzsche filozófiájának mellékes mozza-
nata. 

Báumlert zavarta az örökös visszatérés eszméjének „naturalista", ma-
terialista taglalása is. Nietzsche ugyanis egy fragmentumában éppen 
ezáltal bizonyítja a világ szükségszer ű  „megismétlődését": a létnek 
nincs isteni jellege, ezért lehet őségei korlátozottak, tehát szükségsze-
rűen meg kell ismétlődniük a kombinációknak. Csak istennek van olyan 
hatalma, hogy mindig új és megismételhetetlen legyen. 

Báumler azonban nagyon fontosnak tartotta, hogy Nietzsche vallásos 
és isteni elv elleni harcát csak bizonyos vallási koncepciók megtámadá-
sának tüntesse fel, ami teljesen összhangban van a nemzetiszocialista fi-
lozófia szellemével. Báumler állítása, amely szerint Nietzsche csak er- 
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kölcsi szempontból tagadja az istenséget, nem általában az istent - egy 
okkal több, hogy kritikusan viszonyuljon az örökös visszatérés eszméjé-
hez, s határozottan szembehelyezze vele a hatalomra tör ő  akarat ész-
mézét. 

Végeredményben feltételezhetjük, hogy reális a Lukács által felvetett 
lehetőség: Baumler nem látta aszóban forgó eszmében az állítólagos 
„objektív" osztályirányvételt, tehát azt, hogy alapjában véve tagadja min-
den elvileg újnak a lehet őségét, ezáltal a kapitalista társadalmi rend for-
radalmi megváltoztatásának lehet őségét is. A lényeg azonban az, hogy 
gyakorlatilag - függetlenül Baumler „osztályösztönének" esetleg meg 
bízhatatlanságától - az örökös visszatérés eszméjének társadalmi-po-
litikai használhatósága azonos a nullával. 

Mindenekelőtt azt kell szem el őtt tartani, hogy Nietzsche ezen nem az 
absztrakt modell megismétl ődését, visszatérését érti - mint mondjuk 
spengler -, hanem megismétl ődést aszó legszorosabb értelmében. Te 
hát nem Zarathustra személyével analóg, homológ személy ismétl ődik 
meg, hanem maga Zarathustra, azáltal, azzal, ami benne „legalanyibb", 
„legtestibb". 

Ez természetesen azt is jelenti, hogy megismétl ődik minden „ alsóbb-
rend ű ", tehát az igazságtalanság is aszó „hérakléitoszi" értelmében. Az 
örökös visszatérés, körforgás legdrámaibb mozzanata Nietzsche Zara-
thustrája szempontjából éppen az, hogy feltételezi nemcsak a fels őbb 
rend ű  ember, hanem „az utolsó ember" örökös ismétl ődését is, 3o  

Nem nehéz elképzelni, milyen értelmetlenség ez a nemzetiszocialista 
filozófia nézőpontjából, a gyakorlati politikai szükségletek tekintetében: 
nemcsak Adolf Hitlernek és híveinek megismétlődését jelentené, hanem 
mindazét, ami ellen a Führer és hívei harcoltak - a zsidóktól kezdve a 
régi, tradicionális Németországgal bezárólag. 

Lukács interpretációja Nietzsche koncepciójának csak egy mellékes 
vonására támaszkodik, arra, amelyet az „örökös" szó fejez ki. 
Nietzschénél azonban a hangsúly a „visszatérésen" van. A kifejezésen 
nem egy bizonyos helyzetet kell érteni, amely örökös, hanem 
bizonyos számú, alapjában különböz ő  helyzetet, amelyek örökösen 
ismétlődnek. 

Éppen ebben rejlik e nietzschei nézet nemzetiszocialista szempontú 
használhatatlansága. Nincs olyan társadalmi csoportulás, amely arra 
a meggyőződésre alapozná filozófiai kiindulópontját, hogy tulajdon 
programja az örökös visszatérés, körfogás vaslogikája szerint már hol-
nap a történelem lomtárába kerül, hogy az id ők folyamán végtelenül a 
gyökeresen ellentétes programokkal váltakozzon. Nem véletlen tehát, 
hogy az „örökös visšіatérés" ilyen formában csak kivételes és ritka 
egyéni eszmeként fordult el ő , és hogy Nietzschén kívül csak Doszto-
jevszkij képviselte. 

Mindez arról tanúskodik, hogy hiányzik a logikai összhang. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Az ész trónfosztásának 

írója képtelen lett volna összefügg ő  egésszé kovácsolni elképzeléseit -
fenti hiányosságai szintén eszmei-politikai irányvételével magyarázha-
tók. Lukács ugyanis a modern irracionalizmus fejl ődését összefügg ő , 
szigorúan meghatározott folyamatként képzelte el. Feltételezése szerint 
ez a folyamat szükségszer űen Hitler, Baumler, Rosenberg nemzetiszo-
cialista doktrínájához vezet. Következésképp nem lenne összhangban 
a történelmi események ilyen magyarázatával, ha Nietzsche filozófiájá-
ban olyan komponens is el őfordulna, amelyet okkal veteek el a nemzeti-
szocialisták. Csak így tudjuk megmagyarázni azt a valóban képtelen 
lukácsi nézetet, hogy Báumler - Nietzsche filozófiájának folytatója -
Nietzsche-ellenesen gondolkodott. 

Mindehhez valószín ű leg még hozzá kell adni egy kimondottan po-
lémiai szempontot: Lukács nem mulaszthatta el az alkalmat, hogy 
leckét adjon Baumlernek abból a filozófiából, amelyet az bizonyos 
tételezéseinél fel kívánt használni. 

Lukács Nietzsche-értelmezését tekintve azonban számunkra sokkal 
jelentősebb Az ész trónfosztásának azon állítása hogy „az imperi-
alista időszak" gondolati fejl ődése összefügg ő , szigorúan determinált 
folyamat. Lukács ugyan már könyve elején igyekszik enyhíteni ezt a 
szigorú determinizmust, s azt írja, hogy tárgyilagos történelmi néz ő -
pontból tekintve az irracionalizmus fejl ődése nem „végzetes szükség-
szerűség " , 31  de ezen a mellékesen odavetett megjegyzésen kívül semmi 
más nem cáfolja, hogy nem kimondottan „végzetes szükségszer űség-
rő l" van szó. 

Nem elégszik meg azzal az állítással, hogy az irracionalizmus szük-
ségszerűen egyre nagyobb teret hódít az imperializmus id őszakában, 
hanem hozzáfűzi: az irracionalista irányvételt szükségszer űen „a filozó-
fiai szint süllyedése" követi. Fejtegetéseinek bevezető  részében azt 
olvashatjuk, hogy ..... a  filozófiai szint süllyedése társadalmilag megha-
tározott, szükségszer ű  jelenség '° 32  

A téves értelmezés elkerülése végett azonban hozzáfűzi: „Nem Ro-
senberg filozófiai személyiségének alacsonyabb értéke a dönt ő , mond- 
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juk Nietzschéhez képest. Ellenkez ő leg: épp erkölcsi és értelmi ala-
csonyabb éhék űségénél fogva vált Rosenberg a nemzetiszocializmus 
megfelelő  ideológusává. Ha pedig a fent jelzett stratégiai visszavonulás 
Nietzschéhez vagy spenglerhez ismét filozófiai offenzívává er ősödnék, 
előharcosa - történelmi szükségszer űséggel - filozófiailag még alacso-
nyabb színvonalat képviselne, mint Rosenberg: egészen függetlenül 
személyes képességeit ő l, ismereteitő l stb." 

Lukács nem érte be ezekkel az elvi megállapításokkal: gondolat-
menetében végighúzódik az a törekvés, hogy a polgári filozófia, illetve az 
irraciolanizmus fejlődését minden tekintetben folyamatos, szigorúan de-
terminált hanyatlásként mutassa be. 

A „filozófiai szint süllyedése" kifejezést - amelyet gyakran használ - a 
legtágabb értelemben kell venni. Nemcsak az alapvet ő  filozófiai ké-
pesség hanyatlásáról, hanem az általános képzettség csökkenésér ő l 
beszél: „a burzsoázián belüli nagy elvi áramlatok harcainak megsz űn-
tével a polgári filozófusok szaktudása is megsz űnik. schelling, Kierke-
gaard vagy Trendelburg még alaposan ismeri a hegeli filozófiát; Scho-
penhauer abban is el őfutára a polgári dekadenciának, hogy bírálja He-
gelt, de felületesen sem ismeri." 34  

Lukács egyébként a „hanyatlás" kifejezéssel párhuzamosan használ-
ja a „felbomlás"-t is. Kifejti például, hogy a nemzetiszocialista világnézet 

szükségszerű  kulminációs pontja a német imperializmus ideológiája 
felbomlisinak" . 

Ez a „felbomlás" általános szellemi és erkölcsi hanyatlásban jut kifeje-
zésre, és az irracionalizmus fejl ődése meredeken süllyed ő  irány vonalú. 

A hanyatlás tehát egyértelm ű , és a legalacsonyabb szint felé halad. 
Lukács ezt világosan a tudtunkra adja, utalva azokra a kísérletekre, 
amelyek a nemzetiszocializmust elemezve a hangsúlyt kifejezetten Hitler 
alacsony szellemi és erkölcsi szintjére helyezik. 

Lukács szerint a nemzetiszocialista párt vezet őinek alacsony szellemi 
és erkölcsi szintje nem véletlen, s nem másodlagos jelenség - ez nem-
csak a németországi körülményeket, hanem az irracionalista doktrína 
nemzetközi fejlődését is jellemzi. Kifejti, hogy „ Schellingtő l és Schopen-
hauertő l meredek út visz lefelé - Nietzschén, Diletheyen stb. át - Hitlerig 
és Rosenbergig. De éppen ennek az útnak meredek lefelé irányulása fe-
jezi ki adekvát módon az irracionalizmus lényegét, fejl ődésének sz űk 
ségszerűségét", ~ s  

Lukács nem mond le elméleti sémájáról a polgári filozófiának a nem-
zetiszocializmus bukása utáni amerikai és európai fejl ődése vonatkozó 
sában sem. Ez egyébként teljesen megfelel Az ész trбnfosztása első  
oldalain felállított prognózisnak,  Nietzsche  és spengler eszméinek köve 
tő i filozófiai szintjüket tékintve - a történelmi szükségszer űség folytán -
Rosenberg és Hitler szintje alá süllyednek. Lukács szerint Burnham és a 
hozzá hasonlók már régen túltettek a polgári ideológia szellemi és er 
kölcsi hanyatlásának azon a pontján, amely „egy id őszakban Hitlerben 
kulminált". з' 

Különösen érdekes módon bírálja Toynbee történetfilozófiáját. Kifejti, 
hogy Toynbee álláspontja jól példázza a polgári ideológiák filozófiai 
szintjének süllyedését -míg azonban Burnham esetében ezt a süllye-
dést Hitlerhez viszonyítja, Toynbee esetében spengler a „mérce": „Az 
általános színvonalsüllyedés, amelyet már spenglernél megállapítottunk 
Nietzsche és Dilthey viszonylatában, itt világosan mutatkozik spengler-
hez képest". з8  

A polgári filozófia hanyatlási „mércéjének" ilyen tetsz ő leges és átlát-
szó megváltoztatása többek között azt tanúsítja, milyen fontosnak tartja 
Lukács mindenáron bizonyítani az „imperialista id őszak" filozófiájának 
hanyatlási vonalát. Mivel nem lett volna meggyőző , hogy Hitler és Ro-
senberg - Toynbee-hez viszonyítva - a hanyatló polgári filozófia el őze-
tes, magasabb szintjét képviselik, a nemzetiszocialista ideológusok he-
lyett más összehasonlítási alapot, Oswald spengler történetfilozófiáját 
választotta. 

Az irracionalista filozófia folyamatainak lukácsi értelmezésében nincs 
semmi következetesség - és azok ismét nem a filozófus képtelensége 
az adott koncepció állhatatos kifejtésére, hanem az, hogy Az ész trón-
fosztásának írója számára fontosabb a „társadalmi üzenet" álláspont-
jainak konzekvens összefüggése. (...) 0 
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DANILO PEJOVIĆ  

HEGEL 
KÉT MARXISTA 
MEGKÖZELÍTÉSE 
Mindazok, akik napjainkban csak a proletariátus osztályharcának straté- 
giai és taktikai fegyverének tekintik a marxi elméletet, s ilyenképpen 

ј  egyszerű  politikai eszközzé degradálják, tudatosan kerülik azt a kényel- 
ј metlen kötelessé et, hogy számba ve ék, való aban mi teszi na aink-
~ ; 	 9 	9Y 	9Y 	1 ~ 	 Pl 

ban világszerte uralkodó eszmévé. A marxi eszme mind történelmi, mind 
ј  '1 gyakorlati vonatkozásban kell ő  filozófiai megalapozo ttságának és a 

magvát képező  forradalmi dialektikának köszönheti átható erejét. A világ 
megváltoztatásának ezt az egyetemes módszerét Marx nagy tanítómes- 
terének, a „sötét miszticista és porosz reakciós" Hegelnek a valóság 
puszta értelmezésével kapcsolatos abszolút módszerével ellentétben ј  dolgozta ki. Természetes tehát, hogy a marxista dialektikát a legtelje- 

 sebben a Hegellel s ezáltal a filozófiával való fundamentális szemben-
állás alapján érthetjük meg. 

ј  Korunkban erre senki sem mutatott rá jobban, mint Lenin, a 20. száza 
di marxista, aki a marxizmust mint filozófiai elméletet els őként alkalmaz-
ta a politikai gyakorlatban. Nem véletlen tehát, hogy ez a nagy gyakorlati 
politikus az első  világháború vad tombolása közepette és az emberiség 

ј  által átélt legradikálisabb társadalmi változásokat megel őzően, 1914 és 
1916 között, a berni könyvtár csendjében éppen az absztrakt Hegel 
misztikus spekulációival volt elfoglalva. Alig egy évvel kés őbb kitört a 
februári, majd az október forradalom, amelyet Lenin rendkívüli taktikával 
és szilárd kitartással a legellentétesebb utakon vitt gy őzelemre. Néhány ј  év múlva  ugyan  súl os bete sé dönti á ba, de továbbra is  legel  ma- 

) rad  legkedvesebb  olvasmá 
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 a, éjjeliszekrényén legkedveltebb könyvei 

ј között ott van a Hegel-m ű , A logika tudománya. Amikor megindították a 
ј  Pod znamenyem markszizma (A marxizmus zászlaja alatt) elméleti 

folyóiratot, Lenin A harcos materializmus jelentőségéről (1922. már-
cius 12.) cím ű  cikkében,,amelyet filozófiai testamentumának tekint- 
hetünk, javasolja a szerkesztőségnek, hogy legfőbb feladatuk a „hegeli 

ј dialektika rendszeres tanulmányozása" legyen, de erre csak akkor kerül-
het sor, ha a folyóirat szerkeszt ő i és munkatársai valamiképpen „a hegeli 
dialektika materialista baráti társaságává válnak".' 

De vajon mi most miért hangsúlyozzuk olyannyira Leninnek Hegel 
iránti érdeklődését, és arra való törekvését, hogy a marxisták foglalkoz-

ј  zanak Hegel dialektikájával? 
A német szociáldemokrácia éveken át a reformizmus és a revizioniz-

mus irányában hajózott, ami elméleti szinten a dialektikának mint szük-
ségtelen hegeli „metafizikai ballasztnak" az elvetésében és az újkan-
tiánusokhoz, a mechanicizmushoz és a pozitivizmushoz való közeledés-
ben jutott kifejezésre (Bernstein, Kautsky, Adler stb.). Mi több, a szociál-
demokrácia az id ők folyamán különböző  kiegészítésekkel a marxizmus-
nak egy olyan „hivatalos'' változatát alakította ki, amely számos officiális 
értelmezésben tovább élt, beleértve a tálinizmust is. 

Aligha meglepő  tehát, hogy a Szovjetunióban mindeddig nem jelent 
meg komolyabb tanulmány Hegelrő l, s így abban a paradox helyzetben 
vagyunk, hogy a marxisták három—négy évtizeddel Lenin halála után 
kezdtek eleget tenni végakaratának. 

Lukács és Bloch Hegel-monográfiáját mindenekel őtt olyan munkák-
nak kell tekintenünk, amelyek a polgári filozófia Hegel-reneszánszát kö 
vetően jöttek létre, és némileg megkésve vetnek fényt a marxizmus leg-
fontosabb eszmei forrására. 

1. Könyve bevezetőjében2  Lukács elmondja, hogy már 1938-ban be-
fejezte, de a kézirat kiadására —különböz ő  okok folytán — módosítva ke 
rült sor tíz évvel később Bécsben, illetve Zürichben. 

Lukács kettős célt tűz ki maga elé: polemikus és pozitív-történeti 
szempontokat érvényesít. Egyrészt igyekszik szétfoszlatni a Hegelr ő l 
mint „teológusról, irracionalistáról és romantikusról" kialakított polgári ké-
pet, ami véleménye szerint a Hegel-reneszánszban is kifejezésre jutott, 
kezdve Diltheytól és Nohitól, Kroneren, Hartmannon, Lassonon és 
Glockneren át, egészen Haeringig és Hoffmeisterig. Ezeknek a polgári 
szerzőknek a kutatásait Lukács különbségtétel nélkül egyszer űen „nak 
ciós fasiszta hazugságoknak" minősíti. A Hegel-reheszánsz nem járult 
hozzá egy új Hegel-kép kialakításához, csupán összes m űveinek a ki-
adását és időrendi mutatóját eredményezte. Lukács ezekt ő l a „misztifi- 

1  V. I. Lenin Művei. 33. köt. 219. o. 
2  Lukács: A fiatal Hegel. A dialektika és az ökonómia összefüggéseiról. Kossuth 

Könyvkiadó és Akadémiai Kiadó, Budapest 1976. 7. o. 
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kációktól" eltérően igyekszik történelmi materialista magyarázatát adni 
Hegel filozófiai és politikai szemlélete kialakulásának és fejl ődésének. 

Másrészt feladatának tekinti annak a folyamatnak közelebbi vizsgá 
latát, amely Hegel dialektikájának a kialakulásához vezetett. Vizs-
gálódásai során eltekint a német klasszikus filozófia általános fejl ődési 
irányvonalától, illetve dialektikus módszerének egészen Hegelig való fej-
lődésétő l. Tanulmányában nem törekszik ennek a jelent ős kérdésnek 
az átfogó vizsgálatára, még csak Hegel személyes fejl ődése kapcsán 
sem. Ennek a fejl ődésnek csupán egyetlen összetev őjére, a társadalmi—
történeti vonatkozásra összpontosít (13. old.). A német idealista filozófia 
dialektikájának kialakulásában Lukács szerint a másik legfontosabb sze-
repet az a válság töltötte be, „amely akkoriban a természettudomány 
fejlődését jellemezte". Mivel a könyv szerz ője nem érzi illetékesnek ma-
gát arra, hogy akárcsak belefogjon ezeknek a kérdéseknek a tárgyalá-
sába, ett ő l a vonatkozástól eltekint, s az olvasóval tudatja: „a jelen tanul 
mány szükségképpen egyoldalú és kiegészítésre szorul". 3  

Lukáccsal egyetérthetünk ugyan abban, hogy az említett két vonat-
kozás döntő  hatással volt a német klasszikus filozófia dialektikájának a 
kialakulására, de nem tekinthetünk el attól, hogy a természettudományi 
összetevő  mellett a legfontosabbról „megfeledkezett": azonkívül, hogy 
a filozófia a társadalmi valóságtól és a természettudományok fejl ődésé-
tő l is függ, fordított viszonnyal is számolnunk kell, azaz a filozófiának a 
politikára és a természettudományra, ezek fejl ődésére gyakorolt hatásá-
val, amely nem csekélyebb az el őzőnél. E kettő  eredményezi aztán, 
hogy a filozófiának „mégis" van sajátosan autonóm és funkcionalitástól 
mentes fejlődése, s alapjában véve ez kell hogy alkossa egy filozófiai—
történelmi áttekintés központi témáját. Lukácsban ez fel sem ötlött, ő  
csak azon bánkódik, hogy nem ért a fizikához, így alapvet ően egyol 
dalúvá válik m űve, amely csupán a dialektika és a gazdaság kapcsolatát 
vizsgálja. A tanulmány tárgya ugyanis csak azért méltó a szerz ő  figyel-
mére, mert nem bukott el azzal a gazdasággal egyetemben, amelynek 
reflexiójaként létezett. Éppen ellenkez ő leg: túlélte saját korát, s így 
Lukács számára a hegeli dialektika időszerü filozófiai kérdés maradt. 

Ezt közvetett módon maga Lukács is beismeri, amikor könyve végén 
ismét visszatér fő  céljára, annak megvilágítására, miként jutottak kife-
jezésre a tőkés társadalom valós ellentmondásai a polgári filozófia legki-
teljesedettebb formájában, Hegel idealista dialektikájában. Továbbá 
megkísérelte kimutatni, „miként hatott e dialektika kialakulására és fej 
lődésére az a mód, ahogy ezek az ellentmondások az angol klasszikus 
gazdaságtanban gondolatilag visszátükröz ődtek, hogyan hatott ezeknek 
az ellentmondásoknak valóságos kirobbanása a francia forradalomban, 
és milyen(...) váltakozó hatása volt annak a ténynek, hogy ezek a Fran 
ciaországban és Angliában reális és ideológiai események a gazdasági-
lag és társadalmilag elmaradott Németország szülöttének fejében egye-
sültek dialektikus módszerré, idealista rendszerré". 

Ennyit magáról a kérdésfelvetésr ő l. Ez a rejtett ellentmondás, melynek 
a szerző  nem volt tudatában, vonul végig az egész könyvön és akadá-
lyozza meg, hogy teljességében tekintse át tanulmánya központi kérdé-
sének filozófiai dimenzióját. 

Lukács a fiatal Hegel fejl ődését négy periódusra osztja, s ennek az 
időrendi tagolódásnak megfelel ően tekinti át a dialektika eszméjének fi-
lozófiai érlel ődését. Az első  fejezetben a fiatal Hegel „republikánus kor-
szakával", továbbá az 1793 és 1796 közötti berni tartózkodásával ismer-
tet meg bennünket, amelyet a „polgári történészek" teológiai periódus-
nak minősítettek, Lukács viszont igyekszik eloszlatni ezt a „reakciós le-
gendát". A második fejezet, amely terjedelmében is meghaladja a többit, 
képezi a könyv gerincét. A „frankfurti válságot" (1797-1800) taglalva mutat 
rá Hegel dialektikus módszerének els ő  csíráira, amelyek Lukács szerint 
szerzőjük gazdaságfilozófiai tanulmányainak köszönhetik fennmaradá-
sukat. A harmadik fejezetben ismerteti Hegelnek a Jenai Egyetemen 
1801 és 1803 között docensként kifejtett tevékenységét és Fichtéhez, 
Schillinghez való viszonyulását, de figyelmen kívül hagyja a már emlí-
tett „másik komponenst", intenzív matematikai, fizikai és természet-
filozófiai ismeretszerzését, holott enélkül nem érthetjük meg Schellinggel 
való együttm űködését és későbbi szakítását. A negyedik fejezetet Hegel 
„professzori korszakának" szenteli, annak az 1805 és 1807 közötti jenai 
időszaknak, amelyben létrejött A szellem fenomenológiája. Különösen 
a tanulmány központi fogalmát, a „küls ővéválást" elemezte részletesen. 

A fiatal Hegel republikánus korszakában lelkesedett a francia forra-
dalomért, és bár sohasem tagadja meg 1789 történelmi szükségszer ű -
ségérő l vallott nézetét, a jakobinusok terrorját követ ően csakhamar elhi-
degül tő le. Ezt egyébként A szellem fenomenológiájában és a Történet-
filozófiai előadásokban kifejtett nézetei is bizonyítják. Ebben az id ő-
szakban írta meg a Népvallás és kereszténységet, Jézus életét és 
A keresztény vallás pozitivitását. A lukácsi értelmezés lényege, hogy 
ezeknek az írásoknak a vezérfonala nem religiózus, hanem társdalmi-
politikai jellegű , s ebben többé—kevésbé azonos véleményt képvisel ko-
runk Hegel-értelmező ivel.° Sikerült beigazolnia, hogy a fiatal Hegel re- 

s 1 . m. 19.0. 
° I. m. 564. 0 . — D. P. kiemelése 

ménykedett a forradalom humanitásteremt ő  erejében, de ezek a remé-
nyei füstbe mentek. Hegel a humanizmus kibontakozásának legf őbb 
akadályát a kereszténység pozitív vallásában látta, amely pozitivitásá-
ban olyannyira megcsontosodott, hogy senki sem tartja magát hozzá. 
A görögség poliszainak népvallását állítja vele szembe, melynek az 
a lényege, hogy az egyén élete harmonikusan illeszkedik a közösségbe, 
szereteten, mások nem csupán tárgyi elismerésén alapul, hanem az ön-
magában egységet képez ő  egyénen is. Hegel első  korszakát vizsgálva 
Lukács a „pozitivitás" fogalmát tekinti a legjelent ősebbnek, amelyben 
a későbbi „külsővé-válás" és „elidegenedés" kulcsfogalmak gyökerét 
véli felfedezni. Hegel hellén utópizmusát a francia forradalom párhu-
zamos politikai jelenségeivel illusztrálja, bár nem tér ki arra, hogy legel-
nél miért válnak teológiai problémává a francia polgári társadalom politi-
kai ellentmondásai. 

Lukács könyvének középs ő  része a „frankfurti válsággal" foglalkozik. 
A fiatal Hegelnek ez a korszaka józanabb, mint a berni, de még nem 
elég realisztikus. Amikor eszméit a polgári társadalom atomizált való-
ságával helyezi szembe, amelyet a francia forradalom eredménye-
zett, tulajdonképpen felveti a kérdést, hogy ebben a „szellemi állatvilág 
ban" — ahogyan kés őbb A szellem fenomenológiájában nevezi — miként 
lehetséges a teljes emberség. Pillanatnyilag ezt az élet teljességének 
vallásos kiteljesedésében látja. E korszakának legjelent ősebb tanul 
mánya A kereszténység szelleme és sorsa, de nem marad el mögötte 
a Rendszertöredék sem. Lukács szerint Hegel válsága a fennálló 
helyzettel való elégedetlenségéb ő l fakad, és a polgári társadalom valós 
ellentételeinek feloldására való törekvésben jut kifejezésre. A korábbi 
forradalmi reformista vagy utópista törekvések átadják helyüket a politi-
kai valóság realisztikusabb megközelítésének és értelmezésének. Szer-
tefoszlott forradalmi reményeit a fennálló helyzet józanabb elemzé-
sével pótolja, miközben Lukács szerint dönt ő  szerepet játszik az angol 
politikai gazdaságtannal, els ősorban az Adam Smith-szel való meg-
ismerkedés. Hegel rájön, hogy az emberi társadalom humanizálása 
nem azonos egyértelm űen a polgári gazdasági haladással. A pol 
gári társadalom elvont emberének (homme) és polgárának (citoyen) az 
ellentéte nem valami „objektíve" adott, hanem az alany objektivizáló 
dási folyamatának eredménye, melynek következtében függ ővé válik 
saját elidegenült alkotásaitól. Az alany tárgyiasulásának és a tárgy ala-
nyiasodásának struktúrája a munka lényegébő l következik, amelyben 
alany és tárgy dialektikusan szemben áll egymással, áthatják egymást, 
és egybeolvadnak. Lukács szerint Hegel a munka dialektikáját az angol 
gazdaságtan tanulmányozása során fedezte fel —stúdiumait kés őbb 
Jenában folytatta—, köszönhet ően alakult ki idővel dialektikus módszere! 

Lukács az 1923-ban kiadott Történelem és osztálytudatban, az egyik 
legjelentősebb márxista m űben, amelyet szerz ője később sem múlt felül, 
de bizonyos id ő  múltán egyáltalán nem filozófiai indítékoktól vezérelve 
megtagadott, egészen ellentétes álláspontra helyezkedve azt állította, 
hogy a filozófia az emberi társadalom totalitásának szubjektum—objek 
tumáról kialakított tudata, tehát az emberi létr ő l beszélni annyi, mint 
alapvetően túllépni minden szubjektív és objektív vonatkozáson! 5  Lu-
kács számára úgy t űnt, hogy a dialektika eszméje a reális társadalmi—
politikai ellentmondások kizárólag passzív reflexiója! Ebb ő l következő  
en Hegel frankfurti vizsgálódásainak inkább a gazdasági vonatkozásai-
val foglalkozott, mint gondolkodásmenetével, s így minden „szubjek 
tív" vonatkozást kiszolgáltatott az „objektív tényez ő " kénye-kedvének. 
Aligha kell részleteznünk, hogy Lukács ezzel korábbi szintje alá került: 
ezzel a módszerrel nem lehet magyarázatát adni, hogy Hegel az angol 
közgazdaság hatására miként foglalkozhatott a zsidó. és keresztény 
vallás problémáival, és miként lelte meg az összes ellentmondás miszti-
kus feloldását a „szeretet" és a „sors" metafizikus fogalmában! 

Könyvének harmadik fejezetében Hegel szellemi beérésének jenai 
éveivel foglalkozik, s ezt az időszakot „az objektív idealizmus meg-
alapozásának és védelmezésének" nevezi. Egyéni módon értelmezi 
egyrészt Kant és Fichte, másrészt pedig Schilling és Hegel bonyolult 
filozófiai kapcsolatát. Hegelnek a Schelling által szerkesztett Kritisches 
Journal der Philosophie c. folyóiratban megjelentetett tanulmánya, A fi-
lozófia fichtei és schellingi rendszerének különbsége, valamint más 
jenai írásai arra utalnak, hogy kezdi pontosabban körülhatárolni tulajdon 
helyzetét. Fichte szubjektivizmusával szembehelyezkedve Schellinghez 
közeledik. A filozófiát ettő l kezdve a szubjektum és az objektum abszolút 
elkülönülésének. megbékéléseként fogja fel. 

Hegel a tevékeny ember által létrehozott valóság szubjektum—objek-
tum jellegérő l, a társadalmi ember által létrehozott társadalmi valóságról 
kialakított elméletével egyértelm űen fölénybe kerül Lukács elvont fran-
cia materializmusával szemben. Hegel a szubjektum—objektum viszony 
(vont rendszerét Schillingt ő l vette át, és történelmileg konkretizálta. 
Ettő l kezdve beszélhetünk Hegel historizmusáról. A szubjektum—ob- 

e Lásd: L. Landgrebe: Das Problem der Dialektik. [A dialektika problémája] Tubin-
gen 1960. 1-65. o. 
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jektum folyamatként értelmezett dialektikus eszméjét ugyan miszti-
fikálta, de lényegét illetően Marx is ebbő l merített, és ezt fejlesztette to-
vább. Hegel jenában a természetfilozófia alapos tanulmányozása mellett 
komoly érdeklődést tanúsított az angol közgazdaságtan, különösen Ri-
cardo iránt, ami Lukács számára dönt ő  jelentőségű  volt a dialektika to-
vábbfejlesztése szempontjából. A szubjektum—objektum folyamatnak te-
kintett munka fogalma ekkor definiálódik végérvényesen. 

Hegel későbbi gondolatmenetének az a központi kategóriája, hogy a 
munka alapjában véve nem más, mint az elidegenedés más megneve-
zése. A munka fogalma azonban nem tekinthet ő  kizárólag közgazdasági 
kategóriának, bár Lukács megemlíti, hogy a közgazdaság nem csupán 
egy tudomány, hanem a társadalmi élet legfontosabb tudománya. A 
munka lényege — filozófiai dimenzióját tekintve — a legújabbkori ember-
nek abból az álláspontjából következik, amely a természetet csupán a 
kihasználás objektumának tekinti, valamiféle feldolgozásra váró ipari 
nyersanyagnak, az embert pedig csupán munkaer őnek, amit Mar egé-
szében véve közgazdasági szemléletnek minősített. Mivel ezt Lukács 
nem látta át, nem érthette meg Marnak A szellem fenomenológiájá-
ról tett lakonikus kijelentését, mely szerint „Hegel a modern nemzet-
gazdaságtan álláspontján áll. " 6  Ez egyáltalán nem hízelgő  Hegelre néz-
ve, mert ha ő  valójában nem is marad el emögött, annál inkább az őt és 
az egész filozófiai idealizmust bíráló kíméletlen kritika, amelynek bázisát 
a tőkés társadalom szennyes materialista „gyakorlata" alkotja. 

Hegel szellemi erőfeszítéseit Lukács olyan kísérletnek tekinti, amely 
az ember emberiességének megmentésére irányul a polgári társadalom 
belső  ellentmondásai közepette. A hegeli gondolkodásmódnak az szab 
határt, hogy nem jut túl a polgári társadalom horizontján: realizmusa egy-
szersmind konzervativizmusa is! Egyes vonatkozásai kiválóan szem-
léltetik a német idealizmusnak a megfelelő  történelmi eseményekhez 
viszonyított fejlódésvonalát. 

Könyvének utolsó fejezetében Lukács A szellem fenomenológiáját 
értelmezi, amely a filozófiatörténetet három korszakra tagolja. Az els ő : 
tudat, öntudat, ész — azaz a történelem a róla tudomást nem vev ő  szub-
jektum szempontjából. A második: a szellem, illetve az objektív törté-
nelem a maga dialektikájával. A harmadik: a vallás, az abszolút tudás 
mint az abszolút tradíciója szempontjából élelmezett történelem. 

Különösen tanulságos, ahogy Lukács az „elidegenedés" genézisét 
értelmezi, amelynek három, Hegelnél teljes egészében el nem különí-
tett fokozatát különbözteti meg. Els őként a filozófiai általánosítás magas 
szintjén megjelenő  „külsővé-válásról" beszél, amely gazdasági tevé-
kenység következtében jön létre, majd a „küls ővé-válás" sajátosan tő -
kés formájáról, amelyet Mar kés őbb „árufetisizmusnak" nevez, vé 
vül pedig elmondja, hogy ez a fogalom Hegelnél filozófiailag abszo-
lutizálva van, és azonos a dologisággal vagy általában a tárgyiasság-
gal (a természet mint a logosz elidegenülése), s ezzel Bloch is egyetért. 

Lukács tanulmánya a marxista filozófiatörténet jelent ős műve. Kiváló-
an szemlélteti Hegel társadalmi-politikai felfogását, s csupán az kérdé-
ses, hogy sikerült-e ilyen mértékben bemutatnia filozófiáját is. Kár, hogy 
nem a háború utáni Hegel-irodalom, például Kojéve tanulmányai ismere-
tében írta könyvét, ugyanis így sok az átfedés. Igyekszik ugyan 
távol tartani magát a szociologizálástól, amely minden filozófiai prob-
lémát megoldottnak tekint azáltal, hogy felfedi szociális genézisét, még-
is nemegyszer teszi ki magát veszélyeinek. Mindenesetre új szemszög-
bő l világítja meg a fiatal Hegelt , aki 37 éves volt A szellem fenomenoló-
giájának megjelenése idején. Módosította Hegelr ő l alkotott képünket, 
akinek kutatói nem hagyhatják figyelmen kívül ezt az értékes könyvet. 

2. Lukácstól eltérően — aki a történelmi materializmus fényében ered-
ményesen világította meg Hegel eszméjének társadalmi-gazdasági ere-
detét és politikai összetevő it — Bloch legfőbb szándéka az volt, hogy He-
gel filozófiájának az értelmezése révén jusson el a dialektikus materializ-
mus filozófiai dimenziójának megértéséig. Az Amerikában íródott $zub-
jektum—objektum (Subject-0bject) nem egy filozófia kutatásának filo 
zófiatörténeti genézisé, vagy ennek „polgári" szemléletével való polemi-
zálás, s ezért nem is Hegelrő l szóló könyv, hanem egy hozzá, vele és:ál-
taia íródott tanulmány. „Célja bemutatnia Hegel és követ ői által megje-
lölt történelmi Honnan, Hová és Miéi kérdéskört.' 7  Bloch Hegel művét 
a kulturális hagyomány elsődleges kérdéskörének tükrében szemléli, 
mert szerinte ez az id őálló filozófiai szubsztrátuma. Ez a hagyomány 
nemcsak a filozófiatörténeté, hanem él ő  jelenvalóságáé is. Ami Hegelt il-
leti, „kevés olyan múlt van, amely ennyire telítve lenne a jöv ő  kérdései-
vel" 8 Meggyőződése, hogy az igazság oknyomozóinak meg kell ismer-
kedniük ezzel a filozófiával: „Aki a történelmi—materialista dialektika 
tanulmányozása során 'megfeledkezik Hegelr ől, annak nincs esélye, 
hogy teljességében birtokba vegye a történelmi dialektikus materializ 
must."9  

e Lásd: D. Pejović  Protiv struje. (Ár ellen] Zora , Zágráb 1965. 122. o. 
Lukács: A fiatal legel 326 . o.  Vb:  Marx: Gazdasági-fllozófiai kéziratok. 

e Ernst Bloch: subjekt-objekt. Iszubjektum-оbjektumj Zora, Zágráb 1959. 7. o. 
9  I. m. 8.0. 

Bloch ezt az új megközelítési módot alkalmazza könyvében, amelyet 
három fő  részre tagol. Az első  részt a hegeli m ű  megközelítésének szen-
teli, a másodikban, amelynek a Filozófia címet adta, s a könyv középs ő  
részét alkotja, a hegeli enciklopédikus rendszer átfogó értelmezését ad-
ja, majd pedig az idealista dialektika Kierkegaard és schelling általi bíró-
tatával való leszámolást követ ően „megszünteti" a mari értelemben vett 
Hegelt, és a saját ételmezés ű  marxizmusának főbb mozzanataira kitérő  
rövid vázlattal fejezi be m űvét. Ez utóbbi teljes taglalására majd f ő  művé-
ben, A remény elvében kerít sort (Das Prinzip Hoffnung. Berlin, első  fü-
zet 1954, második 1955, harmadik 1959; lásd még a Suhrkamp Verlag 
1959-es új kiadását). A fejezetek többségét Utasításokkal egészíti 
ki. Ezek tulajdonképpen a lekülönböz őbb Hegel-tanulmányokból válo-
gatott rövidebb idézetek — sajnos az 1841-es összkiadásból idézi őket 
—, amelyek azon túl, hogy kiválóan illusztrálják a taglalt problémát, 
azzal a sajátos értékkel is bírnak, hogy Bloch könyvét jelent ős „Hegel-
breviáriummá" teszik. Ez is egyik bizonyítéka, hogy Bloch mennyire 
alaposan ismeri tanulmánya tárgyát. 

Munkája első  részében külön fejezetet szentel Hegel nyelvezeté 
nek, melynek sajátos líraisága és zenéje hatással lesz tulajdon kifeje 
zésmódjára. 9  A filozófiának a józan ész által Hérakleitosz óta felrótt 
„érthetetlenségét" Hegel „m űvi kifejezésein" vizsgálja felül, miközben 
rámutat, hogy valójában az gondolkodik elvontan, akinek úgy tűnik, hogy 
a „legkonkrétabban" beszél. Bloch valószín ű leg túlságosan gnoszeolo 
gikusnak fogja fel a hegeli eszmét, amikor a „szubjektum-objektum 
objektiválódásának tekintett önmegismerésnek" értelmezi, 10  mintha He-
gel valamiféle tévedésből saját álláspontját A szellem fenomenológjá-
jatól kezdve abszolútnak kezdené tételezni — az abszolút eszme, vagy 
abszolút (nem objektív) idealizmus gondolkodásmódjának. Vajon ez nem 
elég bizonyítéka-e, hogy filozófusunk ezáltal végérvényesen a szub-
jektív és az objektív „másik oldalán" jelölte ki filozófiájában a hegeli 
értelemben vett lét helyét, azaz az Abszolútum ontológiai-metafizikai 
körébe utalja? 

A hegeli mü és elmélet kialakulását illetően Lukács mintájára Bloch 
minden korábbi Hegel-élelmezést tagadva különösen Hearing és Kro-
ner „fasiszta irracionalizmusát" támadja (csupán az nem eléggé világos, 
hogy miért sorolta Kronert a fasiszták közé, amikor 1933-ban Németor-
szágból az Egyesült Államokba kényszerült emigrálni!). Bloch mellesleg 
Lukáccsal szemben is távolságtartó, fentebb ismertetett könyvét „társa-
dalmi és irodalomtörténeti kalauznak" tekinti. Minden arra utal, hogy 
Blochnak kell igazat adnunk, amikor Lukácsnak felrója, hogy „...Hegelt 
Mar előfutárának igyekszik feltüntetni, holott ez túlzás, miközben mind-
azt lekicsinyelte, sőt figyelmen kívül hagyta, ami áttételesen az el őfutár 
szerepe mellett szól". 11  Ezzel mintegy rátalált Lukács tanulmányának 
Achilles-sarkára.. De mit mondhatnánk magáról Blochról, aki egy ilyen 
Hegel-apológiát követően a hegeli rendszer zártságát Sztálin idézésé-
vel bírálja, aki Hegelt „a francia forradalom elleni konzervatív [az eredeti-
ben: arisztokrata] reakciónak" 12  tartja, ami teljesen elüt a szövegkör-
nyezettő l. 

A második részt Hegel szellemi fiatalságának, „teljesen költ ői meg-
nyilatkozású" könyvének, A szellem fenomenológiájának interpretá 
lósával kezdi. Bloch ebben a forradalmi jelent őségű  tanulmányban a 
szociális és ideológiai eredet három motívumának egyesülését fedi fel: a 
fichtei forradalmiság Én-motívumát a francia forradalom id őszakból, az 
ismeretelméleti tartalmak matematikai jelleg ű  a priori létrehozásának 
motívumát és a historizmust, amelyet Hegel produktív módon vett át a 
romantikus történelmi iskolától, s amelyben Bloch — Lukáccsal ellentét-
ben — pozitív mozzanatokat is felfedez. 13  Kiválóan tolmácsolja A szellem 
fenomenológiájának azokat a fejezeteit, amelyek a kereszténység 
„szerencsétlen tudatával" és a „szellemi állatvilággal" foglalkoznak, 
ezekben ugyanis a polgári társadalom alapos bírálatára lel. Hegel tanul-
mányához Goethe Faustja áll legközelebb, amely szintén ennek a szel-
lemi légkörnek a terméke. 14  Különösen érdekes A fenomenológia „fo-
kozatainak" értelmezése, amely az uralkodással és rabsággal foglalkozó 

- ismert fejezetre összpontosul, s közvetlen funkcionális kapcsolatban áll 
az osztályharc marxi fogalmával. 75  Marx 1844-ből származó Gazdasági-
fjlozdfiai kéziratainak az utolsó fejezetét említve Bloch rámutat, hogy 
Hegel filozófiájának ideológiai jellege odáig jutott, hogy „a küls ővé-
válás és az objektivitás, az elidegenedés és az objektum szinte szinonim 
fogalmak, s minden világ egyszer ű  'elidegenedés " . 16  Ezzel mintegy 
csökkenti A szellem fenomenológiájának érdemét, hogy elsőként ve-
tette fel a reális önismeretnek, mint az ember munka és történelem általi 
létrejöttéről kialakult tudatnak a problémáját." 

0  I. m. 8. 0.  
"I. m. 3. 0.  
121 m. 25. 0. 
' з  I. m. 38. 0. 
б  I. m. 40. 0. 

151 m. 51. 0.  
16 1. m. 57-59. o.  Vb: Lukács Goethe és kora c. munkájával 
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a korabeli Poroszországban. Hegel tehát egyáltalán nem volt olyan 
értelemben vett porosz államfilozófus, mint amilyennek kés őbb ellenfelei 
és a jobboldali hegeliánusok látták. Érzékletesen hangsúlyozta a polgári 
társadalom (bourgeois) és állam (citoyen) ellentétét, „a szükségletek 
rendszerét", továbbá filozófiai néz őpontból a polgári társadalom gazdag-
ságát feltételező  „nyomortermelés" szükségességét. 

Figyelemreméltó az esztétikával foglalkozó fejezet is. Bloch a szimbo-
likus, klasszikus és romantikus m űvészeti formák hegeli megítélésének 
objektív tudományosságát emeli ki, felhívja a figyelmet a zénem űvészet 
helyének kijelölésével kapcsolatos problémákra, amelyek tartósan za-
vart keltenek a m űvészet rendszerében. 25  

Blochnak'a kulturális hagyomány iránti érdeklődése különösen a he-
geli Vallásfilozófia értelmezésében jut kifejezésre. Karl Barth-tal és a pro-
testáns „dialetikus teológiával" vitázva, amely csak a.b űnt és az eltéve-
lyedést ismeri el, 26  Bloch igyekszik rámutatni Hegelnek e téren is meg-
nyilvánuló történelmi érzékére, s ilyen összefüggésben kezeli a filozófus 
„Cur Deus homo"-nak való értelmezését. Az isteni lény eszméjében az 
önmagától istenként elidegenült emberiességet látja, és forradalmi bir-
tokba vétellel szándékozik ezt az elidegenedést felszámolni a pozitív 
vonatkozások megmentésével. Ezt az utat a kereszténység semmilyen 
elemzése sem teheti meg Hegel Vallásfilozófiája nélkül. 

A hegeli rendszer csúcsát az Elriadások a filozófia történetéről című  
munkája képezi, amely minden jelentős filozófust valamilyen logikai ka-
tegóriával hoz összefüggésbe. A Logika formális ontológiája mint törté-
nelmi-filozófiai ontológia válik gyümölcsöz ővé; 27  ezzel magyarázható 
Hegelnek saját helyzetével kapcsolatos tisztánlátása és a pólitikatörté-
netnek a filozófiájára gyakorolt hatása. 

A hegeli filozófia „felszámolását" nemcsak Marx vitte véghez. Amíg 
Kierkegaard és Schelling az általánosnak és a logikainak az uralmáról 
szóló tézisét veti el, Marx a forradalmi „praxis" szempontjából bírálja, 
miáltal a puszta elméletként jelen való filozófia „megsz űnik" és átalakul 
a világ megváltoztatásának elméletévé. A hegeli filozófia számos he-
lyen kitört ugyan zárt rendszeréb ő l, mégis megmarad a mindennapi va-
lóságnál, és figyelmen kívül hagyja azokat az áramlatokat, amelyek a 
jövő  előtti nyitottságra késztetnek. Éppen ezért képtelen a jövő  törté 
nelmét anticipálni. Marx konkrét forradalmi humanizmusával fölvetette 
az igazság filozófiája realizálódásának kérdését, s így lehet őséget 
teremtett azon legrejtettebb éhelmének az áttekintésére, amely 
régtő l fogva megvalósulásra törekszik. Ennek a végs ő  célnak a víziója a 
„dialektikus remény" és a konkrét utópia. Bloch ezt a koncepciót a saját 
új filozófiai - mondhatni metafizikai - anyagfogalmára alapozza, mint 
„lehetséges valóságra", amelyet az Új tanalmai hatnak át, 28  és veszély-
be kerül Schelling „romantikus" materializmusa. 

Bloch könyve nemcsak arra szándékozik rámutatni, hogy a marxiz-
mus az igazi örököse a hegeli m űnek, hanem hogy Hegel által az európai 
szellemi tradíció egyetlen törvényes örököse is. A raconális metafizika 
és annak merev korszer űsége köré Arisztotelésztő l Hegelig összpon-
tosuló kulturális hagyománynál Bloch számára sokkal fontosabb az a ke-
vésbé ismert tradíció, amely a szerencsére irányuló misztikus-utópikus 
törekvésekben jut kifejezésre. Ez nem egy szigorúan és kategorikusan 
körülhatárolt jövő  víziója, de az Ószövetség prófétái, kés őbb Plotinosz, 
majd pedig a német miszticizmus és romantika, végül az utópista szocia-
listák teljes bizonyossággal sejtették meg. Bloch éppen saját anyagfo-
galmának körülhatárolásában áll jóval közelebb a miszticista utópia 
hagyományához, mint az anyagban semmit fel nem táró racionális me-
tafizikai áramlatok. Szinte kézzelfoghatóan kitapintható legf őbb törek-
vése: filozófialig igyekszik felszámolni az abszolút idealizmust, miközben 
abban reménykedik, hogy ezt csak a dialektikus materializmus sajátos 
„metafizikájának" megteremtésével viheti véghez! 

Lukácstól eltérően - akinek az oknyomozása nemegyszer unalmassá 
és már-már bosszantóvá válik - Bloch munkáit elegáns indítás jellemzi, 
s nem hiányzik bel őlük az élcelődés és a humor sem. Talán éppen ez 
teszi érzékletesebbé gondolatait a meghatározásainál. 

Hegel nagy hatást gyakorolt századunkra. Nagy ennek a hatásnak a 
történelmi háttere is, s talán egyedül csak ez teszi lehet ővé a Hegel-
reneszánsznak mint „Marx-reneszánsznak" a nagyságát és egyetemes 
jellegét. Mert legyen bármilyen tragikus sorsa is az igazságnak, ugyan-
annyira bátorító, hogy bármennyire is igyekeztek Szokratész vagy Galilei 
óta elfojtani, végezetül minden ilyen kísérlet a történelmi illúziók 
lomtárába került! ❑ 

Fordította GARAI LÁSZLД  
A tanulmány részlet a szerbhorvát nyelv ű  sistem i egzistencija. [Rend-
szer és egzisztencia] Zora, Zágráb 1970. c. kötetbő l. 
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Manapság, amikor egyre inkább hallatják hangjukat azok a törekvé 
sek, amelyek Marxból pozitivistát, mi több, logikai pozitivistát igyekez-
nek fabrikálni, teljes megelégedettséggel olvashatjuk a Hegel empi-
rizmushoz való viszonyulásáról szóló fejezetet. A logikai pozitivizmus 
megvetéssel utasítja el Hegelnek a világ reális ellentmondásairól szóló 
dialektikus elméletét, mint „antropomorf metafizikát", s ez a legkevésbé 
sem zavarja abbeli törekvésében, hogy „egzakt" jellegét olyan gyanús 
alapokra építse, mint az „adott tények". Teljesen jogos Bloch iróniája, 
amikor rákérdez, hogy van-e egyáltalán „antropomorfabb kifejezés a dol-
gok adottságánál."t 8  

A könyv egyik legfigyelemreméltóbb fejezete a dialektikus módszer-
rel foglalkozó, amely Hérakleitosztól és Platontól kezdvé, Plotinoszon, 
Prokuloszon, Eckharton, Boechmén át, egészen Nicolaus Cusanusig, 
Leibnizig, Kantig és Schellingig újra felfedezi a dialektika értelmét Hegel 
nagy elődeinél: vagyis azt, hogy a dialektika az egyetemesség fejlődési 
folyamatát, a szubjektum és az objektum kölcsönhatását, az „omnia ubi 
que" totalitásának mozgékonyságát igyekszik meghatározni. Hegel a 
rendszer kedvéért a dialektikát nemegyszer formalista módon semati-
zálta (példa erre a mindenütt jelen lev ő  hármasság), de ennek ellenére 
történelemszemléletével 19  a dialektika felülmúlhatatlan tanítómestere 
maradt. Talán éppen ezen a ponton érezzük leginkább hiányát egy rövid 
kitekintésnek Hegel és Marx antropológiájára, ugyanis mindaz egyiknél, 
mind a másiknál az emberi létezés megismeréséb ől ered dialektikus 
szemléletük alapvető  ellentéte. 

Nem kisebb érdeklődésre tarthat számot A logika tudományának és 
az Enciklopédiának az ismertetése. Bloch az el őzőben minden id ők 
legjelentősebb és legkülönösebb teologizálását véli felfedezni. Csak ne-
hezen érthetünk egyet azzal a tézisével, hogy a kategóriák csupán a 
megmaradás formái, amelyek által valamely társadalom a tagjai közötti 
viszonyt, illetve az embereknek a természethez való viszonyulását 
szemlélteti. 2° Bloch nem mondja ki sehol, hogy mi az, ami viszonyként 
az emberek és a természet felett egyesíti őket, s ezért fenti tézisével 
összhangban egy még messzemenőbb következtetést von le, mely sze-
rint „a 'valós lénynek nem lehet társadami néz őponttól független onto 
lógiája". 2t Ha az antik, a feudális és a t őkés gondolkodásmódnak-amely-
nek maga Hegel is megtestesít ője - csak kategorikus rendszerei Van-
nak, akkor mi az, ami Bloch és a mai gondolkodó számára egyáltalán 
lehetővé teszi, hogy valami érdemlegeset feltárjanak a múltnak Platontél 
Hegelig ívelő  filozófiájában, még ha egy pillanatra eltekintünk is azoktól 
a naivitásoktól, amelyek szerint e filozófiák révén lehetne elsajátítani a 
gondolkodást, sőt időközben megtudhatnak egyet-mást önmagukról és 
a mai világban elfoglalt helyükrő l?! Lukácstól eltérően Bloch állandóan 
a nagy európai hagyományra hivatkozik, melynek értékei a szellemi fo-
lyamatok megismétlésére ösztönöznek. Vajon képtelen lenne meglátni, 
hogy valamely társadalmi-gazdasági formáció másodlagos fontosságú 
jelenségeire alapozni ilyen szellemi konstrukciókat nem eredményez 
mást, mint e konstrukciók visszavonhatatlan elt űnését? Bloch radikaliz 
musának szellemében t őle magától kérdezhetjük: tulajdonképpen miért 
is foglalkozik Hegellel? 

Amennyire ügyes, annyira kétes is Bloch arra vonatkozó szofisztikus 
magyarázata, hogy Hegel ismeretelméletére mién nem jellemz ő  a tudo 
mányos fegyelmezettség, holott filozófiája egészében véve a szubjek-
tum és az objektum kapcsolatával foglalkozik, tehát ismeretelmélet (!), 
következésképp különösebben nem részletezi! 22  Erre is a fentiek vonat-
koznak: Hegel számára a megismerés kérdése nem problematikus, hi-
szen ő  valójában ontológus, nem új-kantiánus, se nem pozitivista! 

Bloch szerint Hegel számára az Enciklopédia túlságosan is jó alkal-
mat .szolgáltatott rendszerének bemutatására. Ezzel magyarázható, 
hogy túlzott formalizmussal taglalja a „körök körforgását". Erdekesek a 
szerző  fejtegetései Schelling megjegyzéseit illet ően, amelyekben Hegel-
nek a logikai eszmének a természetbe való átmenetével, a mechaniszti-
kus és a goethei kvalitatív természetszemlélet közötti ellentét kapcsán 
támadt nehézségeit ecseteli. 23  Hegelnél sajátos kriptómaterializmust is 
felfedez, természeti képeit pedig kapcsolatba hozza a fizika korszer ű  
találmányaival 24  Hegel éppen ilyen értelemben nem számít ma avíttnak. 

Az Előadások a filozófia történetérői és A jogbölcselet alapvona-
laicímű  műveket közvetlenül Marxszal konfrontálódva tárgyalja, s ezért 
érdemel fokozott figyelmet. Felrója Hegelnek az utópista eszme hiányát 
és túlzott realizmusát, mert szerinte éppen a valóság és az ideálok kö 
zötti térség tette lehet ővé Marx számára az osztály nélküli társadalom 
konkrét történelmi utópiájának megalkotását. Nagyszer űen rámutat a 
hegeli jogfilozófia visszásságaira. E jogfilozófiában számos olyan vo-
natkozás -például a sajtószabadság, a gyülekezési és szólásszabad-
ság, az általános választójog stb. - kapott helyet, amely ismeretlen volt 

8  1. m. 77. 0. 
s 
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JANEZ STREHQVEC 

BLOCH ÉS 
LUKÁCS VITÁJA 
AZ EXPRESSZIO- 
NIZMUSRÓL 
ÉS REALIZMUSRÓL 

Esztétikai értekezéseit, melyekre az új-kantizmus mellett mindenekel őtt 
Weber és Emil Lask gondolatai gyakoroltak nagy hatást, Lukács György 
1912 és 1914 között írta, Heidelbergben. Ebbe a német egyetemi város-
ba Ernst Bloch rábeszélésére költözött. Bloch ifjúkori barátja és munka 
társa volt, aki korán kialakult filozófiai nézeteivel ösztönz ően hatott Lu-
kács ifjúkori fejl ődésére. A Lukács művei [Weгke] sorozatban 1974-ben 
két olyan munka is megjelent, melyek akkoriban íródtak: A heidelbergi 
művészetfilozбfia (1912-1914) és A heidelbergi esztétika (1916-
1918). Mindkét m ű  ma is haszonnal forgatható az esztétikai receptív 
álláspont alapvető  fenomenológiai elemzésének példájaként. 

A címben említett vita Lukács és Bloch között nem ezekre a munkák-
ra, ill. szellemi világukra vonatkozik, hanem Lukács esztétikai fejl ődésé-
nek egy későbbi időszakához, ill. fokához kapcsolódik, melyre nagy ha-
tást gyakorolt a hegelianizmus és marxizmus, melyet különösen a lenini 
értelmezés alapján fogadott el (olyan elméletként, mely az anyagnak 
a szellem feletti els őbbségét hirdeti és a filozófiai gondolkodás felada-
tául az objektív, tudattól független tárgy visszaütközésének ismeret-
elméleti problémáját jelöli ki). 

Vitájuk sajátos történelmi kontextusba, társadalmi és m űvészeti kör-
nyezetbe és e két nagy gondolkodó immár kiforrott esztétika-elméletébe 
ágyazódik. Elsősorban az expresszionizmusról folytatott vitáikra gondo-
lunk, melyek alapján elég alaposan rekonstruálhatjuk esztétikai nézetei-
ket, álláspontjukat. 

Exprésszionizmus-vitájuk, mely az irodalmi baloldal és az ún. ne-
marxizmus egyik leger őteljesebb, legaktuálisabb és legmesszebb ható 
művészeti vitája volt, 1937-38-ban zajlott. A hozzászólók, akik hazájuk-
tól távol élő , emigráns (s főként német) értelmiségiek voltak, az 1935. 
június 21. és 25. között Párizsban megrendezett nemzetközi írókong-
resszuson, a kultúra védelmér ő l hozott határozat alapján 1936-ban 
indított Das Wort  (A szó] című  moszkvai folyóirat lapjain folytatták le vi-
tájukat. A vitaanyag összesen 17 hozzászólásból áll, 15 szerz ő  és a szer-
kesztőség tollából (csak Bernhard Ziegler nyilatkozott kétszer): 

A vitát Klaus Mann és Bernhard Ziegler (=Alfred Kurella) nyitotta meg 
Gottfried Benn. Egy eltévelyedés tőrténete és Vége ennek az öгők-
ségnek... cím ű  cikkével. Ezt követték Franz Leschnitzer Három ex-
presszionistáról, Herwarth Walden Vulgárexpresszionizmus, Klaus 
Berger Az expresszionizmus örőksége, Kurt Kersten Az expresszio-
nista idбszak áramlatai, Gustav Wangenheim Klasszikus expresszio-
nizmus. Egy szocialista realista benyomásai, Balázs Béla Meyerhold 
és sztanyiszlavszkij, majd a szerkesztőség hozzászólása Néhányzá-
rómegjegyzés expresszionizmus-vitánkhoz címmel, aztán Peter 
Fischer Hogyan ítéljük meg az expresszionizmust, Alfred Durus 
(=Keményi Alfréd) Absztrakt, absztraktabb, legabsztraktabb, Hein- 

rich Vogeler Egy festő  tapasztalatai. Hozzász6lđs az expresszioniz-
mus-vitához, Werner Ilberg Az expresszionizmus két oldala, Rudolf 
Leonhard Egy korszak, Ernst Bloch Viták az expresszionizmusгб l, 
Lukács György A realizmusról van szó és Bernhard Ziegler Zđrsz6 
C.  tanulmányai. A modern és avantgárd m űvészetrő l és a (klasszicista-
reneszánsz—antik)  örökséghez  való bizonyukról folytatott vitához tar-
tozik még Bloch (mint m űvészetkedvelő) és Hanns Eisler (mint alkotó 
művész) дгбКÖ1nÍ a művészetet c. párbeszéde, mely a Die neue Welt-
bühne (1938) hasábjain jelent meg, majd Anna Seghers és Lukács 
György levelezése, s végül Brecht polemizálása Lukáccsal a realiz 
musról. 

Klaus Mann Gottiried Benn. Egy eltévelyedés története cím ű  é гte-
kezésében nagyon fontos mozzanat, hogy a szerz ő  Benn-nek a német 
nemzetiszocializmus melletti elkötelezettségéböl indul ki (mellesleg meg-
állapítva, hogy Benn volt az egyetlen rangos német író, aki így dön 
tött), ám ezt nem politikai meggy őződés eredményének, hanem a forma 
elszigetelésével és a klasszikus irodalmi örökség felfüggesztésével kap-
csolatos sajátos irodalmi stratégiája és költészete következményének 
tekinti. „Kitűnik, hogy ennek az eltévelyedésnek, e szellemi elbukásnak, 
ennek az intellektuális és morális csődnek a története alapjában igen 
egyszerű : a nagy 'Vissza!' utáni lírikus felkiáltással kezd ődik, a forma 
problémájának mániás elszigetelésében és a probléma kettős megha-
misításában folytatódik (azén kett ős, mert Benn a 'forma' témáját meg-
próbálja elválasztani egyrészt az 'antik hagyomány — földközi tengeri —
latin —európai kultúra', másrészt a 'társadalmi haladás' témájától, s ily-
módon igyekszik minden valódi tartalmától megfosztani); és — hová ve-
zet? Nos, éppen oda, ahol a kisiklott Bennt ma látjuk... "' Benn-fel kap-
csolatos gondolatsorát Mann szinte morbid ítélettel zárja le: Benn a leg-
kirívóbb példa egy olyan értelmiségi önmegsemmisítésére, aki megta-
gadta a haladás és humanizmus eszményét, és ezzel a Szellemet is. 
A formalista Bennre a szenvedélytő l dúlt intellektuális-morális bíró az 
elvenen való elrothadást méri ki büntetésként. 

E témában a második, és a vita alakulása szempontjából dönt ő  hozzá 
szólás Bernhard Ziegler Vége ennek az őгöksegnek... c. vitairata, 
amelynek ihletője Lukács Az expresszionizmus nagysđga és bukđsa 
(1934) c. munkája volt. Ziegler még radikálisabban és konkrétabban ítéli 
el Benn döntését: nemzetiszocializmushoz való csatlakozását közvet-
len kapcsolatba hozza expresszionista irodalmi irányultságával, habozás 
nélkül egyenl őségjelet tesz a fasizmus és az expresszionizmus közé: 
„Csak mára vált világosan felismerhet ővé, kinek a szellemi gyermeke is 
az expresszionizmus és hová vezet ez a szellem, ha a végs őkig követ-
jük: a fasizmusba." z Ebben az értelemben tehát az expresszionizmus 
kritizálása a nagy kulturális örökséghez tisztelettel viszonyuló haladó 
irodalmat segíti: „Mert az expresszionista lelki és érzelmi állapottal való 
leszámólástól, tényleges leküzdésükt ő l függ, hogy a mi német anti-
fasiszta irodalmunk több lehet-e a német költészet általános széthullá-
sának egy állomásánál, ill. kialakulhat-e bel ő le egy nagy, a nemzeti és 
nemzetközi kultúra valódi hagyományaihoz kapcsolódó m űvészet." 3  
Az expresszionizmus fő  jelentőségét Ziegler egyébként a következő  
metaforával érzékelteti: „a felbomlás felbomlasztása". Ez aztán Bloch 
átfogó válaszának egyik sarkalatos pontjává válik, Klaus Berger pedig 
a következő  szavakkal támadja meg Az expresszionizmus őröksége 
(Das Wort, 1938/2.) cím ű  írásában: „'A polgári gondolkodás önemész-
tése', amit Bernhard Ziegler az expresszionizmus szemére vet, nagyon 
alkotó is lehetett volna és utat törhetett volna az újhoz; (... ). Ne feledjünk: 
a m űvészet, az alkotó m űvészet, már alkotási folyamatként is mindig 
rombolást jelent. Minden örökség, amíg él és továbbformálódik, ki van 
téve a bomlásnak, mert csak folyamatos bomlásként él. 

Az, hogy egyes expresszionisták a fasizmusnál kötöttek ki, épp olyan 
kevéssé törvényszer ű ; mint mások kommunizmushoz való pártolása." 4  
Bergernek a Ziegler-cikkre adott válaszát az expresszionizmus pártolása 
jellemzi, s ehhez közeli álláspontra helyezkedik Peter Fischer is, amikor 
Hogyan ítéljük meg az expresszionizmust cím ű  hozzászólásában 
messzemenő  következtetéseket von le az akkori id ők globális társadalmi 
és gazdasági válságából. Említett hozzászólása végén ugyanis ezt 
mondja: „Ne a m űvészt hibáztassuk az ő  társadalmi elszigeteltségéért, 
hanem a társadalmi viszonyokat; ne vessük a m űvészek szemére félre-
állásukat és absztraktságukat, mert ezek is korunkat fejezik ki, s a társa-
dalomban gyökereznek. 

Változtassuk meg a társadalmat és ezzel a m űvészet feladata és gya-
korlata is megváltozik, a m űvészeknek ismét lesz közönségük és min-
denki számára érthet ő  nyelven fognak szólni." 5  
A Frankfu rt  am Main-i Suhrkamp kiadónál Hans-Jurgen Schmitt 1973-ban egy kötetben meg-
jelentette a vita teljes anyagát, Die Expressionismusdebatte. Materialen zu liner marxis-
tischen Realismuskonzeption. [Az expresszionizmus-vita. Adalékok egy marxista n a-
lizmuskoncepcidhoz] címen. Az idézetek ebbő l a kötetbő l valók. 

' 47. o. 
2 50  o. 
3 51.0. 
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Mi volt a szerkesztőség véleménye a polémiáról? ,,...a formalizmus 
és realizmus nagy összecsapásának tipikusan német visszatükrözése, 
mely a Szovjetunióban már hónapok óta okkal vonzza és továbbra is 
mágnesként fogja vonzani az irodalmárokat, kritikusokat, írókat és nem 
utolsósorban a széles olvasótömegeket." Ez a széles olvasótábor 
érthető  türelmetlenséggel várta Bloch válaszát, mely végül az 1938/6. 
számban jelent meg Viták az expгesszionizmusrбl címmel. Ugyanez a 
szám hozta egyébként Lukács A realizmusról van szd c. terjedelmes 
hozzászólását is. 

Bloch esszéje bevezetőjében kritikusan megállapítja, hogy Bernhard 
Ziegler (alias Alfred Kurella) elutasító álláspontja az expresszionizmus-
sal szemben egybeesik a nemzetiszocialisták expresszionizmus-elle-
nességével, különösen Hitler megnyilatkozása után az „elfajzott m űvé 
szet" müncheni kiállításáról. Ugyanakkor a szerz ő  a Ziegler-cikk néhány 
tételét összekapcsolja e gondolkodási irányzat tényleg mérvadó el őfutá-
rával, nevezetesen Lukács Az expresszionizmus nagysága és buká-
sa (Mednarodna književnost, 1934/1.) cím ű  értekezésével; ez ugyanis, 
Bloch megítélése szerint, lényegében „az expresszionizmus legújabb 
halotti beszédének koncepciója". Bloch tétovázás nélkül felismeri Lu-
kács e második fejlődési fázisában született korai, leninien harcias mun-
kájában azt a gondolati alapot, mely f őként Ziegler, Mann és Leschnitzer 
bevezető  vitaanyagaiban volt kitapintható. 

Lukács ezen értekezése ellen, mely öt hirtelen a vita középpontjába 
sodorta, azt hozza fel, hogy sz űkkeblű  volt az expresszionizmus képvi-
selő inek kiválasztásában, tekintve, hogy egyetlen expresszionista fest ő-
vel sem foglalkozik, a zenészekrő l nem is szólva. Emellett mindenest ő l 
ráhúzta az expresszionistákra „az imperialista ál-ellenzék ál-kritikus, el-
vontan elszigetel ő , mitizáló nézeteinek" vizesleped őјбt, kizárólagos poli-
tikai pragmatizmussal társuló vastömör neoklasszicizmusától vezérelve. 

Bloch kritikája tehát e válaszban egyenesen a neoklasszicista pozí-
ciók tarthatatlansága ellen irányul, de az örökölt és a modern e vitában 
való szembeállításának f ő  pontjaira is vonatkozik. A remény elve szer-
zője ezért frontálisan támadja A regény elmélete szerzőjét egyoldalú 
és a modern m űvészeti áramlatok megítélésére alkalmatlan nézetei 
miatt: „A tartós neoklasszicizmus, vagy az a hit, hogy ami Homérosz és 
Goethe után keletkezett, az már nem érdemel tiszteletet, nem olyan 
szemszög, melybő l az utolsó előtti avantgárd m űvészete megítélhető  
és elbírálható." e Az ilyen álláspont alapján az uralkodó osztállyal szem-
beni minden ellenzék, mely nem a priori kommunista, az uralkodó osz-
tálynak tulajdonítható. Ennek megfelel ően a késő i kapitalista társadalom 
avantgárdja, mely a felépítmény megingását várja, szintén nem lehet 
igazi. Lukács elutasításának és a negativista kritikának az a vélemény az 
alapja, hogy a Hegel—Feuerbach—Marx vonalnak megfelel ően a polgár-
ságtól a technikán és esetleg a természettudományon kívül semmit sem 
lehet tanulni, mert minden más, ami ett ől az osztálytól jön, a legjobb 
esetben szociológiai érdekesség. 

A másik oldalon mély tisztelet érezhet ő  a klasszicizmus, Zieglernél pe-
dig még a winckelmanni antik iránt is. Ezért írta Bloch, hogy klassziciz-
muson azt érti, ami egészséges, romanticizmuson, ami beteg és ex-
presszionizmuson, ami a legbetegebb — az „egészséges objektív realiz-
mus" lukácsi fogalma is a klasszika favorizálásán alapul. S itt idézzük 
Bloch alapvető  kifogását: „Lukács mindenütt egy zárt, összefügg ő  
valóságot feltételez, méghozzá olyant, melyben nincs helye az idealiz-
mus szubjektív tényez őjének, jelen van viszont benne az a folyamatos 
'totalitás', mely az idealisztikus rendszerekben és így a klasszikus német 
filozófia rendszerében is a legotthonosabb. Kérdéses, hogy realitás-e ez; 
ha igen, akkor viszont az expresszionista szétzúzási és interpolációs kí-
sérletek, s az újabb intermittáló- és montázskísérletek ugyancsak, üres 
játéknak tekinthet ők. De az is lehet, hogy Lukács valósága, a végtelenül 
áttételezett totalitás-összefüggés valósága, valójában nem is olyan ob-
jektív; talán Lukács realitásfogalmában is vannak klasszikus—szisztema-
tikus vonások; lehet, hogy az igazi valósághoz a diszkontinuitás is 
hozzátartozik. Tekintettel Lukács objektivisztikus—zárt realitásfogalmára, 
Lukács az expresszionizmus örve alatt minden olyan m űvészi kísérlettel 
szembefordul, mely egy világképet akar szétzúzni (még akkor is, ha ez a 
kapitalizmus világképe)."' 

Bloch e tanulmányában a realizmus és a népm űvészet meglepő  és el-
ső  pillantásra nem várt kapcsolatára is rámutat. Megemlíti, hogy például 
Heartfield szatirikus fotómontázsai annyira közel álltak az (egyszer ű ) 
emberekhez, hogy az iskolázottak közül egyesek hallani sem akartak 
a montázstechnikáról. 

Bloch tanulmánya kit űnik ragyogó stílusával, hol finom, hol maró iró-
niájával, sőt szatírájával, amely azonban soha nem öncél, hanem mindig 
„II'.  Vitabeli ellenfeleinek szemrehányásait, hogy az expresszionisták a 
szétzúzás úttörő i voltak, például azzal a kérdéssel veri vissza, hogy talán 
jobb lett volna, ha orvosokként tüsténkednek a kapitalizmus beteg-
ágyánál? Ha a felszínt folyamatosra foltozzák, ahelyett, hogy feltépnék? 
Még Ziegler „híres" ellenvetésére is csattanós választ ad: „Ziegler a 

'bomlás bomlasztását' veti az expresszionisták szemére, tehát kett ős 
mínuszt, s gyű löletében nem veszi észre, hogy ez általában pluszt ad." 8  
Bloch számára ugyanis az expresszionizmus jelent ősége éppen abban 
van, amiért azt Lukács és Ziegler elítéli. 

Bloch beavatkozása a vitába megvilágítja, hogy számára az volt a fon-
tos, hogy „leleplezze" Lukács neoklasszicista esztétikai álláspontját, 
mely rejtve, búvópatakként, de önkényesen ott munkál e vitában. Fon-
tos, hogy kritikusan elemzi azt a szellemi filozófiai-ontológiai struktúrát, 
melyre Lukács esztétikai neoklasszicizmusa épül, tehát Lukács ne-
oklasszikus esztétikájának azokat a sajátos ontológiai el őfeltételeit, me-
lyek helyettesítik és végső  soron meghatározzák az adott m űvészeti je-
lenségekrő l alkotott esztétikai értékítéletet. Bloch ezért részekre szedi 
a valóság filozófiai fogalmát, mellyel Lukács (az esztétikában is) operál, 
s kifejti sajátját, mely szöges ellentéte az el őzőnek. Lukács a valóságot 
lezárt, szerves totalitásként értelmezi, míg Bloch részletként, diszkon-
tinuitásként, torzóként, töredékként határozza meg. Melyek ennek a kö 
vetkezményei az esztétikában? A totalitásképnek a szerves, szimboli-
kus, „szabályos", (neo)klasszicista m űvek, Bloch valóságkoncepciójá-
nak pedig a részletekre, allegóriákra, kísérleti konstrukciókra és mon-
tázsra épülő  és építő  alkotások felelnek meg. 

Bár hozzánk Bloch filozófiai valóság-értelmezése áll közelebb, mert 
mesterien illik a modern világra és alkalmas a modernista m űalkotások 
fogalmi megragadására, a Viták az expersszionizmusrбl szerzője ez-
zel implicite rávilágít a filozófiai esztétika sajátos nagyságára, és nyomo-
rúságára, nevezetesen a filozófiai ontológiára való végzetes ráutaltsá-
gára, sőt, a tő le való függésére. Bár Bloch még modern fogalomként 
használja a valóságot —realitást —, mely kit űnő  vezérfogalomnak bizo-
nyul a szélsőséges művészeti modernizmus töredékességének, szét-
tagoltságának és z ű rzavarának egyébként egyszer ű , iskolás megértésé-
hez, mégis, Lukácshoz hasonlóan, megragad a valóság/m űvészet szisz-
tematikus szembeállításánál, ellenpontozásánál, egymáshoz közelíté-
sénél, esetleges homologizálásánál. Bizonyos szempontból kötelessé-
gének érezte, hogy (tradicionalista módón) a történelmi avantgárd mo-
dern m űvészetéhez is megkeresse annak ontológiai-kozmológiai analo-
gonját. (Ugyanezt állapíthatjuk meg Ernst Bloch teljes életm űvének, 
tehát reális archetípusai, szimbólumai, allegóriái és rejtjelei világképé-
nek egybeolvasásakor is, s nem csak a szóbanforgó cikkben meglev ő  
kivetítések alapján, melyeket els ősorban a még-meg-sem-született, 
még-nem-tudatos, és ezért remélt blochi filozófiája egészének kontex-
tusában kell megérteni.) 

A szó ugyanezen, 1938/6. számában jelent meg Lukács válasza az 
„odadobott keszty ű re", A realizmusról van szó címmel. Ennek beveze-
tő  részében A regény elmélete szerzője a kritikusára jellemz ő  képies-
kontrasztos összehasonlításokkal és cselekkel él. Felveti például, hogy 
ha megkérdeznénk, ki legyen hát az expresszionista írók mintaképe, 
s egyáltalán ki érdemli meg, hogy expresszionistának nevezzék, az ex-
presszionizmus védő i bizony egyetlen névben sem tudnának megegyez-
ni. Lukács szerint az emberben —különösen a szenvedélyes védő -
beszédek olvasásakor — felmerül a kérdés: vannak-e egyáltalán ex-
presszionisták? 

Tanulmányának elméleti részét egyébként Lukács a vita alapindíté-
kainak általános elemzésével kezdi. Véleménye szerint a vitában nem 
a modern irodalom és a klasszikusok (sót a klasszicizmus) szembeállí 
tásáról van szó, mert a jelenkor m űvészetének fogalmát, mellyel az ex-
presszionizmus véd ő i operálnak, hibásan értelmezik: bizonyos irodalmi 
irányzatok fejl ődési vonalával azonosítják, mely az önromboló natura-
lizmustól és impresszionizmustól az expresszionizmuson keresztül a 
szürrealizmushoz vezet. S mindjárt fel is teszi a kérdést: használható-e 
ez a teória a kortárs irodalom történetének alapjaként? 

Saját javaslatával mindjárt válaszol is a kérdésre; abból az általános 
megállapításból kiindulva, hogy az irodalom fejl ődése, különösen a kapi-
talizmusban, rendkívül bonyolult jelenség, korának irodalmát — bár hoz-
zátéve, hogy durván és leegyszer űsítve — háro ітr nagy áramlatba sorolja: 

antirealista és ál-realista irodalom, mely a fennálló rendszert védi és 
dicséri; 

az ún. avantgárd irodalma, a naturalizmustól a szürrealizmusig, mely-
nek fő  tendenciája a realizmustól való szakadatlan távolodás és a realiz-
mus likvidálása; 

korunk legjelentősebb realistáinak, köztük Gorkijnak, Thomas és Hein- 
rich Mann-nak és Romain Rollandnak az irodalma; rájuk az jellemz ő , 
hogy mindkét fenti irányzat árja ellen úsznak. 

E meglátás fényében azután megjegyzi: „A harc tehát nem a klasszi-
kus és modern között zajlik, hanem a kérdés körül: mely írókés irodalmi 
irányzatok képviselik a haladást a mai irodalomban? A realizmusról van 
szó." 9  

Bloch észrevétele, hogy Lukács a klasszikus idealizmus rendszereib ő l 
kritikátlanul átvett zárt totalitás fogalmát használja, Lukácsot érzékenyen 
érinthette, mert azonnal megmagyarázza, hogy miként és milyen érte- 

8 187. о . 
' 186. о . 	194. о . 



lemben használja; nevezetesen azt a marxi gondolatot veszi alapul, mely 
szerint „minden társadalom termelési viszonyai kerek egészet alkotnak", 
s ezt alkalmazza a müvészi visszatükrözésr ő l kialakított koncepciójában 
is. A következőképpen fogalmazza meg ismeretelméleti alapelvét, mely 
az esztétikában hierarchikusan is az ontológiai hipotézisek el őtt jár: „Ha 
az irodalom tényleg az objektív valóság visszatükrözésének egy sajátos 
formája, akkor minden módon arra kell törekednie, hogy ezt a valóságot 
a lényegénél ragadja meg, s ne maradjon meg a közvetlenül érzékelhe-
tő  jelenségek visszatükrözésének szintjén. Ha az író az objektív valóság 
ilyen megragadására és ábrázolására törekszik, ha tehát igazi realista, 
akkor a valóság objektív totalitásának itt dönt ő  szerepe van — teljesen 
függetlenül attól, hogy az író ezt gondolatilag hogyan dolgozza fel." 10  A 
realisták számára, akiknek tehát vitathatatlanul társadalmi objektív kog-
nitív szerepük van (az irodalmi megismerés szintjén), ezek szerint elke-
rülhetetlen az objektív társadalmi egészbe való bepillantás, ami lehet ő-
vé teszi „a lényeg és a jelenség helyes dialektikus egységének" felisme-
rését. 

Lukács ezzel kapcsolatban összehasonlítja Thomas Mann „ápolt pol-
gáriasságát" J. Joyce szürrealizmusával: „Mindkét szerző  hőseinek 
tudatában megtaláljuk azt a ziláltságot, diszkontinuitást, azokat a törése-
ket és 'üregeket', melyeket Bloch nagyon helyesen jellemz őnek talált az 
imperialista időszak sok emberének tudati állapotára. Bloch csak ott hi-
bázott, hogy ezt a tudati állapotot közvetlenül és fenntartás nélkül maga 
val a valósággal, az ilyen tudatban fennálló képet pedig, annak egész 
torzítottságában, magával a dologgal azonosította, ahelyett, hogy a kép 
és a valóság összehasonlításával feltárta volna a torzítottság lényegét, 
konkrét okait, áttételeit stb." 11  

Lukács fő  kifogása Blochhal szemben tehát a következ ő : ugyanazt 
kezdte el az elméletben, mint amit az expresszionisták és szürrealisták 
a művészetben. E művészeti irányzatok képvisel ő ire az jellemző , hogy 
úgy kezelik a valóságot, amilyennek az az író és h ősei számára köz-
vetlenül tűnik; ennek során a felszínen, a közvetlenség közegében ma-
radnak, nem hatolnak le a lényegig, tehát nem kapcsolják össze élmé-
nyeiket a társadalmi élet valóságával. Spontán stílusukat a közvetlenség 
formálja; azért elvontak és egysíkúak — a hegeli megismerés értelmében 
is —, meg a közvetlenség szintjén csak elvont gondolataik születhetnek. 
Az expresszionisták — Lukács szerint — lekicsinylették „a lényeg és a je-
lenség élő  dialektikáját". Ha ki is emelik a lényeget, az csak a szubjektív 
lényeg, s nem — mint Lukács mondja — „ a valóság, a teljes folyamat ob-
jektív lényege". 12  A következetes expresszionizmus titkolja minden 
kapcsolatát a valósággal. „ A valóság — az egy kapitalista fogalom. (...) A 
léleknek nincs valósága." — vélekedik Benn a Művészet és hatalom 
című  könyvben. 

A valódi avantgárd (tehát nem az expresszionisták és szürrealisták 
„beteg" avantgardizmusának) lényegéhez tartozik — Lukács szerint —
az anticipálás képssége is, például Makszim Gorkij „prófétai" alakjaiban, 
hőseiben. A rojalista Balzac inkább avantgardista, mint azok a szerz ők, 
akik nagy hangosan a m űvészek élgárdájának tahják magukat. Ezzel 
kapcsolatban a következ ő  didaktikus gondolattal szolgál: „Régi marxista 
igazság, hogy minden emberi tevékenységet aszerint kell megítélni, amit 
az objektívan képvisel az egész összefüggésében és nem aszerint, amit 
a cselekvő  szubjektum a saját tevékenységérб l gondol." 13  

Az igazi avantgárd tehát számára els ősorban a nagy realista írók re-
alizmusa; ezzel kapcsolatban érdemes felfigyelni arra, hogy a realizmust 
elvonatkoztatja az id őtő l, tehát nemcsak Balzacra és Tolsztojra érti, ha-
nem Cervantesre és Shakespeare-re, Gorkijra és Gottfried Kellerre, s a 
Mann-testvérekre is. Szinte felesleges hangsúlyozni, hogy az európai 
irodalom realizmusa mércéjének (s itt fontos számára a „kimeríthetetlen 
sokféleség" is, szemben az avantgárd „egysíkúságával") magukat a 
(neo) klasszicista irodalmi irányzatokat, tehát a m űvészet egyetlen (kizá-
rólagos) fajtáját tartja. 

Blochnak és az expresszionizmus-vita más résztvev őinek adott vála-
szánakvégén Lukács rámutat „az egészséges és helyes" realista iroda-
lom osztályjelentőségére, kapcsolatára a népfronttal és általában a 
„népszerű" irodalommal, kognitív és didaktikus funkcióit hangsúlyosan 
szembeállítja az avantgárd irodalommal, melyb ő l „a széles néptöme-
gek" semmit sem tanulhatnak. 

Bloch és Lukács e vitában elfoglalt álláspontját olvasva a következ ő  
történelmi, és valószín ű leg a mai m űvészetelméleti gondolkodás számá-
ra sem teljesen túlhaladott ellentétekre figyelhetünk fel: 

Lukács és Bloch filozófiai—еsztétikai szempontból ellentétes álláspont-
ja az expresszionizmus, avantgárd és realizmus kérdésében ellentétes 
filozófiai—оntológiai, szellemtörténeti, s őt politikai nézeteikre vezethet ő  
vissza. Említettük már, hogy a valóság eltér ő  ontológiai fogalmaiból in-
dultak ki, s ez döntően hatott az adott művészeti jelenségek kezelésének 
módjára. Látható, hogy az egyes m űvészetek és sajátosságok érték 

10 198. о . 
11  199. 0. 
12207 о . 
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szerinti helyét már az ontológiai alapkategóriák diszpozíciója és straté-
giája eldönti. 

Érték szerinti helyrő l beszéltünk. Miért? Itt rögtön meg kell állapíta-
nunk, hogy Bloch és Lukács vitáját az expresszionizmusról át meg 
átszövik az é гtékimplikációk. Egyébként az esztétika is els ősorban ma-
gának az axiológiának egy kiemelked ő  szektora. Ilymódon tehát a realiz-
mus és az avantgárd is értékfogalom; ha valami nem tartozik, ill. nem so-
rolható közéjük, az adott esetben kisebb érték űnek minősül. A realizmus 
fogalma Lukács számára egyenesen harcos, osztálytartalommal töltött 
fogalom; a munkásosztály operatív eszmei fegyvere az osztályharcban 
és a (totális) valóság feltárására irányuló küzdelmében. 

Amikor a vita politikai vonatkozásairól beszélünk, els ősorban Lukács 
m űvészetrő l vallott esztétikai és politikai eszméire gondolunk. Blochtól 
eltérően Lukács kifejezetten harcos gondolkodó volt, teoretikus-forradal-
már, aki különösen 1929-től a II. világháború végéig, amikor Moszkva 
ban élt és két intézmény kutatójaként dolgozott, nagyon figyelt filozófiai 
eszméinek közvetlen társadalmi-politikai következményeire is. Akkori-
ban született írásaiba a napi politikával kapcsolatos Sztálin-idézeteket 
tett, csakhogy megjelenhessenek az els ő  szocialista államban. M űvei-
nek 1957-es japán nyelvű  kiadásához írott Utóiratában azzal magya 
rázza csaknem két évtizedig tartó politikai pragmatizmusát — ami több 
tekintetben is végzetes következményekkel ját filozófiai eszméire —, 
hogy akkor fontosabb volt a háború megnyerése, mint a hegeli koncep 
cióban rejlő  igazság tisztázása, annak ellenére, hogy „övéi" a francia for-
radalom elleni feudális reakció ideológusának tartották Hegelt. Az UtI-
iratban azt is megemlíti, hogy abban az id őszakban a (sztálini) gondol-
kodási modellel (vagy ahogy ő  nevezi, „ideológiai tendenciákkal") szem-
beni bármilyen fellépés az egész civilizációt megsemmisítéssel fenye-
gető  ellenségnek nyújtott szellemi és morális segítség lett volna. A rea-
lizmus fogalma tehát, melyet Marx és Engels levelezésében a m űvé 
szettel kapcsolatban talált néhány kijelentésb ő l rekonstruált és Lenin 
visszatükrözés-elméletével támasztott alá, Lukács számára vitathatatlan 
politikai-pragmatikus és osztálytöltettel bírt. 

Lukács realizmus-fogalma, mely e vitában nyomon követhet ő , $ jelen 
van „a realizmus problémáiról" szóló számos írásában is, ahisztorikus, 
azaz időtlen (kulönböző  korok szerző ire egyaránt illik, Cervantest ő l és 
Shakespeare-tő l Gorkijig), s kizárólag az irodalomhoz, mint valamilyen 
ideális m űvészet-típushoz, kapcsolódik. Talán felesleges is említeni, 
hogy ez a nézet egyoldalú, s ezért a századunk els ő  három évtizedében 
a képzőművészet, zene, építészet, színházm űvészet és film területén 
merész újításokat hozó történelmi—m űvészeti avantgárddal való telje-
sebb (és megalapozottabb) szembenézésre alkalmatlan. 

Lukács realizmus-fogalmával kapcsolatban meg kell még említeni —
ha alkalmazzuk rá Marx ismert kritikai jellemzését — nem-kritikai (esztéti-
kai) idealizmusát, abban az éhelemben, hogy a m űvészetet valamilyen 
tartós intézménynek veszi, tehát minden id ők minta-m űvészetének kiált-
ja ki a 18. század m űvészeti autonómiájának polgári fogalmát és a tudo-
mányokban és a köznapi éttelemben alkalmazott m űvészi visszatükrö-
zés és a leutánzás különbségének leírását segítségül véve eljut annak 
kikristályosodott formájáig. S itt fontos, hogy ezt a polgári fogalmat azzal 
a lenini visszatükrözés-elmélettel támasztja alá, amely kizárólag a meg-
ismerés szubjektum—objektum viszonyára irányul. Lukácsnál a müvészet 
gnoszeológiai aspektusának (s itt különösen a dialektikus kategória 
szintjén vett megismerésr ől van szó) elsőbbsége van az ontológiaival 
szemben. A müvészet tehát nála els ősorban „az objektív valóság" meg-, 
ismerésének eszköze, s csak másodsorban a valóság sui generis lét-
rehozója. 

Ha Lukács realizmus-koncepcióját a nem-kritikai idealizmus fogal-
mával illettük, akkor Bloch vonzódását az akkoriban teljesen új m űvé 
szeti jelenségekhez (expresszionizmus, szürrealizmus, a tudatalatti 
regénye, a kísérlet és a montázs m űvészi alkalmazása) a nem-kritikai 
(esztétikai) pozitivizmus fogalmával jellemezhetjük, abban az értelem-
ben, hogy A remény elve szerzője mindig a legújabb m űvészet legfris-
sebb vívmányai és sajátosságai alapján választja meg a m űvészet törté 
nelmi valóságának megítélésére használt mércéjét. Bloch tehát kimon-
datlanul is feltételezi a m űvészet valamilyen haladását (pl. a romantiká-
tól az expresszionizmusig). A történelmi m űvészeti avantgárd — úgy-
mond — kétségkívül „a m űvészet legmagasabb foka", mert csak így 
válhat analitikai és axiológiai eszközzé Marx ama kijelentésének értel-
mében, hogy az ember anatómiája a kulcs a majom anatómiájához. 

Bloch és Lukács németül beszél, s mégsem egy nyelven. Mindketten 
rabjai a saját viszonylag fejlett, zárt gondolkodási körüknek, melyet elté 
rő  ontológiai, gnoszeológiai és metodológiai hovatartozásul jelöl ki 
számukra. S minthogy mindkett őjük makacs — megy ki-ki a saját 
választott útján. ❑ 

Fordította GÁBRIS LÁSZLÓ 

A tanulmány 1985-ben íródott szlovén nyelven. Elsó publikáció. 
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GALL  ERNŐ  

GRAMSCI 
ÉS LUKÁCS 

Gramsci és Lukács útját a marxizmushoz dönt ő  méhékben az októ-
beri forradalom, illetve az els ő  világháborút követő  európai forradalmak 
tájolták be, s azok a tapasztalatok egyengették, amelyeket mindketten a 
korabeli haladó-szocialista körökben, majd országaik kommunista párt 
jainak alapító tagjaiként szereztek. Mozgalmi „útravalóink" számbavé-
telénél nem mell őzhetők a III. Internacionálé központjában megéltek 
sem, s nyilván ehhez a komplexumhoz tartoznak az emigrációs évek-
böl, a már akkor észlelhet ő  belső  ellentétekbő l, frakcióharcokból lesz ű rt 
tanulságok. Vérbeli teoretikusokról lévén szó, megkülönböztetett szere-
pet azonban az eszmei indítékok játszhattak. Mind az ösztönz ő  termé-
szetűek, mind pedig azok, amelyek kiváltották bírálatukat. Az utóbbiak-
nál maradva, hangsúlyoznunk kell a II. Internacionálé szellemi vezet ő i 
által megfogalmazott Marx értelmezéssel, pontosabban a filozófia helyé-
re — szerepére vonatkozó tételekkel szemben kialakított elutasító  

álláspontjukat. Ismeretes, hogy főként a Kautsky-fémjelezte „ortodoxia" 
háttérbe szorította, jobban mondva mell őzte Marx filozófiai örökségét. 
A közép-európai szociáldemokrácia szellemi arculatára — többek között 
— a pozitivista ihletettség ű  „tudományosság" nyomta rá bélyegét. Egy-
oldalú és gépies gazdasági determinizmus, természettudományos fo-
gantatású társadalmi evolucionizmus, biologizáló erkölcsszemlélet volt 
továbbá jellemző  erre az irányzatra, amelynek olasz, illetve magyar kép-
viselő inél még más, a helyi adottságokból fakadó ideológiai mozzanato-
kat találhatunk. 

Gramsci és Lukács nem fogadta el a hagyományossá vált Marx-
-képet. Mindketten arra törekedtek, hogy helyébe a maguk koncep-
cióját állítsák. Szinte lehetetlen összesítetten megfogalmazni vala-
milyen, a két gondolkodónál fellelhetđ  marxizmus-modellt. Ne feledjük, 
külön-külön járták ők végig — megpróbáltatásokban, drámai összecsa-
pásokban nem szűkölködő  —útjukat, amelynek során felfogásuk is mó-
dosult. Míg Lukácsnak megadatott, hogy egy hosszú, mindvégig ter-
mékeny élet folyamán — akár sorozatos önrevíziók árán — alkotó tervei-
nek jó részét megvalósítsa, Gramsci öröksége börtönben írt töredékek-
ben maradt ránk. Lukács több változatban is beszámolt szellemi pályá-
járól. Vissza-visszatért régebbi önkritikáira, meghaladott nézeteire. Ma-
gyarázta fordulatait. Grarnscinál viszont csak leveleiben elejtett vallo-
másokból, esetleg széljegyzetekb ő l tudjuk gondolatvilágának változá-
sait utólag rekonstruálni :  

A Gramscit és Lukácsot rokonító vonások kiemelése viszont már csak 
azért sem nehéz, mert ehhez bizonyos támpontot maga Lukács nyúj-
tott. A Tőrténelem és osztálytudat cím ű , sok vitát kiváltó könyvét kom-
mentálva a következőket írja: ,,... ezt a könyvet mint a húszas évek 
termékét, mint a Lenin és a 17-es forradalom kiváltotta események 
elméleti visszhangját kell felfogni, Gramsci és Korsch hasonló jelleg ű  
írásaival együtt, minden, gyakran lényegbeli éllentét ellenére, amely 
ezek között az írások között megnyilvánul."'(Elgondolkoztató, hogy 
a közös indulást meghatározó történelmi tényez ők tudatosítása elle- 
nére, mind Lukácsnál mind Gramscinál kevés utalást találunk egymás 
nézeteire. Ez a hiány Gramsci esetében könnyen megmagyarázható, 
hisz börtönben dolgozott, s rövid id ővel szabadulása után maghalt, 
de Lukács megérte Gramsci újrafelfedezésének els ő  éveit, s így 
szűkszavúságát nehezen lehet indokolni.) E — mondjuk kissé zavaró —
körülmény ellenére, most itt van az ideje választ keresnünk arra a 
kérdésre, hogy milyen szellemi el őzmények készíthették el ő  Gramscinál 
és Lukácsnál az említett forradalmi eseményeknek egymással érintkez ő  
elméleti megközelítését. 

A felelet keresésében vissza kell kanyarodnunk az összekapcsoló-
-serkentő  eszmei indítékokhoz. Nyilván, Gramscit és Lukácsot ideológiai 
síkon nem csupán az közelítette, amit unisono elutasítottak, hanem f ő -
ként az, amit mindketten eszmegerjeszt őként elfogadtak. Mindenek-
előtt azok a gondolkodók kötötték őket össze, akiknek sokat köszön-
hettek. 

Itt van például Georges Sorel, aki Gramscira Labriola közvetítésével, 
Lukácsra pedig Szabó Ervin útján hatott. Tudjuk, Gramsci a történelmi 
blokk fogalmát, amely oly központi helyet foglal el nézeteinek 
rendszerében, Sorelt ő l vette át. Lukács pedig kifejti, hogy.társadalmi-
-politikai nézeteinek alakulása során (még a forradalmak el őtt) került 
kapcsolatba a soreli irányzattal. Túl akart jutni a polgári radikalizmuson, 
de nem tudta elfogadni a Kautsky-féle szociáldemokrata elméletet sem. 
Szabó Ervin ebben a helyzetben hívta fel figyelmét Sorel szindikalizmu 
sára. 

Igazán mély befolyást Gramsci és Lukács szellemi pályájára Hegel 
gyakorolt. Ami az el őbbit illeti, a Gramsci-kutatás már kimutatta a 
crocei neohegelianizmus többértelm ű  szerepét az olasz marxista 
gondolatvilágában, aki pedig kézbe veszi a Börtönfüzeteket, rögtön fel-
ismerheti, milyen radikálisan új szerzőjük viszonya Hegelhez. Meny-
nyire más, mint azoké a szociáldemokrata teoretikusoké, akik a modern 
dialektika atyját szinte teljesen figyelmen kívül hagyták. 

Ha a hegeli rendszernek Lukács György filozófiájában elfoglalt helyét 
próbálnánk kielemezni, könyvet kellene a kérdésnek szentelni. Itt csak 
annak a kiemelésére szorítkozunk, hogy egyrészt már ifjúkori Hegelre-
orientáltsága sokat segített Lukácsnak a Marxhoz vezet ő  út megtalá-
lásában, másrészt pedig ugyancsak Hegel dialektikája tette számára le 
hetővé a Történelem és osztálytudat időtálló, nagy teljesítményét: az 
elidegenedésnek mint a kor központi problémájának megragadását. 
Nem mellékes az sem, hogy — Lenin filozófiai füzeteinek közlését meg 
előzve — Lukács kimutatta Marx és Hegel közvetlen kapcsolódását. Be 
számolt Lukács a Hegel-értelmezés buktatóiról is. Tudjuk, milyen di-
lemmákkal küszködött azokban az években, amikor A szellem fenome 
nológiájának szerzőjét a porosz arisztokrácia reakciós filozófusaként 
könyvelték el. És ismerjük A fiatal Hegel cím ű  m űvének viszontságait.z 

' Lukács: Utam Maгxhoz. Budapest 1971. I. köt. 21. o. 



Már az eddigiekbő l megállapítható: Gramscit és Lukácsot rendkívül 
gazdag, sokoldalú műveltségük is összeköti egymással. Hasonló továb-
bá az a mód, ahogyan e m űvelődés eredményeit a korszerű  mariz-
mus szempontjából bírálatilag éhékesíteni próbálják, noha Lukács 
esetében ez a törekvés nem mentes bizonyos ellentmondásoktól, a 
kizárólagosság és türelmetlenség átmeneti mozzanataitól. Nem túlzás 
talán annak a kijelentése, hogy az emberi kultúra é гtékejhez való viszo-
nyulásukban napjaink dialógusainak sok lehetőséget magában rejt ő  
előzményeit ismerhetjük fel. Ez a mozzanat is jelzi, milyen ígéretes fej-
lődés szakadt meg a h4zas évek marizmusát jellemz ő  változatosság 
megszűnésével, milyen termékenyít ő  lehetőségek maradtak kiakná 
zatlanul az élénk vitaszellem felszámolásával. Gramsci és Lukács 
hagyatékának élelmezése e tradícióhoz való ragaszkodást, illetve 
visszatérést is szolgálja. 

Itt volna az alkalom megvizsgálni, milyen méhékben merített (merít 
hetelt) a két gondolkodó mind a hiteles Hegel-értelmezésben, mind az 
utóbbi évtized eszmei megújulásában oly nélkülözhetetlen funkciót 
teljesítő  fiatal Marxból. A kérdésre adandó válasz Lukácsnál egyszer ű . 
Ö maga számol be arról, hogy fő  figyelme már 1917-ben Mar fiatal-
kori írásaira irányult, s ezeket a Mehring-féle kiadásból ismerhette meg. 
Később (1930 táján) Moszkvában alkalma nyílott a Gazdasági-filozó-
fiai kéziratok már teljesen rekonstruált szövegének elolvasására. Ez 
az élmény tette lehet ővé, hogy az ifjúkori m űveket Marx „világszemléle 
tének összképébe" bevonja. Gramsci írásaiban (tudomásom szerint) 
nincs nyoma annak, mint ismeri a számára nyilván szintén hozzáférhet ő  
Mehring-féle válogatásból vagy a kés őbb közölt ifjúkori m űvekből. Dön-
tő  azonban, hogy gondolatai a szocialista elméletnek a fiatal Marx hu-
manizmusa által-is táplált fellendülésébe torkollnak. 

Az egymással érintkez ő  szellemi forrás ~iidékek áttekintéséb ő l nem 
maradhat ki a nemzeti kultúrák szerepének, fajsúlyának felmérése sem. 
Elég egy pillantást vetnünk Gramsci m űveinek taпalomjegyzékére, hogy 
megállapíthassuk: nézetei mélyen az olasz valóságban, az olasz 
műveltségben gyökereznek. Tanulmányozásuk arról gy őz meg, hogy ez 
a gondolkodó, akinek sikerült a korabeli világ számos alapvet ő  ten-
denciáját és ellentmondását racionalizálni, a legszorosabban kapcsoló-
dott hazájának múltjához, hagyományaihoz és korabeli viszonyaihoz. 
A reneszánsz, a Risorgimento, a kortárs olasz politikai és kulturális-m ű -
vészeti élet legfőbb jelenségei szolgáltatták elméleti általánosításaihoz a 
közvetlen alapokat és viszonyítási rendszert. Élhet ő , hogy az 
egyetemesnek s a sajátosnak ez a szintetikus szemlélete a szocializmus 
olaszútjának megtalálására irányuló törekvéseket er őteljesen serken- h 
tette. Lukács György, aki oly otthonosan rttozgott az európai, különösen 
pedig a német szellemi életben és nagyon sok id őt töltött távol hazá 
jától, életm űvét a magyar kultúra részének tekintette. Többször (utol-
jára egy interjúban) vallott arról, milyen meghatározó volt Ady hatása 
egész ideológiai fejl ődésére. A sokat támadott-vitatott Blum-tézisek 
(1928) pedig arról tanúskodnak, hogy szerz őjük az emigrációból is való-
san mérte fel a magyar társadalomalakulás alapvet ő  tendenciáit, a tör-
ténelmi pillanat szabta fő  feladatokat. El őrelátta és felvázolta a nép-
front stratégiáját. 

Ezek után megkísérelhetjük, hogy Gramsci és Lukács koncepciójának 
néhány vonását felvázoljuk. A marxista filozófia fejl ődésérő l írt, alapos 
tájékozottságról tanúskodó könyvében Hanák Tibor abban látja  Gram-
sci, Lukács és Korsch felfogásának közösségét, hogy a társadalmi 
bölcseleti kérdéskör szuverén kezelése során — bizonyos voluntarista 
beütésekkel — az elidegenedés s a gyakorlat mozzanatát emelték ki. Ha 
a voluntarista min ősítést nem is találjuk mefelel őnek a Gramscit és Lu-
kácsot valóban jellemz ő  törekvésre, hogy a szubjektív tényező  szerepét 
nyomatékosítsák s így az egyszer űsítő , egyoldalúan értelmezett de-
terminizmust háttérbe szorítsák, a jellemzés egészével egyet kell é гte-
nünk. Mindkettőjüknél valóban kimutatható az er őfeszítés a huszadik 
század első  évtizedeiben létező  kapitalizmus kritikai elemzésére, vala-
mint az igyekezet, hogy az analízis alapján a társadalmi forradalom 
korszerű  elméletét kidolgozzák. Gramsci és Lukács élelmezésében a 
marxizmus a praxis filozófiája, olyan világnézet, amely els ősorban tár-
sadalmi erőnek tekinti magát. A társadalmi átalakulást hivatott el őké-
szíteni és szolgálni. 3  

A filozófia s a társadalompolitikai elméletek múltbeli hagyományához, 
az egész emberi muvelődéshez való viszonyukból is következ ően, 
Gramsci és Lukács sohasem fogadta el a marxizmus kanonizálását. 
Ezt a tant ők nyitott, önmaga újabb maghaladására képes eszmerend-
szernek fogták fel. A történetiség mozzanata mindkét gondolkodó 

2  EgyBottigellihez írt levelében (1957. április), az Esztétika megjelenésének esélyeit latol-
gatva, Lukács emlékeztet arra, hogy A fiafal Hegelnek tíz évet kellett várnia (1938 és 
1948 között), míg Zürichben és Bécsben napvilágot láthatott. (Vö. N. Tertulian: Lukács 
im Eck. Neues Forum 1980. 315-316. o.) 

s Hanák Tibor: Die Entwicklung dér marxisBschen Philosophie. Basel—Stuttgart 197 6 . 

számára rendkívül becses volt; ez biztosította számukra, hogy a 
marizmust szintén történelmi, vagyis szüntelenül alakuló s végül meg-
haladható világnézetként é пékeljék. Az elmélet és a gyakorlat dialekti-
kus egységében fejlesztett filozófia Gramscinál tömböt alkot a tö гté-
nelemmel. Nem választható el t őle, nem szigetelhet ő  el a politikától.. Lu 
kács szintén hangsúlyozza a marxista filozófia s a munkásosztály har-
cának, tö гténelmj szerepének szerves összefüggéseit. Ha marxista fej 
lődéséről közzétett önkritikai hangvétel ű  pályaképében Lukács arról ír, 
hogy a Történelem és osztálytudatban található praxis-fogalom, illetve 
a forradalmi gyakorlat koncepciója itt még „fellengz ős":lesz űkíti és eltor-
zítja a gyakorlat fogalmát, akkor kétségtelen, hogy ebben a munkában 
tételeztetik az alany s a tárgy egységét létrehozó gyakorlat, a pro-
letariátus tö пénelmi gyakorlata. A munkásosztály forradalmi praxisa —
állítja Lukács — megszüntetheti azt az állapotot, amelyben osztályok, ré-
tegek és egyének pusztán tárgyai a töhénelemnek. Engelsszel polemi-
zálva, Lukács lényegében helyesen tapint rá a munkán alapuló, de nem 
a munkára szorítkozó, a közvetlenségen túlemelked ő , átfogó gyakorlat 
jelentőségére. Ez a teljesítmény is Gramscihoz közelít, aki szintén 
tág, globális éhelemben használja a gyakorlat fogalmát. Az olasz 
marxista megközelítésében az elmélet már nem csupán kiszolgálja a 
gyakorlatot, hanem annak a dialektikus egységnek az egyik eleme, 
amely éppúgy lehet ővé teszi, hogy valamely gyakorlat alapján új elmélet 
szüléssék, mint azt, hogy az új elmélet egy megújhodó gyakorlat el-
indítójává váljék. 

A Gramscira töпénő  néhány hivatkozás egyikében Lukács György 
egyeté гtését fejezi ki a Börtönfüzetek szerzőjének felfogásával az ideo-
lógiák válfajait és funkcióját illetően. A Hans Heinz Holzzal, Leo 
Koflerrel és Wolfgang Abendroth-tal folytatott beszélgetésében igazat ad 
Gramscinak, aki kétféle ideológia-fogalmat különböztet meg. Az egyik 
annak a jelenségnek a megjelölésére szolgál, hogy az emberek tudata 
osztályhelyzetük által, az egyes tö пénelmi korszakok m űvelődése pedig 
társadalmilag meghatározott. Ezt a megállapítást Lukács az elemi 
marxista tételek közé sorolja. Másrészt, az ideológia Gramscinál a hamis 
tudatot, a valóságra tö пénő  torzított reagálásokat jelenti. É гtelmezésé-
nek felelevenítésével Lukács nem csupán saját álláspontját kívánta le-
szögezni, hanem — feltehetően — arra is célzott, mennyire időszerű  vála-
szokat találhatunk mai vitáinkban a nagy olasz marxistánál. 

A két nagy marxista gondolkodó szellemi curriculum vitae-jének ösz-
szehasonlító tanulmányozása etikai nézeteik egybevetésében mutat-
kozik (legalábbis számunkra) különösen gyümölcsöz őnek. Gramsci 
nem készült egy Etika megírására, mint Lukács (aki egyébként ezt a 
tervét nem valósíthatta meg), ám erkölcsi vonatkozásokban mindket-
tőjük élete és m űve gazdagnak, illetve gazdagon kiaknázhatónak ígér-
kezik. 

A századelő  egyébként kedvezett az erkölcstan számára. A t őkés tár-
sadalom s benne a munkásmozgalom fordulóponthoz jutott. A válság 
kritikai és önkritikai elemzéseket sürgetett. Új döntések elé került az 
egyén, akinek szerepe hirtelen megn őtt abban a történelmi pillanatban, 
amikor mind a nagyvilágban, mind a mozgalomban problematikussá 
váltak. Az etikai gondolkodás is f őként olyan körülmények között bonta-
kozhat ki, amelyek alkalmasak arra, hogy az abszolutizáló törekvések és 
felfogások hívságos jellegét félreismerhetetlenné tegyék. Az els ő  világ-
háborút követő  forradalmi hullám felfokozta a tömegek alkotó kezdemé-
nyezését. A „mit tegyünk?" és a „ki kit" dilemmáinak feszültségei az er-
kölcs területén is ott vibráltak. Beidegz ődött szabályok váltak hirtelen 
elavultakká; a tömegek spontán mozgásában új elvárások, új — meg-
fogalmazásra váró — normák születtek. 

Lukács az első  világháború, a II. Internacionálé kudarca, a közeled ő  
forradalom s az éggéni fejl ődésben beálló fordulat ösztönzésére fordult 
az erkölcstan felé. Életbevágó politikai-erkölcsi dilemmáira keresett 
válaszokat, az elméleti megoldásokat pedig f őként az etika terén 
dolgozta ki. A fiatal Lukácstól sohasem állott távol a morál kérdése. Ez 
az érdeklődés közelítette Kierkegaard-hoz is, akinek etikai életvitele 
mély hatást gyakorolt rá. Alapvet ően azonban a társadalmi-politikai cse-
lekvés igénye, a küszöbön álló forradalom kiváltotta konfliktusok kész-
tették etikai elmélkedésre.° 

^ Az Utam Marxhoz előszavában arról számol be, hogy A lélek és a formák című  kötetben 
összegyűjtött esszék az etika s az esztétika határterületein mozogva, filozófiai indulását 
fejezték ki. Ezt a metamorfózist a korabeli magyar viszonyokkal, a Magyar ugarral szem- 
ben érzett erkölcsi felháborodás fűtötte. tukács eltnondja továbbá, Kierkegaard tanul- 
mányozása is arra késztette, hogy az etika és az esztétika szerkezetét a valósághoz 
viszonyítsa. Arra törekedett, hogy a két kutatási ág kategóriáit az él ő  ember valóságát 
és gyakorlatát formáló elvekként kezelje. Közben túljutott Kanton, akinek kategorikus im-
peratívusza nem elégítette ki, majd Hegelnél sem talált megfelel ő  választ. Romantikus an-
tikapitalista lázongása nem fogadhatta el Hegel kibékülését a valósággal. Ibsennél, 
Tolsztojnál, Dosztojevszkijnél, Go ttfried Kellernél, s mindenekelőtt Goethénél keresett 
e lázongást kielégítő  elveket — erre az egész korszakára pedig az a kett ősség volt jellem-
ző , amelyet ó a marxizmus felé történ ő  közeledés, a politikai aktivizálódás és az etikai 
idealizmus közötti ellentmondásban jelölt meg. 



Nézeteinek alakulásában küls ő  és belső  tényezők együttes hatása 
munkált. Ő  maga számol be arról, hogy az els ő  világháború a filozófia vi-
lágmegváltoztató hivatását nyomatékosította benne, ez viszont az 
etikai tendenciákat helyezte el őtérbe. 1917 tavaszán a Szellemi Tudo-
mányok Szabadiskolájában az etikáról tartott el őadás-sorozatot, majd a 
Társadalomtudományi Társaságban a konzervatív és haladó idealiz-
mus körüli vitába bekapcsolódva, els ősorban a politika és az etika he-
lyes viszonyát próbálta az idealista dialektika segítségével tisztázni. 

Míg Hanák Tibor Rosa Luxemburg és Szabó Ervin eszméinek szere-
pét hangsúlyozza, Hermann István a Galilei-kör és Ady befolyását ismeri 
fel Lukács etikai nézeteinek alakulásában. Ennek a mély átalakulásnak 
a folyamatában Kant, Fichte és Hegel eszméivel szembesíti magát, 
hogy különböző  ütemben és mértékben emancipálódjék hatásuk alól. 
Tény, hogy az az etikai idealizmus, amely Lukácsot és barátait mint 
tősgyökeres élelmiségi csoportosulást szemléletileg ebben az id őben 
jellemezte, haladó jelleg ű  volt. Ez a körülmény természetesen nem biz-
tosított védelmet a gondolati válságokkal és politikai megtorpanásokkal 
szemben. Lukács Györgynek azonban sikerült őket meghaladnia. ATak-
tika és etika cím ű  kis tanulmány megírása (1919) jelzi a fordulatot, majd 
ezt követi belépése a kommunista pártba. 

Részben még a Taktika és etika megjelenése el őtti idő bő l származ-
nak A bolsevizmus mint erkölcsi probléma, A kommunizmus erköl-
csi alapja és Az erkölcs szerepe a kommunista termelésben című  
tanulmányai, amelyek között szoros tematikai-felfogásbeli összefüggés 
állapítható meg. Noha régi írásainak újrakiadását kísér ő  magyarázatai 
ban Lukács már csak muzeális érték űeknek min ősíti, a mai olvasó még-
sem találja porosaknak őket. Sok problémára lel bennük, s olyan dilem-
mákkal és konfliktusokkal találkozik oldalaikon, amelyekkel nem sz űnt 
meg küszködni. 

A bolsevizmus mint erkölcsi probléma erőteljesen exponálja a szo-
cializmus és a demokrácia viszonyában rejl ő  dilemmát, s abból kiindul-
va, amit „a marxi tö пénetfilozófia utópikus posztulátuma"-ként, egy eljö-
vendő  világrendre vonatkozó erkölcsi célkitűzésnek Iát, e cél s az alkal-
mazott eszközök konfliktusos viszonyát elemzi. Lukács ebben az írás-
ban még nem adta fel etikai idealizmusát, nem tudja elfogadni a szocia-
lizmus erőszakos forradalom útján történ ő  megvalósítása és a demok-
rácia összeegyeztetésérő l szóló eredeti lenini koncepciót. Érdeme vi-
szont, hogy figyelmeztet: a puszta szociológiai ténymegállapítás még 
önmagában nem szavatolja a szabadság meghonosodását a proletariá 
tus győzelme után. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzék, a demokratikus 
rend akarása szükséges. 

A kommunizmus erkölcsi alapja már a forradalom utáni élet tartal 
mát, értelmét feszegetve kategorikusan kijelenti: az osztály nélküli 
társadalomnak az emberek közötti megélést és kölcsönös szeretetet 
kell biztosítania. Ez igazolja létét, csak ez a humántilalom ad értelmet 
a harcnak, a forradalom gy őzelméért hozott áldozatoknak. Lukács azon-
ban azt is el őrelátta, hogy a gazdaság átalakítása önmagában — az em-
berek megfelelő  előkészítése, átnevelése nélkül — nem hozza el az 
eszményi közösséget. Innen ered akulturális-erkölcsi nevelés, felkészü-
lés pótolhatatlanságának ideája. 

A Taktika és etika valóban határkő  Lukács fejl ődésében, ám jelenté 
se —érzésünk szerint — nem redukálható életrajzi szerepére. Meg ő rizve-
-meghaladva előző  írásainak és meditációinak kérdéskörét, Lukács bá-
mulatra méltó érettséggel fogalmazza meg a szocialista cél és eszköz 
megbonthatatlan egységének követelményét: a „proletariátus osztály-
küzdelme egyszerre maga acélkit űzés és annak megvalósulása". 5  
Ebbő l viszont az következik, hogy az eszköz nem lehet másnem ű , mél-
tatlan acélhoz képest, hiszen nem más, mint magának acélnak köze 
ledése önmegvalósulásához. 

A szándék fontoságának kiemelésével s az erkölcsi semlegességet 
visszautasítva Lukács a következ ő  szerfelett modern tételt írja le: „csak 
a lehetőségek levegője az, ahol az erkölcsi, a felel ősségteljes cselekvés, 
az igazi emberi cselekvés lehetséges". Majd így folytatja: „Semmiféle 
etikának nem lehet feladata az, hogy (...) elsimítsa vagy letagadja az 
emberi sors leküzdhetetlen tragikus konfliktusait." 

Ismerjük el, ez az írás, amely szerz ője szerint csak egy személyes 
politikai döntés bels ő , emberi indítékait vonultatja fel, számos, kés őbb 
fájdalmassá váló problémát jelzett, és sok mindent kifejezett abból, 
ami egy korszerű  etika alapelveihez tartozik. 

Gramsci etikai érdekl ődése, illetve írásainak a marxista etika kidolgo-
zásában értékesíthet ő  tartalma nem annyira közvetlen erkölcstani téte- 

s Lukács: Utam Marxhoz. I. m. 189. o. 

lekben, mint inkább az antropológia és történelembölcselet fel ő l érkező  
impulzusokban ragadható meg. Ilyen jelleg ű  ösztönzések természete-
sen Lukács m űvében is bőven akadnak. 

A már említett kedvez ő  társadalompolitikai konjuktúrában Gramsci 
szintén felismeri: a gyakorlat filozófiájának alkotórészei közül az etika 
sem hiányozhat. Nem tartja tehát megoldásnak az új-kantiánus vizeken 
evező  szocialista doktrinérek kísérletét, hogy a marxizmust Kant etiká-
jával fejeljék meg. Ezt annál is inkább elutasítja, mert — akárcsak Lukács 
 — ő szintén fenntartásokat táplál a königsbergi filozófus erkölcstani néze-

teivel szemben. Bírálja — többek között — a kanti maximát: „Gselekedj 
úgy, hogy akaratod elve hasonló körülmények között egyetemes 
emberi törvényhozás elvévé lehessen." Ez a maxima — szerinte — egy- _ 
részt nem oly egyszer ű  és kézenfekv ő , mint első  pillantásra látszik, 
másrészt viszont csak olyan közhelynek tekinthet ő , amely egy „világ-
méretű " konformizmust feltételez. 

A Börtönfüzetek jellegének megfelel ően, Gramsci etikai nézeteit kü-
lönböző  — nem mindig összefügg ő  —eszmetöredékekbő l és megjegy-
zésekbő l kell kibányászni, illetve összeállítani. Ami etikánk antropológiai 
és társadalomfilozófiai megalapozásához nyújtott eszmei indítékait illeti, 
abból a meggondolásból indulhatunk ki, hogy Marx számára a „van" és a 
„kellés" mindig egységet alkot. Ezt az egységet a történelmi praxis mint 
forradalmi-kritikai tevékenység biztosítja. Ismeretes, hogy Marx mindig 
elutasította a moralizálást, de ebben az elhatárolódásban nem valami-
nő , tévesen neki tulajdonított erkölcsellenes álláspont nyilvánult meg, 
hanem az az igyekezet, hogy pontosan a fenti egység jegyében az er-
kölcs megvalósulását segítse el ő . Erkölcsprédikálás helyett a gyakorlat-
ba átültetett humánus erkölcsöt szorgalmazta. A „kellés" mint a válto-
zásra, amásképpen-levésre irányuló jellegzetesen emberi törekvés, 
amelyet a még-nem-létez őbő l, a lehetőségbő l merítő  remény is táplál, 
a „van"-t átalakító gyakorlatot serkenti. Ily módon Gramsci alapvet ő , 
vagy ha úgy tetszik, központi kategóriája, a széles értelemben vett gya-
korlat a marxista etika számára is szilárd alapot kínál. Ebben az össze-
függésben kell Lukács György gyakorlat-fogalmát is értékelnünk. 
Gramscinak és Lukácsnak a tölénelmi, forradalmi praxisról szóló fel-
fogásában a hiteles emberi szabadságnak, az erkölcs igazi і közegé-
nek társadalomontológiai alátámasztását találjuk. 

Ezt az alapozást egészíti ki az emberr ő l mint a praxis lényér ő l meg-
fogalmazott — Gramscit és Lukácsot szintén összeköt ő  — antropológiai 
elmélet. A Börtönfüzetek értelmezése szerint az ember tev ő leges relá 
ciók összességeként, mint folyamat jelenik meg. Viszonyát a természet-
hez és társaihoz mindenekel őtt tevékenység és tudatosság jellemzi. Ön-
alakítása, személyiséggé formálódása azoknak a viszonyoknak átala 
kítása során történik, amelyeknek ő  az „összecsomósodási pontja". 

A lehetőséget valósággá változtató, új lehet őségeket feltáró, s ezzel 
saját szabadságát tágító, alkotó ember szembefordul az elidegenedés 
sel, az emberi gyakorlat kiemelése olyan teljesítménye, amelyet külö-
nösképpen az elidegenedések leküzdésére irányuló törekvésben lehet 
igazán felbecsülni. Es ebben a vonatkozásban újabb Gramsci—Lukács 
összefüggésre bukkanunk. Láttuk, a Történelem és osztálytudat szer-
zőjét illeti az érdem az elidegenedés rendkívüli jelent őségének tudato-
sításáért. Ezzel — közvetve — az erkölcsi elidegenedésre figyelmeztetett, 
illetve az embertő l elidegenült, az ember fölé kerekedett erkölcs felszá-
molására ösztökélt. Az erkölcsi elidegenedés megszüntetése viszont 
csak az emberi viszonyok humanizációja révén, magában a gyakor-
latban, a valóságban mehet végbe. A marxista etika éppen annak a moz-
galomnak, annak a gyakorlati folyamatnak az erkölcsi tudata, amely 
valaminő  morális „hosszú menetelés"-sel közeledik e távoli cél felé. 

Sok etikailag „hasznosítható" gondolatot rejt magában a lukácsi tota-
litás-fogalom, s a Gramscinál központi szerepet betölt ő  „történelmi 
tömb", valamint a „katarzis" fogalmainak egybevetése. Id őrendben első -
nek Lukács György jelentkezett a hegeli fogantatású, Marxnál f őként 
ifjúkori műveiben és később ugyancsak központi helyet elfoglaló kate-
góriával. Lukács nagy jelent őséget tulajdonít annak, hogy el őtérbe állí-
totta ezt a szociáldemokrata elméletíróktól szintén feledésbe süllyesz-
tett fogalmat. Leninhez mérve azonban teljesítményét, önkritikusan újra 
megállapítja, hogy míg Leninnél a totalitás felé mutató tendenciák meg-
újították a marxi módszert, őnála „egy- hegeli — túlfeszítettség keletke-
zett". Ezen azt éhi, hogy a totalitás fogalmát a gazdasági motívum el-
sődlegességének tételével állította ellentétbe. Nem ide tartozik most an-
nak a tisztázása, nem tekinthet ő-e ugyancsak „túlfeszítettnek" ez az ön-
kritika is. 6  Vizsgálódásunk számára az mutatkozik inkább konkludens- 

6  Lukács hosszú, hányatott élete során gyakran gyakorolt önkritikát. Magatatását e tekin-
tetben is bizonyos ambivalencia jellemezte. Egyrészt súlyos, kényszeritó helyzetekben 
puszta önvédelemnek tekintette az önbfrálatot, nem is „takarékoskodott" vele. Másrészt 
azonban mélyen etikusan viszonyult önmagához, a /elfogásában, pályájában megnyil-
vánult tévedésekhez, hibákhoz. 
Egy Laura Boellanak, Guido Nerinek és Amedo Vigorellinek adott hosszabb interjújában 
(Telos 1978-79/38.) Heller Ágnes rámutat arra, hogy Lukács nagyon szigorú volt önma-
gához és kérlelhetetlenül leszögezte felelósségét bizonyos — kés бbb hibásnak ítélt —
téves felfogásokat és lépéseket illetбen. Egy alkalommal ki is jelentette: „Életem kudarc 
volt" 
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nek, hogy (Hermann István megfogalmazása szerint) a totalitás tol-
mácsolta társadalmi tendenciában „els ősorban etikai indítékokból, 
másrészt azonban konkrét történelmi praxis szempontjából mintegy 
összefoglalódnak a legfontosabb emberi törekvések.' A totalitás — az 
elmélet és gyakorlat egységében — mintegy összesítetten, s ű rítve 
közvetíti az antropológiai, az etikai s a praxisfelfogás jellemezte törté-
neti megközelítéseket. 

Nem tűnik tehát erőltetettnek, ha ezt a globális, s a felépítmény tev ő -
leges funkcióját kiemelö szemléletet Gramsci említett fogalmaival, illetve 
felfogásával rokonítjuk. 

A „történelmi blokk" fogalma ugyanis Gramscinál azt jelenti, hogy az 
alap és a felépítmények egységet alkotnak: „a felépítmények bonyolult, 
ellentmondásos és heterogén egésze a társadalmi termelési viszonyok 
egészének a tükröz ődése".e Ez a blokk, ez az egység ugyancsak a 
praxisban, a történelmi-társadalmi gyakorlat révén valósul meg. Az ilyen 
módon létező  és működő  egység.tétele félreélhetetlenül szakít minden-
fajta ökonomizmussal, az egyoldalú gazdasági determinizmust képvi-
selő  felfogásokkal, s a kölcsönhatáson túlmen ően exponálja a felépít-
mények szerepét. A „katarzis" fogalma e szerep hitelesebb kifejezését, 
illetve megértését segíti el ő : annak a folyamatnak a megjelölésére szol-
gál, amelyben a struktúra az emberek tudatában felépítménnyé lesz, 
Gramsci szavaival élve, „felépítménnyé dolgozódik át". Az „ átdolgo-
zódás" több mint tükröz ődés. Miközben a struktúra felépítménnyé alakul, 
maga is megváltozik. Az emberre nehezed ő  külső  erőbő l, az embert 
meghatározó és passzíwá tev ő , az embert önmagához asszimiláló 
tényezőbő l a szabadság közege bontakozik ki. A katarzis mindig te-
vékenységet feltételez. Maga is része a „történelmi blokk"-ot megvaló-
sító emberi gyakorlatnak. Az átmenet az objektívb ő l a szubjektívbe egy-
ben a szükségszer űségből a szabadságra való átmenet. És ezzel már az 
erkölcs küszöbén vagyunk. A szabadság közegévé min ősült struktúra 
ugyanis Gramsci szerint — „ új etikai-politikai formák megteremtésének 
eszközévé, új kezdeményezések eredetévé vált. 9  A katartikus mozza-
nat rögzítését Gramsci a gyakorlat filozófiájának kiindulópontjává teszi. 
Náfa a katartikus folyamat egybeesik azoknak a szintéziseknek a soro-
zatával, amelyek a dialektikus folyamatból adódnak. Ehhez talán még 
azt lehetne hozzátenni, hogy a gyakorlat filozófiájának kezdetét alkotó 
katarzis e filozófiaszerves részét alkotó etika kezdetét is jelenti. 

De mit értsünk új etikai-politikai formákon? Mi a tanalma a Gramscinál 
oly nagy erővel nyomatékosított erkölcsi-kulturális reformnak? Egy új 
társadalom perspektívájában, ezek a čélok és feladatok (a megújhodó 
erkölcs és m űvelődés közvetítésével) egy új életmód — és felfogás —
kialakítását, az ember átformálását posztulálják. Semmi sem állna távo 
labb a gyakorlat filozófusától, mint valamilyen önmagában vett erkölcs 
nemesítő  akció szorgalmazása. Ember- és társadalomfelfogásához 
híven, Gramsci a kulturális-erkölcsi reformot, az ember megváltozta 
tását is a gyakorlatban, a gyakorlat révén látta kivihet őnek. Ama pra 
xisnak az erővonalaiban gondolta el, amelynek során az ember nem csu-
pán külső  viszonylatait módosítja, hanem önmagát is megváltoztatja. 
Ninčs erkölcsi tökéletesedés az elszigetelf egyén esetében. Már csak 
azért sem, mert az erkölcs minimálisan az Én és Te viszonyra épül. De 
ezen túlmenően, Gramsci azt fejtegeti, hogy éppen a tö пénelemalakító 
gyakorlat sodrában változó ember tudja csak igazán képességeit és 
alkotó energiáit kibontani. 

Nem erő ltetett közös nevező re hozni ezt az erkölcsöt és közéletiséget, 
etikát és politikumot összeköt ő , a gyakorlati erkölcs marxi felfogását 
továbbéltető  koncepciót Lukács György demokratikus erkölcstani néze 
teivel. A Hans Heinz Holzzal, Leo Kofflerrel és Wolfgang Abendroth-tal 
folytatott — már említett — beszélgetésben a m űvészet, a tudomány, s az 
etika szempontjából, másrészt pedig az egyszer ű  emberek életében, 
gyakorlatában megvalósuló erkölcsi teljesség lehet őségére, illetve érté-
kére utalt. Megállapította, hogy az etika történetében számon tartott 
elmélétek arisztokratikus jelleg űek voltak: eszményt és modellt főként 
egy szűk elit számára kínáltak. Lukács viszont Goethére hivatkozik, mert 
őbenne látja azt a lángesz ű  alkotót, aki az Egmont-ban, a Wilhelm Meis-
terben és a Herman és Dorotheában éppen a régi elő ítéletekkel 
szakító, új erkölcsöt teremtő  embereket elevenítette meg. Ezzel —
állapítja meg Lukács — Goethe a m űvészet eszközeivel ért el olyan 
eredményeket, amelyek őt a legnagyobb etikai gondolkodókkal egyen 
rangúvá teszik. 

Figyelemre méltónak és aktuálisnak mutatkozik még — az el őbbi vizs 
gólódással érintkező  —újabb összehasonlítás, amely arra a kérdésre 
keres választ, miként viszonyult a két gondolkodó az utópizmushoz. 

' Hermann István: Lukđcs György gondolatvilága. Budapest 1974' 131. o. 
8 Antonio Gramsci: Filozófiai íгđsok. Budapest 1970. 95. o. 
ч  uo. 95. o. Kiemelés tölem —0. E. 

E komparatista visszapillantás id őszerűségét két nemrég lezajlott heves 
vita is alátámasztja. Az egyik polémia magának az utópiának a jellegét 
és funkcióját, a jöv őkutatáshoz, a szociológiához stb. való viszonyát fir-
tatta. A másik (az előbbit mintegy folytatva) azt boncolgatta, mi volt 
a múltban, s mi lehetne a jelenben az értelmiség és az utópia kapcsolata. 
Évekkel ezelőtt nagy port kavart fel Helmut Schelsky nyugatnémet szo-
ciológus könyve (Die Arbeit tun die anderen), amely azt bizonygatta, 
hogy a fejlett tőkés országok (új-)baloldali értelmisége egy világi üdvtant 
hirdető  papsággá alakult, s ily módon próbálja a hatalmat megszerezni, 
illetve megtartani. A rendszeresített salzburgl humanista-vitanapokon 
1976-ban ugyancsak az írástudók és utópiák viszonya került sz őnyegre. 
Megszületett ott az új tétel is: búcsú az utópiától. Ne feledjük továbbá: 
a marxizmus bírálóinak régi törekvése annak kimutatása, milyen nagy 
fajsúllyal van jelen Marx elméletében a chiliasztikus vagy prófétai mes-
sianizmus, s ha mindezeket most — ebben az összefüggésben —újból 
említjük, a szóbanforgó összehasonlítás érdekessége-haszna vitatha-
tatlannak látszik. 

Önelemzéseiben Lukács többször visszatér eszmei fejl ődésének arra 
a szakaszára, amelyet ő  messianisztikus-utópisztikus szektarianizmus-
ként jelöl. A húszas éveknek a közeli világforradalom reményében, s őt 
bizonyosságában kialakult sajátos szektarianizmusa ez, amely a polgári 
világból származó intézményekkel és életformával való radikális szaki 
tást hirdette. Ez a szektarianizmus azonban nem azonosítható a kés őb 
bivel: nem volt konzervatív és határozottan állást foglalt a bürokratiz 
mussal szemben. 

Megállapítható, Lukács e tekintetben is „visszaes ő  vétkes". A Törté-
nelem és osztálytudatban fellelhet ő  messianisztikus utópizmus el őz 
ményei a háború alatt és el őtt vallott nézeteiben, munkáiban már meg 
találhatók. A regény elméletének idején — ugyancsak saját jellemzése 
szerint — valamin ő  „nevetséges utópizmus" volt rá jellemz ő , később, 
a forradalmak viharában pedig messianisztikus várakozással hitte, hogy 
a nagy megrázkódtatás és tisztulás megoldást hoz mindazokra a kérdé 
sekre, amelyekkel addig hasztalan küszködött. Ez a messianisztikus 
remény meghaladott etikai idealizmusából táplálkozhatott, s f őként az 
etikum és a kultúra kiteljesedését gátló akadályok egy csapásra történ ő  
elhárítására irányult. Az.  ilyenféle reményeknek nyilván össze kellene 
omolniuk, mint ahogyan illuzórikusnak bizonyult a világmegváltó világ 
forradalom eljövetelébe vetett, valahol tényleg a chiliazmusra emlékez-
tető  hit is. Az önkritika ebben az esetben mélyr ő l fakadhatott, s talán 
ezzel magyarázható, hogy Lukács sosem mutatkozott fogékonynak 
például hajdani eszmetársa, Ernst Bloch sajátos „reális" utópizmusa 
i ránt. 

Gramsci viszont nagy beleérz ő  képességgel vizsgálta a francia forra-
dalom előtti utópiák, s az úgynevezett filozófiai regények társadalmi 
jelentését. A lázadó, nonkonformista gondolat kifejez ődését látta ben-
nük, s arra figyelmeztetett, hogy az utópiák — az értelmiségiek tudatán át 
— a legalsó társadalmi csoportok legf őbb törekvéseit tükrözték. Morus, 
Bacon, Campanella, Fénelon, Swift és mások m űveit az eszményi 
állam megteremtésére törekv ő  énelmiségiek politikai kiáltványaiként kell 
— szerinte —értékelnünk. Ez a m űfaj, amelynek politikai-filozófiai talaja 
a humanizmusban s bizonyos fajta individualizmusban jelölhető  meg, 
alkalmasnak bizonyult arra is, hogy az értelmiség és a nép között kap-
csolatot teremtsen. 

Noha a régi utópiák jelentőségének kiemelése az optimizmus feltétel 
nélküli igenlését is maga után vonhatja, a pesszimizmus-optimizmus 
megítélésében Gramsci az, aki fenntartásokat fogalmaz meg a der ű -
látással kapcsolatban — Lukács viszont szoros junktimot teremt a pesz-
szimizmus és arisztokratizmus, s őt kultúrfasizmus között. Gramsci szá-
mára az egyetlen elfogadható lelkesedés, az egyetlen igazolható der ű -
látás az, „amely a létez ő  valóság átalakítására tör ő  értelmes akarattal, 
intelligens tevékenységgel és konkrét kezdeményezésekben megnyilat-
kozó gazdag képzelőerővel párosul". 10  Mintha Bloch docta spes-ének 
valamelyik megfogalmazását olvasnánk... 

Az összehasonlítás még folytatható. Nem volna érdektelen például 
kimutatni azt.sem , miben egyezik, s miben különbözik Gramsci és Lu 
kács véleménye a történelmi materializmus Buharin kidolgozta elméle 
térő l, hisz könyvét mindketten behatóan elemezték és bírálták. Az ilyen 
természetű  további lehetőségek ismeretében, eddigi vizsgálódásunk 
konklúziójaként arra szeretnénk a hangsúlyt helyezni, hogy minden kü 
lönbség sőt ellentét dacára, a két gondolkodó életm űve — egymást ki-
egészítve és feler ősítve — a huszadik század megújuló marxista elmé 
letét és gyakorlatát, egy szellemükben megfogalmazott etika kidolgozá-
sát sarkallja, a szocializmus és demokrácia megkerülhetetlen, szerves 
kapcsolatát tudatosítja. ❑ 

A tanulmány másodközlés A Hét c. bukaresti hetilap 1977. április 1-i száma alap- 
ján. 

0  Antonio Gramsci: Marxizmus, kultúra, m űvészet. Budapest 1965. 126-127.0' 
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LUKÁCS ÉS 
BENJAMIN - 
PÁRHUZAMOK ÉS 
ELLENTÉTEK 

1. Szándékos és véletlen 'találkozások 

Nem tudni pontosan, hogy Lukács György, mint A regény elméleté-
nek és A tragédia metafizikájának szerzője, mennyire hatott Benjamin 
klasszikus munkájának — melynek címét pontatlanul A német tra-
gédia eredetének fordítottak — keletkezésére. Err ől a hatásról még 
Richard Wolin, a legjobb Benjamin-monográfia szerz ője is csak általá 
ban és homályosan beszél . A regény elmélete, amit Benjamin kitű-
nően ismert és nagyra tartott, ihlet ője és metodológiai támasza volt 
a Traueгspiel-esszé megírásában. Az esszét a kifejezetten modern 
dráma létezéshez való jogának védelmében, Nietzsche fojtogató tekin-
télye ellen írta. 

Nietzsche elvi álláspontja világos: a görög tragédiát, amelyen kívül 
nincs irodalmi érték ű  dráma, megbénította a szókratészi kor, a felvilágo-
sodás történelmi előfutára. A kritikus gondolkodás áldozata lett el őbb 
dionüszoszi, majd apollói eleme. Az intuíciót és extázist kiszorította 

a dialektika és a szenvedély. Ám századokon átível ő  meddő  uralma 
után most Iám, hanyatlásnak indult az uralkodó szókratészi szellem. đn-
elégültsége repedezőben, s mögötte felsejlik a tragikus lemondás és 
a vágy egy új mítosz, egy új tragédia iránt. S a német zene az, különösen 
Richard Wagneré, amely betölteni hivatott az ű rt. Nem újtípusú tragé-
diára, s még kevésbé modern, nem-tragikus drámára van tehát szük-
ség, hanem az ókori tragédia életre keltésére. S mit tesz a kimondott 
szó ereje: a recreatio ex nihilo eme esztétikai stratégiáját kés őbb már 
maga Nietzsche sem tudja megváltoztatni, hiába szakít nyilvánosan 
Wagnerrel. 

Benjamin elvárásai szöges ellentétben állnak Nietzsche jóslatával. 
Akármennyire is kritizálja a felvilágosodást, az ősi tragédiához és 
mítoszhoz való visszatérést ő  is elképzelhetetlennek találja. A klasz-
szikus m űvészet és irodalom modern alternatíváinak érdemeire apellál. 
A regény elmélete, amelyre egyébként nem hivatkozik nyíltan 
Trauerspiel-esszéjében, épp e téren kellett, hogy modellként szolgál 
jon Benjamin számára. Lukács ugyanolyan elfogult volt az ókori eposz 
iránt — bár más okokból —, mint Nietzsche az i. e. VI. század tragédiája 
iránt. Lukács, akár az ifjú Nietzsche, az eposz, tragédia és filozófia egy-
másra következő  stációit a görög szellem önemészt ő  lépcsőfordulói 
nak tekintette. Ugyanakkor meggy őződéses híve volt a regénynek, a 
„problémás egyének problémás m űfajának". Hegel csak addig jelenik 
meg az ifjú Lukács m űveinek felszíne alatt (nem beszélve most Max 
Weberrő l — számára a modernség visszavonhatatlan történelmi id őszak, 
melynek vívmányait b űn elfecsérelni), amíg a történelmi pillanat legjobb 
„szócsövének" bizonyul és védelmezi ezt az új, „problémás m űfajt". 

Az ifjú Benjamin nem vesztegette idejét Hegelre, se Max Weberre, ám 
lelkesen magáévá tette A regény elmélete ajánlásait. Ez a könyv, ame-
lyet egyértelm űen — és helyesen — Nietzschéhez méltó riposztnak tekin-
tett, Vergiliusként vezette azon a tövises úton, amely végül feltárta el őtte 
a modern, nem-tragikus dráma, a Trauerspiel sajátos erényeit és ismer-
tető  jegyeit. H űen magaválasztotta modelljéhez, Benjamin az „Istent ő l 
elhagyott világ" (ezt a kifejezést, amely telibe találja témájának, a barokk 
drámának hangulatát, Lukács kovácsolta) adekvát önkifejezéseként fog-
ta fel a Trauerspielt. Az „Istentő l elhagyottság" pontos ellentéte annak az 
állapotnak, amelyet Nietzsche az Isten halála által okozottként ír le. Az 
Istentő l elhagyottságot melankólia lengi körül, s ezt Nietzsche az árja 
eltökéltséggel ellentétes szemita gyengeség tipikus eredményeként 
mélyen megvetette volna. Ám ez a melánkólia nem gátja az alkotó szel-
lemnek. A világ valóban kiürült és darabokra hullott, az igazi és termé-
kenyítő  áhítatot befelé fordulás és intézményesített vallás váltotta fel. 
Míg Nietzsche német félistenként dics ő íti Luthert, Benjamin a lutheraniz-
must egy problémás és véletlen szekularizáció utolsó felvonásának, az 
élet elveszett értelme utáni lankadt, ám önemészt ő  kutatásnak tekinti. Az 
ember mindig báb, a melankolikus írók darabjaiban: zsarnok vagy ál-
dozat, illetve mindkettő , mert a zsarnok saját patologikus szenvedélyei-
nek áldozata, az áldozat pedig saját érzelmi életének zsarnoka. Minden-
esetre a bábokból hiányzik a valóban tragikus h ősök szabadsága és cél-
tudatossága. Kétségtelenül a dráma a m űfajuk, a végkifejlet azonban 
nem szabad akarat gyümölcse, s ezért tragikus sem lehet. Ezen kívül 
a Trauerspielben, az Istentő l elhagyott világ és a bábok e modern, nem-
tragikus drámájában, a mítoszt a történelem helyettesíti. Benjamin fenti 
gondolata közvetlenül Lukácstól származik, aki ezt a modell-cserét vilá 
gosan megfogalmazta: a modern drámára vonatkozóan A modern 
dráma történetében, amit Benjamin nem ismerhetett, és a regény-
nyel — mint az eposz ellentétével — kapcsolatban A regény elméleté-
ben, amit viszont Benjamin behatóan tanulmányozott és pontosan köve-
tett. A bábok történelme „természettörténet", azaz természetivé vált, 
modern kifejezéssel megtestesült, eltárgyiasult történelem. A „termé 
szettörténet" az allegóriában, a klasszicista szimbólum ellentétpárjában 
— amely a megváltást nem keresi, hanem jogtalanul elvárja — találta meg 
adekvát kifejeződését. 

A mai napig nem fordítottak kell ő  figyelmet arra, hogy a Trauerspiel-
esszében Benjamin felhasználja az ifjú Lukács egy másik kulcsm űvét, 
A tragédia metafizikáját, s kifejezetten hivatkozik is rá. Ez a m ű  kettős 
hatással volt Benjaminra. Egyrészt, ha elfogadjuk Lucien Goldmann 
elemzését az eltárgyiasulás koncepciójának ebben az esszében való el 
ső  előfordulásáról — s én elfogadom —, akkor nem erőszakolt az a felté-
telezés, hogy A tragédia metafizikája volt a szellemi keresztapja Benja-
min koncepciójának, amely a bábok történelmét természettörténetként 
fogja fel. Az „Istentő l elhagyottság" itt új formában és kett ős szerepkör-
ben jelenik meg. A világ, amelyet elhagytak istenei, értelmét vesztett 
világ. Az értelemvesztettség azonban a halál, a puszta tárggyá válás 
állapota. Az eltárgyiasulás tehát történelmi magyarázata egy olyan hely-
zetnek, amely akár megváltásba is torkollhat, de semmiképpen sem 
egy hamis ontológia vagy mitológiai antropológia elve. S ezzel szoros 
kapcsolatban áll a Benjamin számára oly fontos másik jelentésárnyalat: 
az „Istentő l elhagyottság" a történelem hamis folyamatosságának szán-
dékos megakasztását is jelenti. Másrészt, Nietzschével folytatott vitá-
jában Benjamjn nak szüksége volt A tragédia metafizikájára. Ha ugyan- 



is Nietzsche elmélete igaz — a tragikus h ős valóban csak az eksztatikus 
istenség álarca, és a néz ő , a kórus és a h ős egyek a dionüszoszi szellem 
közösségében —, akkor a kísértés ennek a közösségi (vagy annak lát-
szó) elvnek egy veszélyes új és szintetikus mitológiában való újjáterem-
tésére nagyon is élő . Furcsa, hogy itt éppen A tragédia metafizikájának 
elitista Lukácsa siet Benjamin segítségére. A tragikus drámai színház 
nietzschei morfológiájának szándékos kifordításával magányos h ősöket 
állít szembe sorsukkal, semmiféle közösségbe nem tartozó, magányos 
nézőket ültet a nézőtérre, s közéjük ülteti Istent, aki immár nem a közös-
ség szelleme, ném a tragikus élmény alapja és lényege. Igaz, Lukács 
osztotta Nietzschének azt a véleményét — s Benjamin éppen ezt a részt 
idézi —, hogy a demokratikus korok a tragédia ellenségei. Lukácsnál 
azonban a tragédiához nem szükséges a közvélemény egyetértése, és 
a dionüszoszi vagy nem-dionüszoszi mítosz is felesleges. Mert a tragé-
diát az a magasztos szenvedély táplálja, amely a tragikus h ős empirikus 
énjét emészti, és lángjai jelölik ki azt az utat, melyen e h ős tragikus sorsa 
bevégzésének, önmaga választotta élete betet őzésének és igazolásá 
nak metafizikai alanyává válik. Ez a pre-egzisztencialista koncepció, 
még ha elitista is volt, hozzásegítette Benjamint ahhoz, hogy a tragikus 
és nem-tragikus dráma egy új felfogását szegezze szembe Nietzsche 
ama posztulátumával, mely szerint a mítosz a tragédia el őfeltétele. Ez a 
lukácsi gondolat eszközzé vált Benjamin kezében a görög mítosz nie 
tzschei értelmezésének alapos kritikájához — ennek f ő  motívuma a mí-
tosz és a tragikus ember morális szempontokon túllép ő , tisztán eszté 
tikai jelenséggé való átalakulása. 

Eddig Lukács György és Walter Benjamin szándékos találkozásáról 
beszéltem. Volt azonban egy véletlen találkozásuk is, amelyr ő l csak 
post festum, Lukács halála után szereztünk tudomást. Hátrahagyott 
írásai között ugyanis találtak — és kés őbb megfejtettek — egy német 
nyelvű  kéziratot, A „románc" esztétikája címmel, amely a nem-tragikus 
dráma, Benjamin szóhasználatával a Trauerspiel megjelenésének esé-
lyeivel foglalkozik. Az, hogy Benjamin nem ismerhette ezt a kéziratot, 
csak kiemeli álláspontjaik akaratlan párhuzamosságát. Szemléltessük 
Lukács befejezetlenül hagyott gondolatsorának összefoglalásával, mir ő l 
is van szó: a m űfaj formája eleve megköveteli, hogy minden igazi drá-
ma, ha nem komédia, tragédia kell, hogy legyen, és fordítva: a tragikus 
művek csak drámák lehetnek. Mégis, az ősi indiai kultúrától, Euripidé-
szen és Calderonon át, egészen a legmodernebb színházig, az irodalom 
történetében mindig volt a m űveknek egy olyan csoportja, amelyekrő l 
ösztönös bizonyossággal érezzük, hogy fontos alkotások, de kétség-
telenül nem tragédiák. E m űfaj neve a „románc", s legszembet ű nőbb 
formai jellemzője a boldog végkifejlet. Epikai ikertestvére a mese, amely-
ben a letűnt „aranykorok" metafizikája díszletté vált. A „románc" a 
mesébő l kikopott metafizikai mélységet drámai, már-már tragikus fe-
szültség felhalmozásával állítja vissza. A tragédiát végül is küls ő  tényezők 
mindig elhárítják; a híres euripidészi deus ex machina megoldás ezek-
nek csupán a legismertebb változata. Ebben az éhelemben a „románc" 
irracionális m űfaj, mert a jótevő  külső  hatalmak felmentő  beavatko-
zására a jellemek és a cselekmény nem adnak racionális magya-
rázatot. A tragikus dráma a szükségszer űségen nyugszik, racionális, im-
manens és szimbolikus, míg a „románc", a nem tragikus dráma, a 
Trauerspiel mindig irracionális, transzcendens és allegorikus. A tragé-
diát a szenvedély mozgatja, ezt taszítja át a h őst az empirikus létbő l 
a metafizikaiba, s hajszolja egészen a tragikus önigazolásig. A „románc-
ban" a szenvedély mindig patologikus, amennyiben a h ős tragikus célja 
ellen munkál, eltéríti és új értelemmel és eredménnyel tölti meg ezt a 
célt, a teloszt. A bölcs, a mártír és a mulier salvatrix, azaz a megváltó n ő , 
a „románc" tipikus h ősei, elcsépeltnek vagy oda nem valónak hatnának 
az igazi tragédiában, de ennek a köztes m űfajnak természetes szerep-
lő i. 

E ragyogó részlet els ő  pillantásra bizonyítja, hogy az ifjú Lukács —
félúton A tragédia metafizikája és A regény elmélete között — a „ro-
mánc" elméletével a Trauerspiel berkeibe kalandozott és számos te-
kintetben túljutott rajtuk. Habár Lukács modellje a tragédia formai, tehát 
nem szükségszer űen történelmi-filozófiai alternatíváját sejteti, a „ro-
mánc" tipikus hősei és a műfaj jellemző  irracionalitása jóval túlmutatnak 
az irodalmi forma puszta el őfeltételein. Egy olyan világ, ahol a szenve-
délyek szükségképpen irracionálisak, s őt patologikusak, ahol a bölcs 
sztoikus lemondással és passzivitással viszonyul a világ értelmetlen 
rendszeréhez, ahol a mártír — Benjamin kedvenc h őse, a zsarnok ellen-
téte —központi szerepet kap, s ahol a n ő  megváltó — mindez, s még sok 
más, egyértelm űen kirajzolja a modern „Istent ő l elhagyatottságot", 
a Trauerspiel, a nem-tragikus dráma melegágyát. Persze a „románc", 
ez a köztes m űfaj, a drámam űvészetnek csak egy változata, nem pedig 
a modern dráma egyetlen lehetséges megvalósulása, mint Benjamin lát 
ja. A „tragédia metafizikája" ett ől még érvényben marad. A sorsához 
kötött hős, ez a „mezítelen sorsával farkasszemet néz ő  mezítelen lélek" , 
a modern tragikus drámában sem veszti el létjogosultságát. Az ifjú Lu-
kács pluralizmusa és m űvészi sokszín űség iránti türelme — amit kés őbb 
fokozatosan elveszít — olyan mélyrétegeket tár fel el őtte a modern szín- 

ház központi jelenségének, Shakespeare-nek a megértésében, ame-
lyek Benjamin előtt rejtve maradtak. Benjamin ugyanis Shakespeare 
teljes életm űvét a Trauerspiel Prokrusztész-ágyába akarta beleer ő l-
tetni. Ugyanakkor ebben a véletlen találkozásban Lukácsnál teljesen hi-
ányzik Benjamin finom érzékenysége a feltör őben levő  epikus dráma le-
hetőségei iránt. 

11. Váratlan ellentét. 
az elkőtelezett művészet és irodalom 
Benjaminnál és Lukácsnál 

A radikális esztétikaekét képvisel őjének találkozásai az után is foly-
tatódtak, hogy mindegyikük a maga egyéni módján áttért a marxizmusra; 
ám e találkozások határozottan egyoldalúak maradtak. Benjamin jelleg-
zetesen nagylelkű  módján — amely olyan kellemesen eltért Adorno 
frusztrált és mérges szidalmakban tobzódó viszonyulásától — soha nem 
szűnt meg méltányolni A tőrténelem és osztálytudatot. Nem zavarta 
az a bökken ő  sem — ami valószín ű leg nem kerülte el a figyelmét—, hogy 
Lukács nemcsak megtagadta mesterm űvét, de időközben gyökeresen 
meg is változott. Benjamin örömmel fogadta a Tézisek a történelem н-
lozбfiájáról c. írást, amely 1940-ben, a tö пénelem egyik legsötétebb 
órájában keletkezett , és a Történelem és osztálytudat érdekes, sajátos 
misztikus-megváltó nyelvezet ű  fordításával a megváltás reményét ő riz- 
te. Lukács közel sem volt ilyen nagylelk ű . Az esztétikum sajátossága 
cím ű  öregkori munkájának egyik sarkalatos pontján visszatér a szim-
bólum és az allegória sokat vitatott kett ősségére a modern m űvészet-
ben és irodalomban. Célpontja a Trauerspiel-esszé, amelyet felt ű nő  tü-
relmetlenséggel és értetlenséggel kezel. Amit 40 évvel korábban, 
A „románc" elméletében a modernség szükséges pluralizmusaként fo-
gadott el, nevezetesen az allegorikus „románc" és a szimbolikus tragi-
kus dráma konfliktusokkal terhelt szimbiózisát, az a klasszicista esztéti-
kában merev, egymást kizáró, vagylagos alternatívába fordul. Vagy 
ragaszkodunk a történelem visszanyert értelméhez, „nekünk van iga-
zunk" — tehát módszerünk racionális és evilági (ami a „szimbólummal" 
egyené гtékű ), vagy reménytelenül elvesztettük ezt az értelmet, a törté-
nelem egy facies hippocratica, egy haldokló arckifejezése — módsze-
rünk irracionális, dekadens és transzcendens (ami az allegóriával 
egyenértékű ). Lukács, aki úgy gondolta, hogy megtalálta istenét és vele 
a töпénelem kulcsát, elzárkózott „az Istent ő l elhagyottság" és a velejáró 
viszontagságok elő l. 

A félreértelmezések és viszonzatlan találkozások e szomorú történe-
tének azonban van egy rejtett fejezete, amelynél azért érdemes elid őzni, 
mert alaposan megváltoztatja a két szerz ő rő l kialakult sematikus képet. 
Benjamint, aki rövid és boldogtalan életében az irodalmi közélet 
mellőzött, csaknem ismeretlen alakja volt, a jelenkor kritikátlan ha-
giográfiája egyre nagyobb magasságokba emeli. Kikiáltották „félelem 
és gáncs nélküli lovagnak", ő  lett az „utolsó értelmiségi", az Angelus 
Novus, aki — noha a sötétség beállta után kelt szárnyra — tiszta maradt 
a történelem mocska fölött lebegve. Lukács viszont a kritikusok meg-
lepően sokszín ű  köre számára (akik közt olyan ellentétes személyisége-
ket találunk, mint Deutscher, Brecht, Adorno, Lichtheim és George Stei-
ner) a megtestesült sztálinista, egy förtelmes korszak közvetett szekér-
tolója. Hadd szögezzem le most mindjárt, hogy a következ őkben nem 
akarom tisztára mosni Lukácsot. Szellemi mesterem és barátom iránt 
érzett tiszteletem és szeretetem mit sem változtat azon a történelmi 
tényen, hogy Lukács a barbár korszak iránt érzett undora ellenére, a leg-
rosszabb hegeli példát követve, kiegyezett a valósággal, ami egyre in-
kább Sztálin valósága lett. Amint az iránta érzett ellenszenv sem változ-
tatja meg azt a szintén tagadhatatlan tényt, hogy ebben a kiegyezésben 
lázadás érlel ődött, aminek az inkvizítorok is neszét fogták, s ami élete 
utolsó 15 évében a kritikus és ellenzéki marxizmus kiemelked ő  képvi-
selőjévé tette. 

S most kanyarodjunk rá Lukács és Benjamin váratlan ellentétére, arra 
a paradoxonra, amit eddig még senki sem próbált megmagyarázni. 
1936-ban, amikor Lukács a kultúra és ideológia f őpapjának, Sztálinnak 
a fizikai és szellemi foglya volt, s amikor a realizmusról szóló fontos ta-
nulmányainak elkerülhetetlen tartozékává vált a Pontifex Maximus, a 
Legfelsőbb Bíró dicséretét zeng ő  utószó, Benjamin Párizsban megírta 
ünnepelt esszéjét, A műalkotás a technikai sokszorosítás korában 
címűt. A ma uralkodó irodalmi közvélemény ég és föld kiilönbséget Iát 
Benjamin elegáns, lakonikus, szellemes és tényleg úttör ő  stílusa —
amely nagyot lendített az akkor gyerekcip őben járó filmesztétikán —, és 
Lukács hatalommal való esetlen „kényszerkiegyezési kísérlete" és kul-
turális konzervativizmusa között. Eme látszólag megtámadhatatlan és 
széleskörűen elfogadott véleménnyel szemben én Benjamin esszéjé-
nek egy teljesen másolvasatát terjeszteném el ő , amelybő l ki fog tűnni, 
hogy a modern m űvészetkritika egyik legkétségesebb — ha nem egyene-
sen reakciós —írása. A műalkotás a technikai sokszorosítás kora- 
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ban a művészetben és irodalomban alkalmazott különféle gépies sok-
szorosítási eljárások állítólagos egységes történelmi fejl ődésének fel-
tárásával kezd ődik. E folyamatot elemezve Benjamin megengedhetet 
lenül összevegyít olyan teljesen másnem ű  eljárásokat, mint a famet-
szés, nyomtatás, litográfia, fényképezés és filmezés. Ismerve, milyen 
meggyőződéses ellensége az evolucionizmusnak, csak csodálkozha 
tunk a leírás félreérthetetlenül evolucionista irányultságán, a m űvé 
szeti sokszorosítási eljárások fejl ődésének és a m űszaki haladás közna-
pi életben való alkalmazásának nyílt és elismer ő  párhuzamba állításán. 
Rokonszenvvel idézi Valé гyt: nincs különbség a m űvészileg megfor 
mált és géppel reprodukált hangok, képek stb. megjelenése és a gáz, fo-
lyóvíz, villanyáram bevezetése között. Ennek a brutálisan „iparosító" 
nézetnek — a kifinomult esztéta-arculat fonákjának — van egy rejtett 
célja: az „aura", a kisugárzódás kiküszöbölése a modern m űalkotások-
ból. Habár ezzel kapcsolatban Benjamin általában kitér ően fogalmaz, itt 
egyértelm űen állást foglal. Az „aura" a sokszorosítandó eredeti m űalko-
tás kisugárzása, az egyedi és hiteles személyiség névjegye, s mint a t ű r-
hetetlen öntö гvényüség jelét, likvidálni kell. A műalkotás a technikai 
sokszorosítás korában tudatos kiáltvány — Benjamin kifejezését hasz-
nálva — a „haladó tömegkultúra" mellett és a „reakciós egyéni m űalko-
tás" ellen. Az „aura" likvidálása egyben a hagyomány lerombolására 
is jó. Ehhez a kultuszt és rítust kell elf ű részelni, mert évezredek során 
ezeken keresztül épültek be a múalkotások a kulturális hagyományba. 
A rítus eredetileg mágikus volt, kés őbb vallásossá vált. A világosság 
korábar, átalakult a szépség önmagáért való rítusává. Problematikus volt 
kezdettő l fogva, de ebben a modern korban, amikor a „tömegek" köze 
lebb akarják hozni magukhoz a m űalkotásokat, mint ahogy sikerült 
„közelebb hozniuk" az angolvécét, a villanyt űzhelyet, a gázmelegítőt 
stb. egyenesen reakciós lett. Ilyen értelemben az „aura" likvidálása —
emancipáció. A kultikus érték kirakati értékkel való helyettesítésében 
a döntő  lépést a fényképezés tette meg, a fordulatot pedig a film, a mo-
dernségnek ez a központi m űvészete zárta le. A film többszörösen is 
emancipál. Először, a színész eredetileg „sugárzó" személyiségét, s 
egyben a befogadók értelmezési szabadságát egyetlen központi és 
kényszerítő  akarót, a rendez ő  akarata alá rendelni. A filmszínésznek 
nem lehet „kisugárzása". A filmszínész nem játszik, hanem engedel-
meskedik, produkál —ezért van szüksége a küls ődleges „kirakatérték-
re", a „sztárolásra": sugárzásától megfosztott személyiségének kiegé 
szítésére. Ugyanakkor úgy t űnik, Benjamin nem veszi észre, hogy 
pontosan ez a „központi akarat" — a színész kisugárzó személyisége 
vagy a befogadó értelmezési szabadsága iránti türelmetlenségével — a 
fő  oka az egykor nagyhatású filmek tömeges és meglep ően gyors elher-
vadásának, ennek a közismert, sokat vitatott, de soha meg nem fejtett 
rejtélynek. Másodszor, a film a befogadóból szakértőt csinál, és eltörli 
az alkotó és befogadó közötti hagyományos különbséget. Ironikus, hogy 
Benjamin fő  bizonyítéka a Szovjetunió (figyeljünk az id őpontra: az esz-
szé 1936-ban íródott!), ahol nemhivatásos színészek uralják a mozi 
világát, míg a kapitalista Nyugat megtagadja t ő lük ezt a lehetőséget. A 
mozi hatására a m űalkotásokhoz (pl. Picasso festményeihez) való 
„ reakcós" viszonyulást „haladó" kapcsolat, az ért ő  tömegek szórako-
zást és hozzáértést egyesít ő  „közm űvelődés" váltja fel, a képtárakban 
való szervezetlen bámészkodás helyett. Tehát összefoglalva: a gépi 
sokszorosítás „kulturális tömegtársadalmat" hoz létre, és Benjamin van 
annyira provokatív, hogy kihangsúlyozza ennek a társadalomnak a sajá-
tos magatartását, amely nem más, mint a kikapcsolódás állapotában 
való befogadás. 

Közismert tény, Richard Wolin is hosszasan elemezte, hogy Benjamin 
gondolatsorának ezzel az utolsó láncszemével vonta magára Adorno 
dühét. Adorno teljes „ kultúripari" koncepciója, csúcsán a „regresszív 
hallgatással", megsemmisít ő  fenomenológiája a piacra épül ő  kozmosz-
ról, ahol a piac kategóriái nem állnak meg a m űalkotás határán, hogy 
csak külso" sorsát, az elosztást befolyásolják, hanem beférk őznek a 
műalkotásba és eltorzítják emancipációs mondanivalóját — mindez 
egyetlen hosszú és szenvedélyes visszavágás volt Benjamin provoká-
ciójára. A riposzt azonban határozottan egyoldalú maradt. Adorno nem 
vette észre Benjamin súlyosan problematikus álláspontjának számos 
más forrását: kritikátlan beleszédülését a m űszaki fejlődésbe és ennek 
állítólagos „haladó" voltába, ellenséges viszonyulását az autonóm egyé-
niséghez (a szerzőéhez, a befogadóéhoz és a m űalkotáséhoz egy-
aránt), a színészt és néz őt egyaránt mozgató névtelen „központi 
akarat" felmagasztalását (amib ől — derült égbő l gumibot — a sztálini 
Szovjetunió dicsérete lesz), és a múvészi befogadás iparszer ű  megkö-
zelítésének, a „hozzáértés"-nek hozsannázását. 

Ha elfogulatlanul vizsgáljuk Lukács azon esztétikai munkáit, amelyek 
a 30-as évek eleje és az 50-es évek közepe között születtek — tehát ab-
ban az id őszakban, amikor „az emberiség második esztétikai nevelé-
sébe" menekíti filozófiáját —, ha képesek vagyunk elvonatkoztatni 
gyakran fapados stílusától és helyenként szolgai hivatkozásaitól a 
Nagy Tekintélyre, akkor Benjamin álláspontjának er ős elutasítására ta-
lálunk, amelyet ugyan nem személyesen neki címez. Lukács elmélete 
fényében a m űszaki fejlődés kritikátlan dics ő ítése, az autonóm egyé- 

niség eltörlésének szándéka és a mindenkit uraló „központi akarat" leg-
főbb hatalommá való kikiáltása a „szocialista realizmus" kiáltványaként 
jelenik meg előttünk. (Igaz azonban, hogy Benjamin e kötelességének 
olyan kifinomultsággal, kulturáltsággal és eleganciával tett eleget, 
amellyel kezdettő l fogva kizárta esszéjét a m űvészet és irodalom „hiva-
talos dokumentumainak" tárházából.) Lukács az életben és a m űvészet 
ben is az autonóm egyéniség, híve volt. Az autonóm m űalkotás az ő  
számára az emberi egyenjogúság korának hírnöke, amely, mint Marx 
megjósolta, a szabad és társult emberek világa lesz. A m űalkotások 
megfosztása „aurájuktól" ezért számára egyet jelent az egyenjogú-
sító üzenettő l való megfosztásukkal. Kétségtelen, hogy a kultuszt vagy a 
rítust át kell formálni: Lukács is támogatja a mágikus és vallási marad-
ványok lehántását a kulturális „rítusokról". Az a folyamat azonban, 
amelynek során a m űalkotás az emberiség emlékezetének tárgyiasult 
és érzéki megtestesülésévé válik, világi „rítusokhoz" van kötve, a szer-
ző  és befogadó részérő l egyaránt. A szerző  esetében saját konkrét sze-
mélyiségének meghaladási rítusára, a m űvésznél a „társadalom" által 
rábízott „társadalmi feladat", míg a befogadó esetében a katarzis rítusá-
ra gondol Lukács. A tudományos-m űszaki tudat („szakértelem") és a 
művészet befogadásának vonatkozásait szigorúan külön kell választani 
és nem szabad összekeverni. Tárgyiasító és jogosulatlan a „szakér-
telem" belekeverése a m űvészi élménybe. S végül, a m űvészet és 
befogadása nem a m űvészet tárgyának betörési folyamata a „központi 
akarat” által, hanem önnevelés a szabadság érettségére. 

Ha nem akarjuk erő ltetett szerepcserével visszájára fordítani Lukács, 
a fő-ortodox, és Benjamin, a tekintélyellenes szabad szellem, megszokott 
arculatát — ami nem szándékom, habár mindkét póluson gyökeres 
kontraszt-módosítást javasolnék —, akkor paradoxonnal állunk szemben. 
S ez nem oldható fel másként — már amennyiben feloldható — csak Plu-
tarkhosz régimódi, de bevált módján, e két tipikus modern értelmiségi 
„párhuzamos életének" felvázolásával. 

111. A párhuzamos életek 

Lukács György és Walter Benjamin élete szembeötlő  egyezéseket 
mutat. Ezek a nem pszichológiai természet ű  egyezések azzal a megha-
tározó ténnyel magyarázhatók, hogy mindketten a századvég gyerme-
kei, azaz egyéniségüket a 19. század utolsó éveinek és az els ő  világ-
háború előtti éveknek a tapasztalatai formálták. Els ő  közös vonásuk is 
pontosan ezen alapul: Benjamin és Lukács a „szabadúszó értelmisé-
giek" ünnepelt csoportjának mintaszer ű  és tudatos képvisel ője. Meg-
próbálkoztak az intézményes értelmiségi pályákra való bejutással is: 
mindketten német magántanári képesítésre pályáztak, mégpedig egy -
egy remekművel: Benjamin a Tгauerspiel-esszével, Lukács a Heidel-
bergi esztétikával , amelynek leereszked ő  bírálója Ricke rt  volt. A Magas 
Tudomány — dicsőségének növelésére — nem fogadta be őket. Lukács 
egy ideig még a magyar, kés őbb a német kommunista párt fizetett funk 
cionáriusa volt. Hatvan éves korában Budapesten kinevezték ugyan 
egyetemi tanárrá, de politikai okokból csak öt-hat évig taníthatott. Vilá-
gos, hogy egyikük sem volt képes beleilleszkedni bármilyen szervezeti 
keretbe. Ez önmagában még nem lett volna különös: az I. világháború 
utáni korszak jobb- és baloldali radikális mozgalmai telítve voltak vak-
vágányra futott értelmiségiekkel. Lukács és Benjamin azonban — s ez-
ért nevezem őket tudatos szabadúszóknak — nem vált belülr ő l frusztrált, 
sikertelen értelmiségivé. Minden megrázkódtatás nélkül túltették magu-
kat az intézményes mell őzésen és folytatták vállalt küldetésüket vagy 
hivatásukat. Még az ilyenkor szokásos önkompenzációt, a saját géniusz 
kultuszát sem találjuk meg náluk. Tudatosan járt életútjukhoz hozzá-
tartozott a hányattatások, szegénység, létbizonytalanság és el nem 
ismerés vállalásának sztoikus etikája. 

Másik közös vonásuk az értelmiségi ember megváltó, messianisztikus 
szerepébe vetett szilárd, eredendő  hitük. Számukra az értelmiséginek 
nem a „fény terjesztése" a feladata. Az ifjú Lukács és az ifjú Benjamin 
enyhén szólva szkeptikusan viszonyul a felvilágosodáshoz, habár más 
módon és más szinten. Egy Istent ő l elhagyott világban a történelem 
az értelmiségit a megváltás edényéül rendeli. Más kérdés, hogy mit ő l és 
miként történjen ez a megváltás. Erre Lukács Györgynek és Walter Ben 
jaminnak saját, külön válasza van. Lukács h űvös szenvedélyének f ő  
célpontja a modernség hitel nélküli volta és gépies-élettelen kultúrája. 
Benjamin  temperamentumosabb szelleme általában az emberi szen 
vedést célozza, amelyt ől egy nap még a halottakat is meg kell váltani. 
Lukács számos kísérletet tesz a gyakorlati megváltásra, menetrend 
szerűen kudarcot vall, és a mostoha valósággal takarózik — ebben az 
egy tekintetben igen gyakorlati szellem ű . Benjamin hisztérikus öngyil-
kosságát, amelynek felejthetetlen leírása Arthur Koestler nevéhez 
fűződik, Lukács soha sem követhette volna el. Neki ugyanis az volt a jel-
mondata, hogy ő  azt sem bánja, ha felakasztják, csak ne kelljen jelen 
lennie. Benjamin szerint a gyakorlati megváltás nem az értelmiségi dol-
ga. Két dologban azonban mindketten szilárdan hittek: az egyik az volt, 
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hogy a megváltást nem szabad vegyíteni a hatalommal. Lukácsnak 
idбnként ugyan voltak olyan tévképzetei, hogy a Gyakorlati Megváltó 
vagy az Uralkodó Filozófus tanácsadója lehetne, de szerencsére soha 
nem próbálkozott ennek a mákonyos álomnak a valóra váltásával. Ben-
jamin a maga részéről egy pillanatig sem dédelgetett ilyen önámító 
ábrándokat. Másik közös hitük szerint a kultúra, s mindenekel őtt a mű -
vészet és az irodalom, nem egyszer űen „felépítményi függeléke" az 
élet „fontosabb" vonatkozásainak, hanem éppen ez az a sajátos harctér, 
ahol majdan eldő l a megváltásért és ellene folyó küzdelem. A „kultúra" 
fogalmát teljesen eltérően értelmezték. Lukács mindörökre foglya ma-
radt a klasszicista harmónia, a konstruktivista rend s a testt ő l való 
plátói függetlenség keresésének. Benjamin fokozatosan a posztmoder-
nizmus előfutárává vált, s annyira nyitott volt minden új iránt, hogy a mai 
feministák mozgalmuk apostolát fedezik fel benne. Közös hitük a meg-
váltó kultúrában azonban rendíthetetlen és megingathatatlan maradt 
holtuk napjáig. 

Harmadik közös vonásuk az esszéírás: Lukács véletlen, Benjamin 
céltudatos esszéíró. Max Weber, aki éles szemmel észrevette kiváló 
fiatal barátjának, Lukácsnak ezt a képességét, jó protestáns módjára az 
egész kérdést a szakmai etika nyelvére próbálta lefordítani. Vagy hagyj 
fel a tudományos ambíciókkal, vagy tanuld meg a tudományos vállal-
kozással járó fegyelmet — oktatja egy levelében Lukácsot az els ő  világ-
háború előestéjén. Walter Benjamin barátai és ő rző  szellemei — Adorno, 
Scholem és mások — sokkal érzékenyebbek voltak Benjamin munká-
jának szabályszer ű  esszéjellege iránt. Furcsa módon ez az esszé-
jelleg egyáltalán nem volt független Lukácstól. Benjamin mindig cso-
dálta Lukács „esszér ő l írtesszéjét" A lélek és a formákban, és elfogad-
ta azt a gondolatot, hogy az elavult „rendszerek" és összefüggéstelen 
aperqu-k között az esszé az igazsághoz vezet ő  királyi út. H őseink eme 
látszólag pszichológiai-strukturális vonása mögött azonban a meg-
váltó kultúra holisztikus jellege melletti, illetve elleni harcuk mélyebb 
problémája rejlik. Lukács soha nem mondott le holizmusra törekvésé-
rő l és soha nem éne el azt. Híres könyve, a holizmust legteljesebben 
képviselő  Történelem és osztálytudat lazán összefügg ő  esszék gyűj-
teménye. Öregkorában túlírt második esztétikája egy hasonlóan hosszú 
második rész soha be nem váltott ígéretét rejti. Utolsó munkája, A tár-
sadalmi lét ontol6giájár6l nemcsak teljes kudarc és olvashatatlan m ű , 
de befejezetlen is; addig írta és ína újra, amíg a toll aszó szoros 
értelmében ki nem hullott a kezéb ől. Lukács a torzók nagy csodálója volt. 
Ifjúkóróban tette azt a mély megfigyelést, hogy fantáziánk mindig be-
fejezett m űalkotássá egészíti ki a torzót. Ez tekinthető  vigasznak is, de 
mindenképpen profetikus és szándékolatlan önjellemzés. Walter Benja-
mint a maga részérő l nemigen érdekelte, hogy torzó marad-e vagy sem. 
Azaz, pontosabban, soha nem érezte, hogy ő  csak egy torzó volna. 
Trauerspiel-esszéjében az esszét és a mozaikot nevezi a nyugati kul-
túra csúcsteljesítményeinek. Lukács és Benjamin e közös vonását még-
is mély probléma hasítja keresztbe: a megváltás, definíciójából ered ő-
en, nem lehet esszéisztikus: vagy holisztikusként valósul meg, vagy 
beteljesületlen ígéret marad. 

Fő  különbözőségüket először is a bizonyossághoz és a kísérlethez 
való viszonyukban találjuk meg. Lukács az új normák, kánonok és bizo-
nyosságok embere volt. Hosszú életét a relativizmus két hulláma, a cini-
kus és az áldemokratikus hullám: az impresszionista relativizmus hulló 
ma — amely számára minden ítélet az egyéni ízlés és vélemény dolga —
és a posztmodernizmus hulláma — amelyben a normák és a mértékek 
az elnyomás eszközei — között élte le. Lukács élete a let űnt és a fel-
jövőben levő  relativizmus elleni, gyakran dogmatikus, de sokkal gyak-
rabban emancipáló harcokban telt el. Ifjúságában felekezetek nélküli, 
misztikus vallást akart teremteni a hagyományos vallások romjain. Ez 
a kollektív új Isten misztikus felmagasztalására indíttatta, akinek barbár 
rítusait belső  vallásos ateizmussá szelídítette, melynek alapja a fel-
szabadult emberiségben való dogmatikus, de racionális hit. Benjamint, 
aki ugyanolyan — ha nem még inkább — misztikus szellem volt, egyálta-
lán nem érdekelték a normák, kánonok és szabványok. Tökéletes meg-
testesítője volt az Adorno által korunk jelmondataként megfogalmazott 
elvnek: ahol hiányzik a bizonyosság, ott jogos a kísérletezés. Benjamin 
kísérletezésének mértéke — azaz mértéktelensége — ma sok esetben fri 
volnak és érthetetlennek t űnik. Hirtelen átváltozásai, a legmeghökken-
tőbb álarcok mögé rejtőzése, egyértelm űen összeegyeztethetetlen ku-
tatási irányokban való egyidej ű  haladása (pl. amikor egyszerre szeretett 
bele Brechtbe és a zsidó kabala alapján értelmezett Kafkába), kommu-
nizmus-pártolása (amikor a megdöbbent Sholemnek kijelenti, hogy a 
kommunizmus nem más, mint egy esztétikai kísérlet), mindez és még 
sok más vonása a kánonok és bizonyosságok iránti teljes közömbös 
ségérő l — bár nem agresszív elutasításukról! — tanúskodik. Fontos tud-
nunk, hogy eközben nyoma sincs benne a cinizmusnak. Lukács és Ben-
jamin e különböz őségében talán a Végs ő  Banzáj két különböző  forgató-
könyvét látjuk. A megváltás vagy az Utolsó Ítélet formájában jön el, ami-
kor egy mértékkel lesz a mérés és egy Legf őbb Úr ül széket, vagy a 
megbékélés jegyében mindenki megváltódik, aki részt vett a végtelen 
emberi szenvedés közösségében. 

A Lukács és Benjamin közötti második különbséget csak akkor ért 
hetjük meg, ha közös gyökerénél vizsgáljuk: mindketten kozmopoliták 
voltak és kiszakadtak eredeti környezetükb ő l. A valahová „természetes" 
módon tartozás érzését ő l — amely után soha nem szüntek meg vágya-
kozni — mindketten megfoszlattak: sem Lukács, sem Benjamin nem 
„asszimilálódhatott" vagy válhatott nacionalistává. Ezt kizárták a törté 
nelmi körülmények és az a szint, amelyen az asszimiláció végbemegy: 
az utóbbi egyáltalán nem a megváltás szintje. Itt azonban véget is ér 
közösségük. Lukács mindig az egyetemes dolgokat szerette: el őször 
a kommunizmust, kés őbb a „felszabadult emberiséget". Csak élete 
alkonyán — akkor sem túl nagy meggyőződéssel — fedezte fel önma-
gában a magyart; zsidó származása soha nem foglalkoztatta. E tekintet-
ben Walter Benjamin kett ős életet élt. Egyrészt ő  is élénken érdekl ő-
dött az egyetemes dolgok iránt: a történelem facies hippocratiсáјбtól 
a Trauerspiel-esszében, a történelem angyaláig 1940-es utolsó filozó-
fiai töredékeiben, a legegyetemesebb elem mindig perzsel ő  aggódása 
maradt. Emellett azonban szakadatlanul kereste gyökereit — s tette ezt 
Lukácsnál „természetesebb" módon. A zsidó miszticizmus iránti szün-
telen érdeklődése a bizonyíték azonosság-keresésére. Ki tagadhatná, 
hogy a gyökértelenség problémájának kettéágazó megoldása — azaz 
megoldatlansága - Lukácsnál és Benjaminnál a „szabadúszó értelmi-
ségi" zarándokútjának iskolapéldája? 

Legfontosabbnak azonban talán mégis végs ő  különbségüket tekint-
hetjük. Benjamin egyedi és sajátos megtestesülése volt saját elvének: 
a megszakított kontinuumként zajló életnek, amely nem vesz tudomást 
semmiféle fejl ődésrő l. Új gondolatok fel-felmerültek látóhatárán; új 
magatartásformák azonban nincsenek kozmoszában. Különböz ő  for-
mákban, más és más csillagzatok alatt, mindig a megváltás maradt vál-
tozhatatlan vezérelve, f ő  erőssége és legnagyobb gyengéje. Lukács 
viszont tipikus fejlődési utat jár be a megváltó é гtelmiségitöl az újszókra-
tészi népnevelő ig, aki nevelve nevel ődik, pl. 1956-ban a magyar forrada-. 
lom felkelő  munkásai között. Visszatérünk tehát oda, ahonnan elindul-
tunk: Nietzschéhez és az állítólag rossz útra tévedt szókratészi világ-
korszakhoz intézett hadüzenetéhez. Ha a dicstelen történelem mocská 
tól megváltott Lukács György életének példájából levonhatunk egy ta-
nulságot, akkor az éppen a megváltó értelmiségi szerepének az elve-
tése, és a nem értelmiségiekkel folytatott, dominanciától mentes kom-
munikációban nevelve nevelődő  újszókratészi népnevel ő  szerepének 
felvállalása. ❑ 

Fordította GÁBRIS LÁSZL6 

A tanulmány 1985-ben készült, angol nyelven. Elsó publikáció. 



HANAK TIBOR 

LUKÁCS  GYORI 
ÉS AZ 
ELIDEGENEDÉS 

Vannak idők, mikor minden szó ugyanazt jelenti, mikór minden fejtege-
tés, induljon bár a témakör küls ő  szögletébő l, ugyanabba a központba 
érkezik. Halmozódjanak bár a bet űk, a mondatok: mind csak elöljárói és 
előkészítői annak az egynek, melyet fontosnak, súlyosnak és pregnáns-
nak érzünk. Ilyenkor úgy t űnik, mintha minden kifejezés ugyanazt variál-
ná, még a távoli hangok is ugyanazt a rezonanciát keltik, és az egymás-
tól távoleső  jelenségek felfűzhetők egyazon fogalomra, mert átcsillám-
lik bennük a közös. A központi fogalom révén minden összetartozónak 
látszik, egy felé mutat, és szinte várjuk, hogy az átélt gondolati gravitá-
ciónak megfelelőn hangozzék el végre a lényeget kifejez ő  szó, mely 
eltelt a jelentések teljességével. 

A társadalomtudományokban, főképp a kordiagnózisokban, de a filo 
zófia és az irodalom széles területein is ilyen kifejezés egy id ő  óta az 
elidegenedés. Rousseau, Hegel és Marx formálta modernné az eredeti-
leg vallásos élelm ű  szót, ráirányítva a figyelmet egy jelenségcsoportra, 
melyre azóta mindig oda kell néznünk, mint a sebre, melynek látványá-
tól meg akarják kímélni a gyereket. Talán már Kierkegaard is err ő l be-
szélt, mikor rettegését és létundorát fogalmazta meg. „Almodva tervezi 
a szellem saját valóságát, de ez a valóság a semmi" és „a semmi szüli 
az aggódást".' „Undorodom a létezést ő l; íztelen, nincs benne só, sem 
értelem." 2  Nyomában jár Nietzsche metafizika utáni nihilizmusa, majd az 
„Élet" filozófusai és az egzisztencialisták, variálva egyazon alapérzést, 
hogy elveszett a világ és elveszett az Énünk. „ A hontalanság lesz á világ 
sorsa" —állapította meg Martin Heidegger, aki maga is elismerte, hogy a 
marxista filozófia fölényben van a téma tárgyalásánál. 3  Még az olyan, 
társadalmi problémáktól távol álló filozófiákat is, mint a fenomenológia 
és a neopozitivizmus, felf űzhetjük erre a fonalra — ahogy általában a 
marxisták teszik —, hiszen bennük meg épp a töпénelem és az ember 
filozófiai elejtését, a problémák és az egész gondolkodás atomizálását, 
az embertő l való eltávolodást, a filozófia idegenné válását láthatjuk.' 
Vannak tehát elméletek, melyek dokumentálják, megtestesítik, és van-
nak, amelyek elemzik és éпelmezik az elidegenedést. A román nyelvek 
szóhasználata alpján érthet ő  leginkább, hogy az alienatio (alienum=ide-
gen) a pszichológiában és a pszichiátriában is honos, hogy a tudathasa-
dás és a társadalmi tudathasadás mennyire összeta гtozik. 5  Az pedig 
szinte természetes, hogy a szociológiai elméletek (a makroszociológia) a 
század eleje óta különböző  megјelölésekkel és eltérő  teoretikus be-
ágyazottságban, de ugyanerr ő l beszélnek. Georg Simmel az emberi to-
talitás elvesztésér ől, a különböző  társadalmi szerepek felaprózó és el-
szigetelő  hatásáról írt; Max Weber a kapitalista termelési rend raciona-
lizmusát tette felelőssé az eldólogiasodásért, melyben az ember csupán 
kalkulációs tényezővé válik; Emile Durkheim pedig társadalomkritikájá-
ban hasonló síkon mozog, csak épp szemlélete és interpretációja kon-
zervatív. A klasszikus szociológia — „pars pro toto" említett— nagyjainak 
működése után a társadalomelméletek, kultúrkritikák, szociálpszi-
chológiák számos iránya és iskolája, köztük els ősorban a marxisták és 
a marxi indíttatású gondolkodók (Horkheimer, Marcuse, Wright Mills 
stb.) tevékenységét jórészt az elidegenedés szuggesztiója határozta 
meg. Aki ma a társadalom alapproblémáival foglalkozik, az elidegene-
déssel foglalkozik. S aki az egyedi ember helyzetét elemzi , vagy önma-
gát keresi, az talán nem? Ebben a vonatkozásban nemcsak a pszi 
chológia, hanem az irodalom is gazdag illusztrációs anyagot kínál, ve- 

' Sören Kierkegaard: Werke. [Művei] Hamburg 1960. I. köt. 40. o. 
2  Uo. ii. köt. 62. o. 
s Martin Heidegger : Piatons Lehre von der Wahrheit. [Platon tanítása az igazság-

ról] Bern 1947. 87. o. 
" PI. Lukács: A társadalmi tét ontológiájáról. Budapest 1976. ll. köt. 674. o. 
e Vö. Joseph Gabel: Formen der Entfremdung. [Az elidegenedés formái] Frank-

furt/M. 1964. Socfotogfe de l'aliénation. [Az elidegenedés szociológiája] Paris 
1970.; Erich Fromm: The Sane Society. 

gyök akár a társadalomkritikai ágát Csehovtól, Ibsent ő l, Tolsztojtól kez 
dődően, akár pedig az elidegenedést megjelenít ő , az élhetetlenség 
élményében elmerül ő , vagy tő le menekül ő  szerzők m űveit, vagyis a 

" Kafka—Joyce—Becke tt-i vonalat. 
Ha az elidegenülést ebben a széles, egyel ő re még nem marxi éпelem-

ben fogjuk fel, azt mondhatjuk, hogy Lukács György els ő  nyomtatásban 
megjelent írásától az eddig utolsónak tekinthet ő  posztumusz társada 
lomontológlajalg az elidegenülés problémája végigkísérte egész m űkő  
dését. Akkor is errő l irt másról írt; foglalkozott sok egyébbel, 
más témákkal is, de minden az elidegenedésre vonatkozott; minden 
munkája elhelyezhető  ennek a problematikának a koordinátarendsze 
rétien. Egyes írásai csak el őkészítik, mások esetleg áttételesen vagy 
végső  konklúziójukban, puszta kitekintésként érintik a témát, de nem 
függetlenek tőle, mert Lukácsnál az elidegenedés valójában nem csu 
pán téma, nem valami, amirő l értekezik, hanem élmény és szemlélet 
mód, amellyel minden témához közelít. Az elidegenedés számára nem 
csupán mi?, hanem elsősorban hogyan?; nem egy probléma a számos 
probléma között, hanem az a mód és szempont, ahogyan minden egyes 
irodalomtörténeti, esztétikai, filozófiai, politikai problémát megítélt, aho-
gyan ezeket értékelte és feldolgozta. 

Ennek a megállapításnak a kifejtése megkívánna és megérdemelne 
egy egész kötetre való tanulmányt. Most azonban meg kell elégednünk 
egy olyan méret ű  összefoglalással, mely érzékelteti az igazolás lehet ő -
ségét és valószín űvé teszi, hogy akkor is ehhez az eredményhez érkez 
nénk, ha mód lenne a teljességre törekedni és a részletez ő  elemzése-
ket elvégezni. Főképp Lukács György indulásával kapcsolatban szorít-
kozom vázlatos áttekintésre, néhány utalásra, mert ezt a problémakört 
már feldolgoztam az elidegenedés szempontjából. 6  

Jean Hyppolite az elidegenedés lényegének a kett ősséget tartja. Már-
pedig a kettősség élménye, az azonosulás hiánya átjárja Lukács György 
első  írásait. A megtagadott ténylegesség és megálmodott lehet őség 
vagy inkább a ,.kellés" rétegére válik szét nála a világ. Els ő  írásai a fenn-
álló heves elutasításáról, bels ő  nyugtalanságáról tanúskodnak, arról, 
hogy idegen számára a kor ernyedtsége, felaprózódása, káosza. Bár 
ezek a publikációi rövid kritikák (Bródy Sándor királyidilljeir ő l, Kosztolá-
nyi verseirő l, Bíró Lajos novelláiról),' de épp az a figyelemre méltó, hogy 
ennek ellenére megnyilvánul bennük korszemlélete, határozott körvo-
nalakkal rendelkező  életfelfogása. Mint kés őbb is, két táborra osztja a 
jelenségeket, a m űveket, az alkotásokban kifejez ődő  világnézeteket: az 
egyik oldalon áll mindaz, ami törékenynek, pillanatnyinak, impresszio-
nisztikusnak, lemondónak, perspektívátlannak stb. nevezhet ő , s amit 
nem vállal, amitő l elidegenedett; a másikon pedig az, amivel azonos sze-
retne lenni, bár ez a valami — jellemz ő , de egyáltalán nem meglep ő  
módon — igen nehezen megfogható, talán nem is definiálható. A Magyar 
Szalonban megjelent (1903) els ő  írásaiban a világnézetr ő l, „a nagy 
stílusért" folyó küzdelemrő l, a várt új eszmékr ő l, Kosztolányi verseivel 
kapcsolatban a „fixpontról" beszél, de hogy mi ez a világnézet, a nagy 
stílus, az új eszme, a fixpont, bizonyára maga sem tudja, csak áhítja. 
Valószínű , hogy ez az elidegenedett állapot és az elidegenülés érzésé-
nek velejárója; az elidegenedés hozza magával, hogy az elégedetlen-
ség, de még az elégedetlenség és lázadás oka is hamarabb konkretizá-
lódik, mint a kívánt és hirdetett megoldás. Fél ő , hogy az elidegenedés-
nek ez a vonatkozása akkor sem t űnne el, ha az itt használtnál sz űkebb 
és pontosabb értelemben vesszük a fogalmat. Minden jobbatakarás, 
eszmevágy_és jövővárás, vagyis a mi kultúrtájainkon végs ő  eredetében 
a bibliai eszkatologikus történelemszemléletre támaszkodó törekvések, 
beleértve az anarchizmus és az utópizmus válfajait is, csak abban konk-
rétak és tényszer űek, amit elutasítanak; a világ t űrhetetlenségét rend-
szerint pontosan, részletesen, az adatok halmazával bizonyítják, de az 
szinte kivétel nélkül a homályos általánosságokban marad, aminek ezt a 
negatívumok tömkelegét.fel kellene váltania, amit a bírált társadalmak 
helyébe akarnak tenni. 

Lendvai L. Ferenc tanulmánya A modern dráma fejlődésének tör-
ténetérő l, Lukács György 1911-ben megjelent két kötetes m űvérő l, 16-
nyegesnek tekinti, hogy az ebben a könyvben található korleírás dez-
illuzionista jelleg ű , hogy az eldologiasodás korszakának mutatja be a 
századfordulót. 8  Ha a drámatörténethez hozzávesszük Lukács esszé-
gyűjteményét, A lélek és a formákat, minden erő ltetés nélkül kibonta-
koznak írásaiból mindazok a vonások, melyeket M. Seeman az elidege-
nedés konkrét tapasztalati anyagának tekint. 9  Seeman szerint öt módon 
észleljük és éljük át az elidegenedést: tehetetlenségnek, értelmetlen-
ségnek, a normák felbomlásának, elszigetel ődésnek és elszemélytele-
nedésnek (önelidegenedésnek). Lukács több helyen is szóvá teszi az 

6  Hanák Tibor: Lukács György indulásának szellemi környezetrajzához. Híd, 
1972/4. 515-533. o. és „Comment G. Lukács..a été conduit au concept de 
reification". 
Vö. Lukács: Magyar irodalom — magyar kultúra. Budapest 1970. 23-33. o. 

e Lendvai L. Ferenc: A drámakönyv történelemképe és helye a fiatal Lukács 
munkássđgában. Magyar Filozófiai Szemle. 1977/1. 3. 0. 
M. Seeman:  On  the meaning of alienation. [Az elidegenedés jelentésérđ l] Ame-
rican Sociologićal Review, 24 (1959), 783-791. o. 
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ember tehetetlenségi érzését, azt, hogy megsz űnik „az emberek dolgok 
féletti uralma", 10  s az élet „a kiszámíthatatlan véletlenségek labdajáté-
kának összevisszasága", melyet befolyásolni nem lehet." Ezzel az 
enerváltsággal főképp a tízes évekt ő l kezdve nem ért egyet, „a teljes 
passzivitás nem lehet életprincípium soha", de azt látja, hogy a mai kor-
ban eluralkodott „az alkotni és cselekedni tudás teljes hiányának, a pil 
lanatoknak való kiszolgáltatottságnak" az érzése -írja az Esztétikai 
kultúrában. 12  S korának ezt a vonását olyannyira fontosnak tartja, hogy 
épp a tehetetlenségi érzés jelentkezését ő l számítja az új, a mai, a mo-
dern idők kialakulásának kezdetét. Mint Lendvai L. Ferenc is kiemeli, 
a felvilágosodást, a 18. századot még nem sorolja Lukács a mai korhoz, 
kivéve Lessinget, akinél „új embereknek új sorsai" jelennek meg, vagyis 
„az ember tehetetlensége a viszonyok erejével szemben " , 73  mely aztán 
a 19. században hatalmasodik el. 

Az é гtelmetlenséget és a normák, szabályok, formák felbomlását is 
jellemzőnek tartja Lukács a polgári társadalomra. „Ez a polgáriság taga-
dása mindennek, ami szép, mindennek, ami kívánatos, mindennek, ami 
után az ösztönök vágya ég." 14  Szerinte az emberek lelkében ma „a pa-
thológiáig fokozott irracionalitás" é1. 75  Beer-Hofmannról szóló szép esz-
széjében így írja le ezt az életérzést: „Kóvályog minden; minden [ehet 
és semmi sem biztos; egymásba folyik álom és élet, vágy és valóság, 
félelem és igazság, fájdalmak elhazudása és bátor szembenézés a szo-
morúságokkal. Mi marad meg? Mi biztos ebben az életben? Hol van egy 
pont és legyen bármilyen kopár és sivár és minden szépségt ő l és gaz 
dagságtó[ messze került, ahol biztosan megvethetné lábát az ember? 
Hol van valami, ami nem pereg ki, mint a homok ujjai közül...? "76  Ké-
sőbb az együttérző  leírások átváltanak merev elutasításba, s már úgy ír 
a kaotikus és irracionalista, anarchikus és távlat nélküli szemléletr ő l, mint 
a leáldozóban lev ő  korszak sajátosságáról. „Az az id ő , amelyben mi fel-
nőttünk" -írja Az utak elváltak cím ű  leszámolásában -, „nem hitte 
semminek állandóságát." Minden feloszlott a hangulatokban és „a dol-
gok szilárdságával megsz űnt az énnek szilárdsága is; a tények elvesz-
tésével elvesztek az értékek is." 17  

Amit pedig Seeman az elidegenedés megtapasztalásaként a két utol 
só helyen említ, az elszigetel ődést és az elszemélytelenedést, szintér 
felhasználja Lukács a kor jellemzésére. A századeleji szociológusok fel-
ismerésének megfelelően a termelésben és a szervezésben jelent-
kező  racionalizálási törekvéseket teszi felel őssé az egyöntet űség, az 
uniformizálás, a mennyiségi szemlélet kialakulásáért. Max Weber racio-
nalitás-princípiuma és Georg Simmel féjtegetései az urbanizálás el-
dologiasító hatásáról ,nem voltak ismeretlenek Lukács számára. 18  A 
drámatö гténet egyik részében szinte összefoglalja ezeket a megállapí-
tásokat, a „capitalisztikus gazdálkodás" elszemélytelenít ő  folyamatait, 19  
melyek aztán kés őbb, első  marxista munkáiban oly nagy szerepet ját-
szanak. Az, hogy az emberek, „a névvel ellátott gépek" elszakadnak 
egymástól, szigetekké válnak, az szinte beletartozik az eddig elmondot-
tak logikájába. A dolgok is, emberek is összefüggéstelenül állnak egy-
más mellett, nincs semmi, „ami közös lett volna " , 20  s bármennyire az em-
berek alakítják a másik életét, „hiába minden, sohasem juthat e[ hozzá 
igazán " . 2t  Ezt Lukács szerint már nem is lehet individualizmusnak tekin-
teni, „helyesebben szolipszizmusnak lehetne nevezni, az alaphetero-
genitás tragikus voltán szinte túl van". 22  

Természetesen nemcsak az elidegenedés Seeman által megfogalma-
zott öt vonása található meg Lukács korai m űveiben, hanem több más 
idevonatkozó jelenség és korérzés leírása, így pl. az átmenetiség, a 
„hangulatanarchia", a lemondás, a kételkedés, az álmodozás, a felületre 
vetettség, a véletlen eluralkodó szerepe stb. S hogy itt nem csupán utó-
lagosan vetítjük Lukács m űveibe az elidegenedés problémáját, hanem 
valóban ezt a jelenségcsoportot akarta megragadni -még ha egyel ő re 
nem is találta meg az elidegenedés kifejezését -, azt a munkáiban féllel-
hető  társadalomkritikáin kívül abból a leveléb ő l is tudhatjuk, melyben 
készülő  kötetérő l, A lélek és a formákról ír Popper Leónak: „Beer-Hof-
mann (halál mint idegenség és az elválás symboluma), Kierkegaard (ide-
genség és elválás az életben), George (idegenség és elválás pooézise), 
Sterne (satyrjáték a 2 idegenségr ő l: tartalomban és formában is)". 23  Az, 

0  Lukács: A modern dráma fejlődésének története. Budapest 1911. I. köt.  252.0.  
11  UI. A lélek és a formák. Budapest 1910. 61. o. 
12  Uő . Esztétikai kultúra. Budapest 1913. 16. 0. 
'3 Uó. A modern... I. m. I. köt. 229. o. 
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6  Uő . A lélek... I. m. 104. o. 
" UI. Esztétikai... I. m. 32-33. o. 
'6 Vö. Max Weber: Gesammelte politische Schriften. [бsszegyüjtött politikai 

írások] München 1969. III. köt. 322. o. Georg Simmel: Gгosstádte und Geistes-
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19  Lukács: A modern... I. m. I. köt. 145-147. o. 
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22 UI. A modern... I. m. II. köt. 185. 0. 
23 Lukács György és Popper Leó levélváltásából (1909-1911). Valóság 1974/9. 

24. o. 

hogy ezeket a neveket - tanulmányait - egyt ől egyig az idegenséggel kap-
csoljaössze, világosan kifejezi: a tárgyalt irodalmi m űveket az idegenség 
szimbólumának és kifejezésének tekintette. Balázs Béláról szóló köteté-
ben szabadkozik, hogy ő  nem kritikus, őt csak „a művek axiológiája és 
történetfilozófiája" érdekli, „nem maguk a m űvek" . 24  Nos, ha így van, 
akkor az a történettilozófia, melyet az irodalmi m űvekben felfedez, vagy 
maga az „idegenség" filozófiája, vagy pedig a válasz erre, de minden-
képp kapcsolatban áll a ma elidegenedésnek nevezett jelenség-össze-
függéssel. 

Ami magát Lukácsot illeti, már pályája kezdetén válaszolni akart az 
„idegenségre", a széttört hangulatvilág helyébe nagyív ű  szemléletet, a 
rend hitét és az egészetakarást, az „egészetalkotás m űvészetét" kíván-
ta tenni. 25  A tízes években ezért fordult a misztika mélysége felé, vonzó-
dott a katolicizmushoz és kezdett bele m űvészetfilozófiája megalapozá-
sába, mely azonban töredék maradt és csak nemrég vált ismertté Hef-
delbergi esztétika címmel. 26  Regényelmélete az összefoglalás, a korok 
deáltípusokba való s űrítése, melyben az antik görögség képviseli a 
„zárt kultúrát", a „boldog kort", melyben „a világ tágas és mégis ottho-
nos, mert a lélekben lobogó t űz egylényegű  a csillagokkal". 27  ezzel a 
homogén, lekerekített világgal ellentétes póluson van a mi heterogén, 
szétesett korunk, amelyben szakadékok tátonganak, veszélyek, kéte-
lyek: „Világunk végtelen naggyá tágult, és minden zuga több kincset és 
veszélyt rejt, mint a görögöké, ez a gazdagság azonban felszámolja 
világunkban az élet hordozó és pozitív értelmét: a teljességet." 28  A zárt-
ság, a totalitás elvesztése épp azt jelenti, hogy idegenné és érthetet-
lenné vált a világ, hogy én és nem-én szembenáll egymással, hogy úgy-
szólván minden a szembenállásban („Gegen-stand") jelentkezik, vagyis 
minden élhetetlen, mindent ől falak választanak el és az egyedi ember 
magára marad kérdéseivel, kérdéses egzisztenciájával. Helyenként Lu-
kács ezt az állapotot „hajléktalanságnak", „transzcendentális hajlékta-
lanságnak" nevezi, 29  „istentől elhagyott világnak", 30  melyben elveszett 
az „utópikus haza". Rámutat a „természettel szembeni idegenségre", 
melyet a szentimentális rajongás sem tud feloldani, s őt épp azt fejezi ki, 
hogy „az ember számára a maga teremtette környezet már nem szül ő i 
ház, hanem börtön". 31  A természetbe való menekülés és a vigasztalás 
keresése „semmi más, mint az ember és képz ődményei közti elidegene-
dés töгténetfilozófiai objektivációja". 32  Itt tehát Lukács expressis verbis 
az elidegenedésről (az „Entfremdung"-ról) beszél, 33  mégpedig az ember 
és a produktumai között lev ő  elidegenedésrő l, tehát arról, mely Marx 
szerint is az elidegenedés jelenségének lényegéhez tanozik. 

1918 után nem kellett Lukács Györgynek megtagadnia polgári korsza-
ka minden élményét, felismerését és fogalmi apparátusát, annál kevés-
bé, mert hiszen főképp a klasszikus német szociológia közvetítése révén 
már marxista elkötelezése el őtt is találunk nála marxi elemeket. A leg-
főbb változás egyelőre és a többi között abból állt, hogy az esztétika he-
gemóniája, a problémák irodalmi és m űvészeti központba helyezése 
megszűnt s nyíltan elő léptek, direktté váltak a korábban csak háttérként 
felvázolt korjellemzések. A téma most közvetlenül maga a kor, helyeseb -
ben a polgári kor, a hanyatló és talajtalan polgári társadalom a maga 
ideológiai termékeivel, gondolkodásmódjával együtt. Epp az az egyik 
fontos vonása Lukács változásának, hogy eddigi univerzális tö гténelem-
szemléletébe beviszi az osztálytagolást; ami eddig a kor adottságának 
tűnt, tehát a szétesés, a kétség, a veszély stb., azt - Marxszal szólva - a 
„hamis tudat" következményének tekinti: csak a polgári horizonton lát-
szik úgy, hogy a „hajléktalanság" az újkori ember sorsa, valójában ez 
csak a polgári világ sorsa, a polgári társadalom sajátosságaiból adódnak 
az ilyen perspektívátlan szemléletek és érzések. Ez burkoltan magában 
foglalja azt a meggyőződést is, hogy van kiút, lehetséges a változás, 
vagy inkább a változtatás. Az 1923-ban megjelent német nyelv ű  könyvé-
nek, a Történelem és osztálytudatnak, nevezetesen az eldologiaso-
dásról szóló központi tanulmányának ez az egyik f ő  mondanivalója. 

Lukács a marxi árustruktúra-fogalomból indul ki. Szerinte az áruviszo-
nyok struktúrájában található meg minden tárgyiság és eldologiasodás 
alapja. Az árustruktúra azt jelenti, „hogy valamely viszony, valamely sze-
mélyek közti kapcsolat dologszer ű  jelleget s ily módon 'kísérteties tár-
gyiságot' ölt, ami aztán a maga szigorú, látszólag teljesen zárt és racio-
nális öntörvényűsége folytán alapvető  lényegének, vagyis az ember és 
ember közti viszonynak legkisebb nyomát is elfedi és eltünteti " .

34  Ehhez 
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azonban nyomban hozzáf űzi, hogy itt nem bármilyen áruviszonyról, nem 
egyszerűen a primitív társadalmakban is fellelhető  árucseréről, hanem 
ennek eluralkodásáról, egyetemessé válásáról, az árufetisizmusról van 
szó, mely „a modern kapitalizmus korának sajátos kérdése". Lukács 
errő l, a polgári-kapitalista társadalom sajátos világáról és t ővényeirő l 
akar beszélni, az itt uralkodó áruviszonyokat teszi felel őssé az emberi 
pszichében, közérzetben, gondolkodásban, magatartásban és az embe-
rek egymás közti viszonyában végbemen ő  változásokért. Mivel a kapita-
lizmusban az egész társadalom struktúráját átjárja az áruviszony, min-
den dologgá, áruvá, cikké válik, vagyis általa kerül szembe az emberrel 
saját. tevékenysége, saját munkája, mint valami objektív, valami t ő le 
függetlenül létez ő , rajta embertő l idegen öntörvényszerűséggel ural-
kodó dolog". 35  Bár Lukács itt—simmeli, weberi hatásra—eldologiasodás-
ról beszél, de nyilvánvalóan azt a folyamatot írja le, melyet a fiatal 
Marx — hegeli hatásra —elidegenedésnek nevezett. Marx el őbb meg-
mutatja, hogy a tőkés gazdálkodás következtében „a munkás áruvá, 
a legnyomorúságosabb áruvá süllyed", majd pedig így írja le az imént 
érintett gazdasági elidegenedést, az „elidegenedett munkát": „A tárgy, 
amelyet a munka termel, a terméke mint idegen lény lép fel vele szem-
ben, mint a termel őtő l független hatalom. " 

36  A Lukácstól idézett mondat 
értelme (csaknem) egybeesik a Marxtól vett idézet értelmével. S ebben 
az a különös — mint erre már többen rámutattak —, hogy a Történelem és 
osztálytudat szerzője nem ismerhette a Gazdasági-filozófiai kézirato-
kat, melyek csak Lukács könyvének megjelenése után nyolc éwel, 1931-
ben láttak napvilágot. A hangsúly természetesen nem a kiragadott két 
mondaton van; ezek csak összefoglalóan tartalmazzák, vagy inkább 
csak érzékeltetik a lényeget. Lukács az általa ismert marxi í rásokból és a 
közös filozófiai táptalajból, Hegelb ől kiindulva úgyszólván rekonstru-
álta a Tőke előzményeit, a kapitalizmus személytelen racionalizmusá-
nak, kegyetlen gépezetének élményekt ő l nem mentes felismerését. 
Az igaz ugyan, hogy az eldologiasodás els ődleges értelemben nem esik 
egybe az elidegenedéssel, nem meríti ki az elidegenedés fogalmát, 
csakhogy Lukács György fejtegetései az eldologiasítás, az áruvá válás 
folyamatát olyan behatóan és kiterjedten, az árufetisizmus m űködésé-
nek logikáját hézagtalanul nyomon követve írja le, hogy ezzel megtalálja 
a marxi kapitalizmus-kritika kulcsát. Az eldologiasodás nála éppúgy a 
kapitalista társadalom univerzális jelenségévé válik, mint Ma пxnál az 
elidegenédés, meghatározza az összes emberi viszonylatot, a termé-
szettő l való eltávolodást éppúgy, mint a munkával és a munka ered-
ményével, az ember nembeliségével, az emberi lényeggel, valamint a 
másik emberrel és az embernek önmagával való szembekerülését. 
S itt az egyik legfontosabb mozzanat, mely a fiatal Marxot is, Lukácsot 
is elválasztja Hegeltől, de Max Webertöl és Lukács kés ői társadalom 
ontológiájának elidegenedés-elméletét ő l is: az elidegenedést és az 
eldologiasító racionalizálást nem egyszer űen az emberi munkával adott 
objektiválódásnak, tárgyak tételezésének vagy a civilizációs fejl ődés ve-
lejárójának tekinti, hanem a kapitalizmus sajátosságának , a kapitalista 
társadalom egészét átjáró lényegi tulajdonságnak. Az a lehet őség fel 
sem merül a Tdörténelem és osztálytudatban, hogy az elidegenedés 
más társadalmi rendszerben, az árufetisizmuson kívüli okokból is fellép-
het. Lukács azonban nem csupán szociológiai megállapításokat akart 
tenni. Vizsgálódását kiterjesztette a filozófiára is. Azt, hogy a tudatfor 
mák mennyire eltorzulnak az eldologiasodás folyamatában, a kalkulá-
ciós gondolkodás bírálatában fejti ki, megmutatva — mint évtizedekkel 
később Adorno és Horkheimer A felvilágosodás dialektiká/ában 37  — ‚ 

hogy az ésszerűség, a kiszámíthatóság miként uniformizálja az életet és 
hogy ennek következtében miként csap át önmaga ellentétébe, az irra-
cionalitásba. Lukács ezt a megállapítást a polgári filozófián is demon-
strálja és nem marad a negatívumoknál, hanem megmutatja az „el-
dologiasodásformák teljes áttekintésének perspektíváját", З8  és vele a 
társadalomátalakítás lehetőségét, mellyel szerinte „csak a proletariátus 
gyakorlativá lett osztálytudata rendelkezik". 39  

A fiatal Marxhoz, nevezetesen a Gazdasági-filozófiai kéziratokhoz 
akkor állt legközelebb Lukács, mikor még nem ismerte azokat. Amint 
1931-ben megismerhette, a sztálini kultúrpolitika hatására másfelé for-
dult, de csak témáit tekintve, mert az elidegenedés-gondolatot ott érez-
zük motozni legtöbb írásában. Valamennyi nagy munkája érinti, s őt 
továbbviszi, korszemléletének központi kategóriájává emeli ezt a fogal-
mat, csak épp megváltozott formában , nem úgy , mint a Történelem és 
osztálytudatban , vagy mint Marx párizsi kézirataiban. Még m űfajelmé-
leti, irodalomtö гténeti munkái, a realizmus német, orosz, francia képvise-
lő iről szóló írásai is csak látszölag esnek távol az elidegenedés problé-
májától, hiszen ezekben is mindig az életérzés, a világnézet kifejezése, 
az elidegenedés fokozatai, az elidegenedett polgári világ irodalmi meg-
nyilvánulásai érdeklik és állandóan a korproblémák, a társadalmi konflik- 

35 U0. 324. o. 
3G Marx—Engels: Werke. [Múvei] Berlin 1973. I. köt. 511. o. 
37  Max Horkheimer — Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufkliiгung. 
~e Lukács: Tőгténelem... I. m. 473. o. 
39  Uo. 503. o. 

tusok történetfilozófiai megfogalmazását kísérli meg. Arról a jelen kere-
tek között természetesen szó sem lehet, hogy minden írását vagy akár-
csak nagyobb munkáit az elidegenedés szempontjából értékeljük. In-
kább csak fő  műveinek idevonatkozó jelentőségét emelem- ki röviden, 
hogy valamivel részletesebben foglalkozhassunk posztumusz társada-
lomtológiájának elidegenedés-elméletével. 

Moszkvai éveiben a fiatal Marx el őkerült írásai alapján továbbvihette 
volna az elidegenedés kifejtését, az eldologiasodás és elidegenedés 
viszonyának tisztázását, csakhogy elméletét alapjaiban támadta meg 
az emberrel szemben álló, idegen hatalomként fellép ő  sztálini rendszer 
kiépülésének ténye. Egy ideig remélték — mint 1957-es Utóiratában 
megállapítja —, hogy csak egyes túlkapásokról van szó. Majd „be kellett 
látnunk, hogy a haladó, el őremutató, a marxista kultúrát gazdagító irány-
zatok és az önálló gondolatok születését dogmatikusan, tirannusi bü 
rokráciával visszaszorító törekvés közti ellentét forrását Sztálin rend- 
szerében és ennek következtében Sztálin személyében kell keresni " . 40  

Az, hogy az elidegenedés nemcsak a kapitalista termelési renszert kö-
vető  társadalomban léphet fel, nála ekkor még a megélés, de nem az 
elméleti feldologzás szférájába tartozott. A fiatal Hegelben a kapitalista 
elidegenedés problémáját, filozófiai megfogalmazásának eredetkérdé-
sét vizsgálja, de a sztálini hatalom az, mely miatt Hegelről nyilvánosan 
nem ejthetett szót, ^' és könyvét csak nagy késéssel, megírása után tíz 
éwel, 1948-ban publikálhatta Zürichben. 

A fiatal Hegel című  könyv a marxizmus származástanát tartalmazza, 
melynek középpontjában viszont épp az elidegenedés fogalmának ke-
letkezéstörténete áll. Lukács megmutatja, hogy Hegel fejl ődésének első  
szakaszában, már a berni években (1793-1796) megtaláljuk az elide-
genedés ősét, a „pozitivitás" fogalmát. Hegel ezzel á szóval jelölte azokat 
az eszemerendszereket és intézményeket, els ősorban a kereszténysé-
get, melyek az ember számára idegenné válnak, rideg objektivitással, 
külső  hatalomként emelkednek szabadságunk és spontán cselekvésünk 
fölé. Abban a formában, ahogyan a hegeli filozófia „a szubjektív öntevé-
kenységet és szabadságot szembeállítja a halott objektivitással és pozi-
tivitással, már benne foglaltatik a kés őbbi, kibontakozott hegeli dialektika . 
egyik központi kérdése: az a ké"rdés, amelyet Hegel kés őbb rendszerint 
a 'külsővé-idegenné-válás' kifejezéssel jelöl... "42  Lukács ezt az utat írja 
le könyvében, a pozitivitás átnövését-hangolódását az elidegenedésbe, 
mely A szellem fenomenológiájában vált központi fogalommá. Néző-
pontja, megítélési alapja változatlanul az, hogy vajon Hegel mennyiben 
köti a társadalmi alakulatok fetisizált tárgyiasságát a kapitalizmushoz. 
Azt elismeri, hogy a hegeli filozófia igen nagy lépést tett a történelmi fej-
lődés dialektikus értelmezése terén, hogy egyáltalán képes volt a gaz-
dasági tényeket bevonni a filozófiai vizsgálódásokba, de csak sejtette a 
„külsővé-válás" kapitalizmusbeli okait, bár — f űzi hozzá Lukács — Hegel 
volt az egyetlen gondolkodó a klasszikus német idealizmusban, „aki 
legalább sejti ezeket a problémákat". 43  Sajátos helyzetébő l adódó elmé-
leti tisztázatlanságok következtében azonban „bizonyos dolgokat úgy 
tekint, mint szükségszer ű  következményeit a munka társadalmasulásá-
nak, általában az emberi gyakorlatnak, holott ezek egyedül a t őkés tár 
sadalom lényegének sajáton fetisizált jegyei " . ^4  

Azt, hogy mennyire a kapitalizmushoz kapcsolódik az elidegenedés, 
több munkájában is megmutatta Lukács. ATörténelem és osztálytudat 
első  kísérletéhez hasonlóan az egész nyugati gondolkodást, a polgári 
irodalmat és filozófiát is úgy elemezte, mint „a tudat eldologiasodott 
struktúrájának" termékeit 45  Ezzel természetesen korántsem valami sé-
mát kíván ráhúzni a különböz ő  irodalmakra és filozófiákra; m űveiben ki-
dolgozza a sajátos utakat, a nemzeti történelmek fölöttébb tekervényes 
jellegét, a nagy személyiségek szuggesztív hatását, de szempontja min-
dig a társadalomfejl ődésbő l adódik, mindig az elő revivő  és hátráltató 
tényezők megmutatására törekszik, vagyis azt kérdezi, keresi, hogy egy 
író és mű  mennyiben segít az adott kérdésben, ill. korban felismerni a 
társadalom tényleges helyzetét, vagy mennyiben járul hozzá az elidege-
nedés mákonyainak terjesztéséhez. A német irodalom átértékelésével 
kapcsolatban pl. leszögezte, hogy „ennek módszertani alapelve csak az 
lehet: megmutatni a progresszív és reakciós er ők küzdelmének konkrét 
útját, konkrét szakaszait, konkrét fejl ődési irányait". 46  Az irodalmat a 
társadalom tükörképének tekintette, illet őleg csak annyiban foglalkozott 
vele, amennyiben az irodalmi m ű  a társadalmi viszonyokat tükrözi. Bár 
az irodalomban kizárólag a legnagyobbak érdekelték — s ennyiben m ű -
vészeti értékelést alkalmazott—, több helyen is hangoztatta, hogy nem a 
megformálás rangját, nem az esztétikai értéket, nem a sikerültség szem-
pontját tartja szem el őtt, hanem a társadalom kibontakozásához való 
viszonyt. Ezért értékelte nagyra többek között Thomas Mannt, kinek 
műve a „világ sokoldalú, mindenekel őtt belső-morális problematikájával 
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nem antagonisztikus ellentmondások uralkodnak, egyes individuumok 
számára még mindig lehetségesek kilátástalan helyzetek, hogy a gaz-
dasági-politikai szubjektivizmus, egy réteg személyi kultusza a megle-
vő  nem antagonisztikus természet ű  ellentmondásokat antagoniszti-
kusba változtathatja stb., mindezt egy ilyen szemléletmód principiá 
lisan nem veszi tudomásul. "56  A sztálinizmusról írott levelében (mely 
először a Nuovi Argomentiben jelent meg 1962-ben), még nyíltabban 
bírálta a sztálini gyakorlatot és elméletet, mely nem csupán „egyes és 
alkalmi hibákból állt - mint egyesek hosszú ideig hitték -, hanem egy 
lassan kialakuló nézetek hamis renszeréb ő l". 59  Több helyen is hangsú 
lyozta, hogy fel kell tárni politikában és irodalomban egyaránt a sztálini 
korszak torzító hatását, ennek embertelenségét és azt, hogy „a sztálini 
uralmi rendszer teljesen áthatotta a mindennapi életet". 60  Későbbi írásai-
ban, főképp társadalomontológiájában sokszor nevezi kifejezetten elide 

következésképp képtelen leleplezni a fetisizációt 50  Előbb az elidegenedés genedésnek a sztálini rendszer hatását; el őször azonban tudtommal a 
kiteljesedett formáihoz fordult Lukács, a fasizmust és a közvetlen ideoló •prágai Literarny Listyben beszél a sztálini idők elidegenedéséről mint 
giai előkészítőjének tekintett Nietzschét bírálta és vele .az utódként itt elidegenedésrő l és a vele kapcsolatos irodalmi feladatokról: „Az iroda-
maradt egzisztencializmust utasította vissza, mint az elembertelenedett 
világ filozófiáját, mint a „Nincsen mítoszát". Heidegger filozófiájának 
egyéni vonását csupán abban látta, _hogy az emberi tragikum problé-
máját beágyazta „a kapitalizmus polgári lelkiségének fetisizált szerkeze-
tbe, a két világháború közötti értelmiség perspektívátlan nihilizmusába 
és pesszimizmusába". 51  Voltaképp fennállt a [ehet ősége annak is, hogy 
a marxi eldologiasodás, ill. elidegenedés tana és az egzisztencializmus 
között Lukács megtalálja a kapcsolatot, annál is inkább, hiszen Heideg-
ger maga utalt Marx idevonatkozó meglátásaira, az elidegenedés tör-
ténelmi folyamatára, 52  és p1. Lucien Goldmann is szóvá tette ezeket a 
kapcsolatokat. Lukács azonban nem sokat tartott az elidegenedés fun-
damentálontológiai megalapozásáról és „a marxizmus címére kivágott 
bókokról". Míg szerinte Marx az eldologiasodott kapcsolatokban az em-
beri viszonylatokat, az osztályhelyzet kifejez ődését keresi, Sa гtre az 
eldologiasodott kapcsolatokat lényegbevágó szerkezetnek, az emberi 
egzisztenciától elválaszthatatlan adottságnak, alapszituációnak pró-
bálja feltüntetni. 53  Heidegger pedig szerinte minden Marxhoz való lát-
szólagos közelsége ellenére az „élményszerű  tünetekbő l" indul ki, és 
ezért „a szubjektív átélés területén kell maradnia, az elmélkedésnek el 
kell haladnia a kor objektív struktúrája mellett". 54  Később (az ötvenes 
években) az egzisztencializmussal kapcsolatban alkalmazott bírálati 
szempontjait kiterjeszti az egész 19-20. századi irracionalizmus fejl ő -
désére, helyesebben: megkísérli a polgári filozófia több jelent ős és el-
hanyagolható (fasiszta) irányzatát egyaránt az irracionalizmushoz csa-
tolni. Az ész trónfosztásának alaptétele, hogy az irracionalista filozófia 
Schellingtő l Hitlerhez vezetett, s ez volt a polgári gondolkodás „dönt ő  
főáramlata", melynek sikerült „az egész polgári filozófiát magának alá-
rendelni" és válságba, majd csődbe dönteni 55 

való lassú, gyötrelmes küzdelem eredménye, amelyb ő l az ilyenfajta 
megformálás szervesen körvonalazva kin őhetett " , 47  ezért nézte úgy a 
művészeti-irodalmi avantgardizmust és a mélységes pesszimizmus 
megnyilvánulásait, mint „a kapitalista élet m űvészetellenes csúfságának 
t6krözését " , d8  s ezért tekintette Thomas Mann ellenképének Franz Kaf-
kát: „A mai kapitalizmus világa mint tehetetlensége minden emberinek 
eme alvilág hatalmával szemben - ez a tartalma a kafkai költészetnek." 49  

A filozófiában hasonlóképp látta Lukács az elidegenedés és a gondol 
kodás kapcsolatát. Szerinte a polgári filozófia a kapitalizmus „legmaga-
sabb és ezért legellentmondásosabb szakaszának gondolati visszatükrö-
zése"; megjelenési formája pedig a fetjsizáció, ami annyit jelent- mint már 
korábban is kifejtette-, hogy az emberek közötti kapcsolatok „mint dolgok 
jelennek meg", eltárgyiasulnak, áruvá válnak, és ebbe annyira beleágya-
zódik a gondolkodás, hogy már észre sem veszi a valódi viszonylatokat, 

r . . 

Ezek a munkái és Marx Gazdasági-fílozófiai kéziratairól írt tanul-
mánya56  az elidegenedés szempontjából mind a régi, voltaképp még a 
Történelem és osztálytudatban lefektetett szemlélet nyomain halad-
nak: az elidegenedés nem a társadalmi lét, nem is egy történelmi kor-
szak velejárója, hanem „a kaptializmus lényegének fetisizált megjele-
nései". Az elidegenedés leírása is ennek megfelel ő : a kapitalizmus meg-
hasonlottságában a munka elidegeníti „a munkást magától a munkától, 
az embert a természettő l, az emberi nemtő l, az embert az embe гtő l". 57  
Az ötvenes évek végét ő l kezdve némi változást észlelünk Lukács elide-
genedés-koncepciójában, mely először ismét elméleten kívüli élményré-
tegben, saját megélésében, a tapasztalatban jelentkezett, s csak kés őbb 
szüremkedett be problémalátásába teoretikus jelent őséggel. A sztálini 
korszakra reflektálva élményszer űen tagadhatatlanná vált számára, 
hogy a munkától, embertárstó[, az emberi lényegt ő [ elidegenítő  hatások 
abban a társadalmi rendszerben is jelentkeznek, mely a maga területén 
megdöntötte a kapitalizmust. Nem értett egyet azzal, hogy ezt a felis-
merést elhallgassák vagy elkend őzzék, mint A kritikai realizmus a 
szocialista társadalomban című  tanulmányában leszögezte: „Hogy a 
szocialista társadalmak keletkezésekor antagonisztikus ellentmondások 
is jelen vannak, hogy az ellentmondások nem-antagonista jellege csak 
lassacskán válik általánossá, hogy olyan társadalomban is, melyben 

47  Uó. Német realisták. Budapest 1955. 249-250. o. 
48  Uő . Prob/eme des Realismus. [A realizmus problémái] Berlin 1955. 58. o. 
°9  Uő . Wieder den missverstandenen Realismus. [Ismét a félreértett realizmus-

ról] Hamburg 1958. 87. o. 
50  Uó. A polgári filozófia válsága. 2. kiad. Budapest 1949. 72-73. o. 
51  Uo. 138. o. 
52 Martin Heidegger: Wegmarken. [Útjelzők] Frankfurt/M. 1967. 170. o. 

Lukács: A polgári... I. m. 164-166. o. 
se Uo. 209. o. 
ss Lukács: Az ész trónfosztása. Budapest 1965. 3. kiad. 10. 0. El őször: Deutsche 

Zeitschrift für Philosophie, 1954. 288-343. o. 
5' Uo. 60. o. 

lom feladata a sztálini éra szörny ű  elidegenedéséről képet alkotni és le-
győzésében segédkezni." 61  Szolzsenyicinnel kapcsolatban állapítja 
meg, hogy az orosz író novelláinak lényege nem aSztálin-korszak bor-
zalmainak leleplezése, hanem a kérdésfeltevés: „Ki - és miként -állt 
helyt? Ki ő rizte meg emberi szubsztanciáját? Hol görbült, hol tört el, hol 
semmisült meg?" 62  Az elidegenedésben végs ő  soron errő l van szó: az 
emberi szubsztancia elvesztésér ől. Abba most nem kívánok belebocsát-
kozni, hogy van-e emberi szubsztanica, és ha van, e[ lehet-e veszíteni. 
Tény az, hogy az elidegenedés-elmélet követ ő i, köztük Lukács is azt 
értik ezen a folyamaton, hogy a társadalmi helyzet hatására elválik az 
ember attól, aminek és amilyennek lennie kellene, a kiteljesedést ő l, az 
emberré válástól, és beleszorul az eltorzító önvédelem sz űk hadállá 
sába. Nagy esztétikai alapvetésében és társadalomontológiájában is 
jelentős szerepet játszik ennek leírása. Még ott a probléma általános 
ábrázolását látjuk, Szolzsenyicinnel kapcsolatban a sztálini id ők elide 
genítő  hatására, az emberré válás folyamatának elakadására össz 
pontosítja figyelmét, melyben a bürokratizmus vált uralkodó életformává. 
Mivel elvben minden döntést, jót és rosszat, a gépezet taktikája határoz 
meg, nem jöhet [étre objektív cselekvési mérce, s így „minden együttm ű  
ködő  inviduum visszavetődik a tisztán partikuláris szubjektivitásba, ha-
talmába keríti a félelem és a remény, aminek következtében az ember 
valódi társadalmi aktivitása csupán ügyköd ő , gyakran embertelen pasz 
szivitássá degenerálódik " .

63  Más szóval: az ember „a legsz űkebb parti-
kularitásba" szorul, „a gépezet névtelen kerekévé", „emberi tárggyá" 
váljk. 64  

Utolsó, posztumusz m űvében és Az esztétikum sajátosságában 
(I-ll. Budapest 1965) is nagy szerepet juttat az elidegenedés formáinak, 
fokozatainak és rokon folyamatainak. Ismét Hegelre és Marxra vissza- 
tekintve írja le el őbb a munka tárgyakat alkotó, tárgyiasító hatását és 
jellegét, a benne megnyilvánuló objektum-szubjektum viszonyt egyfel ő l, 
s az egyedi-nembeli viszonyt másfel ől, majd innét elindulva az esztétikai 
tételezésben rejl ő  sajátos összefüggéseket. A m űalkotás is egyfajta tárgy-
alkotás, de oly módon, hogy benne, mint a szubjektum m űvében, tük-
röződik az objektum. Lukácsnak ebben a mimetikus m űvészetszemléle 
tében természetszer ű leg a valóságviszony, a küls ő  és a belső  dialekti-
kája és dinamikája ál[ központi helyen, ami azt jelenti, hogy fejtege-
téseinek hosszú szakaszai ismeretelméleti jelleg űek, szüntelen ingajá-
ratot bonyolítanak le tudat és tárgy, én és világ, küls ővéválás és benső -
ség között. Az esztétikai szférát ezekben a kettősségekben szemléli: 
„A szubjektum a küls ővéválásban odaadja magát a valóságnak, feloldó-
dik benne, és ily módon egy bens őséges, fokozott intenzitású objektivi-
tást idéz elő ." 65  

A külsővéválás és tárgyiasulás nemcsak err ő l az objektív oldalról te-
kintve áll közel az elidegenedés fogalmához, hanem a szubjektum vo-
natkozásában is. Marx szerint a munkában a dolgozó ember kapcsolatba 
kerül az emberi nemmel, vagyis bár az egyedi ember a cselekv ő , de 
munkáját mégis az általánosítás lehetősége, pontosabban a társadalom 
objektív szükségszerűségei határozzák meg, s ezért is tudják el őrébb 
vinni az emberiséget, az emberi nemet. Fetisizált társadalmi szerkezet-
ben azonban felborul ez a viszony, a munkás elidegenedik az emberi 
nemtől, mely külső  hatalomként jelenik meg számára, következésképp 
ilyen viszonyok között a munkás bennreked önmaga elszigeteltségében, 
részlet-létében, partikularitásában. Az, hogy az „emberi nem" fogalma 
mennyire problematikus, hogy az „elidegenedés, de mitő l?" mennyire jo- 
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gos kérdés, erre sokan rámutattak, marxisták és nem-marxisták egy 
aránt. Lukács azonban nemcsak a munkában, de a m űvészeti alkotás 
folyamat és eredményei elemzésében is az egyes ember és a nembe 
liség viszonyát tartja alapvet őnek. Szerinte ugyanis a m űvészet meg 
kívánja a felülemelkedést az egyedi lét partikularitásán, tehát „a szub 
jektumnak mint szubjektumnak életre-halálra bele kell vetnie magát az 
emberi nemnek ebbe a világába", 66  vagyis a műalkotás meg őrzi ugyan a 
személyes, „hic et nono" vonásokat, de egyben emberi általánossággá 
teszi. Ennek az érzéki-érzékletes meg őrzésnek és általánosításnak az 
egysége avatja a m űvészetet „az emberiség öntudatának legmegfele 
lőbb és legmagasabbrend ű  megnyilvánulási módjává". 67  Csupán utalok 
arra, hogy innét több fontos szál indul el Lukács esztétikájában, nevezi 
tesen az esztétikai és a tudományos tükröz ődés különbségének elem 
zéséhez, a pártosság és a különösség problémájához stb., s nem 
utolsósorban az elidegenedés összefüggésterébe tartozó defetisizáló 
hatásig, a katarzis-gondolatig és a „m űvészet szabadságharcáig". 

Szempontunkból itt egyrészt az a lényeges, hogy a m űvészetnek az 
orvos szerepét tulajdonítja, amely (aki) helyreállítja az az eredeti - nem-
elidegenedett -állapotot. Ezáltal igazolódik az imént megfogalmazott 
tétel, hogy Lukács merőben irodalmi, irodalomtö гténeti, esztétikai fejte-
getéseiben is irányító szerepe van az elidegenedés szempontjának. 
Művészet és irodalom mindig kapcsolatban van a társadalommal, a tár-
sadalom elidegenedés-fokával és „fajtájával, sajátos jelenségeivel. Más-
részt az is lényeges észrevétel, hogy az elidegenedés kérdésének meg-
ítélése Az esztétikum sajátosságában némiképp megváltozott elméleti 
talajról történik. Itt már nem csupán a kapitalizmus az elidegenedés gyö-
kere és forrása, már nem azt mondja, mint A fiatal legel idézett részé 
ben, hogy az eldologiasodás és a belő le kinövő  elidegenedés „egyedül 
a tőkés társadalom lényegének sajátos, fetisizált jegyei", hanem Marx 
Tőkéjének áttételével épp Hegel felé hajlik, elismerve, hogy az eldob-
giasodás általában a „társadalmasulás" folyamatának jelensége. „Hibát 
követnének el" - írja -, „ha a fetisizálás általános jelenségét a kapitalista 
áruforgalom gazdaságára korlátoznánk." 68  Az eltorzulások viszonylag 
korán jelentkeztek az emberiség történetében; a vallások a megzavart 
valóságviszonyt tanúsítják már Feuerbach éhelmében is. „Ezzel a fej-
tegetés számára a fetisízálás tágabb fogalma jön létre: azt jelenti, hogy 
- társadalmilag-tö пénelmileg mindenkor különböz ő  okokból - az általá-
nos elképzelésekben önállóvá vált tárgyiasságok tételez ődnek, amelyek 
sem magánvalóságukban, sem az emberekre vonatkoztatva nem önálló-
ak valójában." 69  Egy másik fejeztben sem egyedül a kapitalizmust teszi 
felelőssé az ember feldarabolásáért, specializálódásért, az emberi egy-
ség febomlásáé гt, hanem azt írja, hogy ez a jelenség hatékonnyá válik 
„néhány fejlett társadalomban, mindenekel őtt a kapitalizmusban". Sze-
rinte az ember eredeti egységét, „egész emberként megnyilvánuló köz-
vétlen létezését többé vagy kevésbé - persze csak viszonylagosan -
aláássa a civilizáció fejlődése",70  vagyis most már más okokra - a mun-
kamegosztásra, specializálódásra, általános fejl ődésre - vezeti vissza 
az elidegenedést és a vele rokón jelenségeket, nem csupán egyetlen 
társadalmi és gazdasági rendszer sajátosságaira. A m űvészetnek az a 
feladata Lukács szerint, hogy teljesítse társadalmi megbízatását, sze-
güljön szembe a fetisizáló, elidegenítő , egységet megbontó, partikuláris-
sá tevő  hatásokkal és jelenségekkel, válják defetisizáló er ővé. 77  

Lukács György társadalomontológiájában , A társadalmi lét ontoló-
giájáról címmel megjelent három kötetés posztumusz m űvében az eli-
degenedés fogalma igen nagy szerepet játszik. Eltekintve az idevonatko-
zó tö гténelmi részektő l, a szisztematikus fejezetekben több mint 2000 
oldalt szentel a kérdésnek. Összefoglalja az elidegenedés problematiká-
ját és meglehetősen differenciálja saját felfogását. Mindebb ől csak a 
legfontosabbnak látszó szempontokat és megállapításokat ragadom ki. 

Ami a definíciós kérdéseket illeti, Lukács ismét a hegeli dialektikához 
és marxi interpretációjához nyúl vissza, anélkül, hogy önálló és. pregnáns 
meghatározását adná a jelenségnek. Csupán Marxtól idéz néhány kije-
lentést, köztük azt is, hogy az elidegenedés lényegének „nem az számít, 
hogy az emberi lényeg embertelenül, önmagával való ellentétben tár-
gyiasul, hanem az, hogy az elvont gondokodástól való különbségben és 
vele ellentétben tárgyiasul". 72  Megkülönbözteti az elidegenedés él őfo-
kait, a tárgyiasságot, tárgyiasulást és a küls ővéválást; elkülöníti az el-
dologiasodástól, mely „az életből hatol a gondokodásba", de f őképp mint 
ideológia jelentkezik. Az eldologiasodás gyakran elmélyíti, felfokozza 
vagy új életre kelti az elidegenedést. Az eldologiasodás eszerint az el-
idegenedés „közvetítő  kategóriája". 73  Lukács György nem akad fenn 
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azon, mint az elidegenedés kritikusai (pl. Israel, Stojanovi ć  stb.), hogy ez 
a fogalom feltételezi a meglehet ősen problematikus „emberi lényeget" 
vagy természetet. Lukács az „emberi lényeg" kifejezése helyett sokszor 
a nembeliséget, a magábanvaló és mag бёгtvalб  nembeliséget hasz-
nálja, s értelmét - mint már Az esztétikum sajátosságában - igyekszik 
leválasztani az „általános emberitő l " .

74  Az emberi nem konkrét közössé-
get, folyamatszer ű  társadalmi egységet jelent, mely csak az elidegene-
désben és az elidegenedést jelz ő  ideológiákban kerül szembe a konkrét 
egyeddel. Azonkívül, hogy gyakran általában a realitástól, a társadalmi 
realitástól, a teljes emberi viszonylatoktól való elszakadást tekinti elide-
genedésnek (pl. az ideológiai, vallási elidegenedésrő l szóló fejzetben), 
speciális értelmének tekinti azt a folyamatot is, amikor az emberi képes 
ségek nem fejlődnek összhangban az emberi személyiséggel, s őt torzí 
tóan hatnak a személyiség fejl ődésére. 75  Az elidegenedésben „az ember 
igazi emberréválásának, személyiséggé-válásának egyik legnagyobb 
akadályáról" van szó. 76  Lukács a személyiség fogalmát társadalmi ka-
tegóriának tekinti; egyébként azonban fenntartások nélkül kezeli, nem 
időzik_rlibenlétének és főképp problematikájának leírásánál, nem úgy, 
mint Adorno, ki sokkal kritikusabban közelített a kérdéshez, a személyi 
séget „a szabadság karikatúrájának" nevezte, és ezért „az önelidege-
nedésrő l folyó szóbeszédet tarthatatlannak" min ősítette. 77  

Annak ellenére, hogy Lukács György igen nagy teret szentel társada-
lomontológiájában az elidegenedés elemzésének, sokarcú megnyilvá-
nulásának ábrázolására, alaposan lesz űkíti jelentőségét, hatáskörét és 
megváltoztatja a marxizmusban kapott nyomatékait. El őször is szerinte 
az elidegenedés csak egyfajta konfliktus, csak egyike a sokféle társadal 
mi és gondolkodásbeli eltorzulásnak, sőt azt állítja, hogy bár az elidege-
nedés igen fontos, de nem abszolút központi jelenség. Az elidegenedés 
„bármennyire lényeges is, sohasem fogja át az ember társadalmi létének 
teljes totalitását". 78  Ez azt jelenti, hogy az elidegenedés nem elszigetelt, 
„nem valami önmagában álló, társadalmilag-emberileg teljesen önálló 
jelenség, hanem a társadalmi fejl ődési folyamat eleme". 79  Ezek a meg-
szorítások már magukban rejtik azt a lehet őséget, hogy egy adott társa-
dalom vagy az egyedi ember ne legyen elidegenedett állapotban, vagyis 
eszerint lehetséges elidegenedéstő l mentes egyéni és társadalmi lét. 
Lukács valóban több helyen is említi az elidegenedés legy őzhető , nem 
végzetszerű  voltát. Kikapcsolása „a társadalmi er ők objektív - spontán 
vagy tudatos - aktivitása révén történhet", de „az egyes embereknek a 
saját személyes elidegenedésük megszüntetéséért folytatott harca" sem 
lényegtelen, hanem olykor társadalmi befolyásra tehet szert. 80  A legha-
tékonyabb fegyver az elidegenedés ellen, ha az egyedi ember „megpró-
bálja megvalósítani a mindenkori társadalomban azokat a meghatáro-
zásokat mint saját létét és lényegét, amelyek túlmutatnak a partikulari-
táson", 87  röviden: a „legerősebb fegyver" az a meggy őződés, „hogy 
valóban létezik a magáértvaló nembeliség". 82  Bár Lukács legyőzendő-
nek tekinti az elidegenedést, torzító hatásáról, konfliktus-jellegér ő l, az 
ellene folytatott szabadságküzdelem szükségességér ő l beszél, még-
sem tekinti merőben negatívumnak. Szerinte az elidegenedés küíön-
bözö formáinak váltakozása által tö гténik a fejlődés. „ A civilizáció felé ve 
zető  egész fejlődés (...) elidegenedett formákban szokott végbemenni, 
(...) tehát az elidegenedési formák egész sora az eddigi fejl ődés szük-
ségszerű  alkotóelemei közé tanozik". 83  Az ilyen megállapításokkal Lu-
kács rendszerint a vallások és a vallásos társadalmi rendszerek szere-
pére utal, melyek a bennük testet ölt ő  elidegenedés ellénére hozzájá 
rulhatnak az emberiség el őrelépéséhez. Másrészt azt is kiemeli, hogy az 
elidegenedés pozitív szerepe sokszor csak egy-egy rendszerte, politikai 
és gazdasági uralomra vaonatkoztatva pozitív, amennyiben bizonyos 
elvakulások és illúziók hozzájárulhatnak ennek konszolidációjához, 
megszilárdulásához, zavartalan m űködéséhez. 84  

Már Lukács esztétikai alapvetésével kapcsolatban is láttuk, hogy a 
marxista filozófus az elidegenedést nem egyedül a kapitalizmus vele-
járójának tekintette, nem az árufetisizmus kialakulásához kötötte, mint 
korábbi írásaiban. A kapitalizmusban ugyan változatlanul az elidegene-
dés kiteljesedését látja, de szerinte az elidegenedés egyéb formái a 
kapitalizmuson kívül, kialakulása el őtt is megtalálhatók. Lukácsnak ezt 
így kellett feltételeznie, ha nem akart szakítani a Feuerbach óta meg-
honosodott és Marx által kiigazított, megalapozott materialista vallás-
kritikai hagyományokkal. Az ellen természetesen tiltakozott, hogy az 
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elidegenedés időfelettinek, az embervolttal együttjáró biológi đi vagy an-
tropológiai jelenségnek, illető leg akár csak a társadalmi lét attributumá 
nak tekintsék, hiszen különben nemcsak a marxizmustól, de minden 
féle társadalomátalakító forradalmiságtól is eltávolodott volna. Ezen a 
ponton válnak el a különféle antropológiai és ösztönelméletek — köztük 
a freudizmus — a manxizmustól, mely Marx éhelmében a társadalmi fel 
tételek emberiessé formálásától várja az ember emberré formálását, 
megvalósulását. Azt azonban a kés ői Lukács elismeri, hogy a társadalmi 
torzulások nem az árutermeléssel, nem a proletariátus elidegenedésével 
kezdődtek, hanem — mint  Marx  Tőkéje megállapítja — a munkamegosz-
tással. „Bizonyos éпelemben mondhatjuk, hogy az emberiség egész 
története a munkamegosztás bizonyos szintjét ő l kezdve (valószín ű leg 
már arabszolgaság el őtti időktő l) egyben az emberi elidegehédés tö гté-
nete is." 85  Ez azonban szerinte ismét nem egyenl ő  azzal az állítással, 
hogy az egyszer valahol és valamikor el őállt jelenség végérvényesen és 
végzetszerűen a nyakunkba ült. Az elidegenedés történetisége elvben 
jelenthetné azt is, hogy elválaszthatatlan a civilizáció bizonyos fokától, 
hogy — mint Max Weber írta — a gyáripari termelés hozza magával a ra-
cionalizálást, a kalkulálás követelményét, s ennek következtében minde-
nütt, tehát a társadalmi-politikai renszerekt ő l függetlenül következik be a 
mennyiségi, eldologiasító szemlélet kialakulása. Mint azonban láthattuk, 
Lukács azt vallja, hogy meg lehet az elidegenedést ő l szabadulni, még-
pedig mind egyénileg, mind közösségi fáradozással, de átfogó méretek-
ben ez majd csak abban a társadalomban következik be, amelyet 
kommunizmusnak nevezünk. 86  Azt azonban nem állítja, hogy a kommu-
nizmus nevével, illető leg megvalósításának igényével fellp ő  rendszerek, 
vagy épp „a szocializmus puszta bevezetésé véget vet az elidegenedés-
nek". в7  

Ezzel elérkeztünk a téma utolsó fontosabbnak t űnő  vonatkozásához, 
melyet Lukács György is az elidegenedés-fejtegetések végén tárgyal, ti. 
az  elidegenedés és a mai marxizmus viszonyának problémájához. A kér 
désrő l egy időben sokat vitatkoztak Jugoszláviában, Lengyelországban, 
de Magyarországon is. Egysek azt állították, hogy az elidegenülés ,,nem 
alkalmazható a szocialízmsura mint (a már teljesen a termelési eszközök 
társadalmi tulajdonának alapján álló) társadalmi-gazdasági renszerre, 
még olyan formában sem, hogy az elidegenülés részei, darabjai volná-
nak benne " . 88  Lukács ebben a tekintetben jóval óvatosabb volt. Már a 
Történelem és osztálytudatban, tehát 1923-ban kifejtette, hogy bár „a 
proletariátus számára megnyílik az eldologiasodásformák teljes átte-
kintésének perspektívája " ,

89  és a gazdasági fejl ődés megteremti ugyan 
a proletariátus tö пénelmi eredményességét kínáló cselekv őképességet, 
de itt semmiképp nem automatikusan bekövetkez ő  változásról van szó. 
Az objektív gazdasági helyzet „csak a társadalom megváltoztatásának 
lehetőségét és szükségességét adhatta a proletariátus kezébe " . 90  Tár-
sadalomontológiájában hasonlóképp csak az elidegenedés marxista 
módszerekkel történ ő  felodásának lehetőségérő l beszél. Miután beha-
tóan ábrázolta a jelenlegi manipulációs elidegenedés sikamlós és meg 
bénító módszereit, kijelenti, hogy „a marxizmus képes lehet" a mani 
puláció felismerésére és leleplezésére, de persze nem a megmerevedett 
marxizmus. Szerinte a szocialista életmód, az a tény, hogy „er őteljesen 
elhalványult a szabadság és az élelmes szükségszer űség létszer ű  
egyesülése az élétvitelben", hogy „a szocialista országok alacsonyabb 
életszínvonala gátolja, hogy példaképként hassanak", továbbá az, hogy 
„a sztálini brutális manipuláció kibontakozása óta dönt ően veszített vonz-
erejébő l, abból a képességéb ő l, hogy perspektívával szolgálhas-
son... "91  — mindez meggátolja, hogy a tényleges marxizmus — képessé-
gei ellenére — hatásosan szálljon szembe az elidegenedés mai formái 
val. „Az a mód, ahogyan a sztálini módszert eddig próbálták leküzdeni a 
szocialista országokban, alig járulhatott még hozzá valamivel a kép lé 
nyegbevágó megváltoztatásához." 92  Mivel Lukács a szocialista orszá 
gokat és az ott uralkodó ideológiákat egyaránt bírálja, merevnek tartja, 
bizonyára valami idealizált vagy jöv őbeli marxizmustól várja az elidege 
nedés felszámolását. Mindenesetre —írja — az a szocializmus, „amely 
még nem küzdötte le igazán a sztálini manipulációt, alig jön számításba 
mint gyakorlatilag termékenyen hatékony perspektíva-alkotás mozzana-
ta" Igy aztán könyve is csupán kívánsággal, fenntartásaiból kiérz ődő  
követeléssel, a feltételes mód bölcsességével fejez ődik be: „a marxizmus 
képes lehet" a kiutak megmutatására, ha „valóban megtalálja önmagát, 
akkor ez az elhivatottsága valósággá válhat". 94  
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Minden stilizáló szándék nélkül mondhatjuk, hogy Lukács György eli-
degenedésre vonatkozó gondolatai nagy kört írtak le, magasabb ®Iméle-
ti szinten, de több tekintetben visszatépek pályakezdése szemléleté-
hez. Eleinte a m űvészetben és irodalomban megnyilvánuló társadalmi 
kóválygást regisztrálta rosszallón, még nem látva a közösségi összefo-
gás perspektíváját, $ ezét az egyéni állásfoglalásra, a kortól való elkülö 
nülésre és a még megfoghatatlan, de szükségesnek érzett új perspektí-
vák utáni vágyra került a nyomaték. Marxizmusának els ő  szakaszában 
aztán hirtelen felvillant a megoldás, mégpedig nem csupán irodalmi-
m űvészeti ;  hanem az irodalomnak és m űvészetnek is alapját képez ő  
gazdasági-társadalmi-politikai méretekben. Megtalálta a rákfenét, a ka-
pitalizmust, és a gyógyulás biztosítékát, a proletariátust. Kész volt a 
válasz és mérce, megvilágosodott a történetfilozófiai horizont: minden 
dimenziójában megragadta és elemezte az elidegenedést, kimutatta 
okát és kiteljesedett formáját, mely épp a kiteljesedés következtében fel-
fokozza a tű rhetetlenség tudatát, megteremti a túljutás lehet őségét, az 
elidegenedéstő l mentes szocialista társadalom kialakítását. 

A megálmodott otthon azonban nem akart valósággá válni, az „utó-
pikus haza", melyrő l regényelméletében írt, távolodni látszott. Lukács el-
fordult a közvetlen társadalomalakítástól, a programadó történetfilozófiá-
tól és ismét visszatép az esztétika területeire. A Tőrténelem és osztály-
tudatban még oly világos er őként, a jövend ő  perspektívájaként szerep-
lő  proletariátus jelent ősége elhalványult, posztumusz társadalomonto-
lógiájában már nem az egyetlen kivezet ő  útként jelenik meg. Élete végén 
ismét nagyobb fontosságra tett szert koncepciójában a m űvészet mint 
az elidegenedés leküzdésének egyik fontos eszköze, s újra kibontakozik 
a mérsékelt individualizmus, tompul a kollektivizmus. Felt ű nően gyakran 
tér vissza védelmező  szándékkal az egyéni élet problémáihoz, az elide-
genedésen való túllendülés személyes feladatához. Ha közös vállalko-
zások, mozgalmak nem is tudnak elindulni —írja több helyen —, minden 
egyes egyénnek lehet ősége és kötelessége, hogy „önállóan legy őzze a 
saját elidegenedését", 95  s bár társadalmi méret ű  változást csak a gazda 
sági struktúra átalakításától lehet várni, az elidegenedés olyannyira az 
egyént sújtja, következményei „oly sokoldalúan és szilárdan tartják mar-
kukban minden részt vevő  ember egyéni életét, hogy szubjektív meg-
szüntetése gayakorlatilag csak a mindenkori érdekelt egyén tetteként 
valósítható meg". 96  

Abban a tékintetben is visszahajlást állapíthatunk meg, hogy társada-
lomontológiai hagyatékában az élidegenedés folyamatszer ű  jelenségét 
megint eloldja a kapitalizmustól, nem köti egyetlen társadalmi rendszer-
hez. Látja, hogy a ferdülések korábban kezd ődtek és a kapitalizmus után 
sem szűnnek meg, tehát átfogó korproblémával van dolgunk. Az egész 
jelen — benne túlsúllyal, de nem kizárólagosan a kapitalista rendszer — a 
lényeget feledtető  káprázatokkal vakítja el az ember, eltereli saját ér-
dekétő l és életétő l. S meg Lukács saját személyes elidegenedését mind 
a mai kapitalizmussal, mind a mai marxizmussal-szocializmussal szem-
ben éreztetí, mert ily módon az egész kort a b űnbeesés állapotának tart-
ja, tekintete az eljövend ő re fordul, távolba néz, remél. Élete végén Lu-
kács is Bloch lett: remél ő  filozófus. Kommunista eszkatológiával acélra 
és a végre mutat. arra a társadalomra, mely az emberiséget megváltja az 
elidegenedéstő l. LI 

A tanulmány 1977-ben íródott, ez az els ő  magyar nyelv ű  közlése. 
Szerbhorvátul (Gottesmann Imre fordításában) megjelent a szabadkai Rukovet 
folyóirat Lukács Ontológiájával foglalkozó tematikus számában (1981/1). 

ss Uo. II. köt. 786. 0. vö. 667, 766-768, 795, 803, 812. 0. 
96 U0. II. köt. 620. o. 
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LUKÁCS 
ONTOLÓGIAI 
FORDULATA 
A TQRSADALMI LÉT 
ONTOL6GIÁJÁRÓL 
Egy igazi téma öntörvény ű  kibontakozása — az író szempontjából nézve 
— majdnem véletlen: többnyire túln ő  szándékain. Lukács Az esztétikum 
sajátossága c. könyvének befejezésekor, a hatvanas évek marxizmus-
fejlődésének „fehér foltjait" áttekintve egy átfogó Etika megírására ké-
ѕz ődött, melynek első  fejezete tisztázta volna a társadalmi viszonyok, 
az emberek közötti relációk létformáinak kérdését. Azt a problémakört 
tehát, mely nélkül az etikai normák, az embereket belülr ő l vezérlő  mo-
rális elvek és korlátok leírása — materialista módon —elképzelhetetlen. 
A tervezett m ű  első  fejezete azonban túlnőtt a szerző  szándékain: ön-
álló kutatási területté vált — és végül posztumusz összefoglalássá tere-
bélyesedett. Ebben természetesen nemcsak a téma öntörvény űsége 
játszott közre. Hermann István pl. rámutat arra, hogy a hatvanas évek 
elején-közepén folyt a frankfurti iskola utolsó nagy csatája a pozitiviz-
mussal (az ún. „pozitivizmus vita"), mely újra — és a polgári filozófiában 
mindeddig utoljára —el őtérbe tolta a dialektika és ontológia kérdéseit.' 
Lukács, aki érezte a kérdés világméretekben is felfokozódó fontosságát, 
valamint a probléma marxizmuson belüli elhanyagoltságának negatív 
hatásait, egyre er ősebben koncentrált egy ilyen filozófiai végrendelet 
gondolati összefogásának kidolgozására. S végül tanítványaival folyta-
tott eszmecseréi is arról gy őzték meg, hogy az ontológiai szemlélet alap-
vetése a ma legfontosabb kérdése. Igy dolgozott a „rövid" bevezetés 
egyre terjedelmesebbé váló kéziratanyagán, melynek utolsó kötetét, már 
súlyos betegségével küszködve, csupán kíméletlen önfegyelmének és 
puritán munkaetikájának engedelmeskedve írta — a m ű  így is torzó 
maradt. Mégis olyan kérdésfeltevéssel lepte meg olvasóit, mely a mo-
dern marxizmus fejl ődésében új távlatot nyitott: ablakot a létkérdések 
primér fontosságára — szemben a filozófiatörténetben (és napjaink gón-
dolkozásában) uralkodó ismeretelméleti-Ipgikai-szcientista megközelí-
tések helyett. 

Lukács gondolati premisszáit — melyeket részben a Gesprиsche mit 
Georg Lukács c. kis interjúkötetben,z részben A társadalmi lét ontoló-
giájáról harmadik kötetében vázolt — a következ őkben foglalnám össze: 
1) Az alapelv: vissza a dolgokhoz, a létkategóriákhoz, az újabbkori filo 
zófia alapvetően ismeretelméleti beállítottságával szemben. Megkeresni 
azokat a kategóriákat, melyek elszakíthatóak a gnoszeológiai irányzat-
tól, s melyek a fizikai és társadalmi struktúrák mozgását, genezisét írják 
le. 2) A létezési formák három nagy csoportjára (a fizikai, organikus és 
a társadalmi létre) egyaránt jellemz ő  a folyamatszer űség, a történeti-
ség marxi alapelve, melynek ontológiai szempontból végs ő  törvénye az 
irreverzibilitás, az időben való visszafordíthatatlanság: a már megtörtént 
események, végrehajtott tettek objektiválódnak és mivel oksági sorokat 
indítanak el, nem „csinálhatók vissza". A másik ilyen kiinduló alapelv 
a komplexusokból álló totalitás szerkezeti ténye. Ez annyit jelent, hogy 
a köznapi és filozófiai szemléletben egyaránt elterjedt naiv ontológia 
„elkülönült dolgok" alapfogalmával szemben az igazi ontológiának a fo-
lyamatokban levő  és egyben nagyobb létegységekben létez ő  szerkeze-
teket kell vizsgálnia. Ezen belül szakítani kell azzal a filozófiai illúzióval 
is, miszerint a „dolgok" els ődlegesek, míg a viszonyok másodlagos jel-
legűek (ill. csak fogalmi segédeszközök): a társadalmi szerkezet és az 
emberi praxis leírásakor épp a viszonyok létszer űségének feltárása, 
ontológiai „éppígyléte" a dönt ő  kérdés. 3) A marxi alapokon álló ontoló-
gia módszertani vezérelve az a megfontolás, hogy „a kategóriák — léte-
zési formák, egzisztencia meghatározások", 3  az ontológiai fogalmak a 
lét fejlődő , egymásraépülő  forrásainak leírásai. 

Lukács módszere itt is hasonló ahhoz, mint amit Az esztétikum sajá-
tossága c. munkájában követett: rekonstruálni Marx ontológiai-filozófiai 
gondolatait. O tt  Marx elszórt, esztétikára, m űvészetelméletre, minden-
napi élet és szellemi termelés általános kérdéseire vonatkozó megjegy-
zéseibő l, módszertani jelleg ű  elemzéseibő l bontotta ki saját esztétikai 
alapvetését. Itt, hasonló módszerrel, els ősorban A tđke, a Nyersfogal- 

Hermann István: A téгsadalmi lét ontoldgiéja. Magyar Filozófiai Szemle 1978. 1. sz. 
2  Gespгđche mit Georg Lukécs. (Beszélgetések Lukécs Györggyel] Hamburg 1967. 
s Marx—Engels Művei. (Továbbiakban MEM) 46. köt. I. rész 32. o. 
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mazvány, valamint a korai Marx-m űvek társadalom- és történetfilozó-
fiájának rekonstruálására tesz kísérletet - és eközben vitázik a 18. szá-
zadtól tartó filozófiai fejl ődés alapvonalával. (Kiemelve természetesen 
azokat a szövetségeseket, akik, ha mégoly következetlenül is, de a létvi-
szonyok fogalmi megragadására törekedtek: elsősorban Arisztotelészt, 
Hegelt, és az újabbkori filozófusok közül Nicolai Hartmannt választva 
segítőtársként.) Az elkészült m ű  természetesen egy önálló filozófiai 
koncepció kidolgozását adja, egy filozófiai fordulat proklamácíójának je-
gyében: a „vissza a léthez" elv nevében. Akkor is, ha a m ű  - mint emu 
tettem - befejezetlen maradt, hiszen a Szisztematikus fejezetek címet 
viselő , fő  rész csupán négy alapkérdést jár közül: (1) A munka, (2) A re-
produkció, (3) Az eszmei mozzanat és ideológia, valamint (4) Az elidege-
nedés kérdésköreit. Megoldásainak javarésze véglegesen letisztá б -
dott, más hányadok egy-egy rövid utalásban, passzusban bujkáló gon-
dolati anyag, mely a végső  - Lukács életében már meg nem adatott - re-
vízióra várt volna, hogy kifejtésük, ill. elvetésük döntésre jusson. A mai 
olvasónak azonban ez a „mühely-jelleg ű" gondolati anyag olykor még 
izgalmasabb is, mint a kifejtett-tusztázott, mivel itt egy sor továbbgon-
dolható, újabb probléma felvetésére serkent ő  impulzusokra lelhet. (Ilyen 
félbeszakadt, töredék-elmélet pI. az  objektiváció és külsővé válás dia-
lektikájának leírása,° vagy a nembeliség történelmi konkretizálására tett 
kísérlet a Prolegomenában, 5  vagy a „negatív értékfejl ődés" történelmi 
szerepének vizsgálata. 6  

Az ontológia -lételméletet jelent, s Lukács voltaképp már ezzel a fo-
galomhasználattal is kritikusan áll szemben. A Gesprácheben így be-
szél erről: „Mi most az ontológia szép fogalmát használjuk, magam is 
hozzászoktam ehhez, jóllehet azt kellene mondanunk, hogy azt a lét-
formát fedezzük fel, mely a komplexusoknak ezt az új mozgását hozza 
létre. Az a tény, hogy a jelenségeket mindennapi létünk alapján lehet 
genetikusan levezetni, csak az általános összefüggés egyik mozzana-
ta, ti. annak, hogy a lét történelmileg folyamatjelleg ű . 'Tiszta lét' - egy-
általán nem létezik, és pontosan az amit 'mindennapi létnek' szokás ne-
vezni, egy meghatározott és felettébb relatív rögzítése a történelmi fo-
lyamaton belüli komplexusoknak."' Lukács ebben a fogalomhasználat-
ban nemcsak a középkori ontológiákkal szemben határolja el saját kísér-
letét, hanem a hegeli és a fenomenológiai variánsokkal (Husserl, Roman 
Ingarden lételméleteivel) szembérc is. A „tiszta lét" helyett csak a konkrét 
történelmi, társadalmi létfokozatokat, ezek kategoriális egymásravonat-
kozásait vizsgálja. S másrészt: a legfejlettebb létformának - a társadal-
minak - sajátszerűségébe beépíti a tudatos - teleologikus - mozzanat 
ontológiai funkcióját, ami nemcsak a hágyományos ontológiákkal szem-
ben újítás (amennyiben ott csak a „kézzelfogható" lét jöhet számításba), 
de a vulgáris, ill. dogmatikus marxista elméletekkel szemben is novum. 
(Erre a problémára a következ ő  fejezetben térünk ki részletesebben.) 

A program: a valóság prioritásának elméleti visszakeresése. „Realftáts-
prioritát des Realen" - mondja a Gesprácheben, 8  mikor egy jelenség 
szociológiai, antropológiai, pszichológiai vagy filozófiai vetületének le 
hetséges elemzési útjaival az ontológiai megközelítés els őbbségét hang-
súlyozza. S e program els ősorban a társadalmi létkategóriák tisztázását 
tűzi ki feladatnak, jóllehet a m ű  számos helyén kapcsolódik a többi lét-
forma - a természeti, organikus szféra -sajátszer űségének leírásához. 
(Csak zárójelben jelzem, hogy a „természetfilozófiának" és a „társada-
lomfilozófiának" ez az összefonódása több oldalról is kérdéseket vetett 
fel: részint úgy, hogy a lukácsi természetfilozófiai kép eltér a marxizmus 
hagyományos-voltaképp: egyszer űsítő -felfogásától, részint úgy, hogy 
Lukács nem jár el következetesen az alapkérdés, a társadalmi viszonyok 
létszerűsége éppígylétének vizsgálatában.) A visszanyúlás a ter-
mészeti léttormákhoz voltaképp kézenfekv ő : aszociális lét nemcsak 
a fizikai és organikus fejl ődés után - tehát történelmileg is csak erre rá 
épülve jelenhet meg, mint n дΡjбségileg új létezési struktúra, hanem azért 
is, mert a társadalmi praxis alapanyaga - mind az ember biológiai felépí-
tését tekintve, mind a „természettel folytatott anyagcseréjét" illet ően 
(Marx), ebbő l a háttérbő l emelkedik ki. Mégis, mint a könyv címe is jelzi, 
Lukács azoknak az új ontológiai alakzatoknak leírására koncentrál, me-
lyeket a társadalom hoz létre: az emberi objektivációkra, melyek a ter-
mészet spontán módon ható törvényszer űségeit egy új, teleologikusan 
alakított összefüggésbe állítva új alakzatokat teremtenek, s melyek -
másrészt - az emberi nem kialakulásához vezettek. (Kerék, mondja Lu-
kács, nem található a természetben, felfedezése és alkalmazása -bár 
egy sor természetileg létező  törvényszerűséget használ, mint egység 
radikálisan új létez ő ; másrészt ugyanígy nem létezik a természetben 
szellemi objektiváció sem, mint amilyen pl. egy ember döntéseinek irá 
nyát meghatározó szokáserkölcs, mely azonban majdnem olyan kény 
szerítő  erővel képes vezérelni az egyént, mint ahogy egy állatot a kör-
nyezet impulzusai, ill. ösztönei.) 

` Lukđcs: A társadalmi lét ontológiájárбL I-III. Magvető. Budapest 1978. (Továbbiakban: 
ONђ  II. köt. 407. és köv. o. 

вΡ Uo. III. köt. 44. és köv. o. 
6 Uo. III. köt. 80. és köv. o. 

Ua. I. köt. 15. o. 
6 Uo. I. köt. 12. o. 

Eközben mindig egyetlen pontra koncentrálja figyelmét: a társadalmi 
léttel belépő  új alakzatok genezisének megfejtésére. Hogyan születik 
Pl. a legegyszer űbb társadalmi viszony - akár a rokonsági, akár a mun-
kamegosztás csíraformája -, mi az ontológiai forrása az értékfogalom-
nak, az értékel ő  aktusnak, hogyan nőnek ki az előbb már említett szel-
lemi objektivációk a materiális tevékenységb ől, hol keressük az elidege-
nedés-jelenség ontológiai forrásait. Nem a már kialakult formációk fejlett 
létformáit vallatja, hanem az emberi praxisból való származásukat tartja 
döntő  filozófiai lehetőségnek: itt árulják el, ezek a kés őbb már majdnem 
visszavezethetetlen kategóriák, végs ő  léthez kötöttségüket. A filozófia-
történet elhibázott megoldásaival való vitáját is ez a gondolat irányítja: 
Hegel vagy Nicolai Ha rtmann épp az ontológiai genezis, a kialakulás 
folyamatát hagyja homályban, és ezért siklanak megoldási kísérleteik 
holtvágányra: többnyire egy már önállósultságukban fetisizálódott alak-
zatból indulnak ki, ami óhatatlanul tévutakra vezeti őket. 9  

Lukács ontológiai vizsgálatai a filozófiai gondolkozás radikális for-
dulatát akarták provokálni: Hartmanntól kölcsönzött és kedvelt kifejezé-
sével az intentio obl]qua-tól (az ismeretelméleti kiindulóponttól) az inten-
tio recta a valóság, a lét irányába tör ő  gondolat kialakítása felé. Ennek 
a fordulat-provokáló kísérletnek horderejét ma még nehéz lenne bemér 
ni. Én három mozzanatot emelnék ki a könyv eredményeib ől: 1) Lukács 
Marx-rekonstrukciója alapján lehet őséget nyitott a materialista szem-
pontból egységes társadalomelmélet számára - amennyiben megszün-
tette ezt a látens kett ősséget, mely a létfolyamatok (társadalmi viszo-
nyok) és az ideológiai mozzanatok puszta „létterméke" között feszült. 
A társadalmi lét lukácsi felfogásában egy egységes praxisfilozófia jelent 
meg, melynek létszerűen „lehorgonyzott" része a „tudati mozzanat". 
2) A filozófia összfejl ődésében ma döntő  kérdéssé érett a létkérdések 
megragadása: ökonómiától az antropológiáig, politológiától a kategória-
elméletig e gondolkozás minden szakágában arra kényszerül a filo 
zófia, hogy a jelen sajátos újjelenségeivel és kérdéseivel, az új mozgás 
formákkal tisztába jöjjön. Lukács az ontológiai kérdésfeltevés ennyire 
kihegyezett követelésével ezt a lappangó közérzetet elméleti feladattá 
tette. (Igy pl. állandó követelése, miszerint a ma marxizmusának leg-
égetőbb szükséglete korunk Tőkéjének megírása, éppúgy ezzel a fordu-
lattal függ össze, mint a szociológia ma tapasztalható reor]entác]ós vál-
sága - amit az utolsó nagy polgári rendszer, a frankfurti iskola széthul-
lása tette nyilvánvalóvá. Es végül: 3) Lukács a mai filozófiában tapasz-
talható fogalmi elsekélyesedéssel szemben visszahozta a nagy filozófiai 
hagyományok alapján továbbépíthető  kategoriális gazdagság lehetősé 
gét. Elsősorban természetesen a történelmi-társadalmi folyamatok vizs-
gálatában, de az ideológia-kutatásban, a nembeliség fogalma körül már 
ma is folyó viták provokálásával. Ezek a novumok - bármennyire is tor-
zóban maradt a m ű  egésze -el őbb-utóbb gerjesztő  hatással szólnak 
bele elsősorban az általa annyira áhított „marxizmus reneszánszába", 
másrészt a filozófia összfejl ődésének megújulásába. 

A továbbiakban a m ű  három - leglényegesebbnek t űnő  - kérdés-
körét emelem ki: a társadalmi viszonyok létjelenségének elemzését, 
az értékkategória genezisének és az é гtékfejlődés sajátságának prob 
lémáját, valamint az esztétikai szféra „ontologizálhatóságának" kér-
dését. 

A társadalmi viszonyok létformája 

A „viszony" - jóllehet régi filozófiai fogalom - mindig valami „lebeg ő ", 
megfoghatatlan, sőt olykor minőségében is gyanús kategória maradt. 
Hosszú időn át - mint erre Nicolai Ha rtmann rámutatott - „dolognak" 
számított: a „kézzelfogható" realitást csak a dolgok jelentették, és a vi-
szonyok a dolgok kisugárzásainak, ill. potenciális hatásának látszot-
tak. 10  Ez a „dolog-központú" felfogásmód a régi természetfilozófiából 
öröklődött át az emberek közötti kapcsolatok - sőt a szellemi minősé-
gek - viszonyrendjének leírásában. Mert ez a dologcentrikus viszony-
fogalom addig még, legalábbis virtuális értelemben, élelmes kategória 
lehetett, amíg fizikai-kémiai reakciók legegyszer űbb változatait általáno-
sította: a sav marja a fémet, tehát a kémiai reakció - a viszony - elvá-
laszthatatlan a dologtól: a viszony és tárgy kett őssége és elválasztha-
tatlansága a természeti jelenségen belül is megtalálható. (Ma már tud-
juk, hogy így is pontatlan.) De már a fizikai jelenségeken belül is bonyo-
dalmat okozott ez a szemléletmód, mikor pl. fény derült a csillagok kö-
zött működő  tömegvonzásra (korabeli kifejezéssel a „távolbaható er ő " 
felfedezésére), vagy a mágneses és elektromos jelenségekre, ahol már 
a viszony két különálló „dolgot" átfogó dinamikus hatás, amit a dolog-
centrikus fogalom nem tudott leírni. Még kevésbé lehetett használni 
e fogalmat szociológiai jelenségek megragadására, pI. egy házassági 

vi. pl. Hartmann kritikáj đt, ONT I. köt. 155. és köv. o. 
0  Vö. Nicolai Hartmann: Philosophie der Natur. [A természet tilozІftája] Berlin 1950. 254. 

o., valamint Zur GnмΡdbgung der Ontologie. (Adalékok az  onto ібgіа  alapjaihoz)  
Meissenheim 1948. 57. és köv. o. 
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és alapvétó meghatározóvá a viszonyok létfunkcióját az em.ere „moz- 
gatásában". 

Lukács Ontol6g(ája azonban itt csak a kiindulópontot rajzólta fel, els ő  
sorban ökonómiai-munkacentrikus szálait kutatta fel. Ami hiányzik, az az 
elemi társadalmi termelés - Engels szavaival: a gyerektermelés -, és 
vele kapcsolatban a rokonsági rendszerek kialakulása, e munkameg-
osztás elemi formájának ontológiai adottságai (férfi, n ői munka elkü б -
nülése). Egyáltalán: Az Ontológia kevesebb figyelmet fordított arra 
a körülményre, hogy ember-tárgy munkaszer ű  kapcsolatának és ember-
ember között kialakuló, részben más természet ű  viszonynak kétféle 
cselekvésszerkezetét tovább elemezze, különségeit is felmutassa abban 
a folyamatban, ahogy ez a differenciálódás és egység, a munkateleo-
lógia egységes képében kialakul. A társas viszonyok kiépülésekor meg-
jelenő  új kategóriák ;  az interakciók világa, a társadalmiság genézise 
jobbára csak az utókornak feladott lecke formájában van jelen a m űben. 

Ezt a leckét els őként Jürgen Habermas próbálta -még a m ű  megjele-
nése előtt - megoldani, de már a gondolati anyag ismeretében, hiszen 
a Gesprđche mit Georg Lukács c. interjúkötet után írja Technik und 
Wissenschaft als „Ideologie" (1968) című  tanulmányát, melynek éle 
ugyan a Marcuse-féle technikafelfogás ellen irányul, de gondolati bázisa 
épp a társadalmi interakciók „sajátszer űségének" továbbgondolását cé 
lozza. Habermas két, egymással komplementer viszonyban álló, de ön-
álló fejlődésre hivatott kategóriából indul ki: a munkából, mely célracio 
nális cselekvés - és ami nagyjából megfelel a lukácsi modellnek -, 
valamint a „szimbólumok által közvetített interakciók" fogalmából. 
Mindkét kategória a munka és az emberré válás eredménye, de a kett ő  
el is válik egymástól. Az interakciót - Habermas szerint - a kötelez ően 
érvényes normák vezérlik, melyek meghatározzák a visszaható (a má-
sik embertől válaszként érkező) lehetséges cselekvésformákat is. (Így 
pl. „sé гtésre" „bosszúval" válaszolnak, de a sért ő  már eleve számolhat 
is ezzel a válasszal.) Habermas ezen belül is láthatóan a,lukácsi gondo-
latmenetet „igazítja", mert levezetésében a Lukács által is használt „ bum  
Strafe des Untergángs" fogalmát is alkalmazza: a közösségi szabályok 
megsé гtésének ugyanis más következménye (b(ntetése) van a mun- 

13  Uo. II. köt. 59. o. 

as tehát egy oyan őzege Ir e,mé' 	i valo•. "1úu ~ eK 
a munkamodell fogalmaitól, s mint-különnem ű  alakulatok önállósultak, 
jóllehet genezisük továbbra is közelinek látszik a munkafolyamathoz -
legalábbis vitatható teljes önállósulásuk tételezése. 

Emellett Habermas világította meg azt a körülményt is, hogy az inter-
akciók szerves része a nyelv és felhangköre, az a sokrét ű  közeg, me-
lyet a művészet (elsősorban a líra) használ majd fel a „ki nem mond-
ható" összefüggések megjelenítésére. Habermas ezt a közeget „szim-
bólumoknak" nevezi, mert nemcsak a nyelvi jelek alkotják, hanem a gesz-
tusok, a mimika, tehát a, metakommunikációs cselekvéscsere. S itt 
a kapcsolatteremtést ől („az első  szó mindent eldönt... ”) az emberi-
társadalmi érintkezés magasabbrend ű  formáiig egy ma még csak rész-
ben feltérképezett közeg nyílik. 

És mégis: Lukácsnak több ponton is igaza volt, mikor a társadalmi 
kapcsolatok rendjét a munkateleológiára akarta visszavezetni. El őször 
is történelmileg: ebben a fokozatosan önállósuló szerkezetben volta-
képp mindig kimutatható a munkaszférából táplálkozó szerkezet. (Ezt 
láttuk a reciprocitás, valamint a versengés esetében.) Az is igaz viszont, 
hogy a versengés legvégs ő  motorja - az elsőséget önmagáén is lehet 
céllá tenni - nem vezethető  le a célracuonális tevékenységb ő l, talán még 
a sikeres munka jelenségébő l sem. Itt már önállósul egy viselkedéstípus. 
De az összehasonlítás alapja még itt is a siker, a közösségileg mért 
munkateljesítmény marad. 

Másodszor: filozófiai szempontból is igaza volt, mikor a két cselekvés-
formát genezisében a munkára vezette vissza. Habermas nem számol 
ugyanis azokkal a filozófiai következményekkel, melyek a kett ősségbő l 
származnak. Ha a kommunikatív cselekvés önálló eredettel rendelkezik, 
úgy a munka kialakulása részint „visszakapcsolhatatlan" fejl ődéság ma-
rad - ahol elképzelhető , hogy esetlegesen kíséri a társadalmi kapcso-
latokat, s nem szükségszer űen vezet a célracionális tevékenység kiala-
kulásához. (Viszont: etnológiailag ez is tény!) Másrészt, ha ezt a dicho 

` Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft als „Ideologie". [A technika és tudo-
mány mint „ideológia"] 63. o. 

5  Vö. Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest 1976. 
49. és köv. o. (Az eredeti munka 1944-ben jelent meg.) 

1 6  PI. Lévi-Strauss: Les structures élémentaires de la paternité. [A patriarchátus szer-
kezetének elemei] Párizs 1966. 
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kötelék leírására - melyet mindkét fél tiszteletben ta rt , s nem a másik 
kedvéért, vagy annak parancsára, hanem a „viszonynak", ill. az  ezt legi-
timizáló normáknak engedelmeskedve. Szubtilisebb jelenségek - pl. a 
tisztelet vagy a szánalom által vezérelt emberi kapcsolatok -esetében 
aztán teljesen cs ődött is mondott ez a fogalomhasználat. Kiderült, hogy 
a reláció olyan kategória, mely az egyéneket ugyan belülr ő l vezérli, 
mégis van egy bizonyos „kivülrő l" is kényszerítő  hatása, mely a benne 
résztvevőket, mint „burok" veszi körül, s melyet egyik fél sem léphet át. 
(A tisztelet esetében: az, akit a „tisztelet övez" esetleg hiába akarja 
rávenni társát, hogy tegez ődő  viszonyba lépjen vele, ez olyan korlát-
ként érezteti hatását, amit egyikük sem tud átlépni.) 

Az emberek közötti kapcsolatok általános szerkezete is ezzel a vi-
szonykategóriával írható le: a primer jelenség itt is a viszony, mely át-
fogja az egyéneket, s melynek csak másik pólusát alkotják a viszony 
szubjektumai, akik „csinálják" is ezt a relációt. Goethe szavaival, e vi-
szony egyszerre külső  és belső : amit belülrő l építenek, mint külső  meg-
határozó is objektiválódik, mégpedig gyakran más törvényeknek enge-
delmeskedve, mint az alakítók szubjektív igénye. A társadalmi relációk-
ban (alá-fölé rendeltség, munkás-t őkés viszony esetében) ezt a viszonyt 
az intézmények, ill. a t őke objektív mozgása teremti, s jóllehet bizonyos 
belső  mozgásteret is kialakít - határait nem lehet könnyen átlépni. 

Lukács ebbő l a társadalmi viszonykategóriából, sajátos objektivitásá 
nak korábban is észrevett jelenségéb ő l indul ki: miképp létezik ez a vi-
szony, ami olykor ugyanolyan kíméletlen tárgyszer űséggel rendelkezik, 
mint amivel a „dolgok" - hiszen aki „beleütközik" e viszonyok tilalmai-
ba, érezheti e megfoghatatlan közeg „keménységét" is. Ugyanakkor 
a viszony maga mégis egy bizonyos láthatatlansággal, lebeg ő  minőség 
gel élhet az egyének tudatában. Lukács számára azén vált fontossá 
a viszonykategória, mint ontológiai kiindulópont, mert az eredeti cél az 
etika filozófiai megalapozása volt: az erkölcsi törvények, s f őképp az em-
berek között kialakuló erkölcsi-morális kapcsolatok, az ezeket szabó 
lyozó normák jelentik az elsődleges közeget. S itt, ezekben a szellemi 
objektivációkban is az a helyzet, hogy e normák tartós, vagy drasztikus 
áthágásai olykor súlyos tragédiákhoz is vezetnek, azaz: nagyban ha-
sonló szerepet játszanak a „dolgok" szakszer ű tlen kezeléséb ő l szár- 

___ 	'Тo гmác7atрceП  az etikai viszonyok 

viszonyokat kővetítő  szerepét. Sőt, a teleologikus gyakorlat fogalmának 
kidolgozásával ki is lehet b ővíteni az ontológiát, amennyiben e központi 
fogalommal egy új létszférának, a társadalmi praxis teremtette viszo-
nyoknak körét határozza meg. 

Ez tehát az a m űhely-háttér, mely az ontológiai vizsgálódáshoz vezet-
te Lukácsot - az etikai szféra filozófiai megalapozása, a viszonykategó-
ria megragadásának igénye és ezzel együtt a társadalmi lét marxi kate 
góriájának szerkezeti feltárása. Itt láthatjuk, mit jelent Lukács számára 
a marxi módszertan: „a kategóriák létmeghatározások". A munka mint 
kategória egy létforma titkát hordozza. Ennek a gondolati pozíciónak 
sajátságából érthet ő  meg a m ű  belső  felépítése és néhány ellentmon-
dásos részlete, valamint innen induló, ma még csak kezdeti stádiumban 
leledző  alkotó továbbgondolás vitasorozata is. 

Hogyan lesz tehát a munka ilyen „ontológiai modell"? A választ a 
Szisztematikus fejezetek c. kötet indító fejezete adja meg. (Mivel a m ű  
gondolati anyagát ismertnek tételezem, csak az alapgondolat vázlatára 
szorítkozom és néhány ezzel összefügg ő  általánosabb filozófiai prob-
léma érintésére teszek kísérletet.) A munka, mint már említettem, a ter-
mészetben m űködő , és az ember tevékenységébe „ütköz ő" oksági so-
rokat használja egy új összefüggésben, acéltevékenységben. 

Az így születő  eredmény két szempontból is új. El őször: kiinduló-
pontja a gondolat, a fejben kialakuló cél. A tételezés tudatos irányulás 
valamire, ami a munka során - ha azt siker koronázza - megvalósul. 
„A megvalósulás, mint az új létforma kategóriája egyúttal fontos követ-
kezménnyel járt: az emberi tudat a munkával, ontológiai értelemben 
megszűnik epifenomenon lenni", mert az emberi tevékenység „létre-
hozza a lét sajátosan új, bonyolultabb, összetettebb fokát, a társadalmi 
létet", amiben a tudatnak konstitutív szerepe van." A tudat nemcsak 
a célokat t űzi ki, de az oda vezető  eszközöket is szelektálja, ill. teremti 
- ami feltételezi részint az objektív folyamatok viszonylagos pontos tük 
rözését, részint a kínálkozó megoldások közötti választás mozzanatá-
nak megjelenését, az alternatíva szerepét. (Lukács kés őbb ebben az al-
ternatíva-képességben - és ontológiai lehet őségben - látja a szabadság 
egyik forrását.) 

Másodszor: a teleologikus tételezés nem áll meg az ember-tárgy vi-
szonynál, tehát nemcsak a természeti adottságokat alakítja és emeli a 
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emberi képzeletben megjelen ő-kibomló világ adja a m ű  tárgyiasságát. 
Nincs tehát olyan tárgyiasság-formája sem, mint a szobor esetében a k ő  
- a bet ű  előbb nyelvi közvetítéssé bomlik, amihez a bels ő , szubjektív re-
produkciónak kell társulni, ki kell egészülnie a mélyrétegek megé гtésé-
vel, az összefüggések által sugallt „mondanivaló" felfogásával. Ráadá-
sul ki-ki másképp fogja a nyelvi közegbe zárt világot képzeletében 
hússal-vérrel kitölteni (Karenina Anna vagy Adrien Leverkühn bizonyos 
szövegszer űen behatárolt mozgástéren belül - az egyedi emléktöre-
dékhez kapcsolódva - kel életre). S különböz ő  korokban olvasva ehhez 
még a kortárs történelem „apropói" is kiegészít ő  jelentéseket f űznek. 
Mert a befogadó korának eseményei is motiválják, színezik, hangsúlyai-
ban átformálják a m űvet. 

A művészi értékteremtés tehát mind az alkotó, mind a befogadó olda-
lán a szubjektum függvénye. Természetesen - mint már említettem -, 
a partikularitásából felemelkedett, az emberiség nagy kérdései számára 
fogékonnyá vált szubjektivitásé. Lukács ezt annak idején úgy fogalmazta 
meg, hogy az alkotó „felemelkedik" az emberi nem történetének és öntu-
datának szintjére. Csakhogy ennek a felemelkedésnek filozófiai jelen-
tése akkor még zárójelben maradt . Az Ontológíában viszont kirajzolódik 
a zárójel felbontásának lehet ősége is. Ez a felemelkedés nem kizárólag 
nagy egyéniségek kivételes teljesítménye, hanem az emberi történelem 
egyik motorja: az osztályharcok során, a történelmi fejl ődés lépcső -
fokain mindig megújuló küzdelem folyik azén is, hogy a nembeli éhékek 
az egyén életében is megvalósuljanak. Lukács ennek a folyamatnak 
leírására Marx „magánvaló" és „magáértvaló" osztályfogalmát általá-
nosítja: a „magánvaló nembeliség" az emberiség értékeit csináló, hasz-
náló, de nem tudatosító fázis -míg a „m аgббгtvalб  nembeliség" törté-
nelmi korszakában az egyén már tudatában van az értékeknek, és azért 
is küzd, hogy ezek saját vagy mások életében megvalósuljanak. A teljes 
egybeesés egyéni és nembeli értékfejl ődés között csak az „el őtörténet" 
lezárulása után következik be. De addig is újra meg újra megismétl ődnek 
azok a harcok, melyek a második lépcs ő  meghódítására törnek. „Az em-
beriségnek a nem magábanvalóságától magáértvalós бgáig tartó fejlő-
dése olyan folyamat, amely az emberekben, végső  soron minden egyes 
emberben játszódik le, amennyiben a pusztán partikuláris ember bels ő -
leg leválik arról (...) akiben a nem magáértvalósága küzd létéért... 
Ez szükségképpen azokban a tárgyiasulási aktusokban fejez ődik ki, 
amelyekben az ember tudatosan valami társadalmiságot hoz létre, még 
ha nem is tud arról, hogy ezt teszi. ..29 Lukács tehát az emberiség tör-
ténelmének egy elnyomott tendenciájáról ír, amely majd csak a kommu-
nizmusban fog teljesen kibontakozni, mint az egyéni és magáértvalóan 
nembeli lét egysége. Ennek a küzdelemnek egyik letéteményese a 
művész, akinek alkotásaiban tudatosul ez a felemelkedésért folytatott 
harc, aki alkotásain keresztül, valamint szubjektivitásában is ennek a 
küzdelemnek élharcosa - de ugyanakkor a köznapi életben tettenérhet ő  
folyamat tanítványa. Érzékenységénél fogva erre tapint rá, és ez adja 
számára az energiaforrást ahhoz, hogy elszakadjon kicsinyes-partikulá-
risérdekeitől. Ezzel megsz űnik a müvész kivételezett szerepe és egyben 
választ kapunk arra a kérdésre is, honnan meríti életanyagának azokat 
a konfliktus-modelljeit, melyben h ősei a magáértvaló nem felé tesznek 
lépéseket. A m űvek hatóerejének másik oldalát - a befogadói közeg 
társadalmi-létszerú feltételeit - vázolja az Ontológia. A világirodalom al-
kotásainak értékei „éppen abban rejlenek, hogy magasabb szintre eme-
lik az emberi létet, olymódon, hogy a valóság gazdagabb, elmélyültebb 
megragadásának szerveit alakítják ki az emberben, és a gazdagítás 
segítségével egyéniségét egyénibbé, és egyben nembelibbé is teszik.® 30  

Az Ontológia megkísérli, hogy pontosabb választ adjon arra a koráb-
ban is felmerült kérdésre, hogy az elmúlt korok m űvészi alkotásai miért 
tudnak vitális energiákkal bekapcsolódni a mindenkori jelen tudatába és 
gyakorlatának formálásába. Lukács a „múlt" - tehát nemcsak a múltbeli 
műalkotás, hanem a történelmi múlt -ontológiai státusát elemzi és itt 
próbálja megragadni e már nem kézzelfogható (mert elt űnt) idődimenzió 
tárgyiasságának sajátságát. Egyfel ő l megállapítja, hogy az emberek je-
lene a múlt tapasztalataitól és értékakkumulációitól is vezérl ődik; más-
felő l a jelen embere mindig „útban is van" a jöv ő  felé. Ez azt is jelen-
ti, hogy a múlt nem valami rögzített, változatlan tényanyag, hanem 
részint állandóan szelektálódik: az emberiség saját múltjából más és 
más hangsúlyokat, tényeket, értékmozzanatokat emel ki, tesz modellé, 
vagy egyszer űen legitimációs céllal feleleveníti a már elfelejtettet. Azaz: 
az emberiség nem fix történelemmel dolgozik, hanem egy ideológiává 
transzformált múlt-képpel, melyben a jelen szükségletei válogatnak. A 
jelen és acélul t űzött, vagy vágyott jövő  függvényében átszínez ődnek, 
sőt valóságos mivoltukban is átrajzolódnak a múlt eseményei. (Egy 
befejezetlen történelmi tendencia más képet mutat, mikor - a fejl ődés 
továbbhaladása révén - a kifejlett, befejez ő  formációk is megjelennek: 
visszafelé is teljesebb a kép, és egyben a részletekben is más lesz 
a rendezőelv.) 31  

Lukács: ONT II. köt. 409. o. 
30  Uo. II. köt. 545. o. 
31  U0. III. köt. 79-80. 0. 

Már az egyéni tudat is ilyen szelektíve m űködő  emlékezettel, illetve 
múlt-képpel opponál, a társadalmi szelekciót viszont egyéb osztály 
szerűen, ideologikusan determinált mozzanatok vezetik. Ezen a na-
gyobb összefüggésen - a múlt ontológiai létformájának sajátságán -
belül válik érthetővé, hogy olyan kikristályosult, szinte mitologikussá n őtt 
irodalmi figurák, mint Antigoné, Don Quijote vagy Hamlet, miért tudnak 
újabb és újabb minőségi átalakuláson átmenni. A múlt jelenbeli létének 
ontológiai szerkezetén túl, ezt a revitalizációt még az is táplálja, hogy 
ezek a nagy, m űvészileg komponált típusok a társadalmi tudatban bizo-
nyos quazi-önállóságot is nyertek - azok is tudnak róluk, akik esetleg 
nem olvasták a m űvet -, és így az új tartalommal való feltámasztás 
lehetősége már egy bizonyos preformációnak is alá van vetve. Ami 
megkönnyíti az utat a mindenkori befogadóhoz. De a múlt „átírásának" 
ontológiai ténye itt is filozófiai háttér a mindenkori újrafogalmazás 
esztétikai jelenségéhez. 

Végül 

Voltaképp nincs is „végül": jóllehet csak néhány problémát emeltünk ki 
a lukácsi életm ű  utolsó, összefoglalásnak szánt darabjából, egyúttal azt 
is érzékeltettük, hogy a gondolati anyag élete - mivel egy befejezetlen 
mű rő l van szó - tovább folyik. Sőt: a továbbgondolás leckéjét adta fel 
az utókornak. Ez a munka részben már megindult, java része még a 
jövő  kutatóira vár. Lukács nyitva hagyta életm űve zárókövén az ajtót 
- a jövő  felé. ❑ 

A tanulmány 1978-ban készült; megjelent szerbhorvátul (Bodrogvári Ferenc fordí-
tásában) a belgrádi Marksizam u svetu folyóiratban (1979/5-6. sz.), lengyelül 
Lukács A tđrsadalmi lét ontoldgiđjđrdl c. művének előszavaként (1982) és ma-
gyarul Az idбt mi hoztuk magunkkal. Tanulmđnyok a szocialista irodalom 
tбrténetéból (Akadémia, Budapest 1985) c. kötetben. 
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LÉT ÉS IDEOLÓGIA 

Lukács György utolsó nagy m űvének címe: A társadalmi lét ontoló-
giájáról. A munka külön fejezetben foglalkozik az ideológiával. A lét és 
ideológia viszonyát vizsgdló gondolatmenetnek — amely ennek az í rás-
nak tárgyát képezi — Lukács gondolatai adtak ösztönzést. Ez az ösztön-
zés kétféle volt: egyrészt tudatosította, hogy az ideológiáról, gyakorlati 
életünk eme kivételes befolyásoló erej ű  jelenségéröl állandóan újra kér-
dezni kell; másrészt — az el őző  meggondolás alapján —állandó, de kriti-
kailag értékelt kiindulásnak kell tekinteni az ideológiáról eddig megállapí-
tottakat. Minderre azért van szükség, hogy a változó-fejl ődő  társadalmi 
gyakorlat elméleti megalapozottsága a történelmileg halmozódó ered-
mények ismeretére támaszkodva meg tudja jelölni a további fejl ődés 
fő  irányvonalait, és ennek alapján képes legyen a mindennapi gyakorlat 
eredményeinek értékelésére. 

A „kategóriák létmeghatározások" — mondja Lukács. Erre a marxi té-
telre következetesen hivatkozik. Eszerint az ideológia kategóriája is lét-
meghatározás. Értelmezésének módja így dönt ő  hatású a gyakorlat 
irányvételének szempontjából. Ám fordítva is érvényes: az ideológia 
mint „létmeghatározás" a mindennapi gyakorlat általánosítása. Az ideo-
lógia elméleti elemzése tehát feltételezi a mindennapi gyakorlatot, az pe-
dig az elméleti elemzéseket. Ebbő l a kölcsönös felételezettségböl kö-
vetkezik, hogy az ideológia mint ontológiai tény, éppen léttulajdonságá-
ból eredően nem lehet alapja valamilyen „egyalternatívájú" irányvétel-
nek. Az ideológia nem rendelkezik a társadalmi gyakorlattól független, 
objektív léttel, amelynek szükségszer ű , örök igazságát a gyakorlatot 



irányítani kívánó megismer ő  tudat egyszerűen visszatükrözné és ennek 
alapján szabná meg az egyetlen helyes gyakorlati utat. A Tőrténelem és 
osztálytudat soraiban megfogalmazott lukácsi tétel most is érvényes: az 
„orthodoxia" csupán a marxi módszer következetes alkalmazásakor in-
dokolt. Marx módszere pedig az ideológia állandó önkritikai felülmúlá-
sának, túlhaladásának tekinthető . Az ideológia ugyanis mindig tudati 
képződmény, az anyagi léttel meghatározott reflexió. Olyan célszer ű , 
tervszer ű  eszmerendszer, amelynek okozati meghatározottsága magá-
ból az állandóan változó gyakorlati életb ő l fakad. Az ideológia az érdek-
szepontból felfogott objektív lehet őségek projekciója: a gyakorlatból fa-
kad és a gyakorlat el őtt halad. Igazságát a gyakorlati megvalósulás tár-
sadalmi-történeti folyamata korrigálja. Lukács azt a lenini tételt vallja, 
amely szerint az ember tudata nemcsak visszatükrözi a valóságot, ha-
nem alkotja is. Az ideológia olyan teleológiai tételezés, amely az alter-
natívák oksági meghatározottságából ered ően vetíti elő re céljait. Így al-
kothat egy lehető  új valóságot, melynek szellemiségét a gyakorlati akció 
szünteti meg, változtatja valósággá. Mint minden más teleológiai téte-
lezés, az ideológia sem a „semmib ő l való teremtés", hanem energetikai 
elv, amely a régi min őséget új min őséggé változtató gyakorlati akció ka 
talizátora. Legalábbis elvben az. Éppen oksági megalapozottságától és 
cél-eszményeinek vetítési módjától — tehát magának az ideológiának 
beállítottságától — függően vagy egy valóban új minőség létrehozásá-
nak eszmei alkotórészévé válik, vagy a meglev ő  minőség védelmezé-
sének eszmei alkotórésze marad. (Az utóbbi esetben az adott helyzet 
változatlanságát, vagy mennyiségi tökéletesítését szolgálja — nem irá 
nyulhat annak min őségi túlhaladására.) 

A társadalmi lét kérdéseit mindig a társadalomban — a konkrét társa-
dalomban —  6 1 6  ember veti fel. A gyakorlat mindig önmagáról kérdez, de 
mindig önmaga fejlettségi szintjével, ennek a szintnek érdekekt ő l vezé-
relt tudati megformálásval, ideológiájával, közvetítetten kérdez és vála 
szol. A kérdezés és válaszolás egybejátszásának létszer ű  folyamatát 
Lukács a munka ontológiai kategóriájának elemzésével bontakoztatja ki, 
s a marxi  I.  Feuerbach-tézis alapján értelmezi. Egy ilyen hozzáállás 
fényében különös jelent őséget nyer az a Lukács által is gyakran hangoz-
tatott engelsi tétel, hogy a különféle célszer ű  tételezésekbő l mindig egy 
olyan objektív oksági folyamat születik, amely egyik teleologikus össze 
tevőjének sem azonosítható, de amelyben egyáltalában nem másod-
rend ű  és elhanyagolható az egyének szerepe. A történelem nem tesz 
semmit, de a konkrét embereknek (konkrét társadalomban él ő , tehát 
osztályhelyzettel meghatározott embereknek) van célja — ezeknek a 
céloknak összeütközésébő l születik meg a történelem. A történelmet az 
emberek csinálják, de nem szabadon, hanem az eddigi történelem által 
meghatározva. 

Ebbő l az következik, hogy az eddigi eredmények továbbvitele, és 
persze „továbbgondolása" is okvetlenül szükséges és indokolt. Az 
igazságot az élet transzformálja, mert az élet az igazság megjelenési 
módja, s a legfőbb igazság maga az emberi lényeg továbbfejl ődése. Az 
igazság tehát érték, s érték mindaz, ami hozzájárul az ember nembeli 
lényegének kialakulásához, fejl ődéséhez. (Ellenkező  esetben az igaz-
ságot valamilyen emberen kívüli, emberen túli, emberfeletti erőnek kelle-
ne tulajdonítanunk. Akkor pedig elismernénk a világmindenség, a lét 
célszerű  mozgását, a „kozmológiai teleológiát", amely ellen Lukács 
mindig hadakozott — el kellene ismernünk az idealista világkép igazolt 
ságát.) 

Az igazság azonosítása az értékkel lehet ővé teszi, hogy relativizmus-
sal vádoljanak meg. Ám elegendő  azokra a klasszikus megállapítá-
sokra hivatkozni, amelyek kimondják, hogy a dolgok megjelenési formája 
és lényege nem esik egybe, az ész mindig létezett csak nem mindig 
eszes formában stb. Ha ugyanis az igazságot a legf őbb értékkel, az ember 
nembeli lényegének kiteljesedésével azonosítjuk, akkor a történetiség 
elve vezérel bennünket. A történelem felszíne mögött, a relativizmus, az 
empíria, az „itt és most" mögött mindig felfedezhet ő  a fejlődés történelmi 
meghatározottsága, a történelmi alternatívák olyan láncolata, amely 
napjainkban egyre inkább csupán egyetlen lehetséges alternatívába tor-
kollik: a humánus, emberhez méltó, szabad élet vagy pedig a megsem-
misülés, dehumanizáció válaszútjához vezet. (Az, hogy ezeken a lehe-
tőségeken belül igen sok változat létezik, nem képezi vita tárgyát.) Szó 
sincs tehát relativizmusról; az igazság mint érték nem szubjektív kate 
gória, amelyrő l nem lehet vitatkozni, mert az ízlések különböz őek. A tör-
ténelmi „vagy—vagy" objektíve meghatározott. Éppen ezért szükséges 
az ideológia kategó г.iájának „továbbkérdezése"; nem mindegy, hogy a 
humánus alternatíva megvalósításának milyen elméleti és gyákorlati 
változatát fogadjuk el. A fejl ődés sohasem törésmentes; a jó szándék 
még nem bíztosítja a szabadságot, az értéket, az igazságot. Szükség-
szerű  a vélemények harca, összeegyeztetése, a számos alternatívából 
születő  minőségi új keresése. Az ideológia önbírálatának árán menekül 
hetünk meg a dogmatizmus veszélyét ő l; a sors elkerülhetetlenségének 
tehetetlen vakhitét ő l. 

Feltételezve a lukácsi ontológia lényegileg antropocentrikus (az ember 
szolgálatában álló, emberközpontú, de nem antropomorf, emberi alakra  

mért, szubjektív) voltát, amely a társadalmi létet az ember önalkotásá-
nak folyamataként értelmezi, világossá válik, hogy az ideológia miben-
létére adott válasza egyszer űen megköveteli a további kérdésfeltevést. 
Maga a lukácsi ideológia-fogalom teszi szükségessé annak kivizsgálá-
sát, vajon ez az ideológia-fogalom, ez a válasz nem jelenti-e egy sajátos, 
a létrő l szóló új ideológia terjesztését? Mirő l is í r Lukács — az ideológia 
létérő l, avagy egy új, csupán a létrő l szóló ideológiát terjeszt? Ha az 
utóbbi az igaz, akkor az ideológia valójában hamis tudat, amely bekép 
zeli magának (és beképzelteti velünk), hogy az igazság egyedüli birtoko-
sa, a létnek az ő  igazságához fcell idomulnia és nem fordítva. Ekkor dog-
matizmussal, az idealizmus új, rejtett változatával kerülünk szembe. A 
tudat elszakad a valóságtól és szivárványkergetésre késztet bennün-
ket — elveszik a humánum és az érték mint igazság, a történelmi „vagy—
vagy" csak a sötét jöv ő  alternatíváját engedélyezi. 

A probléma nemcsak „akadémikus" jelleg ű . Ha a munka képezi a tár-
sadalmi lét modelljét — ahogy azt Lukács bizonyítja —, ha a munka az em-
ber társadalmi-történelmi összfejl ődésének (a praxisnak) ered ője és 
egyben eleme is, akkor az ideológia kategóriáját is a munkából vezet-
hetjük le. (A „praxis" tehát nem azonosítható a hétköznapi gyakorlattal. 
A gyakorlat, empíria a praxis része: az „elmélet—gyakorlat" viszony en-
nek keretében valósul meg.) Az ember önalkotásának folyamata (a pra-
xis), ahogy Lukács állítja, sohasem a „semmib ő l való teremtés" — ha ezt 
elfogadjuk, akkor el kell vetnünk mindenfajta kozmológiai teleológiát, 
tehát a tudat igazságkreáló szerepkörét is. Ekkor csupán az ideológia 
létérő l beszélhetünk, de nem a lét ideológiájáról. Az els ő  esetben a tudat 
az igazság őre lehet, de nem lehet hamis tudat. A második esetben a tu-
dat az igazság birtokosa, de éppen ezét csak hamis tudat lehet. Ha 
tehát a lukácsi ideológia-fogalom elemzése kimutatja, hogy ez a kategó-
ria a „lét ideológiáját" és nem az „ideológia létét" jelenti, akkor nem 
építhetjük be gyakorlatunkba. Célunkat csak úgy érhetjük el, ha meg-
vizsgáljuk azoknak a kiindulópontoknak helytállóságát, amelyekb ő l Lu-
kács az ideológia meghatározását és szerepét levezette. Láttuk, Lukács 
elveti a kozmológiai teleológia tételét — ám itt tisztáznunk kell az ősrégi, 
p гótagoraszi tételnek — „minden dolog mértéke az ember" — objektív, lét 
szerű  mértékét is. Ez azért szükséges, mert kiindulópontunk az ember 
nembeli lényegének értéke mint legf őbb igazság. 

Lukács Ontológiája nyíltan vallja mindenfajta tudás el őfeltételezett 
ségét, mégpedig a marxi elv alapján: „Nem az emberek tudata az, amely 
létüket, hanem megforditva, társadalmi létük az, amely tudatukat meg-
határozza". Óvakodnunk kell azonban a fenti tétel vulgáris, történelmiet-
len értelmezésétő l, mert különben elkerülhetetlenül szembefordul egy-
mással a „tiszta lét" és a „tiszta tudat". A tétel inkább az ontológiai 
elsőbbség megoldására alkalmas: ehhez a lukácsi munkaelemzés ad jó 
útmutatót. A munkával a tudat megsz űnik epifenomén lenni —írja. Ebbő l 
következően a társadalmi lét: tudatos lét, tudatot termel ő  lét és tudatot 
tartalmazó lét — tudatos lét, amely létes tudat. Történelmileg tekintve 
tehát a tudatot mindig olyan lét határozza meg, amelyben maga a tudat 
is ontológiai tény, noha eredetét tekintve mindig máslét, meghatározott 
lét, amely önmagát is csak teleológiai tételezésének akciójában tételezi 
(itt saját hamis forrása egyik összetev őjének), meghatározó önlét gya-
nánt. Ez a „hamis tudat" azonban elvben is, gyakorlatban is megszüntet 
hető , mégpedig tudati úton, az immanens önbírálat eszközével. Ugyan-
akkor a tudat „hamisságának" másik összetev ője nem magának a tudat 
mozgásának sajátosságával magyarázható, hanem a társadalmi lét ob-
jektív történelmi mozgásának sajátosságából (az elidegenedésb ő l) ered. 
Ezért ez az összetevő  tisztán tudati úton nem szüntethető  meg — ehhez 
magának az elidegenedésnek eltüntetése szükséges. A likvidálás folya-
matához elengedhetetlen a tudat hamisságának els ő  típusát leleplező  
tudati tevékenység, de nem elegend ő  — a végleges megoldáshoz gy őz 
tes forradalom, az osztálynélküli társadalom azaz a szabad emberiség 
praxisa kell. (Más kérdés, hogy az ideológia mint önered őjű , tudati 
eredőjű , hamis tudat elvben még az osztálynélküli társadalomban is 
feltételezhető .) 

A tudat ontológiai státusából következ ően az ideológia meghatáro-
zásaelőször azt a legáltalánosabb megállapítást teszi szükségessé, hogy 
az nem egyszerűen, hanem kétszeresen hamis, tehát „hamis—hamis tu-
dat". Ebbő l viszont az következik, hogy az ideológia létének körülírásá-
hoz nem elegendő  semmiféle „objektív leírás" — nem is lehetséges — a 
probléma kizárólag kritikai megközelítéssel ragadható és oldható meg. 
Az ideológia megragadása csak ideológiával történhet; ideológiát csak 
ideológiával lehet meghaladni. Ez a tétel cseppet sem új: annak a marxi 
elvnek alkalmazása, amely szerint az elidegenedés csak az elidege-
nedés révén szüntethet ő  meg. Lukács ideológia-fogalma pontosan ezt 
az elvet követi —így nála az ideológia létének megragadása a lét olyan 
ideológiáját jelenti, amely a „hamis—hamis tudat" hamis voltának tudati, 
tehát immanens eredőjű  elemét szünteti meg. 

Ezzel gondolatmenetünk mondanivalóját tulajdonképpen már ki is fej-
tettük, de csak az elvonatkoztatott általánosság legmagasabb (tehát 
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legerőtlenebb) szintjén. A továbbiakban újat nem mondhatunk, csupán 
a tézis kifejtésére szorítkozunk — ám éppen ez a legfontosabb. Ez jelenti 
Ugyanis az elvontan, általánosságban tételezett cél, befejezés stb. meg 
szüntetését, mert azt önmaga befejezett—véges tételezettségének ideali-
tásából a gyakorlati tevékenység befejezetlen—végtelen önkorrekciós 
elvévé változtatja. Az elvont—általánosat a közvetítések során konkrét-
általános kritikai elvvé kell fejlesztenünk — csak így tehetjük társadalmi 
kritika tárgyává, gyakorlati jelent őséget adva neki. A bírálat ugyanis vagy 
elveti, vagy — legalább részben — figyelembe veszi. Ez pedig már magá-
nak a gyakorlati akciónak egyik — mégpedig nem is jelentéktelen —
elemét jelenti. 

A konkretizálást a kiindulóponttal kell kezdeni: ha Lukács elismeri a 
marxi tételt, mely szerint a lét határozza meg a tudatot, akkor az ideoló-
gia-fogalmára vonatkozó kérdés — az ideológia léte vagy a lét ideológiá 
ja —így konkretizálható: összeegyeztethet ő-e a fenti marxi tétel érték-
hordozó és értékel ő  jellege, illetve ideológiai jelentése egy olyan ontoló-
giai objektivitással, amely nem a részérdekek „itt és most" gyakorlatát 
kívánja szolgálni, hanem magát az értéket — az ember nembeli lénye 
gének kiteljesedését — mint igazságot? Miért kell így fogalmaznunk? A 
tudatot meghatározó lét tétele ugyanis a következ ő  gondolatsort enge-
délyezi. Az ember nembeli lényege mint érték, amely az igazsággal 
azonosul, mindig tudati tételezés. Ezt a tételezést a lét határozza meg, 
s így két variáció lehetséges: egyrészt, hogy az érték=igazság az, ami-
nek lennie kell és meghatározójából ered ően már létezik is; másrészt 
viszont lehetséges, hogy meghatározójából ered ően az érték=igazság 
még nincs megvalósítva. Az els ő  esetben „az ember szabad" kijelentés 
indikatív, a másodikban pedig normatív jelent őség ű  és jellegű . A különb-
ségtétel a tudati szférában, igazolása pedig a tudattal végzett lételem-
zéssel történik. Ebbő l következően kétféle, polarizált ideológiát kapunk. 
Az egyik — amely az indikatív jelleget emeli ki — valójában az adott 
egzisztencia igazságnak=értéknek tételezését jelenti. A másik — mely a 
normatív jelleget emeli ki — valójában a lehet őnek tételezett egzisztencia 
igazságnak=értéknek tételezését jelenti. Az els ő  esetben az igazságot 
az „itt és most" adott reflexiójának, visszatükrözésének, objektív leírá-
sának tekintik, s fő  eszközének a tudományt tartják. Ezt a tudományt, 
természetszer ű leg, egzakt felismer ő-rendező  eljárásnak, tehát a pozitivi-
sta értelemben vett tudománynak nyilvánítják, s ennek alapján az ideo-
lógia fogalmát mint a tudományos verifikációra alkalmatlan hamis tudati 
képződmény ködképeinek összességét határozzák meg. Ez azt jelenti, 
hogy az „kell", ami „van"; csupán mennyiségi tökéletesedés lehetséges. 
A forradalom fogalma lényegében az evolúcióra sz űkül. A második eset-
ben az igazságot=értéket a „még nincs" projektciójának tartják, s f ő  esz-
közének az utópiát tekintik. A tudományt a tételezés logikájából követke-
zően az ideológia eszközének nevezik ki, az ideológiát (utópiát) pedig a 
valóság igaz megragadásának módjaként határozzák meg. Igy tehát 
a történelmileg egzisztens szétválasztottság, a „van" és a „kell" ellentéte 
elvi-lényegi, azaz ontológiai méret űvé dagad (persze a tudati közvetítés-
ben), és kibékíthetetlenné válik. Az igazság és az érték fogalmai is 
szétválnak. Magában a marxizmusban is fellép egy ilyen kett ősség: a po-
zitivista és antropológiai beállítottság ellentétében. Az egyik véglei 
az ideológiát eleve hamis tudatnak nevezi (kivéve a sajátját, amelyet tu-
dományos ideológiának ta rt), a másik véglet az ideológiát igazságnak 
nevezi (de csak a sajátját, amíg minden más elméletet hamis tudatnak 
minősít). A kizárólagosság teljes, és az ideológia fogalmával manipuláló 
eljárások olyan z ű rzavart támasztanak, hogy abban már lehetetlen eliga-
zodni — az ideológia hol ördög, hol angyal, de valóságos lényegét senki 
sem tudja (mert nem is akarja tudni). Ez az állapot — a tudati szféra de-
gradáltságának állapota — azonban tudatosan el ő idézett jelenség. Ilyen 
helyzetben ugyanis a pragmatista voluntarizmus részérdekei els ő ran-
gúan érvényesíthetők, hisz a lehető  legjobb kifogással élhetnek: az el-
mélet mélyen a gyakorlat szintje alatt van. (Marx, Engels és Lenin kritikai 
megjegyzéseit mindenki „elfelejti", aki a voluntarizmus pillanatnyi hasz-
nát tartja szem el ő tt.) 

Lukács György a harmadik lehet őséget kutatja: miképpen egyeztethe-
tő  össze a „lét határozza meg a tudatot" értékhordozó és értékel ő  tétele 
egy ontológiai értelemben vett humanitással. Azt, hogy a tétel egyáltalán 
összeegyeztethető-e a humanitással, a „miképpen?" vizsgálata közben, 
a munka kategóriájával bizonyítja be. 

Az Ontológia a munkafolyamatból kibontakozó teleológia segítségé-
vel határozza meg a tudomány és az ideológia, az igazság és az érték, 
a van és a legyen ontológiai megbékélésének módját. Ezt a megbékélést 
a hegeli—marxi tradíció legjobb szellemében, az azonosság és nem-azo-
nosság azonosságaként értelmezi. Az ideológia lukácsi meghatározásá-
hoz tehát csupán egy egészen rövid el őzetes összefoglaló szükséges a 
teleológia működési elvérő l. A társadalmi gyakorlat a természet objektív 
tulajdonságai által determinált — a fának pl. más tulajdonságai vannak 
mint a víznek, és ez a tény természetszer ű leg befolyásolja az emberi al- 

ternatívákat. Ez a determináció szigorú kauzális (a kanti „hipotetikus im-
peratívusz" értelmében). A társadalmi gyakorlat egyrészt kitágítja eze-
ket a korlátokat: „visszaszorítja őket, de nem szüntetheti meg". A társa 
dalmi létszférán belül a teleológiai tételezés a kauzalitást saját szolgá 
latába állítja (technikai fejl ődés), ugyanakkor új, sajátos, csak a társa-
dalmi szférára jellemz ő  kauzális vonulatokat hoz létre. A realizált teleoló 
giai tételezések maguk is kauzalitássá (társadalmi determinációvá) 
változnak — ez jellemez minden tárgyiasulást, minden objektivációt, 
következtetésképpen az ideológia is ennek a dialektikus folyamatnak az 
eredménye. „Az ideológia mindenekel őtt a valóság társadalmi feldolgo-
zásának az a formája, amely arra szolgál, hogy tudatossá és cselekv ő-
képessé tegye az emberek társadalmi gyakorlatát." Világos tehát, hogy 
az érdekekkel motivált teleológiai tételezések tudatos kifejezése szük-
ségszerűen ideológiai, mert maguk a tételezések — az érdekkülönb-
ségekbő l fakadóan —különfélék. Az ideológia a társadalmi konfliktusok 
tudatos kifejezése és végigharcolásuk eszköze. A történelmiség mód-
szertani élvének következetes alkalmazásával ez az általános meg-
határozás nem jelent pánideologizmust, különösképpen nem aszó 
„parttalan" jelentésében. A meghatározás elemzése rögtön azt sugallja, 
hogy az ideológia leírásakor alkalmatlan egy ún. „egyedi" esetre alkal-
mazott „igaz-hamis" tengely, egy gnoszeológiai mérce. Lukács katego-
rikus: „Önmagában véve sem valamely helyes vagy hamis egyedi nézet, 
sem pedig valamely helyes vagy hamis tudományos hipotézis, elmélet 
stb. nem ideológia: csak azzá válhat, mint láttuk. Akkor következik ez be, 
ha már kisebb vagy nagyobb, sorsdönt ő  vagy epizodikus társadalmi 
konfliktusok végigharcolásának elméleti vagy gyakorlati eszközévé 
lett." 2  Tehát nem minden teleológiai tételezés ideológia. A nem-ideológiai 
teleológiai tételezések és az ideológia közti határvonalat nem lehet 
abszolút bizonyossággal megvonni; ez a határvonal történelmileg felté-
telezett és hullámzó. „Ezért csak társadalmi m űködésébő l, társadalmi 
funkcióiból érthető  meg, hogy mi valójában az ideológia." 3  Ha tehát az 
igazságról is ezt a történelmi feltételezettséget állapítottuk meg, akkor az 
ideológia szokásos —kétféle —értelmezésének egyikét sem lehet kap-
csolatba. hozni valamilyen történelmen kívül helyezett ismeretelméleti —
pontosabban formális logikai — „igaz tudattal". Még kevésbé lehet ennek 
a tételezett — tehát szükségszer űen tudati úton konstruált — mércének 
alapján azt állítani, hogy ez az ideológia „hamis tudat", ez a másik 
ideológia pedig „igaz tudat" vagy „tudományos ideológia" stb. Lukács itt 
is következetes: ,,...az ismeretelmélet nem alkalmas szerv az ideológia 
és a nem-ideológia megkülönböztetésére". 4  A gnoszeológiai beállított-
ság, amely mindig egy elvonatkoztatott, kontemplatív jelleg ű  „szubjek-
tum-objektum" viszonyt tételez, ontológiailag min ősül hamis tudatnak. 
Ezért a gnoszeológiai alapon kifejtett ideológia-fogalom a hamis tudatról 
szóló hamis tudat lehet, mégpedig azért, mert magát a hamis tudatot 
használja fel a társadalmi konfliktusok végigharcolásának eszközeként. 

Az ismeretelméleti beállítottságot elutasító lukácsi ideológia-elemzés 
eredménye azért sem tekinthet ő  pánideologizmusnak, mert nem tételez 
fel valamilyen abszolút kiindulópontot, melyhez viszonyítva minden ideo-
lógiának tűnne, azaz minden viszonylagosnak min ősülne. Az abszolút ki-
indulópont feltételezése éppen az ismeretelméleti beállítottság jellem-
zője. Lukács ideológia-fogalma nem egyeztethet ő  össze a modern —
mannheimi fogantatású — tudásszociológiai tételekkel sem, melyek az 
ideológiát kizárólagosan ismeretelméleti kategóriaként kezelik. A lukácsi 
ideológia-fogalom nem tételez fel semmiféle „adekvát reflexiót", mint 
ahogyan Mannheim Károly az igazságot meghatározta. A klasszikus 
„korreszpondencia-elméletre" épül ő  ideológia-elemzés ugyanis dönt ő  
követelményekkel jár: a pánideologizmus csapdájába vezet. 

Ahhoz, hogy kell ő  támpontunk legyen, összegeznünk kell a mannhei-
mi forrásból fakadó ideológia-elemzések jellegzetes vonásait. Az adek-
vát reflexiótól, azaz az igazságtól eltér ő  eszmerendszereket Mannheim 
transzcendencióknak nevezi. A múlt felé forduló transzcendenciók ideo-
lógiák, a jövő  felé fordulók pedig utópiák. Eszerint az ideológiák konzer-
vatív utópiák, az utópiák pedig radikális ideológiák. 5  Amennyiben a „totá-
lis ideológia" azt jelenti, hogy a társadalmi feltételek spontánul határoz-
zák meg a tudás elvont kategóriáinak rendszerét, és ha az „általános 
ideológia" csupán az „aspektusok struktúráját" jelenti, akkor az igazság 
mint „adekvát reflexió" csak relativizált fogalom [ehet. A történelmileg fej-
lődő  társadalombn az igazság — Mannheim szerint—az „id ők szavának", 
tehát az „itt és most" adottnak, illetve ennek kontingenciáját felfogó tu-
datnak aspektusaiból sz ű rődik le. s  Ez az általánosító tudat pedig az ún. 
lebegő  intelligencia birtoka. Ebb ő l a pánideologista-pánrelativista kátyú-
ból egyedül az menekíthet ki, ha a „megismer ő  szubjektum — megisme-
rendő  objektum" gnoszeologizált viszonyában a megismer ő  szubjektum- 
' Lukács: A társadalmi lét ontolбgiájérбL Magvető  Kiadó, Budapest 1976. II. köt. 449. o. 
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ot a „világon kívüle" helyezzük, ha mentesítjük — mondjuk ki kereken —
az osztályérdekeltségt ő l. Arról pedig, hogyan „kuksol" a szubjektum a 
„világon kívül", már Marxnak is volt egy-két igen indokolt megjegyzése. 
Az örök igazságot felismerő  szubjektum tételezése egyébként egyenes 
következménye minden következetesen véghezvitt korreszpodencia 
elméletnek . A Тб  ténelem és osztálytudat megállapítása , amely sze-
rint a relativizmus csupán az abszolútum feltételezésekor lehetséges, 
telibe találja Mannheimet.' 

Ha az ideológiai tételeket eddig éppen olyan tényeknek tartottuk, mint 
a matematikai mutatókat, akkor ezt — a fenti elemzés alapján — kritikusan 
felül kell vizsgálnunk. Nem a megállapítás helyességének kétségbe vo-
násáról, hanem inkább a párhuzamba állítás céljrairól van szó. A gno-
szeológiai alapról kifejtett ideológia-fogalom ugyanis a párhuzam felál-
lításával mind a tudományos tényeket, mind az ideológiai tényeket az 
adott reflexiójának — igazságnak - min ősíti (melyet valaki felfed — ez 
a valaki lehet a ,,lebeg ő  intelligencia", de a „bölcs pártvezet őség" stb. is). 
Ehhez a metafizikai beállítottsághoz a relativizált történelem csupán jó 
háttér. A tö гténelmet ugyanis az id ő rendi szukcesszivitás dimenziójának 
fogja fel, melyben az örök értéket — azaz az „ex nihilio" elvével alkotó 
Abszolútumot — mennyiségileg-terjedelmileg kell eluralkodtatni, illetve 
eszközként szerepeltetni ebben az eluralkodási folyamatban. Természe-
tes, hogy ilyenkor az igazságot az ideológiával teljesen azonos fogalom-
ként használják. Napjainkban az „adott" irracionálisan posztulált tökéle-
tességet kifejező  „legyen" (a posztulált kezdeti tökéletességet tökéletes 
végnek posztuláló ideológia) rendszerint a racionalitás pozitív tudo-
mányának adja ki magát és így is institucionalizálódik. Az ilyen módon 
értelmezett tudományosságra hivatkozva jelenik meg politikai jobboldali-
ság képében. 8  Mindennek jó példája a korszer ű  szociológiának az az 
irányzata, amely egyre inkább a szociotechnikai funkcionalitás problé-
máját teszi saját központi témájává: anélkül, hogy az „adott rendet" mint 
a vizsgálódás elméleti és empirikus alapját egy pillanatra is kérdésessé 
tenné, elfogadja annak értékposztulátumait mint magát a lét lényegét, 
és csupán leírásra, regisztrálásra szorítkozik — az ilyen regisztrációt 
tudatosan a létnek nyilvánított értékposztulátumok alapján interpretálva. 
Idézzük Lukács Ontológiájának Prolegomena c. könyvébő l: „A 'szak-
ma' szerinti differenciálás, valamint az ezzel járó 'egzaktság'-ra való 
korlátozás következményei mindinkább képtelenné tették a szaktudo-
mányokat arra, hogy az összfolyamatnak akár a részmozzanatát is he-
lyesen ragadhassák meg. Minthogy azonban az így kialakult szakbarbár-
ság (látszatproblémák 'egzakt' kifejtése) megkönnyíti és el ősegíti a 
szaktudományok alárendeltségét az egyetemes t őkés manipulációnak, 
a hivatalos-akadémikus tudományos gyakorlatban is uralkodóvá vált ez 
a tendencia. A történetiség ezzel szemben — Marx értelmében — egyete-
mes elv, amely arra hivatott, hogy ne csak a lét mindennem ű  tudomá 
nyos tárgyalását (mindenekel őtt természetesen a társadalmi létét) fogja 
át, hanem egyúttal és legels ősorban megfelelően befolyásolja és irá 
nyítsa az emberek aktivitásait." 9  

Magában ez az egy idézet is mutatja, hogy Lukács ideológia-fogalma 
kettős: egyrészt — a történetiség elvével — az ideológiában létszer ű  
praxismódot Iát, a nembeliség kibontakozásának útját fedezi fel benne, 
másrészt utal az ideológiára mint manipulációs tudatra, amely a parti-
kuláris érdekeket hivatott egyetemesíteni, ezt a tudatot kívánja létfor-
máló elwé kikiáltani. Így tehát még az „igaz-hamis" tengelyt is be-
állíthatjuk az ideológiák megkülönböztetésének szertárába. A „hamis 
tudat" olyan ideológia, amely a partikuláris érdeket hiposztazálja. Az 
„igaz tudat" olyan ideológia, amelyben az univerzális érdek a partiku-
laritás konkrétumában jelenik meg. Az els ő  típus a totalitást követelve 
a partikularitást affirmálja, míg a másik típus a totalitást követelve ön-
maga partikularitását is meghaladja. Eszerint az „igaz-hamis" tengely 
egészen más értelemben alkalmazott, mint ahogyan azt a gnoszeológia 
teszi. A totalitást tételez ő  paгtikularitás olyan ideológia, melyet a totalitás 
komplex felfogása jellemez. A totalitást saját partikuláris voltával azono-
sító ideológia szükségszer űen nem rendelkezik totalitás-fogalommal. 
Lukács erre erélyesen figyelmeztet: „A totalitás Marxnál mindig totali-
tásokból álló totalitás, és éppen ezért, ha bármikor megtorpannak egy 
ilyen totalitásnál, mégha ez ismeretelméletileg elengedhetetlen is, szük-
ségképpen csak valami viszonylagosat érnek el, amennyiben lemonda-
nak — gyakran jól megalapozott ismeretelméleti okokból — az átfogóbb 
totalitások vizsgálatáról." 70  

Ha tehát a tudományos tevékenység lényege csupán az „adott" szo-
ciotechnikai deszkripciójára szükiil le — ami azt jelenti, hogy lemondunk 
az „adott" kritikai elemzésérő l —, akkor az ilyen tudomány nemcsak ha- 
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általános beállítódásnak, tehát ezen belül olyan politikai irányvételnek értelmezzük, amely 
az igazság minőségi alapját, létlényegét a múltban keresi, onnan vetíti a jövend őbe, de 
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azonosítja. 
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mis tudat, hanem — ismét az Esztétikából kölcsönzött szóhasználattal 
élve — hamis-hamis tudat. Ennek lényegét az imént idézett mondatokat 
közvetlenül megelőző  lukácsi gondolatsorral példázhatjuk: „Magától ér-
tetődik, hogy a jelen közvetlenül létszer űen minden ember szemében 
megszüntethetetlenül adottnak mutatkozik, és ez az elképzelés mind-
addig, amíg pusztán a közvetlenség szintjén marad, nem tekint el fel-
tétlenül a valóságtól, sőt, ismeretelméletileg olykor még hasznos is lehet, 
mint a jövőre vonatkozó, kiagyalt, konkrét kijelentésekkel kapcsolatos 
ítélettő l való kritikai tartózkodás is. De ha a jelent valamilyen változat-
lan adottsággá merevítik, akkor a történetiség csupán a múltra szorít 
kozhat, a jelent pedig csak úgy lehet felfogni, mint ami lényege szerint 
további fejlődésre képtelen." 11  

Vizsgáljuk meg, mennyiben érinti ez a megállapítás az el őbbi gondo 
latvitel segítségével hamis-hamis tudatnak, tehát a gnoszeologizmus 
ból eredő  igazolási kísérleteknek min ősített ideológiák válfajait. 

A gnoszeologizmus kereteiben maradva az ideológia kritikája csu-
pán a formálisan alkalmazott negációból vezethet ő  le, ami a végén 
obverziót eredményez. Ezt az utópia gnoszeologista felfogása példáz-
hatja. Az utópia ugyanis mint „negatív ideológia" jelenik meg, mert a mi-
nőségi tökéletességet sub specie aeternitatis transzcendálja, és a törté-
nelmet asoha-meg-nem-valósulás min őségileg diszkontinuált folyama-
tának fogja fel, amelyb ő l a már realizálódott min őség momentumait 
örökösen rossznak deklarálva veti ki, hogy a jöv őt ezáltal ex nihilio 
kreálhassa. Így látszólag a jöv őbe néz, elveti a jelent és a múltat, a tör 
ténelmet pedig a nihilizmus örökkévaló id őtlenségévé, értelmetlen le 
véssé teszi, amelyben az élet eredője csupán a „még nincs" legyenének 
transzcendens világítótornya. Megsz űnni, hogy legyünk — de sohasem 
valósulhatunk meg; ez az abszolutizált utópia devizája. Az ideológia így 
minden létező  abszolút apológiájának, az utópia pédig minden létez ő  
elvetésének álcázza magát. Metafizikusan abszolutizálva önmagukat, 
létjogosultságukat egymásra-utaltságukból nyerik, ám a túlhaladás le-
hétősége nélkül. Az obverzió lényege akkor mutatkozik meg, amikor azt 
állítják, hogy az utópia és az ideológia megkülönböztetésének kritériuma 
a megvalósulás időpontja. 12  Ezzel a „megkésett" kritériummal az utópia 
lényege a múltba kerül; a „még nincs helyett a most van területére". 
A legyen momentumát abszolutizáló utópiában ugyanis a világ meta-
fizikusan kettéoszlik, és absztrakt formában fordul szembe önmagával. 
(Az ideológiában ugyanez fordítva történik: a van és a legyen közt csak 
evolúciós különbség létezik.) Az egyik — az adott világ — leírható, de ön-
magából nem é гtékelhető . A másik — az ideális világ —értékkritériumként 
szolgál. (Megegyező  a helyzet az ideológiában is, csak ott a „pozitív", 
itt a „negatív" tulajdonságokat emelik ki.) Függetlenül attól, hogy a posz-
tulált tökéletesség ered ően irracionális, az adott világ tökéletlenségének —
az ideológiában: tökéletességének —átélése ebb ő l nyer racionális indok-
lást. A projektélt világ azonban elválaszthatatlanul az adotthoz köt ő -
dik — erre Lukács az Ontológiában határozottan figyelmezetet! —, belő le 
fakad, noha megtagadja. Ezért az utópia éhelme nem a jöv őbe mutatás, 
hanem a jelenre irányulás. Az utópia a „negatív adott". Az alapelve 
(ami megegyezik az ideológiáéval): a ceratio ex nihilio hamis. Emiatt 
mind az utópia, mind az ideológia csak azt hajtogatja, amit az utcai szó-
használat gúnyosan így fejez ki: „Ez van, ezt kell szeretni!" 

Az ideológia és az utópia másik közös vonása a voluntarizmus. Az 
ideológia a valóság és igazság kikényszerített abszolút azonosságaként, 
„pozitív transzcendencióként" lép fel. Institucionalizált rendjét ebb ő l 
a posztulált, fiktív azonosságból vezeti le. Eközben minden tolerancia 
nélkül elveti és esztelen eretnekségnek min ősíti az adott reális tökéle-
tességét kétségbe vonó nézeteket (vagyis a nem-gnoszeologista alap-
ról kifejlesztett ideológiákat!). Az institucionalizált rend kodifikált érték 
normáinak „belenevelésével" így valóban olyan „szublimált rabszolga 
ságot" hoz létre (Marcuse kifejezése), amely a „boldogtalanságban bol-
dog eufóriával", a legjobb szándékkal küldi máglyára nemcsak az utó-
pista boszorkányokat (tejtestvéreit), hanem a forradalmi ideológiákat is 
(a nem „gnoszeologista hamis-hamis tudatot"), hogy a halhatatlan adott 
eszméjét megmenthesse. 

Az adott és a legyen azonosságának mítosza, a megingathatatlan tör-
ténelmi szükségszer űség elvével, a „megvalósult eszme" önmagáról 
vallott értékelő -felismerő  tudatát is történelmietlenné teszi, mert véges 
nek állítja be önmagát. Így képtelen felfedezni a reális ellentmondá-
sokkal terhes adottból fakadó új lehet őségeket. Az eszes akarat helyére 
az akaratos ész által kikényszerített totalitás irracionalitásának racio-
nalitása lép. (Itt ismét kiemelhetjük az ideológiák kétféle típusának meg-
különböztető  jegyeit. Az elidegenedett létet megragadó, érdekkel vezé-
relt tudatrendszer végeredményben eszes akarat. Hamis tudat, de csak 
annyiban, amennyiben maga a lét is az — amennyiben az elidegenült 
lét kritikai megragadása. Mivel vezérelve csupán az objektív részérdek 

" Uo. III. köt. 273-274. o. 
t2  Karl Mannheim: Ideológia... I. T.211-212.0. 
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által lehet, és mert a hamis lét refelxiója — ennyiben saját maga is ha-
mis; az elidegenedés elidegenedése. Olyan elidegenedési forma és tar-
talom, amely magát az elidegenedést kívánja — belülrő l — megszüntetni. 
Ilyen például a proletariátus forradalmi osztálytudatának, ideológiájának 
elidegenedettsége az önmegszüntetés forradalmi gyakorlatában. Elmé-
letileg csupán önmaga objektív meghatározása lehetséges: nem akar 
világon kívül „kuksoló", abszolúte igaz bírónak látszani, önkritikával 
küzd saját lényegének besz űkülése ellen. A másik típus a „hamis-hamis 
tudat" (akár ideológiának, akár utópiának nevezi magát): itt tulajdonkép 
pen a tudat akaratosságáról van szó, amellyel a lét teremt őjének adja ki 
magát — erre Marx már a Kéziratokban figyelmeztetett. Az akarat szolgá-
latába állított racionalitás az adottat csak leírni képes. Kizárólag a funk-
cionalitást tartva szem el őtt, a pozitív tudománnyal konstituálódott volun-
tarista gyakorlattal szövetkezve olyan értékel ő  tudat, amelynek objektivi-
tása (?!) az értékeket meg sem említi, illetve a humánumot az irracio-
nális szférájába — a misztikus kommunizmusba — utalja. Akkor is így 
lesz, mikor a gnoszeologizmus érveivel a szabadságot az embert ő l 
abszolúte független, objektív anyagi szükségszer űség tükröző  felisme-
résének nyilvánítja, és akkor is, mikor az intuíció nyelvén szólal meg, 
illetve a pozitivista é пéktagadás vagy értékneutralizmus híve. 

Közbevető leg meg kell jegyeznünk, hogy Marx ideológia-fogalma, 
azaz az általa használt „hamis, elferdült stb. tudat" kifejezés éppen 
ezekre az eszmerendszerekre vonatkozik. Ez a „hamis tudat" valójá-
ban egyenes következménye magának az elidegenedett, tehát „hamis-
sá vált" létnek. A munkamegosztás társadalmi-történelmi fejl ődése meg-
határozott objektív okok által el ő idézett teleológiai tételezések sora, 
amelyek, mikor egyszer a teleológiai tételezésb ő l a megvalósulásba 
forduljak át, maguk is oksági meghatározókká váltak. Így a történelem 
az elidegenedés kifejl ődésének sora. Ebben a fejl ődési folyamatban —
a hamis lét folyamatában: a folyamat hamis az ember nembeli lehető-
ségeihez viszonyítva — a megvalósított (emberi ered őjű ) teleologikus 
tételezések az objektív, a „természeti" törvények látszatát kapták. Ezért 
látszat-lét, elidegenült lét ez. Természetes, hogy ennek a látszat-létnek 
az igazolása az akaratos ész, az önmagát (érdekszempontokból vezet-
tetve) valóságalkotónak tételez ő  tudat terméke. Ám az is természetes, 
hogy éppen a munkamegosztás konkrét megnyilvánulási módjaiból ere-
dően ez az ún. akaratos ész nem mindenkiben „szólal meg egyformán". 
Megszólalása elvileg mindig kétféle. Egy osztály tagjai között vannak 
olyanok, akik „hangosan beszélnek" — ezek az „ideológusok" —, és az 
a hivatásuk, hogy kifejezzék az adott osztály érdekeit. Az osztály más 
tagjai „némán beszélnek": mivel a gyakorlatban tevékenyek és nem 
foglalkoznak „szellemi dolgokkal", anyagot szolgáltatnak az ún. „ideo-
lógusoknak" és az általuk termelt eszmék befogadói. 

Az ilyen szellem az adott megváltoztatását követel ő , tehát vele szem-
benálló eszmerendszereket gyakran nevezi „ideológia mint hamis tu-
dat"-nak, miközben saját magát tudományos ideológiának kiáltja ki. 
Ezért deklarált célja az „ideológia halála" —konkrétan a forradalmi 
marxista elmélet lehetetlenné tétele. Ez a több változatban kifejtett gon-
dolat foglalkozik az osztályharccal is — „vörös zászlók és május elsejei 
paradék nélkül" 73  — de a totalitarizmus történelmietlen fogalmával egyen-
lőséget tesz a fasizmus és a szocializmus más-más kategóriához tar-
tozó fogalmai közé, miközben a tudományos-technikai forradalom meg-
váltó voltára esküszik. Így pontosan rá vonatkozik Lukács figyelmez-
tetése: ,,...s ha eközben még a termel őerőt és a technikát is azonosít-
ják, akkor ez a fetisizáló misztifikálás eléri csúcspontját." 14  

Az utópia eszmerendszere — ha egyáltalában realizálódhat — csak 
tökéletlen realitás lehet. Mivel a beígért totalitást nem képes gyakorla-
tilag is létrehozni, hát annak látszatát, a „pozitív transzcendenció" ideo-
lógiai egyeduralmát institucionalizálja. 15  Az utópikus ész így ideológiai 
értelemmé deformálódik. Amíg ez nem történik meg, addig a történel-
met a lehetőségek harcterének mutatja be, melyben türelmetlen akarati 
kizárólagossággal viszonyul nemcsak az adott hamis egészéhez, hanem 
más utópiákhoz is (Luther sokszor jobban üti Kálvint mint a pápistákat, 
akik a nevető  harmadik szerepét kapják). Kiemeli példáui az egziszten-
ciális akció döntő  fontosságát és tagad mindenféle szükségszer űséget, 
amely az adottat igazolhatná. 

Az utópikus gondolat — az utópiát következetesen a mannheimi modell 
alapján élelmezve — lehet ővé teszi az elidegenedett. létezés felisme-
rését, ebben rejlik pozitív ideológiai jelentése; olyan ontológiai tény, 
amely társadalmi konfliktusokat hordoz és tudatosít. Az utópia eredmé-
nyesen mutatja ki a mannheimi ideológia els ő  típusának, az interiorizált 
axiomatikának rabtartó lényegét, ami miatt az ember képtelen az esz-
mék és a valóság közti inkongruencia felismerésére. 16  Ha ezt teszi, akkor 
nem tudja a világot meg is változtatni, mert állandóan projektálja saját 
magát. Nem válhat tehát gyakorlati alkotóvá, és ,,...eszmék sohasem 

13  S. M. Upset: Poütički čovek. (Politikai ember] Rad, Belgrád, 1969. 492. o. 
" Lukács: Onto!dgia. II. köt. 285. o. 

16  Karl Mannheim: Ideológia... I. m. 159. o. 
s Uo. 
" Marx-Engels: A szent család. In: MEM, Budapest 1958.11. köt.  1180.0. 

vihetnek túl a régi világállapoton, hanem mindig csak a régi világállapot 
eszméin." 17  Ez minden forradalmi akció előfeltétele — az utópia azon-
ban pesszimista marad, mert a negáció negációjában csak a „mínusz 
szorozva mínusszal egyenl ő  pluszt" törvényét látja, 1 B s ezért perspek-
tíváját a tökéletlen realizálódásban, az „ideológiai terror" újraszületésé-
ben keresi. A történelem irracionális arénájában így csak a bizonytalan 
ság ethosza marad örök. 

Az adott bírálata akkor lesz „anti-ideologikus ideológiává" (Adorno), 
ha a negáció gondolatát kiszakítja a valóságból; ha a realitásban nem lel 
észt, ha azt csak az utópikumnak rezerválja. Ilyenkor elveti a marxi gon-
dolatot, mely szerint a valóság mindig az ész megnyilvánulása, csak 
nem mindig eszes módon. Az empirikus realitást így abszolúte záró-
jelbe téve „igazi valóságnak" kizárólag az autonómnak tételezett ész 
(szubjektum) intencionális objektumai maradnak meg. A társadalmi létet 
tehát metafizikai halmazzá kell redukálni, hogy az ész alkotóereje fé-
nyesebben villoghasson. A lét csak plasztikus anyag, eszköz, amellyel 
a tudat szabadon manipulálhat. A praxis mentesül minden antecedens 
feltételtő l. A negáció negációja (gnoszeológiailag) formális logikai ob-
verzióvá változik, illetve — az apologetikus ideológia esetében — ugyan-
ilyen marad, de ontologizált el őjelekkel. A szubjektum viszont mindkét 
esetben — akár a kreatív szubjektumnak tételezett anyag, Isten, Abszo-
lútum stb., akár a kreatív szubjektumnak tételezett emberi szellem stb. 
— teljesen önmaga projektuma, amely a „küls ővé válás=elidegenedés= 
tárgyiasulás" folyamatában „veszi vissza önmagát", minden objektu-
mot magába olvaszt. A praxis el őzetes feltételeinek kérdése így tárgy 
talanná válik, mert a gyakorlat csak a jöv ő  dimenziójából szemlélt jelen, 
az „abszolút még-nincs" —egyszóval nihilizmus. De csak látszólag az: 
a lételfelejtés valójában pozitív ontológiai —ideológiai — tény, mert a 
valóságkritika a jelenben folyik és maga is része a pejoratívan értelme-
zett — vagy apologetikusan felmagasztalt —realitásnak. Ha pedig az, ak-
kor ezáltal az „itt és most" társadalmi valóságának önmagát totalitás-
nak tételező  parcialitása saját „elesettségének" (Heideggernél: Verfal-
lenheit) bírálata lesz. Mind a konzervatív utópia, mind a radikális ideoló-
gia esetében ez a világ lett a másvilág, de csupán egy olyan eszmeileg 
(hamisan) tételezett másvilág, amely önmagát metafizikai tökéletesség-
nek projektálja. A dolgon semmit sem változtat, hogy ezt az ideális más-
világot állandó változásnak, semmiféle küls ő  abszolútum által meg nem 
határozottnak tekintjük, mert ő  maga az abszolútum. A negáció negáció-
jának ez az ontologizálása — amely a „konzervatív utópiában" a koz-
mológiai teleológia érveként a „mínusz szorozva mínusszal egyenl ő  
plusz" formájában, a „radikális ideológia" esetében pedig a „végtelen 
negáció" képében fordul el ő  — a dialektikát az abszolútum metafiziká-
jává változtatja. Mindebbő l olyan visszájára fordított esszencializmus 
következtethető  ki, ami a gondolatok autonómiáját hangsúlyozza, még 
akkor is, ha szigorúan az anyag els ődlegességének tézisét vallja. Eb-
ben az esetben maga az „ah уаg" fogalma lesz metafizikus=ideális, 
s így a kozmológiai teleológia abszolutizált világfolyamatában — ahol 
a pantha rhei éppúgy lehet „felismert szükségszer űség", mint állandó 
önprojekció — az „Ismerd meg önmagad!" valamilyen konstans meg-
valósítása lehetetlen. Itt mond ellent ez a koncepció önmagának. 

A léttel meghatározott tudat tételéb ő l kiindulva, s a történetiség elve 
alapján megállapítottuk, hogy az elidegenedett lét szükségszer űen el-
idegenedett tudatot eredményez. igy kaptuk meg az ideológia legáltalá-
nosabb — ontológiai — fogalmát: az ideológia olyan érdekkonfliktusok 
kihordására szolgáló esžmerendszer, amely különbözik a felszínes 
változásokat regisztráló és magyarázó egyszer ű , hétköznapi „hamis 
tudattól" (ezt az ógörögök dóxa névem ismerték). Az ideológia mint 
elméleti tudat az elidegenült lét „adekvációja" — megszüntetése nem le-
het tudati ered őjű : általa csak az elidegenedés felismeréséig juthatunk 
el. Erre kizárólag az a tudat képes, amely egy meghatározott osztály —
a munkásosztály — objektív helyzetéból fakad. Ebben az értelemben 
a munkásosztály ideológiája az elidegenedett lét adekvát tudata, követ-
kezésképpen a humánus alternatíva, a kell projekciója, energetikai elve. 
Mint ilyen tudat, az ideológia az osztálytársadalommal együtt megsz űnik. 
Feltételezhet ő  azonban, hogy az ember (a társadalom) és a természet 
konfliktusainak örök rendezésében — a munka a természettel folytatott 
anyagcsere — mondja Marx — továbbra is jelentkeznek majd rendez őely-
ként funkcionáló eszmerendszerek. Ezeket feltételesen esetleges, on-
tológiai értelemben vett ideológiáknak nevezhetjük. 

Az ideológia mint „hamis-hamis tudat" azonban gnoszeológiai kate-
gória. Az elidegenedett lét reflexiója ugyanis „beképzelheti és be is kép-
zeli" magának, hogy ő  mint tudat létalkotó. Itt tulajdonképpen a szub-
jektum-objektum viszony különféle racionalizálásáról van szó, amelyet 
Marx ideológia-fogalma („hamis tudat") leplezett le. Erre vonatkoztat-
tuk — Mannheim példája alapján — a Lukács által összegezett bírálat 
értelmezését. 

8  T. W. Adorno: Negative Dialektik. [Negatív dialektika] suhrkamp, Frankfurt/Main 1966. 
159. o. 
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A marxista gondolat fejl ődésében — erre már több szerz ő  is rámutatott! 
— az ideológia fogalmának értelmezése kett ős, de a különbségek tiszté 
zatlansága miatt a félreértések is gyakoriak. Marx „hamis tudata" mint 
ideológia valójában ideológiakritika egy ontológiai pozícóról; Lenin ideo-
lógiafogalma pedig a forradalmi változtatás gyakorlati programjának 
elméleti megalapozása— ontológiai értelmeben vett projekció, amely ob-
jektív érdekből ragadja meg az elidegenedett lét lényegét, azzal acéllal, 
hogy megváltoztassa. 

Mindezekből világos, hogy az igaz vagy hamis, tudományos vagy nem 
— tudományos ideológia tisztán gnoszeológiai síkon történő  megkülön-
böztetése tárgytalan — különösen akkor, ha ez a különbségtétel a vissza-
tükrözéselmélet ideológiai (hamis-hamis tudati) alapjáról indul. A 
tudomány és az ideológia viszonyának taglalása csak ontológiai vo-
natkozásban nyerhet értelmet, de akkor sem az azonosítás jegyé-
ben. Még így sem lehet „tudományos és nem-tudományos ideoló-
giáról beszéni", mert ahogyan Lukács mondja: „A magasabbrend ű  
társadalmibb okozatiságok tételezésénél ezért a teleológiai célkit űzés 
elkerülhetetlenül és befolyást gyakorlón benyomul az okozatiság szel-
lemi reprodukcióiba és tételezéseibe. Még ha ez az utóbbi m űvelet 
tudományként, a társadalmi élet — viszonylag —önálló tényez őjeként 
szerveződik is meg, ontológiai szempontból illúzió azt hinni, hogy 
társadalmilag tökéletesen elfogulatlanul adhatók vissza az itt uralkodó 
okozati láncolatok és ezek közvetítésével a természeti okozatisé 
gok... "19  A tudományt fel lehet használni ideológiailag, és ez meg is 
történik., Nehéz azonban —éppen a tudomány és az ideológia szerepkö-
re miatt egy ideológiát tudományosnak mondani, ha tudjuk, hogy egy 
olyan kell (Sollen) alapján áll, amelyet nem az adott lét egyszer ű  extra-
polációjaként szervez meg, nem tekint a tudományos deszkripcióból 
származó kauzalitás kifejlésének. A tudományos értelem „ha-akkor" 
relációjából vetített kell mindig megmarad az „adott" min őség kvantita-
tív elterjedésénél. (Nem véletlenül nevezték Lukács tanítványai „terje-
delminek" azt a marxizmust, amely saját magát, mint „diamat", a legál-
talánosabb objektív t ővények visszatükrözésének nevezte ki.) Ontoló-
giaiértelemben tehát egy ideológia hamisságát vagy igazságát nem a tu-
dományos értelem, nem a korreszpondencia, evidencia, koherencia stb. 
ismérvei alapján, hanem azérték=igazság, azaz az ember nembeli 
lényege kiteljesedésének történelmi kritériumával bíráljuk el. Ez a kri-
térium magában foglalja a tudomány eredményeit is, de nem sz űkül le 
a tudományra: több annál, meg is határozza azt. 

Lukács ideológia-fogalmának bizonytalansága éppen az ontológiai 
problémánál jut kifejezésre. A helyzet meglehet ősen furcsa, hiszen ép-
pen egyik halhatatlan érdeme, hogy ezt a problémát ontológiai szem-
pontból tisztázta. Ugyanakkor éppen az ontológia vázolásakor mutatko-
zik meg néhány olyan kétértelm űség, amely alkalmat ad rá, hogy az 
ideológia igazságának elbírálásakor ismét a „tudományos ideológia" kri-
tériumát vegyük elő . 

Ennek a lehetőségnek illusztrálásához felhasználjuk Jerzy J. Wiatr 
ismert könyvének — Aá „ideológia alkonya"? — gondolatmenetét. Wiatr 
szerint: ,,...az ideológia a nézetek olyan komplexuma, amelynek meg-
különböztető  jegyét az adott csoport érdekeivel és törekvéseivel fenn-
álló func!onális kapcsolat alkotja." 20  Miután meghatározza az ideológia 
három alapvető  funkcióját és a keretébe tartozó nézetek négy alapvet ő  
csoportját (84. és 87-89. o.), ismét, most már kib ővítve, de az idézetthez 
hasonló szellemben definiálja az ideológiát. Ezzel tulajdonképpen az 
ideológia funkcionális meghatározását adja, melyet el őnyben részesít 
a többi — a genetikai és strukturális típusú — meghatározással szemben. 
Ez a szociológiai síkban mozgó definíció ontológiai szempontból elfo-
gadható lenne , ha Wiatr konkretizálná ontológiai kiindulási alapját, pon-
tosabban, ha állást foglalna az érték és igazság meghatározása eseté-
ben. E nélkül a definíció neutrális érték ű  marad. Wiatrnak láthatóan gon-
dot okoz a fiatal Marx ideológiakritikája, mert kifejezetten ezt írja: „Ha 
az 'ideológia' kifejezést csak a valóságot eltorzító eszmerendszerek 
számára kellene fenntartanunk, akkor hogyan nevezzük a proletariátus 
harcával összefügg ő  nézetrendszereket, amelyeknek — a marxizmus 
megalkotóinak legkifejezettebb szándéka szerint —éppen igaz, torzí-
tásmentes tudásnak kell lenniük?" 21  Mivel nem fogadja el a genetika és 
strukturális vizsgálódást — ez okvetlenül a történelem és a társadalomba 
való ágyazottság kérdéseinek feszegetéséhez vezetne, s így a kor-
reszpondencia-elméletre alapozódó „diamat" igazsága is kérdésessé 
válna —, nem marad más számára, csak az, hogy a funkcionális defi-
níció értékneutral!zmusát egy dogmatikusan alapozott ontológiával oldja 
fel. A fenti definíció ugyanis oly módon kap értékjelleget, hogy egysze-
rűen bevezetjük a gnoszeologizált „tudományos ideológia" fogalmát, ti. 
a munkásosztály ideológiája azért válik igazzá, mert az az objektív tör-
vények tudományos felismerése. 22  (Ezen az alapon nem változtatnak 
a deklaratív kijelentések, melyek szerint a tudományos ideológia állás- 

19  Ontológia. II. köt. 64. o. 
2° Jerzy J. Wiatr: Az „ideológia alkonya "? Kossuth, Budapest 1969. 84. o. 
21  Uo. 81. o. 
22  Uo. 263-272. o. 

pontjai döntő  többségükben összhangban állnak a tudományos tény-
anyaggal, Ps hogy az ideológia saját világképének verifikálására törek 
szik. [272. o.] Ezáltal ugyanis nem kerülünk kívülre: megmaradunk a tük-
rözéselmélet kozmológiai teleológiát feltételez ő  bűvkörében. A funkcio-
nális definíció strukturális elemzésbe való átfordítása nem segíthet.) 
Ha pedig elismerjük az objektív törvények tudományos felismerésének 
egyedül megváltó kritériumát, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy 
csak egyetlen, monolit tudományos ideológia létezik, s minden más 
ideológiát „hamis-hamis" tudatnak kell neveznünk. Ebben az esetben 
a konkrét történelmi-társadalmi feltételek szerepe, a teleológiai tétele-
zéseket végrehajtó ember oksági meghatározottságának szerepe — ami 
Marx tételének alapvet ő  vonása —szükségszer űen másodlagossá vá 
lik. Ez ki is tűnik Wiatr munkájából: „Ugyanakkor azonban egyoldalúság 
lenne, ha a kommunista mozgalom és a szocialista államok közösségé-
ben jelentkező  minden ideológiai különbséget egyértelm űen és kizáró-
lag a társadalmi-gazdasági feltételek különbségének következménye-
ként értékelnénk. Igy pl. par excellence politikai tényezők [kiemelés tő-
lem — B. F.] voltak a forrásai annak, hogy Jugoszláviában a többi szo-
cialista országban megfogalmazott állásponttól nem egy tekintetben 
eltérő  ideológiai koncepciók jelentkeztek. Az ideológiai felépítmény 
ugyanis annak a politikai konfliktusnak következményeképp jelent meg, 
amely 1948-ban, a személyi kultusz centralisztikus és dogmatikus gya-
korlatának feltételei között elválasztotta Jugoszláviát a többi szocialista 
országtól." 23  Világos tehát: az önigazgatás, a szocializmus mint világ-
folyamat (és nem mint megkövesedett rendszer) elmélete és gyakor-
lata par excellence politikai (tiszta tudati) következmény! Nem kell hoz-
zá sok logika, hogy megállapíthassuk: ezek szerint a jugoszláv gyakor-
lat „hamis-hamis tudat", s nem ontológiai alapozású alternatív fejl ődés 
elméleti-gyakorlati kiteljesedése. Ontológiailag csak az egyedül helyes 
objektív törvények egyedül helyes és „tudományos" rendszer ű  vissza-
tükrözése fogadható el. 

Hogyan lehet Wiatr példáját Lukács bizonytalanságával összekap-
csolni? Hosszú elemzések helyett — melyeket nerh lehet elkerülni, ha 
immanens kritikára vállakoznánk — elfogadjuk Lukács tanítványainak 
álláspontját, melyet Feljegyzések Lukđcs elvtđrsnak az Ontolбgfđrбl. 
1968-69, címen jelentettek meg. 24  

A Feljegyzések lényege, szerintünk, a következőkben összegez-
hető . A szubjektum—objektum viszony taglalása közben Lukácsnál bi ;  
zonytalanság érezhet ő  a teleológia szerepével kapcsolatosan. Az ismert 
engelsi tézis, amely kimondja, hogy az emberiségnek nincs célja, csak 
a konkrét embereknek van, az Ontológiában helyenként ahhoz a túlfe-
szített objektivizmushoz vezet, hogy a történelem folyamata egészen 
független az emberek teleológiai tételezéseit ő l. Itt a hegeli hagyomány 
szelleme kísért — mintha az ember mégis csak katatlizátor lenne. Ebb ő l 
viszont az ideológia esetében csak egy Wiatr-típusú megoldás követ-
kezhet: kénytelenek vagyunk a visszatükrözést az !gazság kritériuma-
ként elfogadni. Е lemzésünk itt be is fejez ődhet, hiszen új kérdést vetett 
fel: megszüntette-e Lukács a visszatükröz ődés visszavételét, amelyet 
a Тбгtéпelem és osztđlytudat affirmált, s melyet az Ontol6giđban is-
mét elvetni látszik? Vajon az Ontoógia továbbvitele-e az Osztđlytudat-
nak, vagy csak félmegoldás? 

Válaszunk tehát kérdés formájában történik. Van ebben némi szimbo-
likusság: Lukács szerint az ember válaszoló lény. A történelem elve 
azonban azt sugallja — s ezt a Тбгténelem és osztálytudat elévülhetet-
len érdemének tekinthetjünk —, hogy a válaszok szüntelenül új kérdé-
seket szülnek. Ez a fejlődés teleológiai záloga. Ha pedig a tudat a kérdé-
seket megoldatlanul le akarja zárni, önmaga ítél őszéke előtt válik érte 
felelőssé. Lukács a lét ideológiáját állandóan elvetette, de az ideológia 
létével foglalkozva nem tudott teljesen megszabadulni a bírált ellenpont-
tól. Ám mint jó tanító, felhívta a figyelmet a problémára és utat muta-
tott az önvizsgálathoz — a továbbvitel'szükségességét példázva, a gon-
dolatát, amelynek önmaga ellenére is önmaga felé kell törnie, mert csak 
így lehet a humánus jövő , a kell záloga. S hogy ez a folyamat nem lehet 
befejezett, azt maga a tudat ontológiai eredete, lényegileg ontológiai 
másléte bizonyítja. A tudat olyan projektélt befejezettség, amely vezet 
ugyan, de csak önmaga befejezettségének feladása árán. Ennek a „meg-
szüntetve meg őrző" önvizsgálatnak egyik legszebb példája Lukács 
György élete és munkássága. ❑ 

A tanulmány 1978-ban készült; szerbhorvátul (Gottesmann Imre fordításában) 
megjelent a szabadkai Ruko  vet  folyóirat Lukács Ontológiájával foglalkozó temati-
kus számában (1981/1). 

23 Uo. 285. o. 
24  Heller Agnes — Fehér Ferenc — Márkus György — Vajda Mihály: Feljegyzések Lukács 

elvtársnak az Ontolбgfárбl 1968-69. Magyar Filozófiai Szemle, Budapest 1978/1. sz. 



ROTH ENDRE 

~ 

LUKÁCS ONTOL6GIÁJA' 

Az Ontológiáról általában 

1975-ben jelent meg a bukaresti Politikai Könyvkiadó gondozásában a 
nagy gondolkodó posztumusz m űvének — pontosabban: az el őször né-
met eredetiben közreadott részleteknek —román nyelv ű  fordítása. 1976 
nyarán , öt éwel a szerző  halála után A társadalmi lét ontológiájának 
teljes hátrahagyott szövege megjelent magyarul. A három terjedelmes 
kötetet kitevő  munkát Lukács még nem tartotta befejezettnek, ám szá-
munkra kétségtelen, hogy nem csupán terjedelmi, de mélységi dimen-
ziójában is nagy m űvel, a marxista társadalomelmélet fejl ődésének 
jelentős eredményével állunk szemben , amelyet a továbbiak során im-
már megkerülni, tudomásul nem venni — lehetetlen. 

Hosszú életútjának alkonyán, könyvtárnyi m űvel a háta mögött látott 
hozzá Lukács filozófiai rendszerének részletes kifejtéséhez. Olyan 
egészet kívánt alkotni , amely marxista alapvetéssel rendszeresen fel-
dolgozza a filozófiai gondolkodás legf őbb területeit. Els őként — számta-
lan előbbi könyvével , tanulmányával megalapozott —Esztétikáját írta 
meg, illetve annak első  két , hatalmas kötetét . A befejzést elhalasztotta 
egy megírandó Etika kedvéért . Hozzálátott , majd elhalasztotta ezt is, 
hogy előbb etikai állásfoglalásának társadalomelméleti alapvetését fo-
galmazza meg . Ontológiájának szentelte tehát élete utolsó éveit; a 
halál akadályozta meg a munka sajtó alá rendezésében . Az Esztétika, 
az Etika és az Ontológia együtt egységes , hármas tagoltságában az 
ókori görög godnolkodók egyensúlyra és teljességre tör ő  rendsze-
reire emlékeztető  filozófiai rendszert alkotott volna . A mű  torzó maradt, 
ám momumentális torzó. 

A magyar kiadás első  kötete Történeti fejezeteket tartalmaz , amelyek-
bő l a román kiadás a Hegel hamis és igaz ontológiája cím ű  fejezetet 
közli. Mi a továbbiakban a filozófiatörténeti és általános ontológiai kér 
déseket nem érintjük , figyelmünket a társadalmi lét ontológiájára kíván-
juk összpontosítani , elsősorban a társadalmi lét fogalmára. Ezért a 
második , a Szisztematikus fejezeteket tartalmazó kötet felé fordulunk, 
ebben találjuk A munka cím ű  fejezetet , amelyet aromán kiadás is 
felvett. Mivel — magától értet ődő  terjedelmi korlátok miatt — itt és most 
teljesebb ismertetést nem nyújthatunk, egyéb kérdésekre, els ősorban 
az elidegenedés külön nagy fejezetben tárgyalt problémájára más al-
kalommal kívánunk visszatérni. 

A materialista társadalom - és történelemfelfogás ismeretelméleti funk-
ciója, hogy egységes és átfogó képet adjon a társadalom szerkezetének 
Os  dinamikájának egészér ő l , a társadalmi rendszerrő l mint totalitásról,  

szilárd ontológiai alapvetést igényel . A társadalmi szerkezet és dinamika 
számos részletkérdését vizsgálni lehet anélkül, hogy közvetlenül és 
érdemben foglalkoznánk a társadalmi lét és a társadalmi tudat, a társa-
dalom anyagi és szellemi, objektív és szubjektív tényez ő inek viszonyá-
val. Éppen ezen alapul a szociológia pragmatikus -mérnöki funkciójának 
viszonylagos önállósága az általános sz'ocioibgiai elmélettel szemben. 
A társadalmi lét ontológiájában Lukács a pragmatizmus ellenében meg-
győzően bizonyítja , hogy a munkafolyamatban valamely természeti-konk-
rét dolgot pontosan úgy kell felfognunk , amilyen az a valóságban, köz-
vetlen meghatározásaiban — ellenkező  esetben az e dologra gyakorolt 
cselekvés nem vezet a tervezett eredményhez, nem lehet hasznos. 
A dologra irányuló cselekvés közvetlen haszna azonban még egyáltalán 
nem bizonyítja a dolog közvetett viszonyainak héjyes megértését. Áz 
utóbbi — a cselekvés közvetlen haszna ellenére — lehet hamis, téves is. 
Az általánosított visszatükröz ődés , az elmélet szintjén szükségképpen 
felmerül az ontológiai látásmód szükségessége .' Tegyük hozzá: minél 
általánosabb az elmélet , annál élesebben vetődnek fel az ontológiai 
kérdések ; a legáltalánosabb társadalomelmélet szintjén a legélesebben. 
A szociológia területén zajló ideológiai viták különösen fontossá és id ő-
szerűvé teszik ennek hangsúlyozását . Ismeretes , hogy a jelenkori nem 
marxista szociológiában a pragmatista álláspontok túlsúlyban vannak, 
és éppen ezért a tárgyilagosságra irányuló er őfeszítések els ősorban 
a kutatások pragmatikus — mérnöki funkcióját , a szerzett ismeretek gya-
korlati alkalmazását tartják szem el őtt és sokkal kisebb mértékben a 
társadalomról alkotott összkép , az általános társadalomfelfogós ideoló-
giai-irányító funkciójának a szükségességét . Jóllehet a pragmatizmus 
szervesen idegen a marxista társadalomfelfogóstól , egyes marxista szo-
ciológusoknál is találkozhatunk többé vagy kevésbé tudatosított , kisebb 
vagy nagyobb mértékben kifejezett pragmatikus állásponttal . Ezért nem 
fölösleges ismételten leszögezni és hangsúlyozni , hogy a társadalmi lét 
Os  a társadalmi tudat viszonya , ezen belül az elsődlegesség kérdése 
minden általános társadalomfelfogósnak , minden — a társadalmi rend-
szerre mint totalitásra vonatkozó — elméletnek alapvető  kérdése volt, és 
az is marad . Mint ahogy azt sem fölösleges hangsúlyozni , hogy éppen a 
marxizmus tudatosította ennek az alapvet ő  kérdésnek a fontosságát a 
társadalmi gondolkodásban. 

Lukács: A tánзΡadalmi lét ontotógiајагót. Magvető, Budapest 1976. I I. köt. 65. o. (A továb-
biakban ONT) 
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Lukács ontológiai elméletének lényege voltaképpen e kérdés materia-
lista megválaszolásának részletes kidolgozásában áll. Természetesen 
nem minden nóvum, amit Lukács e téren kifejt; a lényeget — a maga ide-
jében — Marx fedte fel. Lukács azonban kibontja Marx gondolatait, 
továbbviszi következetetéseit, sizgorú rendjükb ő l emel harmonikus épü-
letet. Felfigyel a társadalmi ontológia alapvet ő  kérdésére adott materialis-
ta válasz ellentmondásos jellegére, és hangsúlyozza, hogy ez az ellent-
mondás a tárgyból, a tárgy természetéb ől, és nem a megismerés fo-
gyatékosságaiból vagy tévedéséb ő l származik. Lukács paradoxálisnak 
nevezi az ember tudata és léte közötti viszonyt. Paradoxális — mert ellent-
mondásos — ez a viszony, amennyiben a tudat egyrészt a létt ő l függ, 
másrészt önálló vele szemben. Bármilyen nagymérték ű  legyen is ez az 
önállóság, addig nem terjedhet, hogy hatálytalanítsa a tudat függ őségét 
a léttő l. 2  Lényegénél fogva a társadalmi lét is ellentmondásos. A lét 
minden más formájától eltérően a társadalmi léttudattal rendelkez ő  em-
berek létét és tevékenységét zárja magába. Mégis, a társadalmi lét 
meghatározza a társadalmi tudatot: „ontológiailag a társadalmi lét két 
különnemű  mozzanattá válik szét, amelyek a lét szempontjából nem-
csak különneműek, hanem éppenséggel ellentétesek is (...). Ez a ket-
tősség a társadalmi lét alapvet ő  ténye." 3  Ezzel összéfüggésben ismétel 
ten hangsúlyozza, hogy a társadalmi tudat — ontológiai éhelemben —
nem egyszerűen a társadalmi lét kísérő  jelensége, nem „epifenome-
non"4: történelmileg nem a társadalmi lét el őzetes létrejötte után alakult 
ki, a társadalmi lét és a társadalmi tudat között nincs kronológiai egy-
másutániság. Hasonlóképpen —írja Lukács — a munka, valamint a tár-
sadalom, a nyelv stb. kialakulása közötti meghatározottsági viszonyt 
sem szabad úgy felfognunk, mintha valamilyen világosan megállapítható 
időbeli sorrendrő l lenne itt szó, hanem csakis mint egyidej ű  viszonyt. 
A társadalmi lét — ontológiai síkon — kés őbbi, mint a nem társadalmi lét. 
Természet létezett a társadalom megjelenése el őtt is, a társadalom csak 
á természet fejl ődesének bizonyos fokán jelent meg. A társadalmi lét 
kezdettő l fogva feltételezi a tudatosan cselekv ő  emberek jelenlétét. Marx 
és Engels nyomán Lukács a munkát tekinti meghatározó tényez őnek az 
ember kialakulásában, és kifejti, hogy a jellegzetesen emberi munka 
feltételezi azt a képességet, hogy a várható eredményt el őrevetítsük 
(emlékezzünk arra, hogy éppen ebben látta Marx „a legrosszabb épít ő -
mester" fölényét „a legjobb méh"-hel szemben). A társadalmi létet, hogy 
úgy mondjuk, átszövi az emberi szubjektivitás, az a sajátosan emberi ké 
pesség, hogy anticipáló, alkotó, építő , általánosító módon tükrözze 
vissza a valóságot. 

A jelzett ellentmondást Lukács a továbbiakban a „teleológiai tételezés" 
és az „okozati láncolat" kifejezésekkel explicitálja. Minden emberi cse-
lekvés bizonyos, többé-kevésbé tudatosan kitűzött célokat követ. A tény-
leges emberi cselekvés azonban objektív, a tudattól független oksági 
kapcsolatok keretében váltódik ki és zajlik. Amint Lukács kifejti, azok a 
tevékenységek, amelyek totalitása az egészet mozgásba hozza, teleolo-
gikus eredetűek, azonban függetlenül attól, hogy elszigeteltek marad-
nak-e, vagy pedig összegeződnek, e tevékenységek tényleges léte 
olyan oksági kapcsolatokból áll, amelyek sehol, semmikor, semmilyen 
körülmények között nem lehetnek teleologikus jelleg űek. Minden tár 
sadalmi gyakorlat magában rejti ezeket az ellentéteket. Hangsúlyozva a 
teleológiai tételezés és az oksági láncolat egységét a társadalmi élet-
ben, Lukács kimutatja, hogy ontológiai szempontból, a látszat ellenére, 
az oksági láncolatnak van els ődleges és meghatározó szerepe. 

Ideje arra felfigyelnünk, hogy Lukács nem abban az értelemben hasz 
nálja a társadalmi lét kifejezést, ahogyan az a marxista irodalomban a 
leggyakoribb: értelmezésében a társadalmi lét az általában vett lét alko-
tórésze, különbözik a nem társadalmi léttő l, a természettő l. Itt a lét társa-
dalmi formája, a társadalmi lét egyenl ő  a társadalommal. A társadalom —
magától értetődően — nem létezhet társadalmi tudat гiélkül, ez utóbbi 
megjelenése nem utólagos magának a társadalomnak a létrejöttével 
szemben. 

Talán nem érdektelen felhívnunk a figyelmet arra, hogy a társadalmi 
lét kategóriájának ilyen értelmezésére Marx írásaiban is találunk prece-
denst. A Grundrisse egyik jegyzetében a következ őket írja: ,,...az 
egyének által való végső  elsajátítás, amely a fogyasztási folyamatban 
következik be, újratermeli őket azokban az eredeti vonatkozásokban, 
amelyekben a termelési folyamatban és egymással lépnek; ha újrate г -
meli őket társadalmi létezésükben, akkor újratermeli társadalmi létezésü 
ket is — a társadalmat —, amely e nagy összfolyamatnak épp annyira 
szubjektumaként, mint eredményeként jelenik meg." 5  Az egyének társa-
dalmi léte végső  fokon a társadalmi javak termelésére és fogyasztására 
irányuló saját tevékenységük eredménye, á társadalom mint a társa-
dalmi lét rendszere tartalmazza mindazokat a viszonyokat, amelyek kö-
zepette az egyének említett tevékenysége végbemegy. A vagyis az 
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idézett szövegrészben a társadalmi lét kategóriáját Marx is a társadalom 
kategóriájának szinonimájaként használja. 

A társadalmi lét kategóriáját azonban más értelemben is használják: 
a társadalmi rendszeren belül különböztetik meg a társadalmi létet a tár-
sadalmi tudattól. Éppen ebben az értelemben használja Marx a társa-
dalmi lét kifejezést, A német ideológia számos passzusa mellett, A po-
litikai gazdaságtan bírálatához írott híres Előszóban: „Nem az embe-
rek tudata az, amely létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, 
amely tudatukat meghatározza." 6  Itt a társadalmi lét és a társadalmi tu-
dat a társadalmi rendszer két oldala, alrendszere. Nincs olyan társada-
lom, amelynek csak léte vagy csak tudata lenne, a társadalmi lét és a 
társadalmi tudat egyaránt szükségszer ű , elengedhetetlen oldala, össze-
tevője a társadalmi rendszernek. A társada[mi rendszeren belül azonban 
a társadalmi lét meghatározza a társadalmi tudatot. Ebben, de csakis 
ebben az értelemben mégsem alaptalan a társadalmi tudatot „kíséróje-
lenségnek" tekinteni. A társadalmi tudat alrendszerében végbement 
módosulásokat végső  fokon a társadalmi lét alrendszerében végbe-
ment változások készítik elő , határozzák meg. Az egész marxista tár-
sadalomfelfogós ezen az eszmén alapul, ez a materialista társadalom-
és történelemfelfogás lényege, ezért materialista ez a társadalomfelfo-
gás. Éppen ez a magyarázata annak, hogy a marxista irodalomban a 
társadalmi lét kategóriájának ez a második értelmezése a legelterjed-
tebb, a leggyakoribb. 

Lukács a társadalmi lét el őször említett értelmének ellentmondásos 
jellegével foglalkozik, és nem tér ki a másik, gyakrabban használt értel-
mezésére. Talán éppen ez az oka annak, hogy a lukácsi m ű  több ma-
gyarázója teleologikus mozzanatokat vél felfedezni a neves gondolkodó 
fejtegetéseiben; úgy ítéli, hogy Lukács nem fogalmazza meg félreérthe-
tetlenül és következetesen a materialista társadalomfelfogós alapvet ő  
tételét: a társadalmi lét meghatározó szerepét a társadalmi tudattal, a 
társadalmi tudat függ őségi viszonyát a társadalmi léttel szemben. Ter 
mészetesen Lukács oeuvre-jének egészét tekintve ez a megállapítás 
alaptalan. 

Lukács részletesen foglalkozik a munka meghatározó szerepével az 
emberré válásban és a társadalom kialakulásában. Azonban az emberi 
munka sajátosságának vizsgálatában — nézetünk szerint — kissé túl-
hangsúlyozza a „teleologikus tételezés" —egyébként valóban fontos —
szerepét, és kevésbé fejti ki a szerszám meghatározó voltát. A lényegi 
elválasztó momentum nem a termékek el őállításában, hanem a tudat 
szerepében keresendő  — Lukács szerint. Szerintük valójában az emberi 
munka és az egyes állatoknál el őforduló „munka-csirák" közötti lénye-
ges elválasztó momentum a termékek el őállításának módjában rejlik, 
mégpedig abban, hogy az állat csupán szervezetének természetes ké-
pességeit veheti igénybe, míg az ember megtoldja természeti adottsá-
gait a maga készítette szerszámokkal. A szerszám olyan anyagi ténye-
ző , amely közvetítőként szerepel az ember és megváltozott tevékenysé-
gének tárgya között, lehet őséget adva a tárgytól való eltávolodásra, ezáltal 
a szubjektum és az objektum közötti különbség és ellentmondás tuda-
tosítására, az öntudat, az emberi szubjektivitás kialakítására. A sajáto-
san emberi munkafolyamatot elsődlegesen a munkaeszközök készítése 
— használata jellemzi; ez a tudat megjelenésének, szerepének anyagi 
alapja. 

A társadalmi lét — az emberek kölcsönös tevékenységének az ered-
ménye. E marxi gondolatból indul ki Lukács, amikor megfogalmazza tár 
sadalom-ontológiájának alapeszméjét: a munka a központi ontológiai 
kategória;' a munka — minden emberi tevékenység modell-esete. Való-
ban, az ember é гtékalkotó tevékenysége folyamán szubjektív emberi 
erők tárgyiasulnak, szubjektív emberi energia ölt testet, és e testet öltött 
formában kerül a társadalmi forgalomba. Az emberi szubjektivitás tár-
gyiasulásának társadalmilag legelterjedtebb, legáltalánosabb formája 
a munka, az anyagi javak előállítására irányuló tevékenység. Lukács 
joggal hangsúlyozza tehát, hogy a munka mindenfajta társadalmi te 
vékenység modellje . 8  Fejtegetései során azonban helyenként eltér ett ő l 
a fogalmazástól: egyes bekezdéseiben a munka az emberi szubjekti-
vitás tárgyiasulásának nem csupán modellje, hanem egyetlen és egye-
temes módja. Azt írja például, hogy a teleológia [a tevékenység során 
megvalósítandó célok tudatos tételezése — A. E.] kizárólag a munkában 
valóban hatékony kategóriá. 9  De vajon a szellemi értékek alkotásában 
nincs-e teleológiai tételezés, nem megy-e végbe itt is az emberi szubjek-
tivitás tárgyiasulása? A munka csakis abban az esetben tekinthet ő  a 
teleológiai tételezés egyetlen tényleges-tevékeny módjaként, ha bármi 
lyen emberi tevékenységet — a területtő l és az alkotott értékek természe-
tétől függetlenül — munkának nevezünk. A fogalom körének ez a kitágí-
tása a mindennapi beszéd hatására is bekövetkezhet. A mindennapi 
beszéd sajátja, hogy munkának, dologvézésnek nevezi a legkülönbö- 
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zőbb tevékenységet. Így a munkás az esztergapadnál, az író íróaszta 
Iánál, a heged űművész gyakorlás közben, a tudós a laboratóriumban, a 
tornász a szeren egyaránt dolgozik, munkáját végzi. A tudomány nyel 
vének azonban felül kell emelkednie a mindennapi beszéd pontatlan 
ságán. Ha mindenfajta tevékenységet munkának nevezünk, elkenjük azt 
az alapvető  fontosságú marxi gondolatot, miszerint az anyagi javak ter-
meléseként felfogott munka els ődleges fontosságú társadalmi tevékeny-
ség. E meggondolás, valamint jól ismert marxi szövegek alapján úgy 
véljük, hogy az a „központi ontológiai ketagória", amelynek segítségé-
vel meg lehet ragadni a társadalmi lét lényegét, szerkezetét, nem a mun-
ka, hanem a gyakorlat. A gyakorlat olyan tevékenység, amelynek nyo-
mán tényleges változások, módosulások, átalakulások következnek be a 
tárgyban, amelyre e tevékenység irányul. A gyakorlati tevékenység 
közvetlenül átalakítja a dolgokat, a viszonyokat, az elméleti (általában a 
szellemi) tevékenység nem. Persze, ez utóbbi is hozzájárul a valóság át-
alakításához, de csak közvetve, jelesen éppen a gyakorlat közvetítésé-
vel. A munka a társadalmi gyakorlatnak kétségkívül alapvet ő  fontos-
ságú, mégis csupán egyik területe. A termel ő  gyakorlaton kívül nem el-
hanyagolandó fćntossága van a társadalmi-politikai gyakorlatnak, azaz 
a társadalmi viszonyok és intézmények átalakítására, következésképp e 
viszonyok és intézmények keretében él ő  emberek életfeltételei átalakí-
tására irányuló tevékenységnek. A társadalmi létet tehát úgy fogjuk fel, 
mint a társadalmi gyakorlat egész területét; nem csupán azokat a viszo-
nyokat foglalja magában, amelyek a gyakorlati tevékenység területét 
fogják át, de az összes társadalmi viszonyokat, intézményeket. 

A lukácsi Ontológia olvasójában óhatatlanul felmerül egy kérdés: mi-
ként9nagyarázható egy, a társadalmi lét, a társadalm rendszer kérdései-
nek szentelt ilyen nagyarányú és nagyfontosságú m űben a modern és a 
jelenkori szociológiai irodalomra való utalások majdnem teljes hiánya? 
A munka című , általunk tárgyalt fejezetben csupán egyszer történik 
utalás Max Weber és az amerikai W. H. Whyte egy-egy munkájára, egyik 
esetben sem a gondolatmenet fővonalán fekvő  kérdések kapcsán. A má-
sodik — szisztematikus fejezeteket tartalmazó —kötet több mint nyolc-
száz oldalán alig néhányszor fordul el ő  Max Weber neve, kétszer-há-
romszor C. Wright-Millsé; nem esik szó a társadalmi kérdések szoci-
ológiai megközelítésének sajátosságairól. Miután Lukács tájékozottsá-
ga, erudíciója vitathatatlan, nyilván szándékos orientációval állunk 
szemben. Ez azonban, nézetünk szerint, fontos érvekt ő l fosztja meg a 
szerző  társadalmi determinizmus sajátosságait illet ő  okfejtését. Lukács 
gondolatmenetének egyik jellemz ője az arra irányuló — teljesen jogosult 
— erőfeszítés, hogy egyaránt elhatárolja magát a voluntarizmus és a 
fatalizmus buktatóitól. A teleológiai tételezés — objektív gkozati lán-
ćolat kettősségének elméleti megragadása — éppen ezt acélt szolgálja 
Marx gondolatát folytatva kifejti, hogy az emberek csinálják történelmü-
ket, ám olyan adott feltételek között, amelyeket nem tetszésük szerint 
választottak és alkottak. Ugyanakkor az emberek mindig választhattak, 
és választanak is a magukban a társadalmi létfeltételekben rejl ő  alterna-
tívák között. A teleológiai tételezés és a nem várt okozatokat is gyakran 
produkáló objektív oksági láncolat közötti ellentmondás következtében 
ezek az alternatívák többszörösek. 70  Kár azonban, hogy Lukács itt nem 
foglalkozik a társadalmi törvények statisztikus jellegével (ami a mai szo 
ciológiai irodalomban már közkelet ű  gondolat), ezért nem emeli ki az 
objektív társadalmi determinizmus probabilisztikus jellegét sem, és nem 
is hasznosíthatja a hamis alternatíva — mechanikus, lineáris determiniz-
mus vagy indeterminizmus — sajátos szociológiai túlhaladásának a 
módját. 

Az elidegenedés kérdése 

Hatalmas életm űvében — filozófiai, irodalomelméleti, esztétikai mun-
káiban egyaránt — Lukács sokszor tárgyalja az elidegenedés kérdés-
köгét, de nem mindig egyforma hangsúllyal. Mi itt nem eszmetörténettel, 
Lukács szellemi fejlődésével, m űvének egészével foglalkozunk, hanem 
a jeles gondolkodó utolsó szavát, végs ő  meggyőződését, elméleti erő -
feszítéseinek végeredményét tesszük vizsgálatunk tárgyává. A társa- 
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dalmi lét ontológiájának második kötetébő l az utolsó és legterjedelme-
sebb fejezet átgondolására hívjuk fel az olvasót. Szabadjon emlékeztet-
nünk: a Korunk 1976. 10. számában írtunk már err ő l a monumentális 
mű rő l. Akkor főleg a szisztematikus részt tartalmazó második kötet mun-
kával foglalkozó fejezetét, a társadalmi lét fogalmát vizsgáltuk. Mint 
előző  írásunkban, úgy most sem méltatni kivárjuk Lukács m űvét — erre 
semmi szükség —, csupán egy-egy elméleti alapkérdésben elfoglalt 
álláspontját szándékozunk elemezni. Ezért szorítkozunk ismét az Onto-
lógia egyetlen — bár önmagában könyvnyi, 259 oldalas — fejezetére. 
Nem először írunk a Korunkban az elidegenedésrő l: foglalkoztunk ezzel 
Egyén és .  társadalom a Grundrissében c. írásunkban (1974. 10. sz.) 
és fejezetet szentelünk neki A sokdimenziós ember c. munkánkban 
(Bukarest 1975) is. Itt és most nem a kérdéskör teljes és önálló felvázolá-
sára törekszünk — ez olyan feladat, amelyre máskor, másutt kívánunk 
visszatérni. 

Mire vállalkozott Lukács? Nem többre $ nem kevesebbre, mint Marx 
eszméinek végiggondolására, a marxi fogalmak minél teljesebb tartalmi 
kibontására, a marxi életm űben kdolgozott vagy csupán felvázolt fo-
galmak és eszmék összefüggéseinek és implikációinak minél következe-
tesebb kifejtésére, rendszerük feltérképezésére. Lukács eredetisége —
mert kétségtelenül századunk egyik jelent ős eredeti gondolkodója volt —
Marx eszmei hagyatékának tudatos értékesítésében és továbbfejleszté-
sében rejlik. Elidegenedés-elmélete sem abszolút értelemben új, Marxé 
tól független elmélet, mégis sajátos és eredeti, mivel átdolgozza, árnyal-
ja, egységes formába önti kapott, öröklött anyagát. Elméleti er őfeszí-
tésének végeredménye ily módon meghaladja kiindulópontját, értékes és 
ezután meg nem kerülhető  többletet tartalmaz. Lukács m űve szép pél-
dája a marxi örökség értékesítésére, valódi fényének meg ő rzésére —
visszaadására és az eszmei újításra — való törekvés egységének. 

Lukács fejtegetése az elvontság rendkívül magas fokán halad célja 
felé. Ez az elvontság azonban nem gyengéje, s őt erénye: a filozófia 
sajátos eszközeit használja tárgya — az elidegenedés kérdése — rend-
kívüli elvontságának nagyon is megfelel ő  módon. 

Nem csupán az elidegenedés fogalmának meghatározása, gyökerei-
nek feltárása, következményeinek értelmezése, felszámolásának lehe 
tősége körül folyt — és folyik még most is, váltakozó intenzitással — a vita 
a filozófiai és szociólógiai szakirodalomban, hanem arról is, hogy mi 
a szerepe az elidegenedés-fogalomnak (-elméletnek) Marx gondolat-
rendszere egészében. Központi szerepe van-e, vagy sem? Marx társa-
dalomfelfogósának tartópillérei közé tartozik-e? Az utóbbi évtizedekben 
megjelent, a marxista társadalomelmélet kifejtését és f ő leg ismepetését 
célzó munkák többsége az elidegenedés kérdéskörében elfoglalt állás-
pontot rendszerint nem a materialista társadalomfelfogós lényegéhez 
tartozóként tárgyalja. Az már tisztázódott — bár még ezt sem ismeri el 
minden szerző  —, hogy az elidegenedés kifejezés, a fogalom, amelyet 
hordoz, és az elmélet, amely reá épül, nem csupán Marx ifjúkori, hanem 
érettkori, sőt késő i munkáiban is szerepel, egész életm űvében vissza 
visszatérő  motívum. De nagyon elterjedt még az a szemlélet, amely az 
elidegenedés kérdését főleg vagy kizárólagosan az etika, az antropoló-
gia, az axiológia és a kulturológia körében klausztrálja. Innen már csak 
egy lépésnyire van az az álláspont, amelyet nem is olyan régen a dog-
matikus sz űklátókörűség hirdetett: az elidegenedéssel való foglalkozás 
a polgári antropologizmus ismérve, a marxista gondolkodásban a foga-
lom jogtalanul, holmi csempészáruként szerepel. Szociológiai, els őd-
legesen szociológiai kérdésként ma is kevesen kezelik, és még ezek 
közül is legtöbben — sajnos, magunk is így tettünk többször —csupán 
egyén és társadalom viszonyával kapcsolatos partikuláris kérdésként 
tárgyalják, nem pedig a szociológiai szemlélet, jelesen a materialista 
társadalomfelfogós lényegét, alapvetését érint ő  kérdésként. Lukács 
azonban nem utalta az elidegenedés kérdéskörét tervezett — bár, sajnos, 
el nem készült — Etikája fejezetei közé, hanem Ontológiájába vette fel 
—elsődlegesen a társadalmi lét területéhez tartozóként kezeli, mint ami-
nek helyes megoldása elengedhetetlen a társadalmi lét és a társadalmi 
tudat viszonyának helyes — és teljes —értelmezéséhez. 

A társadalmi lét elsődlegességét a társadalmi tudattal szemben csak 
akkor érthetjük meg teljesen, ha felfogjuk, miként lehetséges, hogy —
meghatározott körülmények között — a tudatos emberi cselekvés követ-
kezményei eltérjenek az el őre elképzelttő l és kívánttól, önálló, a cse-
lekvő  szubjektumtól független létet nyerjenek, és ellenséges erőként 
forduljanak szembe a szubjektummal. Csupán az ontológiai síkon vég-
hemenő elidegenedés elméleti megragadása adhatja meg a kulcsot a tu-
dati elidegenedés, az elidegenedett tudat fenomenológiájának megé гté 
Egyéhez. A filozófiai antropológiának, az értéktannak és a kulturológiának 
szociológiai alapvetésre van szüksége. A társadalmi determináltság el-
ogadása nélkül nem lehet szó materialista fogantatású ember—, érték—

és kultúraelméletrő l. 

Az ember társadalmi lény, lényegi meghatározói társadalmi jelleg űek. 
Közvetlen életközege a társadalom, pontosabban: egy adott, történelmi-
ieg meghatározott társadalmi rendszer. Az egyén cselekedeteinek, tár-
sadalmi tevékenységének következményei nem csupán a cselekv ő  
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szubjektum szándékaitól, célirányos er őfeszítéseitő l függnek, hanem —
nagyrészt — azoktól a társada mi körülményekt ő l, amelyek között csele 
kedetés végrehajtja, tevékenységét kifejti. E körülmények a többi egyén, 
a társadalmi rendszer egészét alkotó egyének cselekedeteit, illetve azok 
következményeit foglalják magukban. A mindennapi tevékenység köz-
vetlen következményeit könnyebb a cselekvő  szubjektum ellenő rzése 
alatt tartani, mint a távolabbi, közvetett következményeket. Minél bo-
nyolultabb a társadalmi rendszer, annál bonyolultabb feladat ez utóbbiak 
nyomon követése, annál több a valószín űsége annak, hogy a szubjek-
tum cselekedetei nem várt s fő leg nem kívánt következményekkel is jár-
nak. Az elidegenedés lehet ősége tehát az ember társadalmi mivoltában. 
a társadalmi rendszer progresszíve bonyolultabbá válásában adott. 
E lehetőség megvalósulása vagy meg nem valósulása, illetve az elide-
genedés leküzdése viszont a mindenkor adott társadalmi rendszer 
milyenségétő l, annak lényegi jegyeitő l függ. Így az archaikus, ősközös-
ségi társadalomban maga a primitivizmus, a természettel szembefor-
duló társadalmi erők elégtelensége okozta az ember (viszonylagos) 
védtelenséget, életkörülményeivel szembeni alávetettségét. Az antago 
nista társadalmi rendszerekben f őként az egzisztenciát biztosító els őd-
leges tevékenység eszközei, a termel őeszközök feletti magántulajdon 
vetette alá az ember társadalmi cselekvése által kiváltott s t ő le elidege-
nedett erőknek. A magántulajdon és a bel ő le fakadó magánérdek a leg-
főbb akadálya annak, hogy az emberek társasán — a társadalmi lényegük-
nek megfelelő  módon — tervezzék, szervezzék, ellen ő rizzék társadalmi 
tevékenységüket, s így annak okozatait, következményeit uralmuk alatt 
tarthassák. A kommunista gazdasági-társadalmi alakulat nagy történelmi 
feladata — Marx felfogásában — az össztársadalmi tevékenység kollektív 
uralmának, ellenőrzésének s ezáltal a teljesen „társadalmiasult ember-
nek" a megvalósítása. A kommunizmushoz való közeledtében, a terme-
lőeszközök feletti társadalmi tulajdon és az egységes társadalomvezetés 
révén a szocialista társadalom rendelkezik az elidegenedés leküzdése 
alapfeltételeinek objektív lehetőségével. A társadalmi lét onotológiájá-
ban írja Lukács, hogy Marx „még a legnagyobb utópistáktól sem csupán 
abban különbözik, hogy objektív és egzakt módon ábrázolja a kommu-
nizmushoz vezető  társadalmi-történelmi tendenciákat, hanem abban is, 
hogy a kommunizmust nem úgy tekinti, mint az emberi nem történetének 
végül is elért tetőfokát, hanem sokkal inkább mint az emberi nem tulaj-
donképpeni, valódi történetének kezdetét"." Az elidegenedés megszün 
tetése, túlhaladása nem zárja le a társadalom fejl ődését és az ember 
emberi tökéletesedésének folyamatát, hanem az ember társadalmi lé-
nyegének tulajdonképpen megfelel ő  társadalmi szervezettség szintjén 
folytatja azt. Az elidegenedés kora e tulajdonképpeni fejl ődés előtörté-
nete. 

mi az elidegenedést kizárólagosan társadalmi-történelmi jelen-
ségnek tekintjük, amely a létező  fejlődés meghatározott szintjein bukkan 
fel, s ettő l kezdve tö гténelmileg mindig különböz ő , mind pregnánsabb 
formákat vesz fel. Mibenlétének tehát semmi köze sincs valamiféle álta-
lános condition humaine-hez, és még kevésbé rendelkezik kozmikus 
általáhossággal" —írja mindjárt a szóban forgó fejezet elején.t 2  Többször 
visszatér erre a gondolatra: kifejti, hogy az elidégenedés nem történe-
lemfeletti kategória, „minden korszakban újból kiváltják a korszak vaIb-
ban ható társadalmi erői", s korszakonként különböz ő  formákban jelenik 
meg. Az elidegenedés társadalmi jelenség, de egyben olyan is, „amely-
nek elsődleges m űködése az egyes embert mint egyes embert érinti". 13  
Társadalmi jelenség, társadalmiak a gyökerei; a társadalmat mint egé-
szet (mint az azt alkotó összes egyének közötti viszonyok rendszerét), 
valamint az egyént mint egyént egyaránt sújtja. A társadalmi haladást el-
lentmondásossá, annak útját zegzugossá teszi, az érintett egyének „sor-
sát", életpályáját beárnyékolja, mindennapi életét megkeseríti. A társa-
dalom oldaláról kell tehát megközelítenünk az elidegenedést, ha az 
egyén létkérdéseit a gyökereknél kívánjuk megragadni, de el kell jutnunk 
az egyén létkérdéseihez is, ha az elidegenedéssel mint társadalmi jelen-
séggé) nem csupán az általánosságok szintjén kívánunk foglalkozni.,,... 
minden egyes ember elidegendése közvetlenül n ő  ki saját mindennapi 
életével fenntartott kölcsönös vonatkozásaiból"; a mindennapi élet onto-
lógiája a közvetítő  közeg a társadalom általános gazdasági struktúrája 
és az érdekelt egyes ember között.'^ A mindennapi életben csapódnak le 
a társadalmi rendszer szerkezeti sajátosságai és fejl ődési tendenciái, az 
egyén a közvetlen életkörülményeiben megnyilvánuló partikularitásuk-
ban észleli ezeket az általános társadalmi tendenciákat. 

Lukács gondosan megkülönbözteti az elidegenedés objektív és 
szubjektív oldalait, a társadalmi lét szintjén végbemen ő  folyamatot an-
nak tudati leképezését ő l, lereagálásától. Sokat foglalkozik a tudati elide-
genedéssel, az elidegenedett tudat jelenségeivel. Helyenként, úgy t űnik, 
felfogásában a két oldal közötti egyensúly kissé labilis. Minden elide 
genedés gazdasági-társadalmi alapokon nyugvó jelenség, írja egy he- 

'' U0. III. köt. 44. 0. 
12  U0. II. köt. 565. o. 
13  U0. II. köt. 592. o. 
14  U0. II. köt. 626. 0. 

lyütt, azonban „mégiscsak mindenekel őtt ideológiai jelenség, amelynek' 
következményei oly sokoldalúan és szilárdan tartják markukban minden 
részt vevő  ember életét, hogy szubjektív megszüntetése gyakorlatilag 
csak a mindenkori érdekelt egyén tetteként valósítható meg"  15  „az 
egyéni, önmagunkra irányuló tett tehát minden elidegenedés valódi (és 
nem csupán verbális) megszüntetésének megkerülhetetlen el őfeltétele—
az olyan elidegenedésé, amely minden egyes ember társadalmi létére 
vonatkozik". 16  Alapvetően fontos, hogy Lukács szerint az elidegenedést 
nem valamely eszme, hanem csupán a tett szüntetheti meg. De ez ép-
pen azért van így, mert az elidegenedés mindenekel őtt nem ideológiai 
és nem szubjektív, hanem a társadalmi ontológiában gyökerez ő  jelen-
ség. Az „önmagunkra irányuló tett" dönt ő  jelentőség ű  „saját elidegene-
désünk egyéni-szubjektív legy őzésének" legtöbb esetében," Ugyanak-
kor tettünkkel azokra a társadalmi viszonyokra is hatunk, amelyek között 
életünket éljük és cselekvésünket végrehajtjuk. Az elidegenedés objek-
tív oldalát leküzdeni, társadalmi gyökereit megszüntetni viszont csupán 
a kollektív tett, a társadalmi rendszerre irányuló cselekvés képes. Ezt —
ugyanazon az oldalon, ám az el őbbieknek ellentmondóan — Lukács is 
aláhúzza: ,,... az összes elidegenedési formák, amelyek valamely kor-
szakban hatni kezdenek, végs ő  soron a társadalomnak ugyanazon a 
gazdasági struktúráján alapulnak. Objektív legy őzésüket tehát (...) egy 
új formációra való átmenet vagy ugyanannak a formációnak új, szerke-
zetileg különböző  korszaka biztosítja."t 8  A társadalmi redszer szerkezeti 
változásait, történelmileg magasabb fokát a haladó társadalmi er ők moz-
galma, harca, a társadalomra magára irányuló tettek sokasága éri el. 
Ezek alapján és ezek erőterében van az elidegenedés ellen folytatott 
„szubjektív-egyéni szabadságharcnak" valós esélye a sikerre. „Az elide-
genedés elleni harcban a valódi társadalmi gyakorlat abszolút els őséget 
élvez".i 9  Ez a mindenféle szubjektivista, illuminista állásponttal vagy 
ezekkel kötött bármiféle kompromisszummal szembenálló tétel végs ő  
soron megszívlelend ő  — ez jellemző  a materialista társadalomszemlélet-
re s egyben a szociológiai szempontú megközelítésre. „Az elidegenedés 
marxista elemzésének tehát (...) mindig egyidej ű leg tudatában kell len-
nie annak, hogy az elidegenedések egyrészt valamely formáció objektív 
gazdasági törvényeinek termékei, tehát csak a társadalmi er ők objektív —
spontán vagy tudatos — aktivitása révén semmisíthet ők meg, másrészt 
viszont az egyes embereknek a saját személyes elidegenedésük ellen 
folytatott harca nem szükségképpen pusztán társadalmilag lényegtelen 
egyedi-személyes tevékenység, hanem —potenciálisan — befolyásolhat-
ja az össztársadalmi mozgást, és bizonyos feltételek között objektív 
súlyra tehet szert". 20  A társadalmi erők objektív aktivitása az ezen er őket 
alkotó egyének aktivitásából áll össze. Az egyes emberek elidegenedés 
elleni harca annyiban járul hozzá objektíven a társadalmi haladáshoz, 
amennyiben a haladó társadalmi er ők harcához kapcsolódik, abba bele-
folyik. 

Az elidegenedés valamennyi alakjának, mozzanatának, aspektu-
sának közös és végs ő  eredménye: az ember elidegenedése saját embe-
ri mivoltától, emberi lényegével való szembekerülése. Az elidegenedés 
leküzdésének lényege az egyén szempontjából: önelidegenedésének 
megszünetetése, emberi mivoltának kiteljesítése, teljes emberségének 
megvalósítása. Ezt a gondolatot fogalmazza meg — Marx nyomán és 
egyben eredeti módon — Lukács György. 

Fajunk leglényegesebb jegye, Marx szerint, a szabad, tudatos cse-
lekvés; csakhogy az emberi cselekvés különböző  szinteken lehet szabad 
és tudatos; az elidegenedett emberé igen kis méhékben, igen alacsony 
szinten az. Az elidegenedés, mint láttuk, aláveti az embereket társadalmi 
cselekvésük tő lük eltávolodott, velük ellenségesen szembeforduló, ellen-
őrzésük alól kiszabadult er ő inek. Az elidegenedés leküzdése az ember 
ség kiteljesedése, a cselekvés szabadságának és tudatosságának ma-
gas fokú megvalósítása. 

Minden egyén, minta faj egyede, részese és birtokosa az emberi 
lényegnek, a faj lényegi jegyeinek. Pontosabban: valamelyes mérték-
ben részese és birokosa e jegyeknek. Az elidegenedés szó szerinti, 
abszolút értelemben sohasem teljes (a patologikus esetekt ő l, az elmeba-
jos ember önelidegenedését ő l eltekintve); az elidegenedett ember is em-
ber, a faj egyede, a faj lényegi jegyeinek valamelyes mértékben részese, 
aki szabad, és tudatos cselekvésre, ha mégoly csekély mértékben is, 
képes. ,,... az elidegenedés folyamatának és az ellene folytatott harcnak 
egyik fontos meghatározása: az emberlétnek mint nembeliségnek a tu-
data már társadalmilag kiirthatatlan módon jelenik meg: az elidegenült 
embernek elidegenülésében is meg kell ő riznie magánvaló nembelisé-
gét. (...) Az elidegenedett embert ő l tehát (...) nem egyszer űen társadal-
mi ember-létét, az emberi nem társadalmiságához való tartozását vonják 
meg; noha arabszolgának instrumentum vocale—ként való megjelölése 
jogilag-terminológiailag ilyen megfosztásra utal, objektíve, önmagában a 
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rabszolga is társadalmi lény, az emberi nem egy példánya marad " . 21  A 
szabad és tudatos cselekvés lehet őségétő l leginkább megfosztott, a 
személyes függőség legszorosabb kötelékébe zárt ember sem nélkülözi 
teljesen társadalmi ember-létét, magábanvaló nembeliségét. Az elidege-
nedés meghaladása egyenlő  a magáértvaló nembeliség megvalósító 
sával, a szabad és tudatos cselekvés min őségileg magasabb szintjének 
az elérésével. Az elidegenedett, a magábanvaló nembeliség szintjén 
megrekedt ember néma kapcsolatban áll saját nembeliségével, saját 
partikularitása fölé emelkedni nem képes. A magáértvaló nembeliség 
szintjén a partikularitás helyébe a totalitás tudata lép; 22  ez egyenl ő  a 
(szabad és tudatos) teljes társadalmiasulással, ez emberi kiteljesedés-
sel. 

„Az egyes ember csak akkor kerülhet valódi, immár nem néma 
kapcsolatba saját nembeliségével, ha folyamatnak, e nembeli fejl ődés 
részének fogja fel a saját életét, és ennek következtében életvitelét, és 
ebbő l adódó önállóan vállalt kötelezettségeit e dinamikus összefüggés 
részeként éli át. Csak úgy emelkedhet - legalábbis önmagával szemben 
vállalt kötelezettségként - saját pusztán partikuláris léte fölé, ha legalább 
komolyan törekszik saját élete ilyen nembeliségének elérésére". 23  A ma 
gáértvaló nembeliség e lukácsi felfogása - nézetünk szerint- a társadal-
miság magas fokú gnoszeológiai és nem kevésbé magas fokú etikai f 
tudatosítását involválja. A gnoszeológiai tudatosítás - az egyén cselek 
vései társadalmi összefüggéseinek, következményeinek, távlatainak a 
tudatosítása - a partikularitásnak a totalitáshoz való tudatos viszonyító 
sa. (Ennek korszer ű  tudományos igényű -jelleg ű  formája az, amit a ma-
gunk részérő l szociológiai tudatnak nevezünk.) Az etikai tudatosítás  -a  
társadalmiságból származó erkölcsi kötelezettségek felismerése és vál-
lalása, az individuális és partikuláris érdekek alárendelése a közösségi, 
társadalmi érdeknek, a társadalmi szolgálatnak, a haladás ügye szolgá-
latának a vállalása. 

„A mаg ёгtvа lб  nembeliség elsősorban és többnyire a mindennapi 
életben nyilatkozik meg mint a mindenkor uralkodó magábanvaló nem-
beliséggel szemben érzett elégedetlenség, sőt olykor közvetlen láza-
dás". 24  E lázadás tartalma: a partikularitásban való megragadás elutasí-
tása, az élet magasabb értelmének-céljának keresése. A magáértvaló 
élet keletkezésének mozzanatai, az elidegenedés uralmának évezredei 
során — Lukács szerint — a nagy m űvészet, a nagy filozófia, a példamu 
tató élet. E mozzanatok sora nézetünk szerint némiképp kibővíthető . 
Úgy mondhatnánk: minden autentikus - anyagi vagy szellemi -érték al-
kotása elidegenedésellenes hatást gyakorol az alkotóra magára (elte-
kintve itt attól, hogy kész alkotásként maga is elidegenedhét, elidegene-
dettség-forrássá válhat). A példamutató élet, amelyet Lukács említ, 
nem csupán a nagy erkölcsi példamutatást, a kompromisszumot eluta-
sító etikai magatartást jelentheti, hanem a cselekv ő  életet, amely a krea-
tivitás sajátos formáját éli ki: a társadalóm rendszerszer ű  megújításá-
ban, az emberi együttélés, a társadalmi tevékenység szervezeti-szerke-
zeti megújításában megvalósuló kreativitást, amelyben a mindenkori for-
radalmárok jeleskedtek. „Annak a személynek, aki egyéni döntésejnek 
segítségével szakítani akar a saját elidegenedésével, hogy ezt a szakí-
tást szubjektíve végrehajthassa, olyan perspektívával kell rendelkeznie, 
amely végső  soron - persze, csak végs ő  soron - a magáértvaló nembeli-
ség valamiféle megjelenési módját veszi társadalmi úton célba, még ha 
ez a perspektíva tragikus irányú is, mert csak így emelkedhet bens ő leg a 
saját elidegenedéseivel át- meg átsz őtt, elidegenedésekben megrekedt 
partikularitása fölé". 25  

Az ember mindenkor adott partikularitása mindig a mindenkori ma 
gábanvaló nembeliség megvalósulása, írja Lukács, ez pedig „objektíve 
mindig megalkotja a magáértvaló nembeliség lehet őségének mozgáste-
rét". 2fi A magábanvaló nembeliség adottságából következik a magáéi 
való nembeliség elérésének lehet ősége; más szóval: az elidegenedés, 
mint a magábanvaló nembeliségben való megragadás, nem fatális, nem 
abszolút - mint már láttuk -, nem elkerülhetetlen. Valamelyes esélye 
mindig van az egyénnek arra, hogy elidegenedését leküzdje. Ezekkel az 
esélyekkel élni kell tudni: ez magán az egyénen, kreativitásán és általá-
ban képességein, érkölcsi erején, cselekv őkészségén múlik. Ám az 
egyén ezen esélyei társadalmilag-történelmileg meghatározottak; az, 
hogy több vagy kevesebb esélye van-e, már nem t ő le függ. S ami fonto-
sabb: a társadalmi rendszer milyensége, a társadalmi fejl ődés minden-
kor adott foka határozza meg azt, statisztikailag hány egyénnek, az 
össztársadalmat alkotó egyének milyen hányadának van a minimálisnál 
valamivel több esélye elidegenedése alkotás útján történ ő  meghaladó 
sára. Az elidegenedés kérdése ezért els ődlegesen társadalmi (ontoló-
giai, szoicológiai), s nem egyéni (pszichikai, ideológiai) kérdés. 

Lukács a tárgyalt fejezet legelején idézi és elemzi részletesen azt 
(az általunk is - másutt - tárgyalt), a Grundrfssében kifejtett marxi gon-
dolatot, amely szerint az emberi képességek fejl ődése az antagonista 
formációkban olyan történelmi folyamatban megy végbe, amelynek so-
rán a társadalmat alkotó egyének többségét - többnyire a dolgozó osztó 
lyokat alkotó egyéneket - feláldozzák. Az elidegenedés alkotás általi, 
emberi kiteljesedést involváló meghaladása nem abszolút értelemben le-
hetetlen az antagonista társadalmakban, de társadalmi méretekben 
mégis az, a társadalom többségét alkotó egyének számára lehetetlen. A 
társadalmi antagonizmusokat meghaladó, a magánérdeket az új beren-
dezkedés alapján fokozatosan kiiktató, a társadalmi cselekvés által élet-
re hívott erőket társadalmi ellen őrzés alatt megtartó társadalom lehe-
tősége és feladata ezen ellentmondás megoldása, az elidegenedés össz-
társadalmi méretekben való meghaladása, a magáértvaló nembeliség, a 
teljes-emberré válás lehet őségének általánossá tétele. S tegyük hozzá: a 
lehetőség még ekkor sem válik automatikusan valósággá. Ez mindig az 
egyén, a mindenkori egyén, minden egyén saját tevékenységén, tuda-
tosságán múlik. ❑ 

Másodközlés a kolozsvári Korunk folyóirat alapján (1976/10., ill. 1979/1-2. sz.). 
Szerbhorvátul (Gottesmann Imre fordításában) megjelent a szabadkai Rukovet 
1981/1. számában. 
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HELLER AGNES 

LUKÁCS ÉS A 
„SZENT CSALÁD" 

1968 januárjában Lucien Goldmann tanácskozást szervezett az esztéti-
kum elméletérő l a franciaországi Royaumont-ban. 1  Adorno a hangadó 
szónokok egyike volt, én pedig el őadást tartottam Lukács Az esztéti-
kum sajátossága c. m űvérő l, amely akkor még kevéssé volt ismert. Ter-
mészetesen azonnal heves vitába keveredtünk, három különböz ő  és 
látszólag összeegyeztethetetlen álláspontot védve. S akkor teljesen vá 
ratlan fordulat következett. Egy fiatalember állt a szónoki emelvényre, 
s haragosan, inggerült hangon ezt mondta: Lukács, Goldmann és Adorno 
— egyre megy. Ok a „Szent Család" tagjai. A m űalkotás önállóságát tá 
mogatva üdvösséget keresnek a világ égi képmásában. Mindhárman 
egyformán régimódiak, burzsoák és megvetend ők. Nekünk inkább Arra-
bal kell. A fiatalok egy csoportja visszhangozta szavait: „Arrabal! Arra-
bal!" — zúgták. Akkor született meg a posztmodernizmus. A színtér egy 
pillanat alatt megváltozott. Adorno, Goldmann és én (Lukácsot képvisel-
ve) hirtelen a front egyazon oldalán találtuk magunkat. Kritizálás helyett 
egymás védelmére keltünk. Álláspontjaink közös elemei egyszeriben 
fontosabbá váltak annál, ami elválasztott bennünket. Az autonóm m ű -
alkotás védelme magában foglalta a szubjektivitás és objektivitás lehet 
séges egységének védelmét is: olyan esztétikai ítélkezés védelmét, ami 
nemcsak egyéni ízlés kérdése. Implikálta azt a követelményt is, hogy 
lenniük kell bizonyos normatívumoknak a m űalkotás min őségénék és 
helytállóságának megítélésekor. Igazolt a „magas" és az „alacsony" 
megkülönböztetése, és a legfontosabb dolog, szinte élet-halál kérdése 
kiállni a műalkotások egy meghatározott fajtája mellett, elutasítva a töb-
bit. Az autonóm m űalkotás melletti elkötelezettség jóval fontosabbnak 
tűnt akkor bármilyen részítéletnél. Még ma is határozottan úgy tartom, 
hogy Beckett  darabjainak értékelése nem életbevágó fontosságú. Ador-
no számára azonban Becke tt  majdnem megváltó volt, az egyetlen, aki-
nek sikerült (legalábbis az irodalomban) megbirkóznia a modernség 
problémáival és a lehető  legművészibb formában kifejezni őket. Ezzel 
ellentétben Lukács szemében Becke tt  az ördöghöz hasonlított — az eli-
degenedett világhoz való önelégült alkalmazkodás írója volt. Egy ilyen 
vagy hasonló ítélet elfogadtatása Lukács és Adórno számára egyaránt 
szinte az emberiség életbenmaradásának feltételét jelentette. 

Bizonyos értelemben annak a fiatalembernek, ott Royaumont-ban, 
igaza volt. Lukács, Adorno és Goldmann valóban a „Szent Családhoz" 
tartoztak, és ehhez a listához Bloch nevét is hozzáírhatjuk. A követke-
zőkben azonban fő leg Lukácsra összpontosítunk. 

Miután átpártolt a marxizmushoz és a Történelem és osztálytudat 
filozófiájával kudarcot vallott, Lukács végül is egy hivatalos Diamat el-
nyűtt köntösébe öltöztette át gondolatait. Olyan nyelvet kezdett beszél-
ni, amely inkább elrejtette, mint felfedte üzenetét. Olykor ez a nyelv 

1  Goldmann és Adorno kongresszusi vitájáról lásd Lucien Goldmann: Appendix 3. 
(3. függelék] c. írását . In: Cultural Creation (Kulturális alkotás] Telis Press, 
St. Louis 1976. 131-147. o. 

álcázásra szolgált, máskor viszont egybemosódott az üzenettel és el-
torzította azt. Ilyenkor egyes posztmodern módszerek bizonyulnak hasz-
nosnak. Lukácsot — különösen a kései Lukácsot — „szövege ellenébe" 
kell olvasni. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy figyelmen kívül kell hagy-
ni a Diamat nyelvezetének torzító hatásait. Ki kell belő le hámozni 
a modernséghez való viszonyát. Manapság Lukács esztétikai írásait 
nem úgy olvassák, ahogyan kellene. Próbálkozzunk hát egy másmilyen 
olvasattal! 

Lukács úgynevezett „konzervativizmusa" nem a kommunista ható 
ságokkal és m űvelődéspolitikájukkal való kompromisszum eredménye. 
Sokkal inkább egy sorsdönt ő  ifjúkori választásának következménye. 
Lukács a fin de siécle légkörében, a kulturális relativizmus els ő  nagy fel-
törése idején nevelkedett. Közvetlen környezete, a budapesti zsidó bur-
zsóázia kétségbeesetten próbálkozott a beolvadással, miközben gyö-
kértelenné vált, mert szándékosan megszakította kapcsolatait hagyo-
mányaival. Ez a miliő  a kulturális relativizmusnak kedvezett. Mikor az 
ifjú Lukács először olvasta Homéroszt és James Fenimore Cooper re-
gényeit, felfedezte azok autentikus bels ő  világát — egy olyan világot, me-
lyet saját környezetével ellentétben „realitásként" érzékelt. Alapvet ő  él-
ménye volt ez, mely a kultúrához való viszonyát élete végéig me ~hatá-
rozta. A színtér kulturális konzervativizmusra volt berendezkedve. Am ez 
a kulturális konzervativizmus kés őbb radikális fordulatót hozó messia-
nizmussal párosult. Sokakkal egyetemben Lukács a jöv őre esküdött, a 
megváltásra, egy evilági Messiás eljövetelére, aki majd elpusztítja az 
„abszolút b űnösség" korát, megváltja a kultúrát a cinikus relativizmus 
abisszuszától, és a régit új formában adja vissza. Abban a világban, ahol 
a hamis és az igaz közötti fal leomlott, a jót sem lehet elválasztani 
a rossztól. De ha ez a helyzet, akkor a relativizmus világa elítéltetett. 
A megváltás így az igaz és a hamis, a jó és a rossz megkülönböztethe-
tőségének visszaállítását jelentette. Ezért lesz a továbbiakban a magas 
és az alacsony, az autentikus és a nem autentikus, a jó és a rossz, 
a progresszív és a regresszív m űalkotás éles elhatárolása Lukács szá-
mára élet és halál kérdése. Megváltás utáni sóvárgását az az érzés mo-
tiválta, hogy egy abszolút felosztás, egy abszolút mérce nélkül minden 
mércét elveszítünk. 

Richard Wolin „áldemokratikusnak" nevez bizonyos posztmodernista 
próbálkozásokat, amelyek megkísérlik elhomályosítani a magas (auto-
nóm) m űalkotások és a kultúripar tömegtermékei közötti különbséget, 
valamint a mindennapi „kulturális gyakorlatot" állítják az önálló m ű-
alkotás megteremtésének és befogadásának helyébe. 2  Ám a demokrá-
cia csak akkor nevezhet ő  „ ál"-nak, ha létezik egy alternatíva, egy igazi 
demokrácia, amely nemcsak kívánatos, haner?r életképes is. De lehet-e 
a kultúra a mai feltételek mellett egyszerre autentikus és demokratikus 
is? Lehet-e az önálló m űalkotás megalkotása és befogadása demokra-
tikus? Ha ezekre a kérdésekre nemmel válaszolunk, akkor a posztmo-
dernisták követelményét kell, mint az empirikus demokrácia el őfeltételét, 
tényként elfogadnunk. Fogalmazzuk át a dönt ő  kérdést: lehet-e a  mo-
dern  nyugati kultúra egyidőben autentikus és demokratikus? Lehet-e 
a modern, önálló m űalkotás megalkotása és befogadása valóban de-
mokratikus? A válasz — kétségkívül általában negatív. 

Lukács és Adorno elfogadta a kihívást és"feláldozta az egyik követel-
ményt a másik kielégítése érdekében. Adorno az autentikus modern m ű  
alkotást védi, feladva ezzel a demokrácia elvét. Lukács elveti az auten-
tikus modern m űvészetet, a tradicionális „realizmus" mellett foglal állást, 
és így kitart a demokrácia követelményénél. Adorno elitista, Lukács 
nem. Adorno annyiban védi a modern kultúra legjobb m űvészi próbálko 
zásait, amennyiben ő  maga elitista, míg Lukács súlyos igazságtalansá-
got követ el ellenük, pártolva a mindenki számára hozzáférhet ő  műal-
kotásokat. Lukács szerint a regénynek kell hogy legyen cselekménye és 
szereplő i. A cselekmény kezdődjék az elején és haladjon el ő re, egészen 
a végéig. A festmény legyen figuratív, és mindenki számára érthet ő  üze-
netet közvetítsen. A zene dallama legyen kollektív, mindenki számára 
„énekelhető ", ne csak idioszinkretikus. Nem így Adorno szerint. Lukács 
nem tesz éles különbséget a magas és az alacsony m űvészet között, 
mint Adorno. Lukács szerint állandó kapilláris áramlásnak, állandó köl-
csönhatásnak kell lenni a „magas" és „alacsony" között. Nem veti el tel-
jesen a „kultúripart". A kultúripar, mondja (nem ezt a kifejezést használ 
va), a kifinomult manipuláció eszközévé válhat, de nyújthat valódi cse-
lekményt is, valódi szerepl őkkel, a való életrő l. Lukács szószólója volt 
a mindennapi élet és a m űalkotások közötti „normális" viszonynak. 
A művész ihletője az átlagember mindennapi gyakorlata, a történelmi 
korszak közös élménye legyen. A m űalkotás hassa át mindenki hétköz-
napjait, indítsa arra az embereket, hogy eltöprengjenek tulajdon élet-
módjukon, vessen fényt gondjaikra, szolgáltasson mintát az elmélkedés-
hez és a megértéshez — ide értve az önmegértést is. Ha ez megtörté-
nik, a műalkotás hozzájárulhat életünk jobbá tételéhez. Már a befoga-
dás előtt meg kell lennie annak a készségnek, hogy felemelkedjünk egy 

2  Lásd Richard Wolin: Modernism vs. Post-modernism (Modernizmus kontra 
posztmodernizmus] Tilos, New York 1984-85. 62. sz. 
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utópista valóság szintjére. Az ilyen készség nem szükségszer űen tuda 
tos. Megnyilvánulhat úgy is, mint lappangó elégedetlenség, vágyakozás 
vagy kutatás valami különb, magasabb, fennköltebb után. Lukács mo-
dellje Judith, Gottfried Keller Zöld Hefnrfch c. regényének parasztasz-
szonya. Judith, aki iskolázatlan, de értelemmel megáldott, elolvassa 
Ariosto Órjöngő  Rolandját. Ez az epikus költemény vezeti Heinrich irán-
ti szerelme megértéséhez. Átéli azt, amit Lukács „katarzis"-nak nevez: 
bepillantást a lét értelmébe, mely megrázkódtatja személyiségünket és 
új fényt vet múlt, jelen és jöv ő  életünk tapasztalataira. 

Lukács és Adorno egy lényeges ponton azonban egyetértettek: a mo-
dern világban csak a műalkotás tudja megtestesíteni a „defetisizált" va-
lóságot. Lukács tovább ment a modern társadalomtudomány elvetésé-
ben, mint Adorno. Szerinte a modern (burzsoá) tudomány inkább kife-
jezi, mint kritikusan megvilágítja a fetisizált világot. A modern „burzsoá" 
filozófia is hasonlóan jár el. Az instrumentális ok (Lukács metafizikus ok-
nak nevezte) túlsúlyba került a tudományban és a filozófiában egyaránt ;  
s a metafizikus ok kétségbe vonása irracionalizmusban tet őzik. A szű -
kebb értelemben vett filozófiának esztétikává kell válnia, mivel a defeti-
sizált üzenetet csak a m űalkotás nyelvezetéb ől lehet megfejteni. Lukács 
radikális művelődésszemléletét demokratikus elkötelezettsége tette kon-
zervatíwá. Kiállt meggyőződése mellett, hogy a modern m űalkotások 
inkább kifejezik, mint leleplezik a fetisizált valóságot, akárcsak a társa-
dalomtudomány vagy a filozófia. Az a szöveg, amely nem közérthet ő  
minden józan ésszel megáldott embernek, idegenné válik a gondolkodó 
ember számára. Ami pedig idegen az emberi lény számára, az elidege-
nedett. Minél elitebb a m űalkotás, annál eidegenedettebb is. Realizmus 
alatt Lukács nem egy irodalmi vagy m űvészeti stílusirányzatot értett. A 
realista m űalkotás annyiban defetisizáló, amennyiben józan értelm ű  és 
katarzisra kész emberekhez szól. Továbbá, ha táplálja azt a hitet, hogy 
az életet másképpen is lehet élni, meg lehet változtatni, az emberek nin-
csenek alávetve a változtathatatlan sorsnak, még mindig szabadon te-
hetnek valamit önmagukért. De valóban szabadok-e? 

Ez a bizalom kérdése Lukácsnál. Határozottan tagadta, hogy a mo-
dern burzsoá élet teljesen elidegenedett, és a modern ember tudata tel-
jesen fetisizálódott. Számára a dialektika sohasem vált negatívvá. 
Ha az élet teljesen elidegenedett, akkor a m űvészet és az irodalom nem 
tehet mást, csupán kifejezheti ezt. Az elidegenedés kifejezése tehát egy-
fajta defetisizálást jelentene. Az emberek mégis valós választási lehet ő -
ségekkel, alternatívákkal állnak szemben. Még mindig képesek valódi 
(noha relatív) szabadságuk meger ősítésére azzal, hogy két lehet őség 
közül az egyiket választják. A modern világ nem zárt, hanem még mindig 
nyitott. Ha ez igaz, akkor azok a m űalkotások, amelyek a világot zártnak 
ábrázolják, nem defetisizálják, hanem hozzájárulnak fetisizálásához. A 
realista m űalkotások olyan világot alkotnak, amelyben létezik szabad-
ság. Vannak egyének, akik szabadságukat meghatározott célra hasz-
nálják fel; vagy sem, akik azért szállnak szembe sorsukkal, mert elkö-
telezettjei valaminek, nem pedig a megmásíthatatlan emberi lét eredmé-
nyeként. Ez az ő  sorsuk, és nem a sors „mint olyan". A realista m űvé-
szek árral szemben úsznak. M űvészi remeklésüket tekintve nem szük-
ségszerűen kiválóbbak más m űvészeknél. Mégis fels őbbrend űek abban 
az értelemben, hogy méltóak a m űvészet küldetéséhez: a defetisizálás-
hoz. Ezért Adornónál és Lukácsnál a „magas"-at és az „alacsony"-at 
elválasztó vonal a kulturális térkép teljesen eltér ő  tartományait szeli át. 

Időnként, úgy tűnik, Lukács meghökkentően közel áll bizonyos poszt-
modern elméleti tételekhez. Annak az embernek, akit ennyire vonz az 
élet és a kultúra népünnepélyeken megnyilvánuló egysége, semmilyen 
kifogása nem lehetne a „happeningek" ellen. Hasonlóképpen mélyen 
rokonszenvezne a mindennapi élet „m űvészi gyakorlatának" eszméjé-
vel. Lukács egyetlen könnyet sem hullajtott volna az etatizmus kimúlása 
miatt, és nem ítélte volna el a „szöveg ellenében való olvasást", amit 
egyébként maga is gyakorolt. Még a divatot sem szemlélte megvetés-
sel. Hitetlen volt a kultúra „f őpapjaival" szemben, és sokkal jobban 
iszonyodott a kultúra piacától, mint attól, hogy az utcasarok legyen a m ű -
vészet és az irodalom igazi locusa. És mégis a „Szent Család"-hoz tarto-
zik. Mint már említettem, Lukács viszonyát az élethez, filozófiájának 
alapját úgy is értelmezhetjük, mint reakciót a fin de siécle-re, a posztmo-
dern állapot els ő  felbukkanására. Egész munkássága leplezetlen re-
akció a posztmodern irányzatra, annak ellenére, hogy Lukács és egyes 
posztmodernisták rokonszenvének tárgya id őnként egybeesett. 

Sőt, Lukács sokkal elszántabb filozófusa volt a felvilágosodásnak, 
mint Adorno. Vagy még pontosabban: az évek múlásával mind elkötele-
zettebb híve lett a felvilágosodás ígéretének. Anélkül, hogy figyelmen 
kívül hagyta volná a felvilágosodás eszméjének bels ő  ellentmondásait, 
bizonygatta, hogy az még nem fejezte be küldetését. Kritikusai gyakran 
szemére vetették, hogy védi a burzsoá m űvészetet. És védte is. Rosa 
Luxemburg jól ismert hitvallását: „nincsenek burzsoá jogok, csak emberi 
jogok", Lukács így értelmezhette volna át: „nincs burzsoá m űvészet és 
irodalom, csak művészet és irodalom". Az autonóm m űvészeti szféra ki-
alakulását emancipációs folyamatnak tekintette. A „valós történelem" 
nála nem a kommunizmussal kezd ődik, mint Marxnál, hanem a m űvé- 

szet és az irodalom teljes emancipációjával, a m űvészi megformálás és 
jelentés olyan egybeolvadásával, amely nem követ semmilyen külső  tör-
vényt, csak a sajátját. Ami a m űvészetetés irodalmat illeti, Lukács ultra-
hegeliánus és antihegeliánus is volt egyszerre. Bár becsülte az altamirai 
barlangrajzokat és az ókori mívességet (tisztelet minden emberi telje 
sítmény iránt), a m űvészet és az irodalom tekintetében sohasem tette 
magáévá a kulturális relativizmust. Hitt a m űvészi alkotómunka fejlődé-
sében. A művészet független szférájának , az autonóm m űalkotásnak 
világrajöttét egy hosszú folyamat végső  eredményének tekintette. És 
éppen itt kezdődik a ,;valós történelem". Ezt a haladást persze nem 
egyenes vonalúnak képzelte. Az ógörög m űvészet, a valós történelem-
be való belépésünk önkifejez ődése mindig megő rizte paradigmatikus jel-
legét. Lukács még azt a hegeli elméletet is magáévá tette, hogy minden 
nagy korszak egyetlen jellegzetes m űvészi formát pártol a többi ellené-
ben, minden kornak van „domináns m űvészeti formája". Ám sohasem 
fogadta el a hegeli jóslatot a m űvészet végességérő l . Számára ez a tör-
ténelem végét jelentette volna. A m űvészet korszaka szerinte nem a vég 
felé közeledett, hanem éppen csak megkezd ődött. Már A regény elme-
letében a műfaj megújhodását helyezi kilátásba, Dosztojevszkij által. A 
burzsoá társadalmat sensu stricto a történelem egy rövid id őszakának 
tekintette, melynek egy olyan új korszakot kell bevezetnie, ahol a m űvé-
szet és irodalom minden m űfaja kiteljesedhet. A visszaesések ebben 
a fejlődésben csak ideiglenesek. A m űvészet nincs kudarcra ítélve, és 
be fogja váltani ígéretét. Lukács élete végéig ragaszkodott ehhez az 
állásponthoz. 

Fejtegetésében tényleg volt valami, ami els ő  pillantásra a „m űvészet 
istenítésére" emlékeztet. Ez azonban olyan istenítés volt, amely együtt 
járt a „müvészet papjainak" megvetésével. Furcsa párosítás, de éppen 
ez a kulcsa Lukács felvilágosodás iránti teljes elkötelezettsége megérté-
sének. 

„Műalkotások léteznek — hogyan válósulhatnak meg?" — tette fel Lu-
kács első  esztétikája a kérdést, amely — Weber szerint — teljesen meg-
változtatta az esztétikához való viszonyunkat. Minden müalkotásnak sa-
ját világa van, hangsúlyozza Lukács, egy totális világ, melyet a „m ű  
egyediségének" nevez. Minden mü egyedisége egy korszak történelmi 
öntudatát hordozza, de totalitás és egyedi marad. Minden egyes és vala-
mennyi műalkotás egyedülálló értéket mutat be és képvisel. A történeti-
ség és mindenütt jelenvalóság ötvözete az, amit a m űalkotás „világa" 
megtestesít. Mi több, minden egyedi m ű  magában hordozza az egyete-
mességet. Ez nem eszme, nem is elv; ez valójában benne foglaltatik a 
műben. Az egyetemesség nem irányítja a mü alkotását, de annak lénye-
ges alkotó eleme. A három f ő  hegeli kategória: egyediség, különösség 
és egyetemesség a m űalkotásban forr egybe. A történetiség (különös-
ség) az, amely mint áthidaló kategória, hordozója a másik kett őnek. 
Minél több egyetemest és egyedit hordoz a történetiség, minél koheren-
sebben egyesíti a másik két kategóriát, annál rangosabb a m űalkotás. A 
legértékesebb m űalkotás egyben a legemberibb egyéniség modellje is. 
Minél egyedibb individuum a történetiség embere, és minél inkább egy 
személyben magába tudja foglalni az egyetemességet (humanizmust), 
annál fenségesebb, „magasabb" lesz. Mi több, a kett ő  feltételezi egy-
mást. Nem lehet valaki személyiség anélkül, hogy ne foglalná magába 
az egyetemességet; és ha nem sikerül teljes és egyédi személyiséggé 
válnunk, csupán az egyetemesség keresésével még nem leszünk „fenn-
költebbek". Lukács nem titkolta, hogy egyéniség-modelljét a német 
klasszikusoktól, főleg Goethétő l vette át. Gyakran idézte Goethe szavait, 
hogy minden emberi lény „teljes" lehet. Ez a „teljesséy" nem a kifino-
multságtól, a formális kultúrától vagy a jó ízlést ő l függ. Néha éppen az 
ellenkezője érvényes. Továbbá, az autonóm m űalkotás egyedisége és 
a személyiség klasszikus eszméje nem tekinthet ő  egyszerűen „párhu-
zamos" jelenségnek. Lukács szilárd meggy őződése volt, hogy „minél 
teljesebb" valaki, annál őszintébb befogadója lehet a m űalkotásoknak; 
és fordítva: az önálló m űalkotás segít az egyednek önálló egyénisége 
kialakításában. Lukács elvetette volna a személyiség dekonstrukciójá-
nak elméletét, mivel pontosan a személyiség — mint az egyedi és az 
egyetemes emberi egysége — volt az, ami mellett egész életében kiállt. 

Lukács mélyen tudatában volt azoknak a társadalmi kényszereknek, 
amelyek dekonstruálják az egyént. Ezért vált kultúra-szemlélete radiká-
lisan konzervatívvá. Úgy hitte, hogy a modern m űalkotás azén dekonst-
rukciójára törekszik, vagy legalábbis nem tesz semmit ellene. Emiatt a 
modern m űvészet befogadása nem lehet katartikus, sem a személyiség 
felépítésének kiindulópontja. Számára nyilvánvaló volt, hogy ezt a fel-
adatot csak a 20. század el őtt fogant m űalkotások tudják teljesíteni. Mi-
vel világunk nem teljesen fetisizált vagy elidegenedett, a személyiség 
kiépítése még mindig lehetséges. Ezt a folyamatot azonban csak azok a 
műalkotások tudják előmozdítani, melyek autonómok, magukba foglal-
ják az egyetemességet és az egyediséget is, és minden „teljes" vagy 
azzá válható személyiség számára érthet őek, függetlenül attól, hogy is-
kolázott vagy sem, kifinomult vagy sem. 

Lukács szerint — mint már említettük — a valódi történelem az autonóm 
m űalkotás megjelenésével kezd ődik. Csak akkor beszélhetünk ugyan-
is valós történelemrő l, amikor az emberek már eljutottak az emberi lé- 
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nyeg tudatosulásáig. És éppen ez az a pillanat, amikor a m űalkotás au-
tonómmá, önálló „világgá" válik. A m űalkotások tehát az emberiség tör-
ténetét képviselik és foglalják magukban. Lukács számára az „emberi-
ség" nem empirikus, hanem normatív fogalom, mivel úgy használja a ki-
fejezést, mint a „generatív lényeg" ekvivalensét, megkülönböztetésül a 
„néma fajtól". Fajunk a m űvészettel és irodalommal kezdett el beszélni. 
Ezét az emberiség emlékezete a műalkotásban testesül meg. Lukács 
kitűnően megtanulta a hermeneutikát. Minden élelmezés félreértelme-
zés —írta első  esztétikájában. De egy egyedi tárgyhoz való viszonyunk 
ahhoz a bizonyos tárgyhoz való viszony. Az emberi tö пénelmet külön-
bözőképpen értelmezzük, mivel a múltat számtalan változatban vagyunk 
képesek feleleveníteni. Ám nem lehet mindent a történelmi magyarázat 
tárgyává tenni. Az autonóm m űalkotások méltók leginkább az ilyen ér-
telmezésre. E műveket olvasva fedjük fel a múltat, és csak ezeket olvas-
va fedhetjük fel. Múlt és emlékezet nélkül az emberi lény nem válhat 
egyéniséggé. A műalkotások befogadásával emlékezetünkben újra 
meghódítjuk múltunkat. 

Két ellentmondást mutathatunk ki ebben a felfogásmódban: egy lát-
szólagosat és egy valódit. El őször is, hogyan hangsúlyozható Lukács 
esztétikájának demokratikus jellege, mikor olyan szigorú mércéi vannak 
a m űalkotás fennköltségére vonatkozóan, hogy azokat csak néhány m ű  
elégítheti ki. A válasz egyszer ű : senki sem törődött kevesebbet a m űvé-
szekkel és a m űvészeti alkotás apró részleteivel, mint Lukács. Az, hogy 
a kortárs m űvészek nem tudtak eleget tenni elvárásainak, egyáltalán 
nem foglalkoztatta. Érdekl ődése kizárólag a befogadás folyamatára 
összpontosult. Mit számítana az, ha csupán Homérosz, Shakespeare 
vagy Balzac m űvei ütnék meg a mércét? Akkor az emberek éppen eze-
ket az alkotásokat olvasnák, Michelangelo szobrait tekintenék meg, 
Bach, Beethoven és Moza rt  zenéjét hallgatnák. Ugyanakkor Lukács a 
befogadót nem tartotta a halhatatlan m űvészi alkotások passzív hordo-
zójának. Egy állandó „ingamozgást" képzelt el a magas m űvészet és 
a mindennapi gyakorlat, egy állandó kölcsönhatást a katartikus befoga-
dás és a mindennapi művészi alkotótevékenység között. Amit elvetett, 
az egyrészt a mércéket szem el ől tévesztő , önmagát mégis „magasnak" 
kikiáltó hivatásos m űvészi alkotás, másrészt pedig a fennkölt m űalkotás 
befogadására képtelen mindennapi gyakorlat volt. Ezért a legszigorúbb 
mércék és a demokratikus üzenet közötti ellentmondás Lukácsnál csak 
látszólagos. 

Nem ez a helyzet azonban a másik ellentmondással. 
Lukács, mint láttuk, éles határvonalat húzott az igaz és a hamis közé: 

a defetisizáló m űalkotás az igaz, minden más nemcsak alacsonyabb 
rendű , de hamis is. Mindenkinek igaza van, aki a defetisizáló (realiszti-
kus) művek mellett száll síkra, mindenki téved, aki a fetisisztikus, anti-
realista alkotást védi. Nincsenek árnyalatok, nincs „többé-kevésbé": 
csak „vagy—vagy" létezik. A m űalkotás vagy igaz, vagy hamis; vagy az 
emancipáció mellett áll ki, vagy a dekadencia mellett; vagy a teljesen ki-
fejlődött egyéniség, vagy a személyiség felbomlása mellett; vagy az el-
idegenedés, vagy az elidegenedés tagadása mellett. Vagy az árral, vagy 
azzal szemben úszik; vagy barát, vagy ellenség. De vajon valóban 
segít-e az igaz és hamis ilyen éles elhatárolása a jó és rossz megkülön-
böztetésében? Nyújt-e erkölcsi mércét? 

Lukács fő  kutatási területe nem az esztétika, hanem az etika volt.  El  
akarta határolni az igazat a hamistól, hogy meg lehessen különböztetni a 
jót a rossztól. Osztotta Adorno véleményét (éppúgy, mint Benjaminét), 
mely szerint a modern filozófiának múvészeifilozófiává kell válnia, az 
egyedül defetisizáló tárgyiasítás segítségével. Ennek így kell lennie, ér-
velt Lukács, hogy kikerüljük századunk erkölcsi zsákutcáját, a kollektív 
moralitás (Slttlichkelt) eltűnését. De képes-e az esztétika, vagy bármi-
lyen m űvészetfilozófia erre a feladatra? Annak ellenére, hogy élesen el-
határolta az igazat a hamistól, és felállította az esztétikai ítélkezés szi-
gorú mércéit, a jó és a rossz megkülönböztetésére Lukács egyetlen 
kritériumot sem dolgozott ki. 

A műalkotásnak autonómnak kell lennie, akár az emberi személyiség-
nek. De az emberi személyiség teljes kifejl ődésének és az árral szem-
ben való úszásnak, a defetisizálásnak a megkövetelése még nem jelent 
erkölcsi mércét. A m űalkotás mércéit a defetisizálás kritériumának al-
kalmazásával állíthatjuk fel; a m űvészet autonómiája azonban éppen 
abban rejlik, hogy vannak saját mércéi, melyek nem erkölcsiek, még ak-
kor sem, ha léteznek ilyen implikációik. Az emberek nem érhetik el az er-
kölcsi autonómiát csak az autonómiának mint olyannak a keresésével. 
Tudniuk kell, milyen szabályokat, milyen erkölcsi kritériumokat kell tiszte-
letben tartaniuk, milyen követelményekés mércék alapján fejl đdhet sze 
mélyiségük. Lukács nem nyújt ilyen kritériumokat. Mégis, ha az önálló-
ságát kutatva nem tisztelünk semmilyen erkölcsi normát, éppúgy vál-
hatunk gonosszá, mint jóvá. Lukács egy személyiség-etikáról álmodott, 
amely Marx messianisztikus dezalineációs reményén alapult. Ha az em-
beri faj és az egyed teljesen egybeolvadnának, nem lenne szükség er-
kölesi normákra az emberek megjavításához. De az egyed és a faj teljes 
összeolvadása nem más, mint a teljes megváltásba vetett messianiszti-
kus remény — ez társadalmilag nem életképes perspektíva, még utópisz- 

tikus szempontból sem. Egy ilyen bálvány nem ad erkölcsi útmutatást a 
jelenben, de még csak gyakorlati rendez őelvet sem. Ezen a ponton 
Lukács —ellenkező  irányú elkötelezettsége ellenére —rendkívül közel 
kerül a posztmodernizmushoz. Nem akart elfogadni semmilyen külső  ha-
talmat az egyén felett, vagy azon túl. De ha minden küls ő  hatalom egy-
formán elvetend ő , ha a személyiségnek csak saját bels ő  törvényeit kell 
tiszteletben tartania, akkor minden külső  hatalom egyforma, legyen az 
erkölcsös vagy erkölcstelen, zsarnoki vagy demokratikus, egyetemes 
vagy partikuláris. S ha arra a következtetésre jutunk, hogy az eszme 
megvalósítása még nem vihet ő  végbe, ha le kell mondanunk a remény-
rő l, hogy a mennyország ma vagy holnap a földre száll, akkor bármilyen 
külső  hatalommal ki lehet egyezni; többé nem számít, melyik is az. 

Az idős Lukács belátta, hogy a m űvészetfilozófia nem lehet az etika 
kulcsa. Ezért határozta el, hogy olyan etikát ír, mely a társadalmi létezés 
ontológiáján alapszik. Mivel ez az ontológia a munka paradigmája köré 
szerveződött, s minden értékmintát acéltudatos racionalizmus modell-
jébő l vezetett le, ez az utolsó vállalkozás sem t űnt ígéretesebbnek a ko-
rábbiaknál. A szemléletváltás mégis megfigyelhet ő . Előző leg Lukács 
megbékélt egy külső  hatalom valóságával, noha ennek nem volt tuda-
tában. Ezúttal azonban tudatosodott benne a kiegyezés. De ez többé 
már nem egy politikai hatalommal, inkább saját tö гténelmiségünkkel, a 
jelen világba való vetettségünkkel való kiegyezés. A kiegyezés Hegel 
A történelem filozófiájához írt Előszavának szellemében történt: a ró-
zsa felfedezése jelenünk keresztjén. Annak tudata, hogy a jelen egy ke-
reszt, de még mindig találhatunk rajta rózsát, napvilágra hozott egy új 
fajta sztoicizmushoz való elméleti ragaszkodást. Lukács, aki mindig haj-
lott a sztoicizmusra, de az etikában soha, végre elméleti kifejezést akart 
adni hajlamainak. Ez az új fajta sztoicizmus végül kielégít ő  erkölcsfilozó-
fiát generálhatott. 

Visszatérve a „posztmodern követelményhez", ma kevés remény van 
olyan kulturális újjászületésre, amely a m űalkotásokat autonómmá és 
demokratikussá tenné. Adorno és Lukács megfogalmazta a tegnap két 
választási lehetőségét, amely mindmáig a posztmodernizmus alternatí-
vája maradt: vagy léteznek autonóm m űalkotások, amelyek kifejezik az 
emberi körülmények fennségességét — ebben az esetben le kell mon-
danunk a demokráciáról és az elitizmust kell választanunk —, vagy elfo-
gadjuk a kulturális konzervativizmust, de még mindig demokratikusak 
maradhatunk. Bizonyos értelemben Lukács választása felülkerekedett 
Adornóén. Ha nem íródna egyetlen új, „fennkölt" modern regény sem, 
ha nem készülne egyetlen új autonóm szobor vagy zenem ű  sem, a nyu-
gati tradíció legé пékesebb, a mércét megüt ő  termékei akkor is vonzóak 
maradnának, egy utópisztikus valóságot állítva szembe ajelennel. Mind-
addig, amíg a m űvészetnek van helye a mindennapi életben, a „felemél-
kedés" lehetősége nem zárható ki teljesen. És Lukács azon érvelése, 
hogy minden, ami a „csúcson van", „egészen lentr ő l" jön, ha létezik 
olyan személyiség, amely képes azt „felhordani", reménnyel tölt el. 
Lukács hozzátenné: a személyiséget soha nem lehet megsemmisíteni. 
Van tehát remény. 

Amit viszont teljes kudarcként kell elkönyvelnünk úgy Adorno, mint 
Lukács próbálkozásaiban, az a filozófia m űvészetben való megalapo-
zása. A filozófiát, pontosabban az erkölcsfilozófiát nem lehet a m űvészet 
mintájára megformálni. Az egyetlen egészséges kiindulópont a minden-
napi élet. És itt ismét Lukács viszi el a pálmát. Egy filozófia csak akkor 
nőhet ki a kortárs mindennapi életb ő l, ha elutasítjuk a teljes elidegene-
dés és fetisizmus negatív dialektikáját. De az empirikus léthez kapcso-
lódó normatív alapok nélkül ezt a munkát nem lehet elvégezni. És ha egy 
ilyen munkát egyáltalán el lehet végezni, akkor az csak a sztoikus módon 
lehetséges: félelem és remény nélkül, vagy szerényebben szólva: túl-
zott félelem és túlzott remény nélkül. 

A „Szent Család" szabvány és mérték felállítására törekedett, kiállt az 
autonómia és a személyiség mellett. Ebbő l a szempontból a Család tag-
jai mintaként szolgálhatnak. Mégis, a „Szent Család" nem volt eléggé 
szent, vagy inkább: tagjai néha rossz értelemben vett szentek voltak. 
Nem voltak eléggé szentek, mivel hol e"rkölcsi minimalisták, hol pedig er-
kölcsi maximalisták voltak. Elmulasztották, hogy komolyan foglalkozza 
nak az élet, a politika és az egyének közti kommunikáció normatizmusá-
val. Rossz értelemben voltak szentek, mert nem fogadták el az életmó-
dok, kultúrák és az emberi személyiség pluralizmusát. A jelen keresztjén 
különböző  színű  és illatú rózsák nyílnak, s mindegyik kifejezhet valamit, 
ami igaz, jó és szép. De kell egy mérték, nem is annyira annak megha-
tározására, melyik a valóban igazi, jó vagy szép rózsa, hanem azén, 
hogy segítsen megkülönböztetni a rózsát a keresztt ő l és azoktól, akik 
szívesen a keresztre feszítenének bennünket: ❑ 

Fordította PAPP ERIKA 

A tanulmány 1984-ben készült, megjelent a New York-i Telis folyóirat 1984-85. 
évi 62-es számában. Első  magyar nyelvű  közlés. 



ALMÁSI MIKL6S 

1935-ben született Budapesten. Lukács tanítványa 
1950-től; aspiránsa, majd 1957-tól adjunktusa a bu-
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karának Esztétika Tanszékén. 1953 
óta publikál, érdeklódésh köre el őbb a drámaesztéti-
ka, majd a modern m űvészeteket meghatározó tár-
sadalomfilozófiai közeg, a látszatok világa, ennek on-
tológiai, fenomenológiai szerkezete. 1967-72-ben a 
Kritika c. művelődéspolitikai és kritikai lap szerkest 
tője. Nyolc hónapot tölt ösztöndíjjal az Egyesült Álla-
mokban (1970-71). A Magyar Színházi Intézetben 
előbb kutató, majd 1977-79 között igazgató. 1978-tól 
az ELTE Esztétika Tanszékének vezet ője. Kétszeres 
József Att ila díjas (1966, 1977). 
Bibliográfia: A modern dráma útjain. Budapest 
1961. Maszk és tükör. Esszé a dramaturgiáról. Bp. 
1966. Ellipszis. Bp. 1967. A drámafejlődés útjain. 
Egy műfaj története Goethét61O'Neill-ig. Bp. 1969. 
A látszat valósága. Bp. 1971. Rezgésszámok. 
Beszélgetések a mai Amerikáról. Bp. 1974. Kény-
szerpályán. Bp. 1977. Az értelem kalandjai. Négy 
filozófiai-társadalomelméleti portré. Bp. 1981. Mi 
lesz velünk Anton Pavlovics? Bp. 1985. 

BODROGVÁRIFERENC 
1935-ben született Bezdánban. A Szabadkai Taní-
tóképzőben szerez oklevelet, majd 1961-ben a Bel-
grádi Egyetem filozófia szakán diplomál. 1953-1961 
között Telecskán és Bezdánban tanító, majd 1973-ig 
a Szabadkai гanítóképzö tanára. A hatvanas évek 
derekától tagja a Szerb Filozófiai Társaságnak, 
1973-ban védi meg magiszteri értekezését a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az 1971-
ben induló pedagógiai folyóirat, az Oktatás és Neve-
lés felelős szerkesztője, és 1973-tól a szabadkai Pe-
dagógiai Fő iskola tanára lesz. 1974-75-ben a sza-
badkai Közgazdasági Kar Filozófia Tanszékének ta-
nársegéde; ekkor doktorál le Herbe rt  Marcuse filo-
zófiájából a Belgrádi Egyetemen. 1976-tól az Újvhdé-
ki Bölcsészkar Filozófiai Karának docense, majd a 
Socijalizam u svetu folyóirat szerkesztő  bizottságá-
nak tagja, a cavtati nemzetközi marxista tanácskozá-
sok állandó résztvevője. 1978-80-ban a Kulturális 
fejlődés és kultúrpolitika Vajdaságban c. kutatási 
tervezet vezetője. 1979-ben a mexikói Universidad 
Concreta egyetemi tanácsának tagjává választja. 
Életét és m űvét 1980-ban halálos szívroham szakítja 
meg; a jugoszláviai magyar filozófiai gondolkodás 
kiemelkedő  egyénisége volt. 
Bibliográfia: A humanista értékek lehetőségei a 
modern társadalomban. [magiszteri értekezésének 
kézirata] Szabadka 1972. Slobodno vreme i slobo-
da. [Szabadidő  és szabadság] Sz. 1976. Negacija i 
humanitet. [Tagadás és humanitás] Sz. 1977. 0 
prividnoj zajednicf. [A látszólagos közössegrőQ 
Sz. 1979. Pedagбgfa és elidegenedés. Sz. 1980. 
Čovek, društvo, istorija [Ember, társadalom, tör-
ténelem] Sz. 1980. Érték és utópia. Újvidék 1983. 

FEHÉR FERENC 
Életrajzát és válogatott m űveinek bibliográfiáját lásd 
folyóiratunk előző  számának 70. oldalán. 

GALL  ERNŐ  

1917-ben született Nagyváradon. Jogi és filozófiai ta 
nulmányokat végzett a Kolozsvári Egyetemen, itt kap-
csolódott be az illegális kommunista párt harcába és 
vált Gaál Gábor Korunk c. folyóiratának munkatár-
sává. 1944-ben a buchenwaldi koncentrációs tábor 
foglya, az ellenállási mozgalom részese. A felszaba-
dulás után a kolozsvári Igazság c. napilap föszer-
kesztóje (1946-1949), az Utunk c. irodalmi hetilap 
felelős szerkesztője (1949-1952), majd a Bolyai Tu 
dományegyetem etika és szociológia tanára, prorek-
tora (1952-1957). Ezután került az újrainduló Korunk 
főszerkesztői posztjára, ahol nyugdíjazásáig (1984) 
dolgozott. A filozófiai tudományok doktora; a Társa-
dalom- és Politikai Tudományok Akadémiájának ren-
des, a Román SZK Akadémiájának levelez ő  tagja. 
Bibliográfia: sociologia burghezá din Románia. [A 
romániai polgári szociologia] Kolozsvár 1958. In-
telectualitatea in vfata socialá. [Az értelmiség a 
társadalmi életben] Kol. 1965. A humanizmus vi-
szontagságai. Kul. 1972. Tegnapi és mai önisme-
ret Kol. 1975. Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. 
Budapest 1978. Pandora visszatérése. Kol. 1979. 
Az erkölcs dilemmái. Kol. 1981. A sajátosság mél-
tósága. Bp. 1983. 

HANÁK TIBOR 
1929-ben született Kalocsán. 1949 óta Ausztriában 
él; Innsbruckban végzett egyetemet, filozófiából és 
történelembő l doktorált. 6 írta az első  magyar nyelvű  
könyvet Lukácsról. Közrem űködött az Enciclopedia 
Filosofica (Velence) és az EПcyclopédie Philoso-
phique (Párizs) megírásában . 1980-85 között szer-
kesztője a Bécsi Naptó c. folyóiratnak; állandó mun-
katársa a Philosophischer Literaturanzeigernek. 
Szakterülete a magyarországi filozófia és a marxiz-
mus története. 
Bibliográfia: Ideológiák és korunk. London 1969. A 
fflozбfus Lukács. Párizs 1972. Lukács waranders. 
[Lukács más volt] Meisenheim 1973. Die Marxisti-
sche Philosophie und soziologie irt Ungarn. [A 
marxista filozófia és szociológia Magyarorszá-
gon] Stuttgart 1976. Die Entwicklung der marxisti-
schen Philosophie. [A marxista fflozбfia fejlődé-
se] Stuttgart 1976. Az elmaradt reneszánsz. A mar-
xista filozófia Magyarországon. München 1979. A 
filozófia: kritika. Bécs 1980. Az elfelejtett rene-
szđnsz. A magyar filozófiai gondolkodás száza-
dunk első  felében. Bern 1981. A nélkülözhetetlen 
bírálat. München 1983. 

HELLER ÁGNES 
Életrajzát és válogatott m űveinek bibliográfiáját lásd 
folyóiratunk előző  számának 70. oldalán. 

NIKOLA MILOŠEVI Ć  
1929-ben született Szarajevóban. Filozófiai író és 
irodalomkritikus. A Belgrádi Egyetem Filológiai Ka-
rának tanára. Filozófiai munkásságának legjellem= 
zőbb területei a strukturalizmus elemzése, sajátsá-
gos Nietzsche-értelmezés és a lukácsi életm ű  dog-
matikus tételeinek éles bírálata. A francia kritika, va-
lamint Sesztov és Dosztojevszkij kiváló hsmeróje. 

Bibliográfia: Antropološkf esejL [Antropológiai 
esszék] 1914. Negativni junak. [A negativ h ős] 
1965. Šta Lukač  duguje Ničeu. [Lukács mint 
Nietzsche adбsa] 1979. Filozofija strukturalizma. 
[A strukturalizmus filozófiája] 1980. 

DANILO PEJOVIĆ  

1928-ban született Ludbregben. Részt vett a jugo-
szláv népfelszabadító háborúban. A Zágrábi Egyete-
mi filozófiatanára. 
Bibliográfia: Francuska prosvjetiteljska filozofija 
[A francia felvilágosodás fflozóffбјa] 1957. Realni 
svijet - temelji ontologije Nicolai Hartmanna. [A 
valós világ - Nicolai Hartmann ontologибjának 
alapjai] 1960. Protiv struje [Ár ellen] 1966. suvre-
mena filozofija Zapada. [A Nyugat kortárs filozó-
fiája] 1967. sistem i egzistencija. [Rendszer és eg-
zisztencia] 1970. 

ROTH ENDRE 

1927-ben született Temesváron. Középiskoláit Ara-
don, egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. 
1949-ben szerzett filozófiai tanári oklevelet. Doktori 
disszertációját a Bukaresti Egyetemen védte meg 
1962-ben. 1949 óta tanít marxista filozófiát, szocio-
lógiát; jelenleg a Babes-Bolyai Egyetem professzora. 
Utóbbi munkái: Axfologia és etika (Kallós Miklós-
sal közösen írott, akadémiai díjas könyv); Spre o 
sociologie a sociologiei; A sokdimenziós 
ember, Az alkotó ember (románul és magyarul); 
A társadalmi rendszer (Kallós Miklóssal közö-
sen); Individ i societate. 

JANEZ STREHOVEC 

1950-ben született Ljubljanában. A filozófia magisz-
tere, a ljubljanai Edvard Kardelj Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának külső  munkatársa kutatói min ő -
ségben . A Deli napilap művelődési rovatának szer-
kesztője. Három verseskötetén kivül megjelent Obli-
ka kit problem. [A forma mint probléma] Ljubljana 
1985. cím ű  esztétikai tárgyú m űve. 

ZOLTAI DÉNES 
1928-ban született Gyulán. 1946-ban a budapesti 
ELTE Bölcsészettudományi Karára iratkozott, ett ő l 
kezdve Lukács tanítványa. 1950-ben diplomált, 
1953-ig Lukács aspiránsa, majd öt évig vidéken kö-
zépiskolai tánár. Budapestre visszakerülve a MTA Fi-
lozófiai Intézetének tudományos munkatársa. A XX. 
kongresszus után lett magyar kommunista párttag, a 
marxista elmélet és szocialista gyakorlat megújho-
dásának elkötelezettje. Ennek szellemében vette át 
1972-ben az ELTE Esztétika Tanszékének vezeté-
sét, ahol ma professzor. 1979-től az Akadémia Ff0-
zófiah Intézetének igazgatóhelyettese, ez év január-
jától a Filozófiatörténeti Osztály vezet ője. 
Bibliográfia: A zeneesztétika története. Budapest 
1966. A modern zene emberképe. Bp. 1969. Bar-
tók nem alkuszik. Bp. 1976. Az esztétika rövid tör-
ténete. Bp. 1978. Egy írástudó visszatér. Lukács 
György 1945 utáni munkásságáról. Bp. 1985. 

R  EZ'  ME  

Ovo je drugi deo zbirke studija koju „Új Symposion" posve ćuje životu i delu 
Derda Lukača (Lukács György). Prilikom odabiranja tekstova rukovodili smo se 
ciljem da čitaocu pružimo radove koji su dosad bili nedostupni na mađarskom jezi- 
ku a bave se pojedinim konkretnim - ponegde čak još uvek otvorenim - pita- 
njima Lukačeve filozofije i prakti čne delatnosti. 

Deneš Zoltai (Zoltai Dénes) na samom početku svog priloga „Put ka shvata- 
nju sveta u modernoj filozofiji" utvrđuje da se jedan od vodećih motiva Lukačevog 
životnog dela može pronać h u kantovskom diferenciranju između „školskog" 
i „stvarnog" filozofiranja (Schulbegriff - Weltbegriff). Tu su koreni Luka čeve „trans- 
ceпdentalne težnje ka velikoj filozofiji, velikoj kulturi i velikoj umetnosti kao du- 
hovnoj objektivaciji visokog reda. To ii, u krajnjoj instanci, težnja ka takvoj etici 
koja bi postulirala sadržajni život i autonomnu ličnost. 

Tekst Nikole Miloševi ća je odlomak iz njegove kontroverzne knjige „ Šta Lu- 
kač  duguje Ničeu" koja  ii  uglavnom nepoznata na mađarskom jezičkom području. 

Dva marksfstička pristupa Hegelu" - naslov je studije Danila Pejovi ća iz knjige 
„ Sistem i egzistencija". 

Mladi slovenački istraživač  Janez Strehovec bavi se „Polemikom  0  ekspresio- 
nizmu i realizmu između Lukača i Bloha". U radu pripremljenom za Ijubljansko 
savetovanje  O  Lukaču (novembra 1985. g.) Strehovec Lukačevu koncepciju 
realizma naziva „nekritičkim idealizmom" a Blohovu težnju ka novim umetničkim 
pojavama „ nekritičkim estetskim pozitivizmom". 

Erne Gal (Gá 11 Ernő ), mađarski filozofski pisac iz Rumunije, piše  0  paralelnom 
razvoju, razlikama i podudarnim tonovima kid Gramšfja i Lukača. Tibor Hanak 
(Hanák) govori  0  teiriji alijenacije, a Mikloš Almašh (Almási Miklós), Ferenc 
Bodrogvari (Bodrogvári) i Endre Rot (Roth) 0  Lukačevoj ontologiji. Ovi tekstovi 
- iako napisani na mađarskom - ostali su najve ćim delom u rukopisu do svog 
srpskohrvatskog objavljivanja u subotičkom „Rukovetu" 1981. g. 

„Lukač  i Benjamin: paralele i suprotnosti" - to je naslov teksta Ferenca Fehera 
(Fehér) koji  ii  pisan na engleskom a ovo  ii  prvo objavljivanje. Feherova konkluzi- 
ja: „Najvažnija  ii  ipak njihova poslednja razlika. Benjamin ii  bio jedinstveno 
i svojstveno otelovljenje svog principa  0  životu koji teče kao prekinuti kontinuum 
i fi priznaje nikakav razvoj... A Lukač  ii  prošao tipičan razvojni put od inte 
lektualca-spasitelja do novosokratovskog narodnog u čitelja koji, vaspitavaju ć h 
druge, i sam se vaspitava." 

Angeš Не 1ег  (Heller Ágnes) piše  0  „Lukаёu i Svetoj porodici", zapravo  0  pole- 
mici na jednom francuskom savetovanju esteth čara koja se vodila između do 
jučerašnjih „protivnika" Adorna, Goldmana i Lukača (njega  ii  zastupala autorka) 
s jedne strane i nepoznatog mladi ća s druge koji  ii  ustao protiv sve trojice nazi- 
vajuć i ih „ Svetom porodicom". Studentski deo publike u sahi skandirao  ii  „Arrabal! 
Arrabal! " .0 znaku saglasnosti. „Ti je bio čas kad  ii  rođen postmodernizam". 

U književnom delu ovog broja objavljujemo dramu Slobodana $najdera  Con  fi-
fur' koju je preveo Pal  ЅaІег  (Saffer Pá1). 
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SLОBОDAЛT AJDER ` 

CONFITEOR 

Fordította: SAFFER PÁL 

Mién? 
Sokszor volt Sinkó , brechti megfogalmazással élve, „üres papírlap, 

amelyre a forradalom írja parancsát ". Szelleme valami visszafojtott dialek-
tika jegyében fejlődött. Ez a szellem igencsak tézisekben és antitézi-
sekben szokott gondolkodni , hogy azután semmisnek tekintse azt a szin-
tetikus következtetést , amely az élete során néhányszor , egészen bizo-
nyosan a végső  megoldás: az öngyilkosság vagy a szellemi halál felé ker-
gette volna. 

Sinkó ilyenkor egyszeriben változtat az egész feltevésen , rendszeren és 
okfejtésen , amelynek keretében addig a kérdése megfogalmazódott, 
magán a dolgon , amelytől függött , és amelyre alapozódott (gestellt, Stir-
ner). Micsoda következetlenség ! - mondanák (és mondották is) egyesek. 

Elvégre Sinkó nemcsak menekül , ő  meg is menekiilt . El lehet képzelni 
a közép -európai entellektüel elkínzott lelkét , amely végre látja, vagy 
látni véli (számára ebben van a különbség , és neki csak ez a fontos) az 
isten , illetve a forradalom arcát, amint üdvözülten lebeg a „forradalmi ka-
lendárium" több szentjének társaságában . Sinkó , ahogy Krleža mondaná, 
megérte eszméinek valóra váltását. 

Ha viszont így áll a dolog , akkor minek a dráma? Méghozzá ilyen 
mártíriumként kibontakoztatott , végtelenül pretenciózus , egy későbbi 
kor világosan kiolvasható jegyeit magában hordó , és amelynek írója vég-
ső  nemtörődömséggel viseltetik az iránt, hogy mit lehet tudni vagy akár 
csak halványan sejteni is az adott történelmi pillanatban . Hiszen Sinkó 
Ervin a maga kacskaringós módján mégis annyi mindent szóvá tudott teh-
ni, és valamennyi választását , még a téveseket is (ugyan ki merne pálcát 
törni felettiik ) annyira szívvel-lélekkel és olyan maradéktalanul megélte, 
hogy nehéz őt egységes , alkalmas, úgymond hálás drámatémaként el-
képzelni. 

Minden szakítása , de minden kötődése is teljes volt és végleges: 
Sinkó az emlékezésnek sajátos optimizmusával ismételten kiradírozta 
ama brechti papírlapot, hogy a parancs mindig újból ráíródhassék. Ez 
inkább egy hősköltemény tárgya lehetne , amelyben hajnalonként a hős 
újraindul a maga meg nem született alakjai elé . Van  tehát ebben az élet-
ben valami lineárisszerű , valami előrelátható. Az EGY REGÉNY REGÉ-
NYE tájékozott olvasója, ha csak égy szikárnyi érzéke is van ahhoz, ami 
emberi és irodalmi , nem kísérheti szorongás nélkül Sinkó és Sinkóné le-
ningrádi querens -ét: mennek a gyerekek a ragyogóan kivilágított ka-
rácsonyfához , de ami alatta van, a semminél is kevesebb. A szánalom 
biztosra vehető . Van itt azonban egy „de". És az én drámám emiatt a „de" 
miatt íródott. 

Minden bizonnyal sajnálni fogjuk őket . Hiszen ők ketten több szem-
pontból is klasszikus outsiderek , és a világgal való nézeteltérésük va-
lamennyi ismert nyelven kifejezhető. Amint Moszkvában rájuk ütik a pe-
csétet, hogy még nem pokolra valók, vagy hogy ott pillanatnyilag minden 
hely foglalt , máris biztosított számukra a pokol tornáca. 

De ha az ember az így alakuló sorsokat kíséri , az empátia , a beleélés 
nem maradhat meg csupán a részvétnél . Én legalábbis ... intenzíven és 
extenzíven , széltében és hosszában ... helyesléssel és sajnálkozó mosoly-
lyal olvastam Sinkót , rettegve , sőt anagnorisztikus szorongással is. Nyo-
mon követtem , hogyan dolgozza ki az alibijeit (azt mondja , fogalma sem 
volt a siket vermekről , amelyekben emberek ezrei t űntek el; azt mondja, 
nem is sejtette , hogy a „kenyér" feliratú , rohangáló teherautókban embe-
rek vannak , akiket most hurcolnak el, legtöbbjüket örökre ); nyomon kí-
sértem , hogyan próbál a „fo гradаћ  i romantika" egy bizonyos alfajával  

trafikálni , egyszerre igyekezve nemcsak túlélni, de a feladatát is telje-
síteni; egyszer űen belülről követtem őt nyomon . Ezért a CONFITEOR 
kombinálja a látószögeket, váltja a lencséket : alapjában véve olyan 
embernek a bels ő  látásáról van  szó, akinek azt, ami neki a legbens ősé-
gesebb , legintimebb , szüntelenül a legkülsőségesebb fenyegetésként 
adagolják . Sinkó mindig ezen a horizonton belül van; de ... és ez az a 
amelyről itt beszélek , és amelyet ellentétek összeköt őjeként a drámám 
alapjának tekintek , olykor felette is áll, és ezekben a pillanatokban iszo-
nyatos a magánya , az outsider volta pedig teljes és elviselhetetlen. 
(Rothbart Inna itt nem sokat segít; ő  ugyanannak a hangja , ő  Ugyanaz). 

A minden idők pestisétől pertinensebb , fiktív belső  ellenségtől kö-
rülvett és fertőzött Moszkvában Sinkó egy alkalommal csüggedt össze-
gezésként jegyzi fel: „Én nem vagyok ellenség". S én, a szillogizmus 
zárótételében , itt is hallom azt a de-t: De minden arra utal, hogy az legyek, 
tehát hogy az vagyok . És tovább : Mennyi részem van ebben nekem is? Az 
„én" itt nem éppen akárki , és nem sok köze van a pszichológiához. Ha 
megnézzük , hogy mi mindenből tevődött össze a Sinkó intellektuális ha-
bitusa , erre a következtetésre jutunk : az szinte minden. Spitzernek, a fiatal 
szabadkai szociáldemokratának (a Sinkó csak álnév ) könyvtár állt a ren-
delkezésére , amelyet , amennyire csak tőle tellett , ténylegesen szellemi 
birtokába vett. Minden összeomlás a maga teljességében csak újabb 
tapasztalatokkal gazdagította . Visszakozás és az aktivitás újjászervező-
dése - mondaná Freud . Sinkó életében a szociáldemokrata internacioná-
lé széthullása és Kun Béla kommünjének bukása után ezt Kierkegaard 
abszolútum felé vezet ő  magányos útjai jelentik ; ezt jelenti Tolsztoj, 
Nietsche , a „tolsztojánus krisztianizmus ", a vágyódás az új szintézisre. 
Moszkvában megkísérelte felfedezni saját , már igényesebb , kritikusabb 
kommunizmusát , amelynek hiába fájdalmasabban , szinte személyes ka-
tasztrófaként érintik . Teljes szakítása -Moszkvából való távozása után -
inkább valami pánikszerű  menekülésre hasonlít a vészkijáraton át. Süti a 
talpát sans doute, de a feje is tüzel . Az ő  számára, úgy érzi, a kommuniz-
musnak befellegzett . Zágrábban és Drvaron , a második világháború ide-
jén elveszett embernek látszik. 

A régi világítótornyok kialudtak , és a lélek kikötőjében állhatatosan 
dúl a vihar . A templomok romokban hevernek, és a hit dolga csehül áll. 
Sehova nem tartozóan , a többszörös kötődésektől és szakításoktól mint-
egy örökre megbélyegezve , Sinkó a menekülők táborában találja ma-
gát; ismét tartós létformájában , hiszen ő  épp ott van odahaza , ahol nincsen 
otthon. Hogyan érezhette magát ? Látta Sinkó Kun Bélát Moszkvában, 
úgymond rossz bőrben, amint szemléli a sztálinizálódó Moszkvát: nézi 
Kun Béla , mivé is lett volna a forradalom , az övé, a pesti is, ha győzött 
volna . És elhurcolják saját kívánságára. 

És Sinkó? Sinkó is olyasvalaminek a csíráit szemléli , ami ismerősnek 
tűnik számára (hiszen a sötét erdőkben Titóról is, Sztálinról is szól a dal), 
de egy s más olyant is lát, ami lényegesen különbözik az addigi tapaszta-
latoktól . És neki ismét kedve kerekedik kibet űzni a személyére és ké-
pességeire szabott rendelést . Mondom, ez a sinkói „én" szinte a mitikus 
értelmiséggel azonos , aki habitusában hordja mindazt , amit Európa kultú-
raként ismert el. És ő  ezt minden alkalommal felajánlja, felmutatja a forra-
dalmi istenségnek . Még az egészen gyenge partizánjelenetek írása is, 
amihez el kellett felejtenie mindent, amit tudott , s aminek során „le kellett 
ereszkednie " az írástudás legalacsonyabb szintjéig, hogy felemelkedhes-
sen a harcos szintjére , még ez is kulturális tett volt: ezt követelte az id ő , 
ez volt a napiparancs , a forradalom rendelése. 

Természetesen Sinkó , e szerint a rendelés szerint alakítja át, b ővíti 
ki a habitusát : egyes szövegvariánsaiban még meg is hamisítja a Tájé-
koztató Iroda határozata előtti és utáni kéziratait , ő  is azt teszi , amit a töb-
biek , és a juvenáliákban olyan színpompásan ünnepelt „eszményképek-
kel" való leszámolásában még Nietzschére is rájár a ríd. Hogy eleget te-
gyen lelke hívó részének , amely az abszolútumban keres megváltást, 
Sinkó igyekszik elfojtani szelleme szkeptikus szokásait, amelyek az emlí-
tett európai értelmiségi habitus lényeges alkotó elemei . Ennek az „énnek 
a mélyén , ebben a gigaпtomachiában , amelyben a harcos t őke valameny-
nyi ellenfele nagybetűvel íródik (Forradalom , Abszolútum , Ember) féle-
lem és kétség , utálat és önutálat lapul. Egy de: 

(De) én nem vagyok ellenség. 
A forradalomból thermidori reakció lett. 
(De) A Szovjetuniót külső  ellenség gyűrűje veszi körül. 
Ez nem szocializmus. 
(De) a határokon ott acsarkodik a fasizmus. 
És ismét ama legfontosabb: 
Én meg vagyok ellenség. 
(De) mennyi részem v an  ebben? 

Sinkó - Krleža? Európa temetőiben turkáló két apatrid? Az Aretaiosz-
beli krležai , de másmilyen összetételű . „De mindebben (az egész ideoló-
giában, kultúrában , felépítményben ) ott a majom keze nyoma ". Sinkó, ha 
szóval nem is, de az egész élettel , amelyet ebben a drámában felkíná-
lunk, ennek az ellenkezőjét mondja : De az ideológiában mint represszió-
ban  a szellem kézének is ott a nyoma : azé a szellemé , amely regényeket, 
verseket ír, és amely megírta a MOSZKPAJ NAPLÓT. És nincs egyetlen 
(gonosz)tett a föld kerekén , amelyet ne mentegetnének az értelmiségiek 

54 



is. Ellenkező  előjelekkel felismerhetjük itt a HORVÁT FAUST-beli kér-
dések struktúráját. A (puszta) humanizmus szembe helyezve azzal, amit a 
CONFITEORban sztálinizmusnak hívnak, már nem szül történelmet; még 
csak utópiát sem. 

Akkor hát, végül is mi van? 
A forradalom, mint ama Saturnus, felfalja saját gyermekeit, azok pedig 

eközben sikoltoznak. Igaz, csak fojtott hangon, mint valami csehovi sza-
lonban, ahol csendnek kell lemeri, hogy hallani lehessen, hogyan d ől rom-
ba a kinti világ. Hiszen Csehov fojtott hangon, és talán annál nagyobb 
erővel azt hirdette (CSERESZNYÉSKERT), amit a századelő  Oгoszországá-
ban a háztet őkről kiáltoztak, amíg csak fel nem gyújtották őket. Alattuk 
korhadt volt minden. De hát tulajdonképpen mi épült fel az üszkös romo-
kon? A világ chiliasztikus lázban égett, Nina Zarecsna (SIRÁLY), akárcsak 
Czóbel Sarolta magyar költ őnő , elment a Nagyvárosba és a Forradalomba, 
amely őt Saturnus módjára felőrölte. Az értelmiségit, a betekintéssel 
bíró embert, akinek feladata megmagyarázni, hogy mi is tö гténik való-
jában, meglehetősen abszurd váddal illetik, persze, ez a vád pontosan 
ugyanaz, amivel a világ hatalom, az egyház, az inkvizíció, az állam mindig 
is illette: hogy reményét vesztette. Ezek szerint: a pokol tornácára vele! 

Dante azonban, mint ismeretes, ezen a nem valami nyájas szellemtá-
jon helyezte el úgyszólván az egész kereszténység el őtti kultúrát, költé-
szetet és orvostudományt. A társaság itt nem rossz, és aki akar, hexame-
terekben is társaloghat. De hát végül is mi van? Mi marad a szellemnek? 
Tartalmatlan játék, remény nélküli vágyódás, tülekedés az árnyékok tö-
megében, amelyek, akárhogy is vesszük, mégiscsak elmaradnak az élet 
mögött? Akkor hát milyen értelemben „menekült meg" Sinkó, hol az ő  
Vergiliusa és az ő  Forradalma? 

Amint a drámám olvasása során ki fog derülni, a CONFITEOR némi 
igazmondó könyörtelenséggel viszonyul Sinkó Ervinhez, és legalább 
olyan kíméletlen vele szemben, mint amilyen ő  volt önmagával szemben. 
Ő  értelmiségi hívő , de az a fajta, amely nem alkot egyházat, mert ahhoz 
túlságosan szkeptikus , és a túl sok lényeges tapasztalás folytán átlát a 
dolgokon. 

A megtestesült sóvárgás lénye, a vele perleked ő  tudás lénye, a meg-
testesült viszály lénye, ez Sinkó E rvin. Ezernyi hibája van és ezernyi 
dolgot tud: úgy beszél, ahogyan a dantei Pokolban is beszélnek, és olyan 
nyelveken, amelyeket már elfeledtek (Dante: Pokol, VII. 1. és XXXI. 67.); 
valójában inkább olyan nyelvről van szó, amelyet még ki sem műveltek, 
s nem olyanról,. amelyet már elfeledtek. Er ős zászlóra vágyik, de az olyan 
is legyen, amelynek még nincsen országa. Akár csak Oidipusz, a jósda 
szavában, ő  a még meg nem született. De tekintve, hogy élete bevégez-
tetett, ő  egyben az is, aki ismét születni vágyik. 

Így azután a brechti értelemben vett „üres lapok" forradalmát csak 
a forradalom nevében lehet kétségbe vonni. A hív ő  értelmiségi nem ta-
gadható meg önnön szkeptikus átrendezésével, hanem csak valami só-
várgó lény nevében, amely nem valami szép, mint ahogy Sinkó Ervin sem 
volt szép szellem (homogén, kerek egész, ellentmondás nélküli), egy 
lény nevében, amelyet legfeljebb olyan értelmiséginek szabadna nevez-
nünk, akinek világalakja még nem született meg. 

A CONFITEOR c. drámában Sinkó és a személyek többsége az el-
odázást testesítik meg. Ennek ellenére ők ezerszer életesebbek azoktól a 
felvilágosult makimajmoktól, akik a mai világ romhalmazain ücsörögve 
morcosan bizonygatják, hogy már minden megtörtént. 

A CONFITEOR végső  fokon a kommunizmus drámájából próbál va-
lamicskét kifejezni. 

Félelem és szánalom? A régiek ilyenkor hozzáírták: katarzis. Új nap a 
tragikum orgiája után; kezdet, feltételek nélkül. 

Attól tartva, hogy manapság a katarzis a csájákra és hashajtókra vonat-
kozik, mi ezen a helyen egy dantei idézettel csak vágyódást írunk drá-
mánk elé: 

Csak ily hiány, nem más b űn vagy zsiványság 
okozta vesztünk, ily hiány okozta 

hogy életünk reménytelen kívánság. 

(Dante: ISTENI SZÍNJÁTÉK Pokol. IV. ének, 
A Pokol tornáca. 40.) 

FORRASOK 
A háború után nálunk megjelent FAL7LNGA ANTIKPJBTA 1 DRUG' 

KOMENTARI [Az antikrisztus falanxa és más kommentárok ] című  esszé-
kötetben - amely az időtlennek , az ápolt szintnek és a pillanat megren-
delésének kiilönös keveréke - egy helyen ez áll: „Az id ő  majd különbsé-
get tesz a között , amit gondoltunk, és a között , amit mondtunk". 

Goromba beismerés : „az ész nyilvános és privát használata" kanti 
megkülönböztetésének átfogalmazása. Vajon melyik id őre célzott Sinkó,  

melyik meg nem születtt olvasóra gondolt, neki szentelve az EGY 
REGÉNY REGÉNYE egyik fejezetét? Elérkezett -e már ez az idő , vagy pe-
dig, Brechthez hasonlóan , ezúttal is az „utánunk születettekhez " kellene 
fordulnunk? 

Kezdjük a címmel! Eredetileg ez suttogást jelent . Eredeti értelmében 
a confiteor az egyén dolga istennel . Sinkó számára ez a forradalom; tr ans-
cendentio qua revolutio . Sfnkó minden nagyobb prózai műve vallomásos. 
Kezdve a szerintem valóban rangos OPTIDZLSTÁK című  regénytől a 
Confiteor című  gúnyiratig , amelyben Sinkó „önkínzó" iróniával beismeri, 
hogy jogosultak a Kreml vádjai Jugoszlávia ellen , amelyet pedig olyannyi-
ra sajátjának tekint , hogy azonosítja a saját szubjektumát az új államé-
val. Különösen drámaian vallomásosak az En face du juge című, az Europe 
1935-ös évfolyamában megjelent hosszabb írásának hangjai . Az önélet-
rajzi esszé fordítása nálunk az OKO 1975 novemberi és decemberi szá-
mában jelent meg . Mondom , az OPTIMJsTAK c. regényt , ha története-
sen valami „szerencsésebb nép" nyelvén íródik , bizonyára a forradalom-
ról írott regények legjobbjai között tartanák számon világszerte. (Leg-
alább olyan jó, mint például Cassou PÁRIZSI MÉSZÁRLÁSOK című  
műve, amelyet a háború el őtt nálunk is lefordítottak). Az OPTIМЈS-
TÁк  kulcsregény : néhány alakot maga Sinkó azonosított a MOSZKVAI 
NAPL6ban, illetve az EGY REGÉNY REGÉNYÉBEN, ahogyan a redigált 
és öncenzúrázott változatot hívják (Zora , Zagreb , 1955; Forum , Novi Sad, 
1961 és 1985 ). Ez a két prózai mű  képezi drámám legfontosabb fonását. 
A népfelszabadító háború korszakának esetében pedig természetesen 
a DRVAR' NAPL6. De a háború utáni publicisztikát is olvasni kell. Sinkó-
ra szocrealista töltényekkel is lőttek . (A TIZENNÉGY NAP c. regénye 
kapcsán azzal vádolták, hogy a regénybeli típusok nem felelnek meg 
a magyar forradalom eszményi típusainak .) Nem maradt adósuk ő  sem, 
hiszen a szocrealista doktrína legf őbb arbiteгeként és felhatalmazott 
tolmácsaként viselkedett , igaz, komótosan kiszélesítve valamelyest e 
doktrínát (pl. Sinkó szélsőségesen sematikus tár' iása regedin ellen). 

Ami Lányi Sarolta magyar költőnőt illeti, az EGY REGÉNY REGÉNYE 
csak futólag említi, és ha áttételes formában is, de teljes alakot keresünk, 
úgy látszik, az OPTIMIBTÁKban sem szerepel. Ám, ki tudja: Az OPTI-
MISTÁKban Sinkó önmagát is megosztotta néhány személlyel (például a 
Báti Józsi -Blaha viszony az utolsó fejezetben ). Lányi Sarolta nálunk a fő  
alakok egyike. Ne kérdezzék, hogy ez Sinkó életének viszonylatában 
mennyire reális . Sarolta egyrészt egészen bizonyosan a fontos és tudat-
formáló korai tapasztalatok mili őjébe : tartozik (Szabadka ). Másrészt 
Moszkvában jelképesen távol van , mert megbélyegezett : valami tisztá-
hoz, ifjontihoz , a fiatal forradalomhoz való visszatérés szárnyatö гt vá-
gyáról van  szó. A szimbolikus vonatkozások itt fontosabbak , mint az 
életrajziak. 

Erről a személyről minden lényeges , a fájdalmas és elképeszt ő  felis-
merésekkel teli naplójával együtt , amely csak nemrég, 1981 júniusában 
látott napvilágot a magyarországi Kritika c. folyóiratban. 
Ő  lenne a magyar Nada Mandelstam ? Igen is meg nem is. Az ő  világ-

érzése a sztálinizmus immanens tartozéka : kiábrándult hívő  lesz belőle. 
Mandelstam asszonynál az alapvet ő  kiindulópontok átívelők. Az ő  transz-
cendenciaérzetébe bizonyosan nem tartozik bele a forradalom utáni 
Oroszország. Az ő  drámája másmilyen . Saroltáé talán még nehezebb. Ez 
Sinkó drámája is . Neki azonban kutya szerencséje volt, hogy megmene-
kült. 

Hogyan „találta fel magát" Sfnkó , milyennek találták őt a „mieink", és 
hogyan jutottak dűlőre vele, ezek már egészen más kérdések. Ő  be-
kapcsolódott , mi több : tizedszer is alávetette magát a szi het ő  forradalom 
rendelkezéseinek. Ő  ide tartozott, már úgy, keservesen, ahogyan a szü-
lető  forradalom gyarapította és felejtette önmagát. 

Ami az újabb kort illeti , úgy látszik , minden nemzedék megszerzi ma-
gának Sinkót , és el is veszíti. Az élénkebb érdekl ődés a közömbösség 
hullámaival váltakozik . A drámához felhasznált legújabb szövegek 
közül Bosnyák Istváné és Végel Lászlóé voltak fontosak a Gordogan 
13-14. számából. Ez utóbbi különleges közrem űködése nélkül a CON-
FITEOR se lett volna. 

Sztálinizált csehovi szalon (pl. a  H.  7.-ben), íme a legáltalánosabb uta-
sítás a rendezőnek . Ez ugyan önmagában ellentomndó ötvözetnek lát 
szik ; amint hogy az is, akár csak a világ, amelyet ki akar fejezni , az a vi-
lág, amely holt következményeiből kiindulva lázad fel, és fordul szembe 
saját egykori tiszta eredőivel. 

Még valamit : Sinkó 1967-ben halt meg . Nyomba ezután a felesége meg-
mérgezte magát . A CONFITEORban Sinkónak még sikeriil megérnie 
a szovjet tankok 1968 -as bevonulását Prágába . A dráma egyéb részeiben 
viszont sikerül neki a saját már visszafojtott iflúko гából is felismerni 
egyet -mást. Lehet , hogy épp ezzel az eseménnyel teljesiil be és zárul le 
vészjóslóan valami , amiről ő  annyi mindent tudott , és amit az öncenzúra 
különleges módszerével a lázálmok és sejtések világába szorított visz-
sza. 

Így azután a drámaíró megtette azt, amire az orvosok képtelenek vol-
tak: meghosszabbította Sinkó életét , mégpedig , úgy reméli, nemcsak egy 
esztendővel. 
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Élek 
Haldoklok. 
A Pokol tornáca 
Paradicsom 

I. Apatin/Szabadka/Budapest, 1905-19. 
II. Bécs/Párizs/Moszkva/Párizs, 1920, 1935-37. 

III. Korduni menhely/Zágráb, 1943, 1945, 1948 + x 
IV. A Paradicsomban 

SZEMÉLYEK, JELENSÉGEK: 

Kjsfiú 
Sjnkó Ervin 
Sinkó Rothbart Irma (Mici) 
Lányi József 
Czóbel Sarolta 
Czóbel Anna 
Kovács elvtárs, a púpos, a Kommün fő  rendőre 
Kun Béla 
Hajószakács a Vitebszk g őzhajón 
Iszaak Jemanuilovics Bábel 
Jonov elvtárs 
Sadr, a szobrász 
Fehér kesztyűs ember 
Ismeretlen planetárium őr, cionista agitátor 
Osztrák rendőr, szovjet milicista 
Régi jugoszláv királyi csendőr 
Madame B. 
Parasztok, pesti forradalmárok, pap a bécsi székesegyházban, 
Jonov elvtárs titkárn ője, tánctanár, bíró, a MOSFILM ügyvédje, 
gyerekek a korduni menhelyről, politikái biztos. 

ÉLEK 

1. 

Matrózruhás kisfiú egyedül. 

FIÚ 	Bejárhatod így egész Apatint széltében-hosszában, anélkül, 
hogy valakibe is belebotlanál. 
Ember, sehol egy árva lélek! 
Ez az apatíni korzó. 
Mindenki a templomban van, ahova én is szívesen besurranok, 
de csak olyankor, ha nincs bent senki. 
Úgy veszem észre, hogy az ő  istenük barátságosabb, mint a 
miénk, és bábukkal is foglalkozik. Olyanokkal, mint azok ott 
bent a templomban. Leülök ide, a magyar föld e magányos 
kövére, és megvárom, hogy vége legyen a misének. 
Leül. 
Két toprongyos parasztgyerek lopózik a háta mögé. 

ELSŐ  PARASZTGYEREK Itt az alkalom, most mindenki bent van. 

MÁSODIK PARASZTGYEREK Már régen lesek rád. 
Rávetik magukat a kisfiúra, és le akarják húzni a nadrágját. 
A fiú kapálódzik. A lábuk közé fogják, és úgy verik. 

ELSŐ  PARASZTGYEREK Az apám azt mondja, hogy ő  az oka annak, 
meg az övéi, hogy nekem nincs cip őm. 

MÁSODIK PARASZTGYEREK Az enyém meg azt mondja, hogy miattuk 
nincs ára a búzának. 
A fiú pityereg, de amikor az egyik parasztgyerek- bicskát ránt, 
nem ellenkezik tovább. đ  maga tolja le a nadrágját. 

ELSŐ  PARASZTGYEREK Neki meg új cipője van. 

MÁSODIK PARASZTGYEREK Csak túl kicsi. 

ELSŐ  PARASZTGYEREK Na, nézd csak, ugye megmondtam: ilyen a 
zsidóké. 

MÁSODIK PARASZTGYEREK Horogra való giliszta. 

ELSŐ  PARASZTGYEREK Galléros. Gyerünk, vége a misének! 
Elmennek. 

MÁSODIK PARASZTGYEREK Visszaszól. 
Máskor hozzál hazulról pénzt. Van nektek elég. Minden zsidó 
egy bank. Máskülönben a halak megeszik a fütyül ődet. 
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A fiú letolt nadrágban egyedül marad. Polgárok jönnek ki a 
templomból a napsütéses apatini délel őttön, a fejüket csóvál-
ják, és továbbmennek. 
A fiú felhúzza a nadrágját. 

FIÚ 	Mi lehet az a köldököm alatt, hogy annyira gy űlölnek miatta? 
Kitárul a templomajtó, és bentről erős orgonabúgás hallatszik. 

FIÚ 	Siratják Őt. Pedig nem is a zsidók tették azt vele. A parasztok 
feszítették meg. Én meg legjobban az ő  angyala szeretnék len-
ni. Úgy szeretnék hinni az Atyában, akinek én lennék az 
angyala. 
Ebből két következtetést vonok le: 
Hogy ezek gonoszok, mert nem szeretik az Atyát. Hogy én sok-
kal jobban tudnám szeretni Ő t. 
Ezerkilencszázötöt írunk. Ezt nem szabad elfelejtenem. Nem 
szabad elfelejtenem. 

2. 

A Palicsi-tó partján: Vörösen izzó égbolt alatt deszkákból ösz-
szetákolt szabadtéri színpad. A háttérben sötét víztükör. 
Két fiatalember, vidéki ficsúrok öltözékében. 

LÁNYI 
	

Hallottam, mit mesélnek róla. Különc, akár a többi dzsentri- 
lány. 

SINKÓ 
	

Hogy menjen szerepelni Budára. Itt ne színészkedjen senki. 

LÁNYI 
	

Hogy elcsábította a fiatal grófot. 

SINKÓ 
	

Hogy magával a sátánnal is paráználkodna. 

LÁNYI Hogy meg a zsidókkal is enyeleg. 

SINKÓ Én mondom neked. 

LÁNYI 
	

Hogy fejére kellene borítani a szoknyáját, és lovaglókorbács 
csal a meztelen fenekére verni. 

SINKÓ 
	

Az ám, de ahhoz előbb meg is kell fogni. 

LÁNYI 
	

Sarolta a leg... 

SINKÓ 
	

Elmegy, Józsi. Elmegy az Pestre, az ilyenek mind elmennek. 
Vagy férjhez mennek, vagy öngyilkosok lesznek. Vagy meg-
teszik mind a kettő t. 

LÁNYI 
	

Itt jön. 
Elbújnak, hogy észrevétlenül figyelhessék. Sarolta fellép a 
deszkaszínpadra. Erősen kifestve, extravagáns ruhában, szín-
padiasan. A vörös napkorong már csaknem teljesen lebukott a 
láthatár mögé. 
Sarolta széttárja karjait. Az egyik kezében köviletet ta rt . 

SAROLTA Kőben szendergő  madár, békédet nem zavarom. 
De hogy érzi magát benne foglyul ejtett árnyad? Ős sirály, hát 
nem szűk neked ott benn? Talán azt hiszed, ha tisztelem is az 
érted szóló „requiescaf'-ot, a neked járó „legyen könny ű  neki 
a kő"-t, nem érzem veled együtt, saját csontjaimban, mily sz űk 
a koporsód? 

SINKÓ Suttogva 
Mi ez, amit mond? 

LÁNYI 	Költészet. 

SINKÓ Kié? 

LÁNYI 	Nebukadneccáré, te orrszarvú. 

SAROLTA Üdvöz légy, esthajnalcsillag. Üdvöz légy, te n ői planéta. És te 
is, századok, mik elszálltok a sötét vizek felett, és te is, madár, 
hát nem akarsz felszállni? 
Magasra emeli a kövületet. 

SAROLTA Nos? Nem akarsz? Pedig te éltél. Holt kövedb ő l még most 
valaminek a lüktetését érzem. Én viszont, lám, még nem éli 
Esthajnalcsillag, tő led kérdem, mert nyájas a mosolyod, bár 
meglehet, hogy nem egyéb, csak egy égi idióta bamba neve-
tése, mondd, megkezd ődik-e valahára az új ezredév, elindul-e 
az új millenáris menet, s én ott leszek-e abban a menetben? 
Hüllők, madarak és ti állhatatos bolygók, vajon valóra válok-e 
én? Vajon leszek-e én? 
A kövületet teljes erőből a tóba veti. Hangos csobbanás. Meg-
dörren az ég. Vfllámlik. Kioldja ruhája felső  részét, melle me-
zítelen. 
Kiáltva: 
Vörös csillag, perzselőbb vagy a napnál! 
Te leszel-e? 

LÁNYI 	Szaladjunk! Jön a vihar. 



LÁNYI 

SINK6 

LÁNYI 

SINKÖ 

IRMA. 

SINK6 

LÁNYI 

4. 

SINKÖ Húzódjunk félre. Feldühödik, ha észrevesz bennünket. 

LÁNYI De én - ezt nem felejtem el soha. 

SINK6 6, de beleharapnék azokba az őszibarackokba. 
Sarolta, aki időközben felöltözött, a két fiú mögül toppan elő . 

SAROLTA Vagy úgy, a fiúkák szórakoznak. 

LÁNYI 	Erre jártunk. 

SINK6 	Fürödni voltunk. 

SAROLTA Hát jó, aranyos kis voáj őrjeim: gyertek ma éjjel az ablakom 
alá. És melyikőtök az, aki beleharapna? 

SINK6 	Én voltam az, aki bátorkodtam magam így kifejezni: csak úgy 
képletesen. 

LÁNYI 	Hagyjuk csak. Valld be, hogy szerelmes vagy. 

SINK6 Mintha te nem lennél az. Ki nem az? 

SAROLTA Na, iszkoljatok haza! Mert még megszoptatlak benneteket. 

LÁNYI 	Mondtam én neked: el kellene... 

SAROLTA:Mit Reiterpeitsch... ha-ha, csak rajta, ha van merszed. Gyere 
csak, majd megmutatom neked, mi a kanca. No, érintsd meg. 

LÁNYI 	Fel kellene... 

SAROLTA Elmenőben, más irányba. 
Iszkiri haza, Szabadkára! Ott semmi rossz nem érhet bennete-
ket. 

LÁNYI 	Fel kell jelenteni! Ez egy eszel ős dzsentrilány. 

SINK6 	Nem, szerintem nagyon okos. És ezért bolond. 

LÁNYI Egyre megy. 

SINK6 	Nem, Józsi. Nem hinném, hogy egyre megy. 

LÁNYI 	Én sajnálom. 

SINK6 	A róka is azt mondja, hogy savanyú a sz ő lő , ha elérhetetlen. 

LÁNYI 	Na, most te is jössz itt nekem: mi itt az elérhetetlen? 
Nevetnek, el. 

LÁNYI 	Az egyszeri kínaira emlékeztet, aki, mivel nem bírta megérin- 
teni a csillagokat, felmászott a háza tetejére, hogy közelebb le-
gyen hozzá. 

SINK6 	„Köszöntlek, boldogtalan bolygó, a csontvázam köszönt"! 

LÁNYI 	És szólt a bolygó: hordd el magad vele. 
A távolban kivehetően felcsendül egy harmonika: kicsit ha-
misan és vontatottan, de azért felismerhet ően játssza az Inter-
nacionálét. 

LÁNYI 	Hallod? Lakodalmasok. 

SINK6 	Furcsa egy csárdás. Részegek lehetnek. 

LÁNYI 	Biztosan. Ugyan ki esküszik? 

SAROLTA Felnevet a távolból. 
Ázsia és Európa! Az ég és a föld! Az ám, fiúk! 

SINK6 Szóval mégiscsak lakodalom. 

LÁNYI 	Gyerünk mi is Péstre. Mit kezdjünk itt, Szabadkán, a Pannon- 
tenger fenekén. Pesten most valami akkora készül, hogy nyög 
bele egész Magyarország. Itt meg mindennek temet őszaga 
van. 
Az Internacionálét játszó harmonika hangja mindent elborít, 
túlharsogja a Palicsi-tó felett zúgó, nyári vihart. 

3. 

Pest: a magasból óriás plakátvászon hullik le, és beborítja az 
egész színt: RESZKESS BURZSUJ! Aktivisták csoportjai húznak 
el lázas sietséggel. 

LÁNYI Kikecmereg a plakát alól. 
Olyan jó szagú minden, mint a frissen meszelt szoba. Te mit 
fogsz csinálni? 

SINK6 
	

Sarolta adott egy ajánlást a forradalmi propagandairodához. 
A frontról hazatérő  katonáknak fogok beszélni. 

LÁNYI Engem az újsághoz küldtek. 

SINK6 Akkor majd találkozunk. 

LÁNYI 
	

Sarolta hol van? 	. 

IRMA 
	

Itt nem veszhet el senki.  

SINK6 kővé dermedve nézi 

Öregem, térj észhez... a pillanat nem éppen alkalmas... 

Engem is oda rendeltek ki, ahova az elvtársnőt... a dunai rak-
partra, beszédet mondani. 

A sors keze. 

Igen: itt minden csupa végzet. És mennyi ember. A szabadkai 
munkásotthon még az emeletig se jutott el. Reszkess régi világ! 
És pusztulj! 

Miről szándékozik ma beszélni, Sinkó elvtárs? 

Mindenrő l! 

No, akkor minden jót! Csak aztán vigyázzatok ti ketten, hogy 
bele ne vesszetek a mindenbe meg a végzetbe. 

Rothbart Irma és Sinkó Ervin a budapesti Duna-parton. Gyö-
nyörű , csillagos este. Beszédfoszlányok hallatszanak, és gya-
kori taps. 

SINK6 	Nézd, hogyan lesz a Dunánkból tejút, a tejútból pedig hatal- 
mas tejfolyó. 

IRMA 	Szép a világ, ugye, most még csak sok mézet kellene hozzá 
találni. 

SINK6 	Valami galaktikus méheket. Irma, drága, rendkívüli dolgok 
történnek velünk. 

IRMA 
	

Amennyire tőlünk telik, mi is belesegítünk. 
Ma reggel óta a Kommün rendeletére minden gyerekre fél li-
ter tejet osztanak. 

SINK6 	Képzelj el egy kozmikus t őgyet: Budapesttől Moszkváig... 

IRMA 	Remélem Berlinen és Münchenen át, ahogyan a mieink gon 
dolják. Máskülönben - 

SINK6 Máskülönben? 

IRMA 	Bajok lesznek 

SINK6 	Szóval Berlin és München is lángra fog lobbanni, akárcsak ez a 
mi jó, öreg Budapestünk. 

IRMA 	Az emberi dolgok, E rvin, nem hömpölyögnek olyan tektónikus 
rendíthetetlenséggel, mint ez a mi vén Dunánk. 

SINK6 Már megint oktatsz. Hát nem érzed, hogyan duzzad minden 
körülöttünk? 

IRMA 	Benned duzzad a tavasz. 

SINK6 	Tartsunk egy összejövetelt te még én, akarod? 

IRMA 	Hol? 
SINK6 	Itt, a rakparton vagy a híd alatt. 

IRMA 	Mi nem clochardok vagyunk, hanem communardok. 

SINK6 De azért faszentek se vagyunk. 

IRMA 	Látod-e néha a mi Lénánkat? 

SINK6 A mi Saroltánknak sok a dolga mostanában. 

IRMA 	Ervin, én kereskedő  lánya vagyok, s te is burzsuj gyerek. 
Olyan randevút akarsz, amihez rizsporos arc, pirosított zsíros 
száj, meg selyemalsó dukál, és utána közös cégalapítás. 

SINK6 Mindezeknek inkább az ellenkez őjét, illetve nekem édes-
mindegy. 

IRMA 	Na látod: így fest manapság a szerelem. De a világot változtat- 
va, ezt a képet is megváltoztatjuk. 

SINK6 Igaz is, miért ne oldanánk meg ezt is menet közben? 

IRMA 
	

És nem kell boncolgatnod az érzelmeidet, már olyan érte- 
lemben, hogy sikerill-e a közös vállalkozás vagy sem, illetve, 
hogy van-e jövője. 

SINK6 Ez mindenesetre előny. 

IRMA 
	

Na látod, csak átadod magad. 
Sinkó megöleli. 
Irma ellöki magától. 

IRMA 
	

De mi még a régi világban élünk, ha haldoklik is. 

SINK6 
	

Irma, mi az új előőrsei vagyunk. 

IRMA 
	

Száz szónak is egy a vége. Akkor szeress, ha majd győztünk. 
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Ez úgy hangzik, mint valami határozat. 

Ígéret, határozat, jegyz őkönyv, ahogy tetszik. 

Nézd, lehullott egy csillag! 

Kettő . De miért? Nekem csak egy a kívánságom, és abban 
benne van minden. 

Az pedig? 

Te is tudod. 

Teljesülni fog. 

Te is eldöntötted, hogy mi a kívánságod? 

Hogy a világ megszűnjön, egészében és részleteiben, és az-
után valami új elv szerint ismét összeálljon. 

Ez szép. Lehet, hogy sokba kerül, de mit számít az. 

Nem mehet másképp, csak a próbálkozások és tévedések 
módszerével. 

Ma reggel a Szovjet-házban rossz híreket hallottam. 

Tudom. Szlovákiában még lovon vagyunk, de a románokkal 
szemben vesztés előtt állunk. 

Lehet, hogy ez a vég. 

Nem. Az semmiképp. Az ezredév eljön. 

Talán valahol másutt. 
Lányi József jön. 

Nem néz rá. 
Küldtek-e az oroszok segélyt? 

Igen, Ervin, küldtek. 

Akkor most lesz egy ideig hús meg töltény? 

Töltény, az lesz. 
Odavet neki egy puskát és egy pisztolytáskát. 
Megvilágosodik a háttér. Lenin-fiúk osztaga. 

Kun Béla téged nevezett ki Kecskemét város parancsnokának, 
én pedig veled megyek politikai biztosként. 

És ezek? 

Ők lesznek a segítségünk. Szükségünk lesz rájuk. 

Tudnak-e magyarul? 

Ők magyarok. S azt is tudják, hogyan kell forradalmat csinálni. 

Ebben különböznek tőlünk, tejutas kozmikusoktól, akik szeret-
nénk megfejni a galaktikus tehenet. 

Gyerünk. 

5. 

A szín megvilágosodik. A Lenin-fiúk terrorosztaga a púpos 
Kovács vezetésével. El őttiié magyar népviseletben három 
megbilincselt paraszt. 

SINKÓ Katonaköpenyben, valami kopott karosszékben ül és a pisz-
tolyával játszik. 
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i 
Ezerkilencszáztizenkilenc augusztusa: Kecskemét magyar vá-
ros. Tudom, hogy arra, ami most következik, emlékezni fogok, 
amíg csak élek. 

LÁNYI 
	

Ezek az emberek súlyosan vétettek a kommün törvényei ellen. 
Megtámadták a közös majorságot, és felgyújtották a búzát. 

SINKÓ Az övéké volt? 

LÁNYI 
	

Az éhező  Budapestnek volt szánva. 

SINKÓ Hogyan bünteti a kommün az ilyen cselekményeket? 

KOVÁCS Ennek csak egy lehet a büntetése. 

SINKÓ 
	

Elkövették-e azt, amivel a forradalom vádolja magukat? 
Öreg paraszt igenlően bólint. 

SINKÓ 
	

Miért nem kiabálnak? Miért nem ellenkeznek? 

ÖREG 
	

A búzát felgyújtottuk. 

SINKÓ Tudja maga, hogy Pesten éhen vesznek a munkások? 

LÁNYI 
	

Minek vitázni az ellenséggel? 

SINKÓ 
	

Én írok alá, Józsi. Te itt csak ellen őr vagy. 

KOVÁCS A szabotázst meg kell torolni. 

SINKÓ Van-e gyereke? 

ÖREG 
	

Van. Öt. 

SINKÓ 
	

Hát miért nem beszél? 

LÁNYI A vörös Budapesten a gyerekek éhen halnak. 
Sinkó a táskájába dugja a pisztolyt. 

SINKÓ 
	

Ezek az emberek sző röstő l-bő röstől egy haldokló világ ter- 
mékei. Hogyan változzanak meg máról holnapra? 

LÁNYI 
	

De Ervin! Ezek az emberek súlyosan vétettek a forradalom 
ellen. 

SINKÓ 
	

Ölni a legkönnyebb, Józsi. Nem így van, káplár? 

KOVÁCS Hol hogy, Sinkó elvtárs. Ami ezeket illeti, ez nem probléma. 

SINKÓ De hбt ez nem old meg semmit! 

LÁNYI 
	

Sinkó elvtárs! 

SINKÓ 
	

Ha így hagyjuk őket megkötözve, az se megoldás. Nem jó. 
Mit hozhatnak fel a saját védelmükre? 

ÖREG 
	

Semmit. 

SINKÓ 	De hát miféle emberek maguk? Felgyújtják a forradalom bú- 
záját, no, jó, lehetett közötte ocsú is, ole a jövend ő  kenyérliszt is 
benne volt, nekünk pedig Pesten ott a sok éhes száj. És most 
semmi. Maguk talán megunták az életüket? 

ÖREG 	Dehogyis untuk, nagyságos úr. 

SINKÓ 	De hát akkor miért?... Tudták, hogy mi jár érte? 

KOVÁCS Ez a banda nem számított bosszúra. 

SINKÓ 	Hát akkor miért? Minek? 

ÖREG 	Mondok én magának valamit, uram: ha a forradalom gy őzni 
akar, akkor ne bántsa a parasztot, és osszon neki földet, de 
minél előbb. 

SINKÓ 	Valóban? Maga még fenyegetőzik is? De hiszen magának pél 
dául van elég földje. 

ÖREG 	Mit számítok én. Az én időm letelt. 

SINKÓ 	A tárgyalást berekesztem. 

LÁNYI 	Sinkó, ki kell szabnod a büntetést. Az pedig csak egy lehet. 

KOVÁCS Sinkó elvtárs, nekünk vissza kell mennünk Budapestre. 

SINKÓ 	De hát mi legyen az ítélet? Ha f őbe lövetem őket, a világ sza- 
kad rám. Ha megkegyelmezek nekik, akkor is. 
Ezért legjobb lenne vonatra ülni és egyenesen a Szovjet 
házba! 

LÁNYI 	Te vagy a városparancsnok. A Lenin-fiúk csak a te szavadra 
várnak. Kun Béla erélyt követel t őlünk. 

SINKÓ 	A következtetést nem lehet kikövetkeztetni. 

LÁNYI 	Ilyen nincs! Ez nem ítélet. 

KOVÁCS Vezessük el őket? Van az iskola mögött egy alkalmas fal. 

SINKÓ 	Öt perc, harmincöt másodperc szünet. 
Kigyúl a munkavilágítás. Sinkó, a terrorfiúk és Lányi kimennek 
a színről. 
Sinkó és a többiek határozott léptekkel visszajönnek. 



sINKÓ Ha kivégzem őket, rám szakad a világ mindenest ől. Ha meg-
kegyelmezek nekik, akkor is. A következtetés levonhatatlan. 
Ezért, elvtársak, adunk egy fricskát a történelemnek. 

LÁNYI Én sürgönyözök Pestre. 

SINK6 	Álljanak fel! 
Az emberek felállnak. 

sINKÓ Én, Sinkó Ervin, a vörös Kecskemét városparancsnoka, a kom-
mün ellen ellcövetett szabotázs bűnében bűnösnek nyilvánítom 
magukat és mindhármukat fej... tágításra ítélem. Mostantól 
kezdve minden csütö гtökön órákat adok maguknak kommunis 
ta etikából, minden szombaton Dosztojevszkijt olvasunk, Lányi 
elvtárs pedig a nemzetközi proletáriátus igazságéi és szabad-
ságért folyó harcának történetéb ől tart  maguknak előadást. 

LÁNYI Nagy kérdés, Sinkó elvtárs, hogy milyen értelemben lehet 
még önt kommunistának tekinteni. 

SINKÓ 	Paraszt elvtársak, a vörös egyetem köszönt benneteket! Világ 
proletárjai! Egyesüljetek a parasztokkal! Város a faluval, falu a 
várossal! Most pedig mondjátok: éljen Kun Béla! 
A parasztok hallgatnak. 

KOVÁCS A szentírás azt mondja: Ne ölj! Kivéve, ha muszáj. 

6. 

'ínpad üres. 
töprengve i l az előző  jelenetbeli , kopott karosszékben, 

emez valahova. A háttérb ől Kun Béla jön, fáradt léptekkel, 
előremegy a proszcéniumig és beszélni kezd a nézőtér sötét- 
jébe, előbb fáradtan , azútán egyre lendületesebben. 

KUN BÉLA Elvtársak, vör®s Budapest munkásai! Elvtársak Vörös Ma-
gyarország parasztjai! Testvéreim! Lassan és nehézkesen vir-
rad fel a világforradalom hajnala, és úgy látszik, hogy még 
mindig tart az éj, habár ti vagytok, ó, korán érkezettek, ti vagy-
tok az első  kakasszó, ti vagytok a hajnal csillaga. Az arca, test 
véreim, az újszülött forradalom arca még nyálkás és véres, a 
forradalom, munkás testvéreim, valójában még nem is tud be-
szélni, ezért az, amit hallunk, amint nyög a jó öreg Magyaror-
szág, és új szavakat betűz, mint valami, még útban lev б , még 
soha nem látott, még teljesen meg nem született, még teljesen 
fel nem egyenesedett, se meg nem mosdatott lény... ti vagy-
tok, munkás és paraszt elvtársak ennek a mi újra megszületett 
régi Magyarországunknak, ti vagytok a még meg nem született 
gyermekei... akik felemelték fejüket, és hallgatják a szózatot 
Leninről és a szovjetekről, miként a regét a szentr ől, János 
presbiterről és ázsiai ősi honáról, mert ugyanúgy szent nekünk 
ma Iljics Uljanov, és az ő  nagy országa számunkra ma a valóra 
vált mese országa... 
Fel a fejjel testvéreim, fegyverbe mind egy szálig, vállvetve, 
munkás és paraszt, mint elszakíthatatlan lánc,. amellyel ma is, 
holnap is, amíg csak szükség lesz rá, védjük a forradalom 
fénylő  alakját szene a világon. 

Ide hozzám mindannyian... Morzsoljuk fel a fehér vérebek 
falkáit, zúzzuk porrá a hitszegő  Antant összeesküvését minden 
ellen, ami szívügyünk, miként szívügyünk a szabadság, a jog, 
az egyenlőség és a tej is a még meg nem szillett gyerekeink-
nek. 

SINKÓ 	Még soha senkit nem láttam, aki ennyire magányos lett volna, 
mint Kun Béla. Egy kis részletben nem mondtam igazat: nem 
írtam meg, hogy időnként elfordította a fejét, és hányt... 
Talán az undortól? 

KUN BÉLA A nemzetközi imperializmus el akarja tiporni a magyar kom-
münt, ugyanúgy, ahogy eltiporta a párizsit, és akkor, testvé-
reim, a vörös kommün kénytelen lesz a falhoz állni és nem lesz 
kegyelem. 
Az imperializmus ki fogja mutatni a foga fehérjét, a forradalom 
meghal, és a mi eddigi áldozataink értelmüket vesztik. Akar 
ják-e, hogy meghaljon? 
Csend. 
Akarják-e, hogy a nemzetközi összeesküvés, amely acsarko-
dik mindenre, ami érz ő  és gondolkódó ebben az országban, 
martalóc hordáival megbecstelenítse otthonaitokat? 
Hang a nézőtéггбL 
Hol vannak azok a te munkásaid? 
Második hang. 
Hol vannak azok a te parasztjaid? 
Harmadik hang. 
Ó, Kun Béla, hol vannak a légióid?  

Első  hang. 
Hagyjuk talán, hogy a románok halomra l őjenek bennünket, 
mint a nyulakat? 

KUN BÉLA Ó, ti korán érkeztetek, a forradalom hajnalcsillagai, az ő  első  
rikoltásai! Mi vagyunk itt, akik vagyunk, és mi fogjuk itt tarta-
ni a világfoпadalom állásait. 
Második hang. 
Kevesen vagyunk. 
Harmadik hang. 
Hol vannak a pesti munkások? 
Elvtársak; munkások! A forradalom nem valami jól megolajo-
zott mozdony, amellyel ki lehet man őverezni a nehézségeket. 
sajnos, még azokat a halálosokat sem lehet elkerülni. Hisz gon-
doljátok csak meg, testvéreim, hogy milyen nehéz megszü-
letni... És hogy hányszor tűnik úgy, mintha minden veszve len-
ne, mintha megállna minden, a fejl ődő  osztály története pedig 
csak afféle véres epizódnak látszik, amib ől nem következik 
semmi... És mégis, nélkületek nincs forradalom, s nem is 
kaphatjátok senkitől ajándékba, és ha ti elálltok tőle, azt nem 
élheti túl... Kérlek benneteket, könyörgök és parancsolom: 
legyetek bátrak! 

SINKÓ 	Ez volt a legjobb beszéd, amit Kun Bélától hallottam: akkor 
mondta el, amikor már minden veszve volt, és ő  is tudta ezt. A 
lábamban valami ólmos hideget érzek, ami lassan kúszik föl a 
szívem felé. Itthagyom Kecskemétet. Felmegyek Pestre. 
Ülve marad. 
Megnyílik a szín : A Magyar Tanácsköztársaság parlamentje. 
Elől, a proszcéniumon a fehérek lassan , módszeresen gép-
fegyverállást szerelnek fel. 

SZÓNOK A forradalmi Für sich sein-b ől nem lett An sich sein, vagyis a 
létet nem hozták mozgásba, ezért a mozdulatlan egyediség 
mozdulatlan egyediség maradt, vagyis az osztály magánvaló 
léte nem jutott el a magáén való létig, sem pedig az psztály 
magáén való léte nem jutott el magáig a létig. 

MÁSODIK SZÓNOK Semmiképpen sem egyezhetünk a tisztelt felsz ő  
lalóval. Világos ugyan, hogy a magánvaló lét nem jutott el a 
magáért való lét dimenziójába, de abban nem tudnék egyezni 
Lukács elvtárssal, hogy ez azért van, mert az egyediség egye-
diség maradt. Épp ellenkez őleg, én úgy vélem, hogy itt tisztán 
pragmatikus tapintatból elsikkad a kérdés dimenziója, a tulaj-
donképpeni lényeges dimenzió, vigyázzunk, nem a létbeli, ha-
nem a lényeges dimenzió, a mi új politikai filozófiánké, egy 
szóval, csak az a szellem, amely az osztály létéhez tartja ma 
gát, csak az marad meg a kérdés dimenziójában. 

sZONOK Teljesen egyetértek a kitétel második részével, de fenntar -
tom, amit mondtam. 

HARMADIK SZÓNOK Kérem, tartsuk tiszteleben a parlamentáris szo-
kást. A vitának valamiféle következtetéshez kell vezetnie. 

sZONOK Összefoglalom: az osztály magánvaló léte nem vált •magáért 
való létté, ezért a magánvaló osztály sem válhatott magáért va-
ló osztállyá, ezért nem jutott el a történelmiség dimenziójába, 
vagyis, ahogy Hegel mondaná... 
A kép teljesen kinyílik . Látni lehet , hogy a parlamentre gép-
fegyver mered . A gépfegyver ravaszán egy el őkelő  úr, egy 
nemzetiszín , piros -fehér-zöld zászlóval övezett dzsentri tartja 
sz ujját. 
Az ina sötétség borul. 

7. 

sINKÓ A központi munkástanács maradjon együtt! 
A Szovjet-ház legyen most a mi házunk. Ha a kommün védel-
mére nem maradt más, csak ami testünk, az asszonyaink, a 
gyerekeink, ám legyen! 
A púpos Kovács puskákkal megrakottan érkezik , és nyomban 
osztogatni kezdi őket a kommünároknak. 

LÁNYI 	É's legyen, ahogy írva vagyon: ki fegyvert fog, fegyver által 
vész el. 

SINK6 	Józsi! Nem tépheti-e szét végül is e láncot, aki nem hajlandó 
fegyvert fogni? 

LÁNYI 	Itt egyáltalán nem rólunk van szó, SinКб . Mi itt egyáltalán nem 
számítunk Miért maradnánk tiszták éppen mi? Milyen jogon? 
Fegyvert ad neki. 

SINKÖ 	Még a halottak is ölnek, Józsi. 

KOVÁCS Bárcsak halottak lennének. Bár mi öltük volna meg őket. 
Sinkó fegyverrel a kezében i l a kopott karosszékben. 
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8. 

A háttérből fáradt léptekkel ismét Kun Béla közeledik . Az övén 
revolver. 

KUN BÉLA Elemzem a helyzetet. Mi győztünk, holott a győzelemre nem 
voltunk felkészülve. A történelem halad tovább, a szükségsze-
rűség vastörvényei szerint; azok azonban az egész értelmére 
vonatkoznak, és teljesen elképzelhető, hogy valamelyik rész-
letében - és mi most ilyen részlet vagyunk, barátaim és elv-
társaim - néhány lépést visszakozni kényszerül; hogy nagyobb 
lendületet vehessen, és annál rettenetesebben tiporja el azo-
kat, akik szembeszállnak vele... Hol hibáztunk? Ha Lenin és 
Trockij csak nézték volna svájci menedékük ablakából, ho-
gyan esik odakint az eső , vakon bízva a történelem vas szük-
ségszerűségében és nem kíséгelték volna meg, hogy segítse 
nek neki, hol lennének most a szovjetek? 

KOVÁCS Hol hibáztunk mi, akik ugyanazt tettük, amit ők, az embereik 
támogatásával, akik értenek a forradalmi tenorhoz? Ott hibáz 
tank, hogy nem alkalmaztuk a terrort olyan mértékben, ami-
lyenben alkalmazhattuk volna. Most majd meglátjátok mi csak 
annyit öltünk, amennyi a legszükségesebb volt, de Buda és 
Pest még csak ezután lesz a felebarátok elleni fehér b űnök 
Szodomája és Gomoггája... A munkások és azok gyerekei el-
len... A mi gyerekeink ellen ... Hol volt a hiba? 

HANG Miért élünk még egyáltalán? 

KUN BÉLA Nekünk élnünk kell, noha most fel kell késziilniink a leg-
rosszabbra, sokunknak akár az örök sötétségre is, a semmire, 
mondom, élnünk kell, hogy visszajöhessünk... 

HANG Mikor? 

KUN BÉLA Egy napon. 

HANG 	Az is lehet, hogy ezer év múlva. 

KUN BÉLA Akár ezer év múlva is, de eljön a nap, én tudom. 
Kun Béla sír. A fehérek a parlament kapuját döngetik. 

SZ6NOK Kérem, kövessék ezt a gondolatmenetet: hogyan lesz a magán-
való előbb magáért való, azután nekünk való dolog! Felszólí-
tom önöket proletár elvtársak, és a színvonalra apellálok! In-
duljunk ki a logika kezdő  tételéből, amely a Semmi illetve a 
Lét, ami nem más, mint ama közvetlenül semmit ől semmi, 
vagyis a Lét, a Sein. 

EGY EGÉSZEN FIATAL EMBER Nem tudom, hogy áll a dolog a léttel, 
de a mi szénánk rosszul áll. A lehe#ő  legrosszabbul. 

9, 

IRMA 	Közeledik a nyár. 

SINK6 Minek? 
Vágás 
Sarolta közeledik fegyverrel. 

SAROLTA Ám a történelem mégsem topoghat örökké egy helyben. 
Ezért, ha a menete bennünket nem is ragad magával, hanem 
ellenkezőleg, visszalök a sötétbe és a Semmibe, és úgy lakik 
jól velünk, akkor jönnek majd máskor. Maguk? 
Hogy az ember ne úgy dögöljön meg, mint a kutya, ahhoz fel-
tétlenül fantáziával kell rendelkeznie. A szegény kutya nem 
tudja elképzeh і, hogy most mi következik. Azt sem tudja el-
képzelni, hogy mi fog következni mindazon számtalan év so-
rán, sem pedig azt, hogy mi minden sarjad az id ő  ölén. A ku-
tya csontгól ábrándozik, álmodjanak hát a csontjaink tovább. 
IMAGINATION AU POUVOIR! 
Hatalmat a képzeletnek! 
Á forradalmárok láncba fogódzva éпekehri kezdik az Interna-
cionálét. 
Kivilágosodik Az úr megtörli aranykeretes pápaszemét és 
hosszú , fehér kesztyűt húz a kezére. 
A púpos Kovács kibontakozik a láncból. 

KOVÁCS Csak még egy pillanatra Kivégző  úr. Huszonöt másodpercre 
még álljon meg a Történelem: a létet uraságod vigye haza. A 
mi kételyeink etikai természet űek. Tehát gyakorlatiak is. Pisz-
kos a mi munkánk: az Új, amit teljes szívünkkel, agyunkkal. 

kezünkkel, puskánkkal hirdettünk, ez az új, Kivégz ő  Úr, húgy-
gyal, ürülékkel, véгг  I szennyezett, a mi türelmetlen kezünk, 
kapkodó eszünk, a puskánk által... De én ezt nem magának 
mondom, még csak nem is nekünk.... Én azokhoz szólok, akik 
még nem születtek meg - HOZZATOK-, mert kell, hogy egy 
helyen egészen tisztán lobogjon a láng, kompromisszum nél-
kül, mocsoktalanul az ifjúság lelkében bármikor is szüles-
sen meg az... 
Most pedig méltóztassék, Kivégz ő  Úr. 
Az úr még egyszer megtörli aranykeretes pápaszemét, és az-
után meghúzza a ravaszt. 
Csend. 
Sötétség. 

10. 

VÁMTISZT Maga kicsoda? 

SINK6 A népszerű  karikatúrák mitikus, örök zsidójának álcázva: 
Mi Senkik vagyunk. Senki Úr és Senki Önagysága. Jövünk Se-
honnan. Utazunk - Sehová. Odáig azonban szabad utat kér-
nénk. 

VÁMTISZT Uraságod beszél németül? 

SINK6 	Natürlich,  mini  Herr . Sелki Úr és Senlá Önagysága, Familien- 
name: Européer, a törzsneve: Ember, bizonyos értelemben, ha 
szabad megjegyeznem, két emberszabású, ám farok nélküli 
lény, hangjukat am meistens hungarisch hallatják... 

VÁMTISZT Ön a legvidámabb kétségbeesett ember, akivel szolgála-
tom alatt valaha is találkoztam. 

SINK6 	Ön pedig legyen a legszívélyesebb európai rend őr, akivel va- 
laha is találkozhatnánk. 

VÁMTISZT Abból ugyan nem sok haszna lenne. A felekezete? 

SINK6 	Totemimádó, tiszt uram. A fehér medvét imádom, tehát esz- 
kimó. 

VÁMTISZT Végigmustrálja. 
Izraelita. 

SINK6 	Júdás, uram. Júdás, akit azonban elárultak. 

VÁMTISZT Érdektelen. A nagyságos asszony? 

5INK6 	Érzése szerint eszkimó. Egy elveszett ág a népek családfáján: 
magyar eszkimó. 

VÁMTISZT Szintén zsidó. Mi van a kofferban? 

SINK6 Egy gép, uram. 
A vámtiszt gyanakodva méregeti a koffert. 

VÁMTISZT Azt mondja, gép? Maga bizonyára tréfálkozik, uram. 

SINK6 Emlékezőgép, tiszt uram. 

VÁMTISZT Nyissa ki. 
Kinyitják a koffert. 
Semmi. Papirosok. Nincs itt semmilyen gép. 

SINK6 Hiszen megmondtam: Senki uraságék, hogy ne mondjam a 
Senkik, akik Sehonnan jövet, Sehonnan jövet, Sehova országba 
menet a semmit csempészik. 

VÁMTISZT No, és a nagyságos asszony? Pénz, ruha, ékszer? 

SINK6 Senkin őnagysága szintén Semmit svercel. 

VÁMTISZT Politikaiak? 

SINK6 	Nihilisták, vagyis a semmi hívei, Izmus, nullizmus, et cetera,  it  
cetera.. . 

VÁMTISZT Na, nem mondom. Mi osztrák szociáldemokraták ilyesmivel 
nem akarunk közösködni. Mehet. 
Sinkó és a nő , most látni , hogy az Sarolta , ledobják magukról a 
felesleges göncöt. 

SINK6 Te meg mit csinálsz? 

SAROLTA Rakok magamra egy kicsit ebből a baszott lisztből. Itt ezt 
Igy kell. Kuгvának álcázod magad, és akkor nem t űnsz fel sen-
kinek: háziasszony - kurva. Nos, még egy kicsit e polgári szar-
ból. Istenem, milyen büdös. És még ezt nevežik rúzsnak. A 
rózsák azért mégiscsak illatosak: 

SINK6 Most hova megyünk? 

SAROLTA Ami engem illet, tudom, hogy hova megyek, de hogy te hova 
mégy, azt nem tudom. 
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SINKÓ És te hová mégy? 

SAROLTA Meg kell találnom Ernő t. 

SINK6 	Te jó isten. Téves nőt mentettem ki abból a tumu Іtusból. Az 
Ernőt? Ennyire komoly a dolog? Én azt hittem, hogy csak afféle 
románc. 

SAROLTA Te ügyefogyott alak vagy. 

SINK6 Igazad van. 

SAROLTA Meg kell találnom Ernőt ezen a bécsi zsibvásáron. 

SINK6 	És aztán?. 

SAROLTA Irány Moszkva. A lovagom elvisz a mesébe. 

SINK6 Az én tündérem viszont elt űnt a kommünnel. 

SAROLTA Majd megtalálod. 

SINK6 ' Vesztett szerelem, vesztett forradalom. Kóngok, mint holmi re-
pedt harang. 

SAROLTA Ember, fel a fejjel. Hiszen megmondta Kun, hogy még semmi 
sincs veszve! 

SINK6 	Kun sírt. 

SAROLTA Csakugyan? Tehát készült Oroszországba. Ott a férfiak sír-
nak. 

SINK6 	Nem tudom, lehet, hogy a másvilágra készül ődött. 

SAROLTA Csoda, hogy ennyit is kitartottunk az ilyenekkel, mint te 
vagy. 

SINK6 	Ez bírálat? 

SAROLTA Azért majd még találkozunk. Kapcsolatban kellene marad-
nunk egymással. Az utasításokat tudod? 

SINK6 	Én kihullottam, Léna. 

SAROLTA Ez esetben nem ismerjük egymást. 

SINK6 	Azért nem kell rögvest... 

SAROLTA Ervin, benőhetne végre a fejed lágya. Itt senki sem fog be-
cézni. És senki sem fog neked könyörögni. Na, ég veled. 

SINK6 	Viszontlátásra? 
Sötétség. 

11. 

Bécs, katedrális. 
Az istent azonban nem kereszt , hanem erős fénysugár jelzi. 
Orgonabúgás . Hívők húzódnak meg a szögletekben. 
Sinkó sorban áІІ  a gyóntatószék előtt, kopott kabátban , feslett 
cipőben: koldus. 

SINK6 Én nem verem a mellem, nem szórok hamut a fejemre, mint 
ezek a jóemberek itt, és nem kérem egyikét sem a földi javak-
nak. Egyetlen olyan bűnöm sincs, ami Téged érdekelne, és 
nem izzik bennem a próféciák tüze... 
Ám, mégis: ha Te a bűnt állítottad közém és a tett közé, ese-
temben a kecskeméti földbirtokos megöletését, akkor ki va-
gyok én, hogy kitérni merészeltem előle? Es hagyni, hogy a 
szegény púpos mocskolja helyettem a kezét? És hogy azután 
đt is eltiporják? Hallgatsz? Élvezed önnön csengésed? 
Ha a forradalom nem jön világra, hogy lehet az, hogy én élek? 
Úgy látszik, Te szereted a csügged őket. Engedd, hogy én is 
szeresselek Téged! Hagyj meg a hitemben! Olyan sok az, amit 
kérek? Mentsd meg a hitemet! Kötelezz le! Adj nekem jelet! 
Még ma. Tégy próbára! Ne kímélj! Akarom hogy valakinek 
szüksége legyen rám! Tartozni akarok valahova! Olyan јбváte-
hetetlen bűn, hogy nem hagytam megölni a földbirtokost? 
Örökre kitaszított leszek, csak azért, mert akkor megijedtem? 
Később ők gyilkoltak bennünket, és az sem lehetett a Te ked-
vedre való. Ha mi még néhányat elteszünk láb alól, kés бbb ke-
vesebb vér folyt volna. Viszont az élet szent. Nem úgy van?! 
Még a krák élete is. Ne ölj!?... Akkor most miért öldökölsz 
Te engem? 
Add meg nekem még ma a feladatot, és ne csak a mindennapi 
kenyeret. Mutatkozz meg! 

PAP 	Kilép az elfüggönyözött gyóntatószékb ől mielőtt még Sinkó 
sorra keгii t volna 
Mára elég! Jöjjenek hétfőn.  

Egy ember , kezében imakönyvvel , odalép Sinkóhoz . Kinyitja 
az imakönyvet és egy kis göngyöleget dug Sinkó zsebébe. 

Na végre, megtaláltam. Maga is ide jár melegedni? Egy kis 
pénzt küldenek magának. Alig valamivel több a perselygaras-
nál. Itt van néhány megbízható bécsi cím is. Utasítások az il-
legális munkához, és a maga fedőneve a Kominternben. 

Hogy talált rám? 

Uram, aki keres, az talál. 

Akkor azt is tudja, hogy én már nem vagyok kommunista. 

Nem baj. Aki szót ért istennel, az szót ért majd a Párttal is. 

Akkor azt is tudja, hogy én... csúfos kudarcot vallottam... ott, 
Kecskeméten. 

Mindent összevetve, túl sokat vacakoltunk. 
SinКб  elvtárs. Megmondjam, hogy Leninnek mi a véleménye 
Kun Béláról? 

Kun Béla szent. 

Semmi kétség. A forradalmat azonban emberek csinálják. 
Akarja, hogy megmondjam? 

Nem. 

Ha már egyszer megkapta a hatalmat, amit talán nem is akart, 
még nem akart, akkor csak okosan alkalmazott terrorrendszer-
rel tarthatta volna meg. Ölni. Főbe lőni. Akasztani. 

Nem hiszem, hogy ez Lenint ől eredne. 

mosolyogva 
Persze, hogy nem, Lenin egyáltalán nem hitt Kun .Bélában. 

Szóval a kommünt leírták? 

Titokzatosan mosolyog. 
Ezt én nem mondtam. 

De el tudom. képzelni. Most majd szektáskodunk. B űnös-e Kun 
elvtárs, vagy bűntelen? Egyeztette-e a karóráját a világforra-
dalom percmutatójával? Vagy mi lennénk azok, akik... 

Halkabban. 

Én már nem vagyok kommunista. 

Most már aztán elég legyen. Maga még nem kommunista, 
Sinкб  úr. 

És maga kicsoda? 

Ez egyáltalán nem fontos. A lényegre ügyeljen. 

Itt a pénze. 

Lassan a testtel. A pénz se nem az enyém, se nem a magáé. 
A Párt nyúlt a hóna alá. És szedje már össze magát. A kommün 
elveszett, de marad az egész világ. 

A púpos Kováccsal mi lett? 

Hiszen tudja. Kun otthagyta. 

Úgy gondolta, hogy mivel púpos, majd óvatos lesz. Képzelem, 
hogy ugráltak a púpján azok a fehér kutyák. 

Hallgatott. 

El tudom képzelni. 

Kun tudta, hogy a hóhér Kováccsal együtt nem kaphat me-
nedéket. Ő  volt az, aki leírta. 

De hát miféle emberek maguk? 

Hogy miféle emberek vagyunk? A magyar pártban nem Kun 
az egyetlen kommunista. Fs most elég legyen. Belegabalyo-
dunk a lényegtelen részletekbe. A hármas számú cím a Bécsi. 
Erdőben van. Holnapután elmegy oda. 

És ha nem megyek? 

Akkor maga halott. 

Az vagyok. 

Marhaság. Maga még nem is élt. O tt  egy roppant érdekes ta-
lálkozás vár magára. Magára számítanak, Sin Кб  elvtárs. 

Igen, as vagyok. Mortusz. Lehet, hogy elmegyek, de az is 
lehet, hogy nem. Egy hullának édesmindegy. 

Az elvtárs majd megtanulja, hogy a Komintern az ilyen aka-
romisnemis-félékkel nem tud mit kezdeni. No, de amilyen fia-
tal az elvtárs, van még ideje, hogy ezt megtanulja. 
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És ha nem megyek el a Bécsi Erd őbe? 

Az elvtárs bizonyára tréfál. 

Mondja, maga gyilkolt már? 
Az ember eltűnik. 
Igen, vagy nem? 
Sinkó a zsebét tapogatja, illetve a göngyöleget benne. 
Orgonaszóval, elégedetten jelentkezik az isten. 
Visszatér a gyóntatószékbe. 
Maga még mindig itt van? Micsoda állhatatosság. Bizonyára 
a bűnei késztetik rá. Ki a következ ő? 

Letérdel a kis ablak,elé. 
Én... nem öltem. 

Csak lassan, fiam. Mikor történt? 

Az úr ezerkilencszáztizenkilencedik esztendejében, Magyar-
ország Kecskemét nevű  városában... 

Csak lassabban, fiatalember. 
Az orgonán ujjongva felzúg az isten. 
Azután bennünket gyilkoltak. Ó, hogy gyilkoltak bennünket... 

Drága gyermekem, itt most a saját b űneid miatt vagy. 
Az orgonaszó mindent elborít. 
Sötétség. 

Bécsi Erdő.$yárelő . Kicsit hangosabb madárcsicsergés. Tola-
kodó giccs. 
A közeli sörözőben férfiak jódliznak. 
Sinkó szörnyen elnyűtt kabátban a padon fekszik. Az eget né-
zi, és énekel. Egy rendőr kezdi keriilgetni. 
Sinkó felül, előveszi a maga alá terített újságot, és úgy tesz, 
mintha olvasna. 
A rendőr továbbmegy. 
Irma jön, háttal van . 
Az újság mögül 
Rothbart Irma, hogy találtál rám? 

A szagodról. 

Szagolgatja magát. 
Az meglehet. Szóval ez az a roppant érdekes találkozó. 

Mindentő l függetlenül létezik az üldözött vadak szolidaritása 
is. 

A vereség után is? 

Különösen akkor. 

Irma, én már nem vagyok kommunista. 

De ,éhesnek éhes vagy. 
Elnyűtt köpenye alól egy darab kenyeret vesz elő, és odaadja 
neki. 
Sinkó falja. 
Egy köteg papírt vesz elő . 
Nesze. 

Ez nem adásvételi ügylet, elvtárs. 

Ugyan, fogd már. Pesten rosszul beszéltél németül. Magyarul 
tudsz-e még? 

Miről szól? 

Nézd meg. 

Mirő l? 

Az istenrő l. 

Mi sziíksége őneki erre? 

Nem tudom. Nekem szükségem van rá. 

Nincs annak ideje terád, barátom. És melyik ez az isten? 

Az isten? Inkább Krisztus, mint Jehova. Inkább Tolsztoj, mint 
Nietzsche. 

No, és miért adod nekem azt, ami istennek szól? 

Magad mondtad: neki ez nem kell. Hogy te milyen szörnyen 
okos vagy, Rothbart Irma. Nesze, ha kell. Ha nem, úgy is jó. A 
kenyeret megettem. 

Elviszem, bár nem nekem szól. 

Irma, akarsz-e a feleségem lenni? 

Na, tessék. Amint megeteted, nyomban az oltárt emlegeti. Ez 
már nem csak isten, ez már templom is. 

Hja, ilyen időket élünk. Willst du, Irma? 

Valószínűleg, bár nem tudom, hogy minek. 

Ez a legszebb. 

Úgysincs veszteni valóm. Még bilincseim sincsenek. Ideje, 
hogy valamiféléket szerezzek magamnak. 

Okos dolog. 

És hol van Sarolta, Léna? 

Nem tudom. Teljesen szétszóródtunk. Nagy város ez a Bécs. 

Én tudom. Ő  Moszkvában van. 

Nem érdekel. 

De Sinkó: Moszkvában! 

Nem tudom, akarsz-e? 

Nem tudom. Nincs több ennivalóm. 
Sinkó csikket vesz elő , rágyújt, megosztják. 

Léna - 

Az én nevem Irma. Vörös Irma. 

Mindent eltemettem. 

Huszonkét éves vagy. 

No és? 

Nem temettél te még el semmit. 

Az istenért, Irma, elvettek t őlünk mindent. 

És volt talán valamink? 

Nem tudom. Mintha már minden elmúlt volna. Emlékszem a 
szép kis fehér, mezítelen lábadra, amit ott pillantottam meg a 
Dunaparton. Mutasd csak. 

Te megőrültél! 

Ez vagy te Mici, most már rád ismerek: Ervin, te meg őrültél, 
de már veti is le a kis csizmát. 

Ezt nevezed te csizmának? 
Leveti az ócska bakancsot, azután hosszan valami kapcát te-
kerget le a lábáról. 

Itt van? 

Hát hol lenne? 

Krisztusom! A japán nőknek lehet ilyen. Vagy a bajadéroknak. 
Sinkó lehajol és megcsókolja a parányi lábat. 

Még Pest óta erről álmodok. 

No, lám, te legalább elmondhatod, hogy nem foszlott szerte 
minden álmod. 

Hites uraddá fogadod-e ezt az itt jelenlev ő  judeo-katolikust? 

Minek? Így is összetartozunk. 
A kabátja béléséből két gyűnít vesz elő . 
A szüleim jeggyűrűi. 

Most kölcsönösen örök hűséget esküszünk egymásnak. 

Add vissza a gyűrű t. 

Miért? 

Nekünk ez nem kell, mint ahogy rizspor sem kell az arcunkra. 
Ha pénzzé tesszük, csinos kis összeg kerekedhet bel ő le, én 
pedig be akarom fejezni a tanulmányaimat. 
Visszadugja a gyűrűket a kabátbélésbe. 
No, de én fogadom neked, te fogadod nekem és kész 
re, csókolj meg. 
Sinkó megcsókolja. 
Úgy akarok veled szeretkezni, mint az erdők vadja. 

Kedves Sinkó, ez itt park. Itt a burzsuj pincsik kakálnak, és ez 
itt az egyetlen engedélyezett természeti megnyilvánulás. 
Rendőr jön, tétovázás nélkül odalép hozzájuk. 

12. 
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gye- 

RENDŐR Uraságok, én mindent láttam. Én is szocialista vagyok. Csak 
rajta, ifiúr, rajta, kisasszony, ne zavartassák magukat. Én csak 
átmegyek a túloldalra. 



IRMA 

SINK6 

IRMA 

L Ј  

SINKб 	Látod, Mici, már a Bécsi Erdő  is hemzseg a szocialistáktól. 

IRMA 	Ha akarod, itt tölthetjük az éjszakát a padon. 

SINK6 Igen. Úgy látszik eme most már van engedélyünk. Ez olyan, 
mint amikor bejelentkezel a hotelportásnál: Niemand úr és No-
body asszonyság, Senkiházi őuraságék. 

IRMA 	Foglalkozásuk szerint felforgatók. 

SINK6 	Annak vége: költőmesterséget az isten dics őségére! 

IRMA 	Ugyan már, te kommunista vagy, ezen nem lehet változtatni. 

SINK6 	Az a fő , hogy partot értünk. 

IRMA 	Igen, hogyne! Meg is feneklettünk alaposan. 
Madárcsicsergés. 

SINK6 	Már néhány este figyelem ezt. Úgy hét óratájban egyszeriben 
minden megváltozik. Szinte parancsszóra. A hangok egész 
rendszere. A park életre kel. 

IRMA 	Más a levegő  illata. 

SINK6 Szikkad a föld. 

IRMA 	Mintha hirtelen felitta volna önnön megújhodását, és most 
öregszik. 

SINK6 Van-e bagód? 

IRMA 	Nincs. És neked? 
Állnak egymás mellett. 

SINK6 Jó éjszakát, kedvesem. 

IRMA 	Jó éjszakát. Álmodj porcelánbabákról és pici lábaikról. 

SINK6 Majd igyekszem. És te miről fogsz álmodni? 

IRMA 	Moszkváról. Mi oda tartozunk. Vagy sehova. Ehhez mit szólsz? 

SINK6 Semmit. Majd elmondod, ha felébredtél. 

IRMA 	Irány Párizs. O tt  összeköttetést keresünk. 
Azután Moszkvába! Hallod, Moszkvába! 

13. 

Úgy látszik, közeledik a nyár. 

Minek? 
Hátha mégis. 

SZAKÁCS Atlicsnoe. 

SINK6 	Mit olvasol? 

SZAKÁCS Engelst. Nézzen bele maga is! Nem rossz. 
Sfnkó figyelmesen szemléli. 

SZAKÁCS Hogy bírja ezt a Balti-tengert? 

SINK6 	Darf ich Ihnen... Megérinthetem magát? 
A szakács nyújtja a karját. 
SinКÓ megérinti. 

SZAKÁCS Csak nem lett rosszul? Tapogassa csak nyugodtan. Ez aztán 
a hús. Ruszki cselovjek. Mint az acél. Stahl. 
Kidagasztja az izmait. 
Hanem ez a te oldalbordád igen csak aprócska, olyan semmi 
féle... De jó elvtárs, és ti jól megvagytok egymással. Mi itt a 
hajón mindannyian nagyon szeretünk benneteket. De nekem 
azért begyesebb menyecske kell... ilyen-e, idenézz... 
Zsebtiikröt vesz elő  valami vidéki díva fényképével. 
Nézd, itt írja: Vjecseszlav Fjodorovicsnak, Annuska. Annak van 
ám... 
Mutatja a mellét, a csípőjét , tomporát. 
Sinkó a képre mered. 

SZAKÁCS Csorog a nyálad, ugye? 
A zsebtükörre céloz. 

SINK6 	Ez is: Zdjelano v SSSR? 

SZAKÁCS Világos. No, de ilyen talán van nálatok is. 

SINK6 Van. 	 . 

SZAKÁCS Légy boldog, új ember, holnap már otthon leszünk. 

SINK6 Otthon? 

SZAKÁCS Otthon, otthon. Ott a legjobb. 

SINK6 	Ich... uh galaub'schon, ja dumaju sto... szabaka, szabakoj, 
szabake... der Hund, des Hundes, dim Hunde... szabaku, 
szabaka 
Kiabálni kezd. 
Szabaka, szabaka, vot szabaka, ja panyimaju... 

SZAKÁCS Csodálatos. Nemsokára az egész világ oroszul fog beszélni. 
Te csak dalolj! Te csak táncolj! Szabaka, szabaka, szabaka... 

SINKб 	Drága Irma, drága Mici, még soha nem láttalak ilyen boldog- 
nak, ilyen nyugodtnak, mint ezen a hajón. 

SZAKÁCS Szabaka, szabaka, szabaka. Hogy miket nem terem ez a b űzös 
kapitalizmus?! 

Vitebszk gőzhajó , menet közben valahol Rouen és Leningrád 
között 1935 májusában . A kajütben a hajószakács fésülködik. 
Sfnkó figyelmesen nézi . Kezében nyitott német-0rosz szótár. 
Gesztusokkal és német közbeszólásokkal igyekszik szót ér-
teni . Az oroszt szótárból betűzi. 

SZAKÁCS Igaz, hogy Franciaországban a kapitalisták verik a munkáso 
kat? 

SINKI 	A francia rendőrség veri őket. 
SZAKÁCS Ez baj. És az igaz, hogy odaláncolják őket a gépekhez? 

SINKI 	Láthatatlan láncokkal. 

SZAKÁCS Ez nagy baj. 

SINK6 	És te hogy élsz? Kak ti pazsivájes? 
SZAKÁCS 80 rubel. 

SINK6 Nem túl kevés, ocseny kevés az? 

SZAKÁCS Van egy szobám Leningrádban, évente egyszer szanatórium, 
üdülő, színház, mozi, minden, az égvilágon minden. Kulиuem-
berként élek. 
Köhrivizet szór magára. 

SZAKÁCS Made in SSSR. Próbálja meg. Pazsalujszta! 
Sinkó megszagolja. 
Vot! 
Sinkó úgy vizsgálja , mintha a világ sorsa függne az eredmény- 
tőL 

SZAKÁCS Nos? 
sINK6 	Jó. Haraso. Gut. 

HALDOKLOK 

Moszkva. 
Sinkó és Sinkó Irma kofferrel. Bábel jön. 

BÁBEL Á, bravó, szóval önök lennének azok. Én majd adok önöknek 
egy szobát, ami pedig a mi szépséges Moszkvánkban kész fő-
nyeremény; no, de majd csak feltaláljuk magunkat, jól megfé-
rünk mi... vous etes ecrivain aussi, vagy úgy, maga szintén 
író, a felesége pedig szintén orvos, hát ez egyenesen csodála 
tos, máris meghívom magukat egy kis légyottra a ltözös kony 
hónkba, bekészítéttem e világnak, e siralomvölgynek néhány 
utolérhetetlen gyönyörűségét, ami nagy fény űzés ugyan, de 
majd csak kidűlőzünk valahogy, a közös étkezés, méghozzá 
rendszeresen és pontosan, ami itt, majd meglátják, nem kis do-
log, erősíti a baráti kapcsolatokat, hiszen mi úgyszólván sors-
szerűen egymásra vagyunk utalva, ma estére prompt fel is 
ajánlok valamit á la Wilde, marhacomb á la Oscar Wilde, hehe, 
biztosan kiéheztek, ígyhát lehet, hogy kezdetben nem is tud-
juk majd kellően élvezni, az ember akkor egyen, amikor tele 
van a hasa, bajban derül ki, hogy ki a legény a talpán, a jól 
lakott ember előtt pedig, hogy ki a szakács. No, igen... Éc-
rivain, író, he-he... érdeklődtem a felől a magyar költőnő  felő l, 
hogyne, érdeklődtem... de elfelejtettem... miről is volt szó? 

SINK6 	Czóbel Sarolta, Czóbel Ern ő  felesége, ők még Kun Bélával jöt- 
tek. 

BÁBEL Exnő , hogyne, hogyne... No, majd meglátják, olyan marha-
comb, amilyen még a Szovjet Írók Otthonában sincsen, majd 
meglátják, hogyan tágítja az én drága Másenykám a művészet 
és az élvezetek határait... 
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SINK6 	Szeretnénk tudni, hogy... 
BÁBEL 	Maga, tudja, maga aztán tényleg túlzásba viszi a dolgot. Egy- 

szerűen nem értem. Hogy az ember magyar emigráns legyen 
Moszkvában, hát ez még csak hagyján. Hogy valaki író le-
gyen... majd elválik. De a tetejében még zsidó is, egy sze-
mélyben, magyar zsidó és író Moszkvában - ez aztán már iga-
zán túlzás... Ehhez képest a Sacher Masoch képzelete egy-
szerűen rózsaszínű  viktoriánus leányszoba. 
Gurul a nevetéstől. 
Az a maguk fátuma, az a maguk párkája tulajdonképpen bun-
dás Vénusz, hétágú korbáccsal, nem, maguk valóban túlzásba 
vitték, hát ez az, mindennek van határa, még a sorsnak is van 
valamilyen határa. Majd meglátják, néhány összejövetel után 
a konyhámban, mi kiváló barátok leszünk, habár annak elle-
nére, hát, szóval ez a maguk sorsa... 
Gurul a nevetéstől. 

SINK6 	Nekünk ez, Iszaak Jemanuilovics, nem nevetséges. 

BÁBEL Nem, ugye? De hát ez világos. Maguk nem nézhetik távlatból 
saját magukat. Na jól van... én se akarom magukat távlatból 
szemlélni... ezért gyerünk arra a találkára, nehogy az a Wilde 
Oszkár teljesen kihűljön... Megmutatom maguknak Moszk-
vát... Oroszországot mutatom meg maguknak... Elviszem ma-
gukat, kedveskéim, még ezen a nyáron, hiszen maguk itt ma-
radnak minálunk, látom én azt, tetszeni fog maguknak itt ná-
lunk, hiszen a rossznál is rosszabtól menekültek ide, látom én 
azt, drága Ervin Isidorovics, kedves Irma Rothbartova Sinkó! 
Szóval elviszem én magukat-még ezen a nyáron Odesszába, a 
Fekete-tengerre, hogy megismerjék a könyveim zsidójit... 
Wenn Judenblut spritzt, ha-ha-ha... hogy meglássák a gyerek-
korom szakállas Mendelj Krikjét... Pogrom már nincs Odesz-
szában, de van még gyerekkor... Látnak majd igazi mitikus 
zsidókat, nem pedig ilyen értelmiségi löttyöt, amilyenek mi 
vagyunk... 

SINK6 Nekünk ez valóban nem nevetséges, kedves Iszaak Jemanuilo-
vics Bábel. 

IRMA 	Ami pedig ama hovatartozásunkat illeti, mi igazi kommunisták 
vagyunk. 
Bábel gurul a nevetéstől. 

BÁBEL Zsidó, écrivain, emigráns, magyar, igazi kommuinsta és mind-
ez Moszkvában, én mondom maguknak, hogy ehhez képest a 
mindannyiunk által kedvelt Masoch úr fantáziája, csupán egy 
bécsi szecessziós Jungfrau álmodozása - igazi író, igazi Júdás, 
igazi magyar,. térmészetesen naturalement, és igazi kom-
munista.. . 

IRMA 
	

Két kommunista. 

BÁBEL 
	

Bravó! Így azután egyezni.fogunk... 
Összecsapja a tenyerét. 
Sinkó elvtárs, magát holnap tíz órára várják a Kominternben. 
Ott pontosan, időre szokás megjelenni. 

2. 

Kun Béla irodája a Komintern moszkvai magyar osztályágy: Kun 
Béla szívrohamot átélt ember benyomását kelti: sápadt, enyhe 
révületben . Mellette Lányi József ül , teljesen közömbösen, a 
végtelenbe bámul . Sinkó szívélyesen indul feléjük , azután 
megdermed. 

KUN BÉLA Sinkó Ervin. 

SINK6 	Jelen! 6, Kun elvtárs, milyen könnyű  volt magához bejutni 
Pesten. . 

KUN BÉLA Milyen nagy a forradalom, és milyen kicsi a föld. 

SINK6 	Én úgy érzem, Kun elvtárs, hogy nagy a föld, és rajta különö- 
sen Oroszország... 

KUN BÉLA Hogy érzi magát Sinkó elvtárs a gy őztes forradalom or-
szágában? 

SINK6 	Úgy, nagyjából. 

KUN BÉLA De az elvtárs tudja, hogy nem könnyű  forradalomámak lenni 
a győztes forradalom országában. 

SINK6 Kun elvtárs, én még nem győztem sehol. Semmiben. 

KUN BÉLA Itt győzött. Kitűnб  regény. Itt, ezeken a papírlapokon, itt az 
egész Kommün. 

Kun Béla rácsap a kéziratkötegre, a papírlapok szétrepülnek a 
szobában. Lányi olvasni kezdi az egyiket. 

KUN BÉLA No és, hogy megy itt Moszkvában? 
SINK6 	Jól. 

KUN BÉLA A magántulajdon és a t őke bűzétől terhes Párizs után csakis 
jó lehet. 

SINK6 Még jobban érzem majd magam, ha megjelenik ez a könyv. 
KUN BÉLA Az könnyen fog menni. 

SINK6 Remélem. 

LÁNYI A kéziratba mélyedve: 
Győztünk volna, ha annyit ölünk, amennyi szükséges volt. 

SINK6 
	

Józsi, tizenöt év múltán... 

LÁNYI 
	

Tizenöt év múltán teljesen feledésbe merült volna, hogy egy 
általán gyilkoltunk és most mi lennénk az urak Magyarorszá-
gon. 

SINK6 
	

Én a tetteimben a lelkiismeretem szavát követtem. 

LÁNYI 
	

Az pedig elvezetett Nietzschéhez, Kirkegaardhoz... és az 
istenhez. 

KUN BÉLA És tőlük egyenesen vissza hozzánk. 

SINK6 	Én tiszta vagyok. 

KUN BÉLA Tudjuk. 

LÁNYI 	Hiszen éppen ez az... Milyen jogon? 

SINK6 	Kapcsoljanak be. Bízzanak meg valamivel. Számítsanak rám. 
A Komintern szobáját enyhe révület lengi be. 
Lányi ismét a végtelenbe mered. 

KUN BÉLA Nem is sejtettem, hogy a Kommün idején Magyarországon, 
vidéken ilyen bonyolult viták folytak. 

LÁNYI A mély erkölcsi dilemmákról. Kedves Sinkó: azok az emberek, 
akiknek te meghagytad az életüket, kés őbb bennünket gyil
koltak. A földbirtokos, akit megkíméltél, sajátkez űleg ölt meg 
egy tizenhat éves kislányt, akit ott találtak a Szovjetházban. 
Doktorom, a jelölted megbukott a szigorlaton! 

SINK6 Túl korán halt meg a kommün. 

KUN BÉLA Dehogy. Túl korán jött. 

LÁNYI De mi ezt túl későn fogtuk fel. 

SINK6 Kovács? 

LÁNYI Vörös hóhérnak neveztélz 	o  
Csend. 

KUN BÉLA Maga hogy csinálta volna? 

SINK6 	Ez egyáltalán nem fontos. A feladat egyáltalán nem attól függ, 
hogy ki mit akar vagy nem akar. 

KUN BÉLA Nem tudom, Sinkó elvtárs, mennyire értesült a párton belüli 
viszonyainkról. 

SINK6 	A hirdetőoszlopok erről nem tájékoztatnak. 

KUN BÉLA Ennek örülök. Mert tudja, a moszkvai verebek rettenetesen 
okosak. 

LÁNYI Az este egy lengyel lévetette magát az emeletr ől... Mi magya-
rok... nem teszünk ilyet... Rothbart Irma tehetséges agitátor 
volt. 

KUN BÉLA No, de jobb lesz neki, ha most a tömegegészséggel foglalko-
zik. 

LÁNYI 	Sinkó jó szónok volt. 

KUN BÉLA Valóban? Akkor most legyen író. 

SINK6 Kun elvtárs, ebben a kéziratban benne van minden élmé-
nyem. Miről írhatnék még? 

KUN BÉLA A népről. 

SINK6 Melyik népről? 

KUN BÉLA Magyarország dolgozó népér ől. 

SINK6 Én nem jártam ott már tizenöt éve. 

KUN BÉLA Nép az van mindenütt, Sinkó elvtárs. 

LÁNYI Tizenöt év. Mit számít az? Gondolja, hogy nekünk könnyebb? 

SINK6 Megőrülök. A magyar dolgozó nép Magyarországon van. 
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KUN BÉLA Én mondom magának: népet mindenütt talál. 

LÁNYI Tizenöt éve minden éjjel Budapestről álmodok. 

KUN BÉLA Azt is megtalálod mindenütt. Egyébként fogalma sincs, 
mennyire öгшi k, hogy egyszerűen az íróságot választotta, 
szinte kedvem lenne megölelni... 

LÁNYI 	Ervin elvtárs elhatározása teljesen helyénvaló. 

KUN BÉLA A szűkebb értelemben vett politikai munkát bízza csak 
ránk, mi ebben itt úgy feltaláljuk magunkat mint hal a vízben, 
méghozzá már egy évtizede, amiért is érthet ő , hogy kialakult 
már-a kopoltyúnk is. 

LÁNYI Nekünk szükségünk van írókra. 

KUN BÉLA Óriási mennyiségben. Ezt majd szépen oroszra is lefordít-
tatjuk. Százezrek fogják magát olvasni. Mint Roland-t. Mint gor-
kijt. Maga lesz a magyar Makszim Gorkij. De mindennél job-
ban annak öriilök, hogy nem a közvetlen pártmunkát választot-
ta, hanem a maga módján akarja szolgálni a forradalmat. 

SINK6 	Ezt tehát eldöntöttük. És Sarolta? Ő  hol van? 
Csend. 
Révület lehelete . Az örökkévalóság illata. 

KUN BÉLA Kívánom, hogy magára találjon, és hogy a magára találása 
folytán számunkra is becses legyen. 

LÁNYI 	Kívánom, hogy te is hozzájárulj a kulturális felemelkedéshez. 

SINK6 És Léna? 

KUN BÉLA Én mondom magának, az európai nagyvárosok mind egy 
kaptafára készültek, csak azt nem tudom, hogy nem unt már 
bele az Isten? 

LÁNYI Szervusz! 

SINK6 	Idehallgassatok emberek, elvtársak, mi van azzal az asszony- 
nyal? 

KUN BÉLA Mióta van  maga Moszkvában, kedves Sinkó? 

SINK6 Huszonegy napja. 

KUN BÉLA Jöjjön majd úgy két-három hónap múlva. 
Kún kimegy. 

LÁNYI 	Bravó, Ervin, mindent elértél az Öregnél. 

SINKÓ 	Józsi... Halgass rám... nézz ide... 

LÁNYI Nem mondanád meg, hogy minek? 
SINK6 	Léna, Czóbel Sarolta... 

LÁNYI Tudom, hogy hívják. 

SINK6 Tudod? Léna, akire úgy fölnéztünk.:. Akit Palicson meg akar 
tunk... Aki Pesten bevezetett bennünket a... Akit én zsidó 
hercegnőként szöktettem ki Bécsbe.... 

LÁNYI Drága gyerekem, majd két-három hónap múlva. Csakhogy 
akkor már nem fogsz ilyeneket kérdezni. Egyébként a Lomo-
noszov proszpekten lakik Csak hogy tudjad, hogy ne menj! 
Csend. 
Fontold meg a dolgokat. Járd körül a mi Moszkvánkat. Akad 
majd számodra is érdemes látnivaló. Te tanulékony ember 
vagy. 
Gyorsan elmegy. 
Sinkó az Optimisták lapjait szedegeti össze Kun Béla asztaláról. 

Telefon . Siвkó felveszi a kagylót . A vonal túlsó végéről orosz 
beszéd dördül. 

Ich verstehe nicht... Nye pányimáju. 
Lecsapja a kagylót. A telefon dühödten cseng . Sinkó összesze-
di a kéziratot , és kimegy. 

3. 

Sarolta  in  egy kopott karosszékben. Megérkezik Anna. 

SAROLTA Mi volt ma az iskolában? 
Anna hallgat. 

SAROLTA Szóval mégiscsak megtették? 
Anna bólint 

SAROLTA Te azonban megmondtad nekik, hogy túl kicsi voltál még 
ahhoz, hogy az apád beavasson az ügyeibe. 
Anna bólint. 

SAROLTA És nem használt. 
Anna a fejét rázza. 

SAROLTA Azután azt is mondtad, hogy te már majdnem feln ő tt lány vagy 
és hogy a Komszomollal együtt magad alakítod ki a saját 
nézeteidet az életről és a világról. 
Anna bólint. 

SAROLTA Megmondtad, hogy Sztálin neked olyan, mintha apád lenne, 
sőt annál is több. 
Anna bólint. 

SAROLTA Ez sem használt. 
Anna rázza a fejét. 

SAROLTA Egyhangúlag? 
Anna bólint. 

SAROLTA Képezelem - a kutyákat. 

ANNA Mit mondtál? 

SAROLTA „Lőjjétek le a veszett kutyákat!" 

ANNA 	Ezt az iskolai ünnepélyen hallottuk. 

SAROLTA Neked erről mi a véleményed? 

ANNA 	Ez egy szovjet pionírlány verse. 

SAROLTA És mit gondolsz róla még? 

ANNA 	ő  győzött a versenyen. Százezer pályam ű  közül, hazánk- min- 
den részébő l. 

SAROLTA És mit gondolsz róla még? 

ANNA 	Jó érzés lehet győzni. 

SAROLTA Ebben a versben Kamenyev és Zinovjev elvtársakról van szó, 
akiknek a beszédét a télen hallgattuk a Vörös téren. 

ANNA 	Amikor topogtunk abban a nagy hidegben? Nagyon muris volt. 

SAROLTA És neked mi a véleményed? 

ANNA 	Hogy minél előbb ki kell nyírni azt a trockista bandát. 

SAROLTA Helyes. 

ANNA 	És te mit gondolsz? 

SAROLTA Hogy hál'istennek befellegzik már e bandának. 
Kétségtelenül az ő  bűnük, hogy itt nem úgy mennek a dolgok, 
ahogy mehetnének. Itt jártak a barátaink. Pontosabban ismer ő-
seink. Az a baj, hogy némelyikükkel találkozok a sorban, ami-
kor levelet meg csomagot viszek Ern őnek. 

ANNA Anya, vigyázz magadra. 

SAROLTA Egyikük hagyott itt egy tojást, meg egy darab kenyeret. 

ANNA Nem vagyok éhes. 

SAROLTA Biztosan éhes vagy. 

ANNA 	Mit követett el a férjed, az apám, a Czóbel Ern ő? Miért ment 
el olyan hirtelen? Anya, engem miért zártak ki a Komszomol-
ból? 

SAROLTA Te mit gondolsz? 

ANNA 	Tanyára gyanakszom, mert trigonometriából jobb vagyok t őle. 

SAROLTA Lám, és jól tudod te azt a trigonometriát? 

ANNA 	Kitűnően. A véremben van a trigonometria. De miért zavarja 
ez a Komszomolt? Hiszen ez a tudomány fontos a politechniku-
mon. 

SINKÓ 
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*József Attila: Miben hisztek... (Utolsó versek 936-37) 

SAROLTA Te csak tartsd magad a te trigonometriádhoz. Ott mindjárt 
észreveszed, hol hibázol. Az a kár, hogy a számok lélektele-
nek. 

ANNA Hogy érted ezt anya? 
Én remekül elbeszélgetek velük. 
Még szeretet és gyűlölet is van közöttük. 

SAROLTA Edd meg, amit az asztalon találsz. 

ANNA És te hova mégy, anya? 

SAROLTA Bálba. Ropjuk mi is, ha már áll a bál. 

ANNA 	Te tudsz táncolni? 

SAROLTA Majd megtanulok. Mindannyian diákok vagyunk. 

ANNA 	Az a Tanya egy nagy mafla. Elismertem neki, hogy jobb tor- 
nász mint én, ami majd ki iš derül a tornášzversenyen. De tri 
gonometriából én vagyok a legjobb. Én megyek... 
Elszörnyedve elhallgat. 

SAROLTA Mi az, Anna? 

ANNA A VERSENYRE CSAK KOMSZOMOLTAGOK MEHETNEK! 
Sírvafakad. 

SAROLTA Nyugodj meg, Anna. Hétfőn bemegyek az iskolába. 
Anna sír. 

SAROLTA Ne sírj, majd rendbe jön minden. 

ANNA Nem jön. Semmi se jön rendbe. 

SAROLTA Honnan tudod? 

ANNA 	Kiáltva. 

Tudom! 
Csend. 
Ti tesztek tönkre mindent, amit szeretek. 

SAROLTA Anna! 

ANNA 	Hogy lehettek ilyen... - ilyen önz ők? 

4. 

Sinkó bakancsban, kopott kabátban, kezében salátává lapozott 
bedekkerrel, szimatolva jön. 

SINKÓ 	Ez vagy itt van, vagy sehol. 

PLANETÁRIUIvIŐR Itt van, és nincs sehol, ott is van, itt is van. 

SINKÓ 	Hogyan, kérem? Hát ez nem templom? 

PLANETÁRIUMŐR Az volt. Most többé nem üzemel. Ezer esztend őn át 
az emberek innen akarták kifürkészni az eget. Hát mi most 
megmutatjuk nekik. Uram, íme az égbolt, egészében és rész-
leteiben. 
Kinyílik a kommunista planetárium: a mennyezet csillagokkal 
szóródik tele. Mintha az ismeretlen a szintén kopott kabátja 
ujjából szórná őket. 
Csajkovszkij, Hattyúk tava. 

PLANETÁRIUMŐR A Merkur 88, a Vénusz meg 247 nap alatt kerüli meg 
a Napot, a Föld viszont egy év alatt, ha minden terv szerint 
megy. A Nap még 33 milliárd évig fog ragyogni, elegend ő  ez 
magának? Mi a kommunizmusig a Szaturnusz évét ő l rövidebb 
idő t terveztünk, a nagy Lenin halála óta pedig még egy Jupite-
rév se telt el. Követi, amit mondok? 

SINKÓ 	Igyekszem. 

PLANETÁRIUI R A nyári égbolt Moszkva fölött: éjfél, amikor elválik a 
nap. 
Csajkovszkij. 

PLANETÁRIUMŐR Ennek a csillagködnek a fénye félmilliárd évig uta-
zik Moszkváig. Amit maga lát, az a kambriumban történt vele, 
amikor nálunk még minden a tengerben volt, például: az am ő -
bák, ember pedig nem akadt a láthatáron, de még csak egy 
Diogenész sem, külföldi, uram, aki kereste volna. 
Azonban a Nagy Október képe, az Auróra tüzet okádó ágyú 
csövei és a Téli Palota ostroma, mindez már háromszor eljut-
hatott a legközelebbi csillagig, el is jutott, s ő t ha nem juthatott 
volna el, akkor is eljutott volna... Amikor Nikolaj Kopernikusz 
felfedezte a revolúciót, vagyis, hogy a Föld forog és a Nap áll, 
mozdulatlanul, annyira megrettent, hogy elállt a lélegzete, és 
csak a halála napján engedte meg, hogy felfedezését tudtára 

adják a világnak... Hát nem fenséges? És mégis ámítás ez, 
csakis amítás... Mert mi utazunk, uram, a sötét űrön át, az ég-
bolt pedig áll, és néz bennünket! Figyelem, hajnali három óra, 
nézze csak, hogyan lesz a csalfa Vénuszból hajnalcsillag... 
Nézze, kérem, ezt a csodálatos konstellációt, ezt a tejport, az 
égieknek ezt a lassú léptét... És maga minek a jegyében szü-
letett? Hol a maga csillaga? Nos? Elvégre maga is csak meg-
született!? 

SINKÓ 	Az ott a láthatár fölött. 

PLANETÁRIUMŐR Az ám, ha még nem született volna meg és válo-
gathatna. De nem úgy van az: a csillagok választanak bennün-
ket. 

SINKÓ Akkor hát szóljanak. 

PLANETÁRIUMŐR Szólnak azok, csak roppant bonyolult a beszédük. 
Kérem szépen: valamennyi bolygó koncentrikus körökben fut 
a központi csillag, a Nap körül, a Föld pedig, e bolygó a boly-
gók között, pillanatnyilag belebetegedett az emberiségbe. 
Amint kiléptek a napfényre, minden arról akar meggy őzni, 
hogy kivételes korban élünk, a világűr kivételes csücské-
ben... és hogy annak a szerencsétlen Nikolaj Kopernikusznak, 
aki kétségkívül orosz volt, nem volt igaza, hanem Ptolemaiosz-
nak és Arisztotelésznek volt igaza. 

SINKÓ 	És akkor visszajön ide, hogy lássa a Tejút teljes közömbössé- 
gét. Keressen magának valami más munkát, jóember, búsko-
moraknak nem való a planetárium. 

PLANETÁRIUMŐR Moszkvában az nem olyan egyszer ű . 
A függöny mögé lép és felhúzza a nagy fonográfot: 
Csajkovszkij. 

Miben hisztek ti makacs égitestek, 
hogy föllobogva 
lángokkal egymásnak nem estek 
csak kerülitek egymást óvakodva* 
Csajkovszkij. 
Milyen jól megolajozták ezt a mennyei játékszert! És milyen 
értelmetlen annak, aki nem tudja a saját jegyét. 
Minek a jegyében születtem? 
Hasznos akarok lenni. 
De ezek a csillagok bután és önz ően pislognak, 
és nem adnak megbízatást. 
Megjelenik Sarolta, jelenésként, hattyú-balerina öltözetben: 
egy lépést tesz. 
Bután pislognak, így azt sem tudhatod, hogy a fényük a saját 
juk-e, vagy a napjaiktól ered. 33 milliárd év! Mi ez az örökké 
valóság egyetlen pillanatához .képest? Vajon végleg halottak 
lennének e gonosz kozmikus törpék, vagy felragyog még vala-
mi újabb Út? 
Az égbolt csillagokkal teli. Magasztos zene. 

PLANETÁRIUMŐR Íme, itt van valahol á Föld. Egy porszemen öldössük 
egymást, uram. 
Figyelem! Virradt! - Kett ő , három: most! 
A láthatáron Moszkva körvonalai jelennek meg: 
Kreml a zászlóval. 
A hattyú-balerina kővé dermed. 
Internacionálé, egész szimfonikus zenekar. 
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De mire jó az, és minek? 

Ezt magam sem tudnám megmagyarázni. 

Mi itt, a Szovjetunióban, nem adunk ki b űnügyi regényeket. 
Bűnügyi regényeket? 

Igenis, bűnügyi irodalmat mi nem adunk ki. 

Hogy levegő , megértem. Hogy Krím, ezt is megértem. A fizi 
kát is értem, megjegyeztem, tudom követni. De az Optimisták 
nem bűnügyi regény. 

Attól függ. 

Mitő l? 

Vegyük például az utolsó fejezetet: Ölni, vagy nem ölni! 

Maga olvasta az Optimistákat? 

Informative. Ilyesmit nálunk nem lehet kinyomtatni. 

Most legszívesebben ugatnék. 

Csak ugasson. 

És ha megharapom? 

Ha akarja, akár meg is ehet. 
Feláll. 
És a lektorunknak ezt a véleményezését is megeheti. 

És Kun Béla elvtárs? És a magyar Párt? 

Komolyan. 
Miféle magyar Párt? 
Hagyjon fel e kétes dologgal. Térjen észhez, Sinkó elvtárs! 
Zdravsztvujtye. 

Viszontlátásra. 

Minden jót. 

Sinkó és Irma ágyaikban fekszenek a siváran szerény hotel-
szoba két szögletében. Moszkva. 

Álmos vagy, Mici? 

Nem mondhatnám. 

De fáradt, az vagy!? 

Meglehetősen. 

De nem alszol. 

Látod. 

Mióta vagyunk Moszkvában, Mici? 

Holnap lesz két hónapja. 

Boldog vagy-e, legalább úgy, módjával? 

Nem vagyok. 

De azért, ugye, jó, hogy itt vagyunk? 
Irma hallgat. 

Gondolod, hogy valahol másutt talán jobb lenne? 

Jó, hogy itt vagyunk. 
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Sinkó letérdel. 
A fény egyre erősödik. 
A varázslat megtörik. Munkafény. 
Maga az a Sinkó Ervin? 

SINKÓ Igen. 

PLANETÁRIUMŐR Jelentkezzen a Moszizdatban. Nyolcszázkilencven- 
nyolcas szoba, Jonov elvtárs. Szó esett a maga könyvér ő l. . 

sINKÓ Nyolcszázkilencvennyolc?.1898 a születésem éve. 

PLANETÁRIUMŐR Akkor boldog születésnapot kívánnék, ha Moszk` 
vában most nem lenne éjszaka. Lehet, hogy egy kicsit megzavarta 
a planetárium. Mondtam, hogy ámítunk! No, azért ne csókolgas-
son. Én itt csak tekergetem a fonográfot, és gondját viselem ennek 
a mennyboltnak egészében és részleteiben. 

5. 

Jonov elvtársnak, a nagy kiadóvállalat f őszerkesztőjének irodája 
keresztmetszetben. Sinkó az előszobában a titkárnőjével tárgyal. 

TITKÁRNŐ  Nem, Jonov elvtárs nincs az irodájában. 

SINK6 Ez teljesen kizárt dolog. Én szabályos meghívót kaptam a legma 
gasabb fórumtól, és most kiderül, hogy az ördög küldött Bel-
zebubhoz. 

TITKÁRNŐ  Nekünk ehhez semmi közünk. Itt mindennek meg van 
a rendje-módja. Az ördögnek itt semmi keresnivalója. 

SINKÓ És hol van Jonov elvtárs? 

TITKÁRNŐ  Krímben. Üdül. 

SINKÓ A múltkor nem említett semmilyen üdülést. Bár panaszkodott 
a rossz egészségi állapotára. Csak nem halt meg Jonov elvtárs? 

TITKÁRNŐ  Akár igen, akár nem, de nincs itt. 

SINKÓ Az a rendkívül hasonló személy tehát, akit az imént ide láttam 
bejönni, az Jonov elvtárs hasonmása lenne? 

TITKÁRNŐ  Maga kémkédik.a főszerkesztőnk után? 
Jonov elvtárs, aki hallgatózik, leguggol az asztala mellé. 

SINK6 Veszélyes életet él, tehát feltehet ő , hogy az illető  elvtárs Jonov 
elvtárs dublőrje. Kétli elvtárs? Kétlem, hogy valaki más lehetne az 
a kétlábú!? 

TITKÁRNŐ  Az elvtárs még sértegeti is a főszerkesztő  elvtársunkat? 

SINK6 Van, ahogy van. Mindannyiunknak jogunk van kétkedni és ezért 
kár kétségbeesni. 

TITKÁRNŐ  No, csakhogy észhez tért! Viszontlátásra! 
Sfnkó a titkárnő  háta mögött berohan a szobába. A titkárn ő  felsi-
kolt. 
Sinkó észreveszi Jonov elvtárs kopasz tarkóját. 
Jonov elvtárs nyög. 
Csend. 

SINKÓ Jonov elvtárs! 
Jonov nyög, de nem szólal meg. 

SINK6 Jonov szerkesztő  elvtárs! Kedves kolléga! 

JONOV A levegő ... Itt, lent hűvösebb, mint ott fönt. Erre tanítanak a fizika 
alaptörvényei. 
Sinkó négykézláb odamászik hozzá. 

SINK6 Teljesen igaza van... Tökéletesen megértem magát. 

JONOV Nagy a hőség itt nálunk, Moszkvában. Miért is nem utaztam el 
Krímbe. 

SINK6 Elutazhatott volna, Jonov elvtárs, de én oda is utána mentem volna. 

JONOV Krímbe? 

SINK6 Természetesen. Én tartom magam a megállapodáshoz. A talállca 
az találka. Krím az Krím, a levegő , az levegő . 

JONOV A fizika pedig fizika. 

SINK6 Pontosan. 

JONOV Látom már, maga értelmes ember. 

SINK6 Író. 

JONOV Minek? Ilyen értelmes, és mégis író. 

SINK6 Nézze, maga mint kiadó és szerkeszt ő  a levegővel foglalkozik. Én 
viszont bohém létremre írok. 
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Végre. Mert ugye nagyon-nagyon vártunk rá. 

Mire? 

Ana, hogy itt legyünk. 
Az ablakban megjelenik a kerek telihold . A szobát halvány, 
kékes fény önti el . Sfnkó egy újságot csavar össze , távcsövet 
rögtönöz. 

Mici, látod te is azt, amit én? 

Te mit látsz? 

Úgy általában véve, legáltalánosabban mit látsz? 

Az ilyesmit nem lehet látni. 

Úgy találom Mici, hogy az utгbbi időben nagyon gondterhelt 
vagy. 

Még annál is rosszabb, mon vieux. Elsüllyedtem. 

Holt tenger: esetleg halott kagylók, hüllők. 

Ez a te vonzalmad a csillagászat iránt már kezd betegesen ér-
zelgős lenni. Romlik. 

A fényes Semmi, amely mindenek tetejében kiemel bennün-
ket, elbűvöl — s olykor az ébredés pillanatában a tudat kialszik 
az aszfalton egy véres kupacban, azoknak a szeme láttára, akik 
nem holdkórosok. 

És még csak nem is lengyelek. 

Szóval te látsz? 

Látok, Ervin. 

Akkor talán vájjuk ki, Mici a felesleges szemeinket? 

Épp azt tesszük, mon vieux, mon amour! 

De az ég szerelmére, Mici: nem gondolod, hogy unalmas len-
ne a paradicsomban élni? 

De igen. Azonkívül a lifiboyok, a portások et cetera, ott bizto-
san nem tudnak magyarul. 

No, lám. A kommunista angyalok bizonyára unalmas lények. 

Habár a paradicsom klientélája nemzetközi, a Talmud nem va-
lami jó belépő  az örökkévalóságba. 

Ne: Tetejébe azok kommunista angyalok. 

És annyian vannak. 

Lám: vajon ők, a makulátlanok, a súlytalanok, a testetlenek, 
akiknek egyetlenegy eszménye az Atya, vajon elférhetnek-e 
valamennyien egy tű  hegyén? 
Elméletileg igen. De egyesek lehullanak. 

Lám, az a lengyel Ikarusz, a Lux szálló lakója, aki repiilni akart 
Moszkva fölött, s végül is ki-de-luxálta magát a mennyország-
ba. 
Sfnkó ül az ablaknál. 

Tudod, mi ebben az érdekes, mon vieux, Ervin? Hogy te meg 
én nem találkoztunk azzal a szerencsétlennel. " 

Tudom, mi az érdekes: ennek ellenére, gondolatban, még 
éjszaka is, ennek a szabadesésnek az ívét követjük. 

Őriilt volt. 

Trés malad volt. 

Chizophrenie. 

Progresszív repülési szind хóma. 

Er leidete von... pszichoanalízis. 

Freud és Trockij úr, Chopin és a varsói Szűzanya;  elküldték a 
halálba. Meg valami marsall, akit Csehországban sörként fo-
gyasztanak: Pilsudski. 

A magyaroknál ez felesleges. 

Igen. Mi ezt ok nélkül csináljuk és gyorsan. 

Mi több. Horthy néhány ezret meg is akadályozott ebben. 

Azzal, hogy főbe lövetteóket. 

Szóval, őrült volt. 

Igen-igen őrült, kedvesem. 

Akkor hát ezt megmagyaráztuk 

Mi több: mi ezt tökéleštesen meg is értjük. 
Virrad. 

IRMA 	Akkor jó. Minden jó lesz, nem igaz? 

SINK6 Jó lesz, drágám. 

IRMA 	Akkor hát gyere, mon amour. 
Sfnkó odamegy hozzá 
Mosakodj meg, te bugris. 

SINK0 	Nincs víz, kedvesem. Ne rabotáet. 
Most tehát úgy szerelmeskedünk, we sha ll  make love, mint a 
rabocsij klasz, s nem úgy, mint a holdkórosok. 

IRMA 	6, istenem: a munkások is zuhanyoznak. 
Most jött rád, reggel? 

SINK6 Mondom neked: az osztály ereje most duzzad munkára. 

IRMA 	És ha én azt mondanám, hogy ne rabotáet? 

SINK6 	Rajta, próbálj meg! 
Sötétség. 
Reggel. 

IRMA 	Te ezt határozottan jól csinálod, kedvesem, és ez az a pillanat ;  
amikor létezem azáltal, hogy. süllyedek a semmibe. Zuhanok 
felfelé. 

SINK6 Erdei vadak vagyunk. 

IRMA 	Nem, mi moszkvai vadak vagyunk, mon vieux.. 

SINK6 	Két szerencsétlen állat vagyunk. 

IRMA 	Hagyjuk, kérem, a sirámokat. Csak semmi sajnálkozás. Va- 
gyunk, amik vagyunk. Mást nem tudok elviselni. 

SINK6 Igazad van. Egyébként a mi .kommunizmusunk mindenütt egy-
formán jó volt. 

IRMA 	Tehát felejtsük el, hogy Moszkvában vagyunk? 

SINK6 Ezt én nem mondtam. Még nem. 
Távolból harmonikaszó. Az Internacionálé hangjai. 
Én inkább lyukat fúrnék a földbe, hogy abba kiabáljam bele, 
semhogy neked ilyet mondanék. 

IRMA 	De hiszen mondtad, Ervin. 

SINK6 Mikor? 

IRMA 	Az éjjel, ma reggel, tegnap, holnap. 

SINK6 	Nem. Lehet, hogy már én is bolondulok, mint az a lengyel, de 
még tudom, hogy mit beszélek. Ha majd csakugyan azt mon-
dom neked, akkor meg is mondom, hogy mondtam. És tu-
dod-e, honnan tudom, hogy mit beszélek? 

IRMA 	Roppant érdekel. 

SINK6 Az előbb azt mondtam, még most is hallom magam: nincs víz, 
ne rabotáet. 

IRMA 	Na és, akkor mi van? 

SINK6 	Az, hogy nincs víz. Ettől azonban továbbra is kommunisták 
maradunk 

IRMA 	Mosd meg a fogad teával. 
Mindent elborít a harmonikaszó. Internacionálé. 

7. 

Sarolta körül kinyílik egy fehér , csehovi szalon. Hatalmas, régi 
fonográf . Rózsaszínű . Irma és Sinkó a terem egyik oldalán, Sa-
rolta viszont háttal nekik, a terem túloldalán. Nyájasság lát-
szata . Szovjet pezsgővel teli poharak . Sarolta és Sinkó beszél-
getése a többiek feje felett folyik. 

SAROLTA Szóval így! Te is eljöttél Moszkvába. A Lányi Józsi pedig itt is 
született. No, és hogy utazott, Sinkó elvtárs? Milyenek a be 
nyomásai? 

SINK6 Minden olyan szörnyen nagy. 

SAROLTA Helyes meglátás. Nem gondolja, hogy az emberek rosszul 
öltözöttek? 

SINK6 Az emberek fel vannak öltözve, Léna. 

SAROLTA Helyes. Csak a király mezítelen. 

SINK6 Léna. 

SAROLTA Helyes. Te félsz: Ez pontos megérzés. 
Irma valamit Sfnkó fiilébe súg. 

SAROLTA Ő  kicsoda? 



SINK6 	Rothba t Irma. 

SAROLTA Velünk volt? 

SINK6 De Léna, hiszen ez Irma, Mici! 

SAROLTA Az agitátor. 

LÁNYI 	Gyújtsunk rá! Dohányra szottyant kedviink. 

SAROLTA Hol taaltál rá? 

Pesten. 

Később? 
Bécsben. 

Italra szottyant kedvünk. Igyunk egyet, elvtársak. 

Úgy látszik, megint vihar lesz. 

Az orosz klíma semmire se való. 

Ezt meg honnan szedi? 

Csehovból. 

Olvasson új könyveket. Addig is, amíg a régieket meg nem 
tisztítjuk a trockista szeméttől. Mit tehet az éghajlat arról, hogy 
rossz? 

Egyetértek. 

Nekem ez a mi orosz éghajlatunk egyszer űen a legoroszabb. 
Tökéletesen megértem önt. 

SAROLTA Olyan iszonyúan apró ez az asszonyka. 

SINKÓ 	A szív logikája ezzel nem törődik. 

SAROLTA Tehetséges agitátornő . Engem példáШ, engem meg fognak 
ölni. 

SINK6 	Ki fog megölni, Léna? 

SAROLTA Még nem tudom. Lehet, hogy te. 

SINKÓ 	Én biztosan nem foglak megölni, kedvesem. 

SAROLTA A dolog úgy áll, hogy az én szegény Annámat ma délel őtt 
kidobták a Komszomolból. Ez így helyes, Sinkó. A Kommunista 
Ifjúság tisztítja sorait a trockista banditák fattyaitól. 

SINKÓ Mi van veled, Léna? 

SAROLTA Az van, hogy kikészültem. 

SINKÓ 	Léna, mit tettek veled? 

SAROLTA Az ég szerelmére, el se jössz megnézni? 

LÁNYI 	Kártyára szottyant kedvünk. Firsz, asztalt ide. 

EMBER A levegő  tele van villamossággal. 

MÁSIK Egyelőre, jó ember, egyelőre semmi haszon belőle. De a har-
madik ötéves tervben a klíma, ez az orosz, teljes egészében 
ugyanúgy a közjónak fog szolgálni, mint napjainkban a Dnye-
per vize. 

EMBER És addig olvashatjuk-e Csehovot? 

SINKÓ 	Nem. A kommunista értelmiségi kötelessége itt és most, hogy 
ne hívja fel magára az állami szervek figyelmét. Nyakig vannak 
azok e nélkül is a munkában. 

SAROLTA Jól felmondtad a leckét Sinkó. Mindig is gyorsan megtanultad, 
amit elébed raktak. Gyorsan gondolkozol E rvin. Az elsők kö-
zött jutsz el odáig, ameddig szabad. Azután unatkozol. 

SINKÓ 	Irma és én úgy találjuk, hogy a mindennapi élet itt roppant ér- 
dekes. 

SAROLTA Mióta vagy itt? 

SINK6 Három-hónapja. 

SAROLTA Én tizenhárom éve. As én kis Annám most tizenkét éves, és 
a bolseviki elsőszülöttek közé tartozik. A korai kommunista an-
gyalkák közé. I;ehet, hogy ő  fog megölni. 

SINK6 	Mit tettek veled, Léna? 

SAROLTA Kik? 

SINK6 	És ti mit tettetek? 

SAROLTA Kik? 

SINK6 Te és Ernő . 
SAROLTA Társulj a kártyázókhoz. Még felhívjuk az állami szervek fi-

gyelmét. 

SINKÓ 	Mi történik itt, Léna? 

IRMA 	Meleg van. Nyissunk ablakot. 
Megjelenik a tánctanár , frakkban. 

EMBER Ez lesz az est fénypontja! 

MÁSIK Adjatok még abból a pezsg őbő l! 

LÁNYI 	Táncolni szottyant. kedvünk. Táncoljunk hát! 

TÁNCTANÁR De csak kultúrember módjára. Ügyeljünk, kérem, a tak-
tusra és a fórmára. 

SINK6. Mit vétett Ern ő? 

TÁNCTANÁR A charleston, elvtársak és elvtársnők, a legvidámabb 
tánc, és a zenéje mindig nagyon vidám, míg az amerikai jazz 
néha szomorí is lehet... Mint Afrika. Lazítsanak, kérem! Ez 
most a direktíva. Amióta a szovjet tisztek szégyent vallottak 
azon a diplomáciai bálon Ankarában, azóta mindenfelé táncol-
ni tanulunk! 

LÁNYI 	Szenvedély kell a charlestonhoz! 

SINK6 Léna,miéп  deportálták Ernőt? 
A társaság a tánclépéseket gyakorolja . Sarolta szintén. 

TÁNCTANÁR Kiváló lábmunka! Ve ry  good steping. Yes indeed. 

SAROLTA Szegény Emő  át akarta szervezni az osztályát, és másmilyen, 
praktikusabb rendbe akarta rakni a könyveket. 

SINKÓ És ezért? 

SAROLTA Később viszont meg akarta mérgezni a donbaszi bányászokat. 
A társaság ropja a charlestont. Sarolta kiijönválva, EGYEDÜL 
táncol. 

SINKÓ Ugyan, az Ernő  a légynek se ártana. 

SAROLTA Újabb méregkever őket talált, akik azután még sok megmér 
gezhető  bányászt talaítak. Ernő  gyülölte a bányászokat. Men-
thetetlen volt. 

SINKÓ 	Mit tettek veled, Léna? . 
Sarolta teljesen magára hagyatva , oldalt áfl , és kiáltja: 

SAROLTA Ég veled, esthajnalcsillag. Ég veled, női planéta. Hova jut-
tattál? És ti is, sötét vizek felett tovasuhanó századok, és te is, 
madár, felszállni nem fogsz sohasem. Hüll ők, madarak és ti, 
állhatatos bolygók - én nem lettem, én nem voltam. 
Hüllők, madarak s ti állhatatos bolygók - ennek ellenére, min- 
dennek ellenére, ÉN NEM VAGYOK ELLENSÉG. 
Öltözködik , előveszi púderesdobozát , és közömbösen púde-
rezni kezdi magát . Mögötte , stílbútorokból és libériás sze-
mélyzettől köriilvéve táncolnak az emberek. 
Két GPU-s is jelen van, bőrkabátban pisztollyal az övükön, így 
tancolnak. 
Sarolta az előtérben sminkel. 

SAROLTA Nem. Nem látom Júdás bélyegét. A drága Ernő  is tudna így 
táncolni. Sőt, elegánsabban is. Hiszen ő  igazán ért a zenéhez. 
A hegedűhöz. 
Sarolta charlestonritmusban képzeletbegy heged űn játszik. 
A hegedű  a távol levő  Ernővé változik. 
A kis Anna fejévé. 
Esküvői ünnepséggé. 
sarolta , miután a zene elhal, és mögötte a csendben tovább 
táncolnak az emberek, mélyen elgondolkozva: 
És ha mindez nem egyéb, csak Leninnek egy rossz álma, ki 
lesz az, aki felébreszti Lenint? 
Mennydörgés. 

SAROLTA Én pedig őrfúlt magyar költőnő  lettem. Ervin, miért olyan nehéz 
ez az orosz nyelv? Te megtanultál oroszul? Miért olyan nehéz 
neklnk, magyaroknak az emberiség minden nyelve? 

TÁNCTANÁR Csak vidáman! Lazítsunk! Nem gondolni semmire! Miért 
engednénk át ezeket az édes önkíviúleteket egy rothadt, ha-
nyatІó társadalomnak? Miért ne tanulhatna meg táncolni egy 
fiatal, feltörő  társadalom is? Táncoljunk, emberek, lazítsunk! 
Charleston a nagy fonográfból. 
Kéz kezet, ajak ajkat keressen. Vigadjunk, elvtársak! 

SINK6 	Józsi, tartsd az ütemet, az ütemet! 

IRMA 	Esetlen medvék vagytok. Olyan meleg van itt. 

EMBER Villamosság. Ezt le kell az embernek vezetni magából. 

SAROLTA Hát nem jöttök ide hozzám, magyar communardok, hozzám, 
az őrült magyar költőnőhöz? Hozzám, a puszták gyermekéhez, 
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9. 

Tengerparti föveny Odesszában. Hajnal. Bábel, Sinkó, Sinkó-
né Rothbart Irma. 
Hullámok zaja. 

Remek ötlet volt, Iszaak Jemanuilovicsom, kijönni abból a vi-
lágforradalommal teli, füstös szobából. 

Megállt a szél. 

Iszaak Jemanuilovics, mi soha nem felejtjük el, hogy maga mi-
lyen aranyos volt, és hogy vezetgetett bennünket a gyerek-
korán át, ezekben a zsidónegyedekben, ezeken a fövenyeken, 
ezekben a zsinagógákban. Igaz, Irma? 

Azt hiszem, Bábel nagyon fáradt. 

Már magamhoz is tértem. 

Mindjárt virrad. 

Ervin Iszidorovics, nehogy rázendítsen itt nekünk az Interna-
cionáléra. 

Én nem tudok énekelni. 

Így körül lehetne gyalogolni az egész Fekete-tengert. Egy-két 
hónap múlva ismét itt lennénk Odesszában 

Sehol nem láttam még ennyi homokot. 
Leveti a szandálját. 
Meleg és folyékony. 
Gyerünk, te vagy a fogó! 
Elszalad. 

Mint valami kislány. Sinkó elvtársnőnek túl sok a feladata a for-
radalmi szovjet egészségügyben, és nem ér rá feln őni. 

Gyerünk, Iszaak Jemanuilovics, most te is fogva vagy. 
Ledobják a zakókat. Irma eldobja a plédjét. 
Vihognak. 
Korai napfény ragyogja be az odesszai partot. 

Megfürödjünk? 
A hullámok felé indulnak. 
Irma lehajol, és egy döglött madarat emel ki az iszapból. 

Sirály. 

Dobd el. 
Irma továbbra is tartja a sirályt. 

A hullámok olykor ilyesmit is kivetnek. 

Dobd el. 

Minden undor nélkül. 
Olyan kicsi. 

Csókold meg, csókold meg. 

Nagyon baljóslatú dolog, mondanák erre a zsidók. 

Add ide. 
Félredobja. 
Bábel egy Pravdát vesz fel a homokból. 

Régi? 

Három napos. 

No, úszunk egyet? 

Éhes vagyok. 

Három napos. Szóval ma lesz. 
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hozzám, a hun istennőhöz, hozzám, gyerekkorotok nimfájához? 
Bélpoklos vagyok talán? 
Ha én bélpoklos vagyok, akkor ti vagytok maga a ragály. 
Ha én halott vagyok, akkor ti nem is éltetek. 
Keblét lemezteleníti, karjait kitárja: 
Ervin, Józsi, hát nem jöttök ide? Hát nem jó a Palicsi-tóban fü 
rödni? 

TÁNCTANÁR Így ni, kicsikéim. Most pedig partnercsere. A lányok egy 
kicsit emeljék meg a szoknyájukat. Csak amennyire a szemé-
rem engedi. Jegyezzétek meg elvtársak, a szemérmetesség 
elbűvöl. 
Úgy. 

MÁSODIK VENDÉG Ki mondja, hogy az orosz klíma nem jó semmire? 
Bennünket például most le fog h űteni. 

8.  

Sarólta karosszékben  ill.  Az ölében vaskos szótár. Anna jön. 

SAROLTA Hogy volt az iskolában? 

ANNA 	Mint általában. 

SAROLTA Kaptam egy kis munkát. Fordítást. 

ANNA 	De hiszen ez jó hír. 

SAROLTA Tele vagyok jó hírekkel. 

ANNA 	Mennyit kaptál? 

SAROLTA Annyit, hogy abból nem esszük magunkat betegre, gyerekem. 
Anna fölveszi az asztalról a röplapot. 

ANNA 	„Takarékoskodj a gázzal!" 

SAROLTA Egész délután ezen töröm a fejem. 

ANNA 	Ennyi az egész? 

SAROLTA De jól hangzik: takarékoskodj a gázzal! 

ANNA 	Ennyi az egész? 

SAROLTA Képzeld, ha én ezt úgy fordítanám, hogy pazarold a gázt! 
Nekik a magyar nyelv, akár a hottentotta. Szóval képzeld el, 
hogyha tő lem, a trockista bandita feleségét ől a városnegyed, 
ahol a magyar emigráció él, ellenutasítást kapna: pazarold a 
gázt! Pazarold a gázt itt és most, és holnap, ha lehet, találj még 
egy hozzád hasonlót, és pazaroljátok, pazaroljátok a gázt! 

ANNA 	Te megőrültél. 

SAROLTA Ezek szerint megbíznak bennem. 

ANNA 	Így kell felfogni. 

SAROLTA Tehát? 

ANNA 	Tanfát ma kizárták a Komszomolból. 

SAROLTA Ez jó hír? Téged most visszavesznek? 

ANNA 	Hova gondolsz? Csaknem a fél osztályt kidobták már a Kom- 
szomolból. 

SAROLTA Meglehetősen nagy ott a huzat, abban a ti Komszomolotokban. 

ANNA 	Nem borzasztó ez, anya? 

SAROLTA Tudom is én. Ha majd mindenkit kidobnak, akkor meglehető -
sen magányos lesz az a Komszomol elvtárs. 

ANNA 	Te megőrültél. Valóságos gyerek vagy. 

SAROLTA Azt már nem. Kett őnk közül te vagy megbízva, hogy gyerek 
legyél. 

ANNA Te semmit nem értesz, anya? 

SAROLTA Te vagy az én kommunista angyalkám. 

•ANNA 	Anya, hát nem borzasztó, hogy a Szovjetuniónak ennyi bels ő  
ellensége van? 

SAROLTA De igen, elszaporodtak ezek a férgek. 

ANNA 	Hát te már képtelen vagy logikusan, trigonometrikusan gon- 
dolkodni? 

SAROLTA Én, Annám, amolyan költ ői lélek vagyok. 

ANNA 	Kedves mama: mivel mi ketten trockista férgek vagyunk, nem 
az lenne-e a kommunista kötelességünk, hogy öngyilkosok le-
gyünk? 
Sarolta maga elé mered. 
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ANNA 	Nem gondolod, hogy akkor a Szovjetuniónak kett ővel keve- 
sebb lenne a belső  ellensége? 
Sarolta tompán bámul. 

ANNA 	Mama drága, hát nem az lenne a legjobb, ha most szépen ki- 
mennénk egy derűs és céltudatos téli sétára és szépen bele-
gyalogolnánk a Moszkva folyóba? 

SAROLTA Én inkább a Dunának mennék. 
Sarolta megragadja Annát, és magához szorítja. Most legyek 
öngyilkos, amikor lányom született? 
Ölelgeti és ismételgeti. 
Még valamit el kell mondanom neked: felajánlották, hogy le- 
gyek villamosvezet ő . Ma egymást érik a jó hírek. 



A játékot előre eltervezték, menetrend szerint. 

Hogy érti ezt? 

Velíink a következőképpen lesz: ha elég gyorsan összeszede-
lőzködünk, még kapunk jegyet a szamaljotra, ha nem, akkor 
megyünk vonattal Kijevig, és ott majd akad valami Moszkva 
felé. 

Akad ám, de a torkunkon, kedves Iszaak Jemanuilocsom, én 
vörös lovasom. 

Máris migrénem van. 

És senki nem kérdezi, hogy veszed-e a lapot vagy sem. 

Eszembe jutott. 

Micsoda? 
Odessza. 
Hullámok csapkodják a fövenyt. 

„Lőjétek le a veszett kutyákat"! 

„Venn Judenblut spritzt..." 

A küldöttek felállnak, viharos taps! 
Ezt a benyomást kelti a hullámverés. 

Figyeljetek csak, Kaliban eloldozta az elemeket. 

Butaság, kedveseim, az elemeknek ehhez semmi közük. A ten-
ger ezelőtt is létezett s ezután is létezni fog. 

Fogózzunk össze, így! 

Rajta, az elemekbe! Ó, Áriel! 
Elindulnak a tenger felé. Az megdühödik. 

Lássuk hát, át tudunk-e kelni mi is a tengeren, mint az isten fia. 

Hiszen fni is hiszünk, akárcsak ő . 
Bábel hirtelen kitépi magát. 
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Ó, kedves, aranyos Iszaak Jemanuilovics, rettenetesen nyugta-
lanít bennünket. 

Engem is, de... 

De? 

A kettő  nem ugyanaz. 

Természetesen. Csak kellemetlenül hasonlítanak egymásra. 

Mi lesz velünk, gyerekek? 

Egyáltalán nem érdekes. 

Mit akar ezzel mondani? 
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SINKÓ 	Jócskán ittunk. 

IRMA 	Akadt néhány érdekes ember. 

BÁBEL 	Három nap: kedd... csütörtök. Ma lesz a kivégzés. 

IRMA 	Kivégzés? 

BÁBEL 	„Lőjétek le a veszett kutyákat!" Ezt üzeni egy tizenkét éves 
kislány. 

SINKÓ 	Chien enragé... 
BÁBEL 	Mit beszél maga, E rvin Iszidorovics? 

SINKÓ 	Voltaire nyelvére fordítom a kis szovjet pionírlány költ ői véná- 
jának ezt a megnyilatkozását. 

BÁBEL Ez egyszesmind Robespierre nyelve is. 

IRMA 	Mert a nyaktiló poliglotta, kedves... ügyefogyottjaim. 
Zokog. 

SINKÓ 	A forradalom pedig hallgat. 

BÁBEL 	Ervin Iszidorovics... a legutóbbi per idején ismét visszaállí- 
tották a jogorvoslat lehet őségét... Sztálin meg is kegyelmez-
hetna Zinovjevnek. 

SINKÓ 	És vajon miért kegyelmezne meg Joszif Viszarionovics Zinov- 
jevnek? 

IRMA 	A tenger soha nem olyan illatos, mint kora reggel. 

BÁBEL Az a füveknek köszönhet ő , asszonyom, és bizonyos algáknak. 

SINKÓ 	Zinovjev trockista ügynök, és veszett kutya, aki az életére tört. 

BÁBEL 	Ennek az apró sötétbarna fűnek csodálatos az illata. 

SINKÓ 	Pedig Zinovjev régi bolseviki volt. 

BÁBEL Ez a kagyló pedig zúg, kedves Sinkóné, méghozzá olyan er ő - 
sen, hogy a lakója bizonyára semmi mást nem hall. 

SINKÓ 	Sztálin nem irgalmaz Zinovjevnek, és Zinovjev se irgalmazna 
Sztálinnak. Ugyanennél az oknál fogva Robespierre se irgal- 
mazott Dantonnak, habár egyébként csodálta őt... 

BÁBEL Ezt a füvet az öregasszonyok szedik köszvény ellen. 

SINKÓ 	Nagyra becsülte a szónoki tehetségét és különösen az életsze- 
retetét. 

BÁBEL 	Azért is fosztotta meg az élett ő l... 

SINKÓ 	Bejelentem, hogy vége a nyárnak! 

IRMA 	De Ervin, hiszen alig, hogy megérkeztünk. 

BÁBEL Egyetértek. Asszonyom, vigye magával ezt a kagylót odesszai 
emlékként. 

IRMA 	Kedves Bébel elvtárs, igazán aranyos volt hozzánk. 

BÁBEL Kérem, én örvendek, ha valamiben a kedvükben járhattam. 

IRMA 	Ma ragyogó napsütés lesz. 

SINKÓ 	Hogyne, hiszen a nap nem olvas újságot. 

BÁBEL 	Látja, ha történetesen nem erre jöttünk volna... itt ritkán ta- 
lálni újságot... Itt van magának is egy kagyló, Ervin Iszidoro-
vics. 

SINKÓ 	És húzza a fülére. Kedves Babel, nekem rendkívül tetszik az, 
ahogyan maga bánik velünk. 

BÁBEL Kérem, kérem, ilyen kagylót Odesszában bizonyára millió-
szám lehet találni. 

SINKÓ 	Remek: a világ mint az állattani múzeum főosztálya. No, gye- 
rünk, felmondjuk a hotelban a mi meleg, illatos, fekete-tengeri 
anyaméhünket, köszvényellenes fűvel kitömött párnáinkat. 

BÁBEL Úgy bizony! Ideje lesz végre megszokni ezt az er ős, grúz teát. 

SINKÓ Irány Moszkva! 

BÁBEL somolyog. 
Képzeljétek, uraságotok, mit érezhetett Napóleon, amikor ezt 
kimondta. 

IRMA 	És mit érez majd a „Le Führer"! 

BÁBEL Irma, Irma, még tréfából se mondjon ilyet! 

SINKÓ 	De kedves Babel. Ott „zsidóvér fröccsen", itt meg „veszett ku- 
tyákra vadásznak' .. . 

BÁBEL Ez más, kedveseim, maguk ezt nem értik... 

SINKÓ 	Hál' istennek. 

BÁBEL Magukat ez nyugtalanítja. 



Butaság! Maguk valóban azt hiszik, kedveskéim, hogy valaki is 
észrevenné, ha mi eltűnnénk? 

‚szak Emmanuilovics, elrontotta a poént. 

Egyébként a tézis érdekes: senki sem venné észre, ha elt űn-
nénk, s mégis szüntelenül láb alatt vagyunk Hogy lehet a ket-
tőt össze-
egyeztetni? 

A delegátusok felállnak viharos taps! 

Majd helyre jön minden. 

Éneklik az Internacionálét. 

Iszaak Jemanuilovics! Bennünket halomra l őnek, mint a nyu-
lakat. 

Butaságok A tengernek ehhez semmi köze. 

Ha most hatmillió zsidó elindulna az isten fiának nyomdokain — 
És eltűnne a Csatoméban, vagy a Fekete-tengerben, vajon ak-
kor a többiek, a fajtiszták milliói és a makulátlan szovjet embe-
rek milliói élve maradnának-e a partokon? 

Mifelénk hogy hívják a csajkát? 

Ne erőlködj. A fejedbe szalad a vér és a migrén még fokozó-
dik 

Gyerünk, zsidók! 

A csajka az annyi, mint sirály. 

Eszembe jutott. 

Mi jutott eszedbe? 

6, micsoda emiékezési roham! 
Annak az újságnak a neve: Pravda, az pedig annyi, mint igaz-
ság! 

Valóban, Ervin Iszidorovics, nem szeretnék a b őrében lenni 
holmi trockista banditának, aki most összetalálkozna magá-
val az odesszai parton: 

Pedig azt kellene mondani: ó, csajka, min ő  biiszkén hangzik 
ez! 

Lekéssük a reggelit. 

6, micsoda étvágyroham! 

Kedves, drága Iszaak Jemanuilovics: hajlandó lesz-e tanús-
kodni az ügyemben? 

Az isten előtt. 

Bíróšág. 

Megnyitom a tárgyalást Sinkó E rvin jugoszláv állampolgárnak 
a moszkvai MOS-film elleni keresete ügyében, a szerződésbeli 
kötelezettségek állítólagos megszegése miatt. Az ügyfél, neve-
zett Sinkó Ervin nem állt el a vádtól? 

Eszem ágában sincs. 

Máskülönben hogy van? 
Sinkó széttárja a kezét. 
Kérem a MOS-film védőjét. 
Az ügyvéd könnyedén meghajol. 
Az ügyfél tanúja, Iszaak Jemanuilovics Babel elvtárs. 
Babel félrenéz. 
Máskülönben hogy van? 

ÜGYVÉD Köszönöm kérdését, kit űnően. 	. 

BÍR6 
	

Mondják, elment maguknak az eszük!? Hát nem tudják, hogy a 
szovjet igazságszolgáltatásnak pillanatnyilag fontosabb dolga 
is akad? 

ÜGYVÉD Én erre felhívtam az ügyfél figyelmét. 

SINKÓ De hiszen ez egy szokványos, hétköznapi ügy. 

BÍRÓ 
	

Maga előbb kérjen szót. Most tessék. 

SINK6 
	

Azt mondtam: az ügy teljesen világos. Itt a szerz ődés, azután az 
én megrendelésre készült munkám, azután a tény, hogy ez az 
én munkám valami titokzatos oknál fogva... 

BÍR6 
	

Kérem, csak ne szaladjunk a rúd elé. Tartsa magát a tárgyhoz. 

SINKÓ 
	

Tartanám én magam, de a tárgy, tiszteletdíj formájában, egy- 
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szerííen ki nem siklik a kezem közül. Érti, bíró elvtárs? Itt egy 
szerűen arról van  szó, hogy nem tettek eleget a kötelezettsé-
güknek, hogy egyoldalúan... 

BÍRT 	Most viszont maga az, aki ítélkezik. Pontosan azt teszi. Hát ki itt 
a bíróság? Maga vagy mi?! Kérem szépen: tessék talán ideülni 
a helyemre, én majd oda állok a maga helyére, jó? 

SINK6 Végeztem. 

BIRI 	Akkor rendben. 

SINKÓ Azt akarom; hogy fizessék meg amegrendelt munkát. Ennyi az 
egész. 	 . 

BÍRÓ 	El fogom távólítani a teremből. 
SINKÓ Hallgatok 

BÍRÓ 	Átadom aszót a MOS-film képviselőjének 

ÜGYVÉD Mit is mondhatnék. Én hivatalbeli kötelességb ől betekintést 
szereztem a nevezett elvtárs esetébe... 

SINKÓ 	Sinkó Ervin, 

ÜGYVÉD Örvendek Hogy van? 

SINK6 	Ide hallgassanak, emberek... 
BÍRÓ 	Kérem, csak semmi bizalmaskodás! 

SINKÓ Megőrülök. 

BÍRT 	Ahogy tetszik. Tudja, Sinkó elvtárs, itt nem úgy van ám, hogy 
amit az éhes .disznó álmodik... Questio facti... Értjük egy 
mást? Tények, tények és csakis a tények. 

SINKÓ 	No, de hát... a pecsétes szerz ődés... a munkám, kézirat alak- 
jában, hetvenhat oldal, amit a Mici gépelt az Intézetben a má 
sodik műszak után... Bábel! 

ÜGYVÉD Hogy befejezzem: köd, zagyvaság, tiszta pszichiátriai eset. 
BÍRÓ 	Hé, álljon meg a menet: ez nem burzsuj bíráság, hogy még a 

gyilkosokat is vizsgálatra küldjem. 
SINKÓ 	De én nem vagyok gyilkos. Én író vagyok. Je suis écrivain! Ich 

binn ein Schriftsteller! Panyimajete? Ja... ich... Ja nyit... 
Bábel! 

BIRI 	Ám, legyen, ha már annyira akarja. Átadom aszót Iszaak Jema- 
nuilovics Bábelnek 

ÜGYVÉD Máskilönben jól van? 

BÁBEL Csaknem kitűnően. 
BÍRÓ 	Nos? Magának adtam szót. Most pedig, elvtársak, hallgassák 

meg az írott szó egyik mai, orosz mesterét. 

BÁBEL És miért? 

ÜGYVÉD Vallomást. 

BÁBEL Miféle vallomást? 

BÍRÓ 	Nevet, az ujjával fenyegeti: 
Á, ismerjük mi a maga szellemességét. No, de arra talán még-
is csak emlékezik, hogy Sinkó elvtárs magát tanúnak hívta az 
ügyében. 

ÜGYVÉD Vegyis a zavaros követelése ügyében. 

BÁBEL A dolog így áll: a nevezettet nem ismerem. 
Sinkó bénultan maga elé mered. 

SINKÓ 	Iszaak Jemanuilovics... 

đ  viszont ismeri magát. 

BIRI 	Ez igazán nem csoda. 

ÜGYVÉD És ha már ismeri, akkor esetleg ő  tanúskodhatna magának egy 
másik alkalommal. 

BÁBEL Remélem, nem lesz erre szükség. 

ÜGYVÉD Sajnálom, Sinkó elvtárs, de a tanú nem ismerte fel magát. 

BÍRÓ 	Mit csináljunk, Sinkó polgártárs, maga itt fel nem ismertetett. 
Sinkó kirohan. 
Az ég óvjon meg tőle... Micsoda pukkancs. 

ÜGYVÉD  De  hát mi baja? 

BÍRÓ 	Öreg ember vagyok, bocsássa meg a kíváncsiságom: csak- 
ugyan nem ismerte fel? 

BÁBEL Mién kérdezi? 
Aláírják a jegyzőkönyvet. 
Sötétség. 

BÁBEL 

IRMA 

SINK6 

IRMA 

BÁBEL 

IRMA 

SINK6 

BÁBEL 

IRMA 

SINK6 

IRMA 

SINK6 

BÁBEL 

IRMA 

SINK6 

IRMA 

BÁBEL 
SINKÓ 

BÁBEL 

IRMA 

BÁBEL 

IRMA 

SINKÓ 

BÁBEL 

10. 

BÍR6 

SINK6 

BÍR6 



11, 

Bábel konyhája. Éjfél elmúlt. 
Bébel egy üveg lekvárral. 
Sinkó az ajtóban , mint akit kerékbe törek. 

BÁBEL 
	

Kérem, fáradjon be... látom, nem alszik. 

SINK6 
	

Iszaak Jemanuilovics... 

BÁBEL No, mi van? Eljött megköszönni ezeket az ínyenc találkákat? 

SINK6 
	

Összeszorult... 

BÁBEL Én pedig Ervin Iszidorovics, kedves E rvin Iszidorovics, lel-
kemből remélem, hogy folytatni fogjuk a mi kis éjszakai kony-
halátogatásainkat... Mi szorult el? Elszorult a seggelyuka, 
majd megnyílik a torkocska, a lelkecske meg majd hogy ki 
nem röppen. Hogy maga milyen sápadt, üljön le talán. Mire 
vár ott, az ajtóban? Folytatjuk. Abszolúte folytatjuk a büntet ő -
expedícióinkat a fürjecskék, a tartáros nyúl ćombocskák, a ka-
viár és a lekvár ellen. 

SINK6 
	

Kérem. A közös étkezések erősítik a barátságot. 

BÁBEL Na, látja ;  Vagyunk talán mi is olyan bölcsek, mint a régi spár-
taiak!? Vagy talán nem a spártai közös fekete leves gy őze-
delmesekedett Athén felett? Csak nem akar kabátban enni? 
Vannak dolgok, amiket az ember nem csinál kabátban. 

SINK6 
	

Tudja, Iszaak Jemanuilovics Bákiel, talán olyan id őket élünk, 
amikor még aludni is nagykabátban kell. 

BÁBEL 
	

Látja, Pilnjak'ezt elmulasztotta, és lám, mi minden történt, ami- 
kor meleg gatyát akartunk küldeni neki? 

SINK6 
	

Maga... maga csakugyan, incroyable, Iszaak Jemanuilovics, 
maga... 

BÁBEL Maga egy hihetetlen kreatúra. Na! Mi azonban éhesek va- 
gyunk, igen. És nem fogunk nagykabátban enni. 
Segít Sünkóriak levetni a kabátot. 
Sünkó leül , valamit mondani akar , de Babel egy csirkecombbal 
betömi a száját. 
Buta csönd. 
Maga csakugyan csökönyös. A Szovjetunióban a sült galamb 
nem hullik az égből. Ezt hivatalosan is megállapították. Azt pe-
dig, hogy közöttünk mindennek vége, kedves drága Ervin Iszi 
dorovicsom, ezt elmondhatja holnap is, holnapután is, sőt be 
írhatja a naplójába is, drága kedves Ervin Iszidorovicsóm, 
első  költője a magyar Kommünnek és nagy reménysége a pro 
letariátus nemzetközi irodalmának... 
Sfnkó kiköpi a combot, hirtelen feláll. Bábeli 	in. Gondosan 
fürkészik egymást. Négy percig és harminc 	ásodpeгcig. 

SINK6 	Kedves Irma, most fogtam fel először, hogy Bábel fél. Hogy 
Bábel halálosan fél. Ki, vagy mi lehet az, ami Bábelre így rá 
ijesztett? Ki ültette ei benne a gondolatot, hogy esetleg japán 
kém is lehetne? Hogyan lehet Iszaak Jemanúilovics Bábelb ő l, 
aki a kimonóról azt hitte, hogy egy fajta szamuráj, ami viszont 
szintén ennivaló, hogyan lehetett bel őle japán kém, akit emiatt 
kivégeztek? 

IRMA 	Megjelenik a konyhaajtóban. 
Hagyd, hiszen bolond. 

SINK6 	Ellenkezőleg, Irma. Túlságosan is okos. De ez sem elég. 
Vágás. 
Kedves, drága Iszaak Jemanuilovics Bábel, maga egy disznó. 

BÁBEL Ezt megmondta! De ha én, teszem azt, valóban az lennék... ha 
az én sokai szenvedett ahasvérusi lelkem vándorlásai során 
éppen egy sertés áldott testi alakját választotta volna... akkor. 
az  én halálom hasznára válna valakinek. Ha pediglen én disz-
nó vagyok, de facto diszno in personam, egy disznó personali- 
ty, akkor bennünket törökök vesznek körfül, és így az én halá-
lom senkinek sem lesz hasznára, mivel a törökök, vallási-
egészségügyi elő írások alapján kizárnak bennünket, ért maga 
engem kedves drága E rvin Iszidorovics Sinkó? 

SINK6 	Igen, kedves Iszaak Jemanuilovics Bábel, folytatjuk boldog éj- 
jeli találkozásainkat a konyhában. Azok, miként már a spár- 
taiak is tudták, er ősítik a barátságot. És mi egyebünk maradt 
még ezen kívül? Hogy a bajban a disznó a disznó mellé álljon? 

BÁBEL No, akkor egészségére. Az elvtársn őnek talán migrénje van? 
Irma tüntetően kimegy. 
Szokott-e a doktornő  egyáltalán enni valamit? És tudja-e, hogy 
egy szovjet orvosnő, mint a meglehetősen elterjedt szovjet nő  
sajátos esete... hogy szóval őneki... 
Felfújja a képét. 
Az enyém ma reggel ismét a divatárusnál volt, ezt látnia kell, 
kedves Ervin Iszidorovics, halálra fogja röhögni magát... 
Rajta kedvesem, disznólkodjunk be disznóul legyen ez itt egy 
fenséges. disznóól... 
A polcokról dobálni kezdi az élelmet. 
Hogy minden torkig megteljen ezekkel a gyönyör ű  disznósá-
gókkal, kanászkodjunk egy kicsit, kedves, drága Ervin Iszido-
rovicsom, én Ahasvérusom a magyar pusztákról... 

SINK6 	Iszaak Jemanuilovics, én is megyek. 

BÁBEL Micsoda? 

SINK6 	Feladatok. Kötelezettségek... 

BÁBEL Micsoda? Talán csak nem?! 

SINK6 Korán kelek. 

BÁBEL Hogyan? Miféle kötelezettségek? Azt hiszi, hogy én nem tu-
dor? Hiszen magának semmiféle kötelezettsége nincs. Maga 
teljesen független. Tulajdonképpen itt a bibi. Ez gyötri ma 
gát olyan szörnyen, Ervin Iszidorovicsom, jeles írócskám min 
den kötelezettség nélkül.., ez olyan borzasztóan kínozza ma 
gát, hogy aludni se tud tőle... „Folytassuk boldog éjjeli talál 
káinkat a te konyhádban, Bábel, te disznó alak... " Pedig nincs 
igaza, ha haragszik... és ha el akar menni. 
Közben azonban feladja neki a kabátját. 
Csakugyan nem akarja, hogy belemélyedjünk a disznóságba, 
úgy nyakig? 

Nem tudom felfogni, hogy beszélhet maga még élelemr ő l. 
Éhes voltam Bábel, de amint vetnek nekem egy csontot és jól 
lakok, még az étel gondolatára is undor fog el. 

De kérem - hogy-hogy undor? Én most, teszem azt, jóllaktam, 
torkig vagyok, de holnapra megint éhes leszek, tehát érthet ő , 
hogy képzeletem, amely előre néz, tápláló jelenségekkel 
foglalkozik. Ma jóllaktam, holnap ismét éhes leszek, ebben 
látom én a forradalmi folytonosság lehet őségét! 

Jó éjszakát! 

Késő . Már reggel van. 
Felhajtja a függönyt . A reggeli Moszkva zaja. Sinkó hirtelen ki-
megy. 
Bábel nyomban ellöki maga el ől az élelmet . Leveszi szemüve-
gét, figyelmesen elrakja a házikabátja zsebébe , majd hirtelen 
görcsös zokogás vesz rajta erőt. 

12. 

Nagya Alilujevának , Sztálin öngyilkos feleségének sírjánál. A 
síron egy márvány rózsa természetes nagyságban 

SINK6 	Már azt hittem, személyesen Sztálinhoz vezetsz bennünket. Há- 
rom ellenőrzésen estünk át ;  azután meg kis híján mezítelenre 
nem vetkőztettek bennünket. 

LÁNYI 	Megmondtam: ez valami rendkívüli. Egy hónapig is eltart, mi
re ide bejut az ember. De csak úgy, ha külföldi. 

IRMA 	Kinek a halálát őrzik itt annyira? 

LÁNYI 	Nagya Alilujeváét, Sztálin feleségéét. 
Irma a rózsa felé nyújts a kezét . Elszörnyedve veszi észre, 
hogy a rózsa mozog. 

FÉRFI A KISÉRETBÖL Nem baj elvtársnő . Ezek a muzsikok már úgyis el-
mozdították. Hát nem olyan - mint az igazi? Örvendek, Sadr. 
Csak úgy sadr-nak hív mindenki, érdemes művész, akinek 
egyik érdeme ez a rózsa is, amelyet az elvtársn ő  olyan áhítatos 
tisztelettel tart  a kezében. 
Irma, mintha megsütötte volna valami , odadobja neki a rózsát. 
Természetesen a zseniális ötlet a Népek Atyjától ered. Valami 
egyszerűt akartunk... 

LÁNYI 	De úgy, hogy ezért mégis számíthasson az örökkévalóságra. 

SADR 	Pontosan úgy. Idejövet láthatták, hogy a forradalom milyen si- 
ralmasan vacakolt a halállal; láthatták a régi Oroszország sír- 
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emlékeit. Most pedig egy példás emlékm űvét láthatják... a 
szocialista művészetnek és az új látomásnak. 
Simogatja a rózsát. 
- Olyan, mint az igazi és mégis örökkévaló. Éppen csak hogy 
nem illatozik. De ezek az írástudatlan muzsikok nem tudják 
megfelelően beállítani, közben eszi a fene őket, és kézbe ve-
szik mint a gyerekek, ezért egy héten egyszer el kell jönnöm 
ide, hogy a kü цΡöldi elvtársak valós képet nyerjenek róla és 
általa a Népek Atyjának Nagya Alilujeva iránti szerelmér ő l. 

Halleluja! 

Mit mondott? 

Elállt a szavam. 

Ezen egyáltalán nem csodálkozok, de az a benyomásom, hogy 
maga az átlagosnál jobban érdekl ődik a művészeti kérdések 
iránt, és ha nem csalódom, magának valahogy sajátosan állt 
el a szava. 

IRMA 	Mi művészetbarátok vagyunk. 

SADR 	Ha már így van, akkor javasolom a társaságnak, hogy kuk- 
kantsanak be a műtermembe. 

LÁNYI 	Kettes számú meglepetés. A mester alkot! 

A háta mögött hatalmas műterem nyílik ki, benne egy óriás, fé-
hgkész , sztahanovista figura. 
Irma és Sinkó mint a szélütöttek bámulnak erre a rendetlené-
gre, a múzsáknak ette a gyógyíthatatlan megcsúfolására. 

SADR 	Ugyan kérem; én csak ember vagyok, kérem, érintsenek meg! 

IRMA 	A szoborra néz. 
Nadcselovjek! 

SINK6 	Láttam ilyet Berlinben. 

LÁNYI 
	

Hogyne, hiszen európai jelent őségű  művészről van szó. 

SADR 
	

Önök igazán nagyon kedvesek. Maga, ha jól hallottam Párizs- 
ból érkezett. No, és ott? 

IRMA 
	

Ott még nincs ilyen! 

SADR 
	

Ez az objektív valóság szubjektív tükrözése. 

SINK6 Hogyan, kérem? 

SADR 
	

Arra gondolok, hogy ott Párizsban objektív valóságként nincs 
mit szubjektíven tükrözni. 

SINK6 
	

Ebben tökéletesen igaza van. Abban a szerencsétlen Párizs- 
ban egyáltalán nincs is valóság. 

SADR 
	

Szegény emberek. 
Ezt ki rendelte? 

SADR 
	

Ezt az Öszszövetségi Bányaigazgatóság rendelése. Ma reggel 
érkezett egy megrendelés a Közlekedési Minisztériumból. Az 
elvtársnő  esetleg modellt állhatna nekem a sztachanovista vil-
lamosvezető  alakjához. 

IRMA 
	

Tudja, én roppant türelmetlen vagyok, és szüntelenül pislogok. 

SADR 
	

Hát igen, itt mégis csak nyugalom kívántatik. Minden azon mú- 
lik, hogy az ember megragadja a pillanatot, és kőbe merevít-
se az örökkévalóság számára. Ez, amint látja, végtelenül egy-
szerű. Ezt nem lehet iskolában megtanulni. 

SINK6 
	

Látjuk. 

SADR 
	

No, de ha az elvtársnő  olyan pislogós... Lenne egy kis baj az 
elvtársnő  méreteivel is... habár ezen lehet segíteni. Ennek a 
sztahanovista bányásznak a modellje is mindössze méter-het-
vennégy magas. Ki gondolná ezt, ugyebár? 

LÁNYI Hát nem izgalmas? 

SADR 
	

Igen, de a rózsa, szavamat adom, természetes nagyság. Az 
ilyesmit meg kell fontolni. És dönteni kell. Itt nincsenek szabó 
lyok. Ez az emberből jön, a szívből. Ez érzékenység kérdése. 
A külföldi elvtárs talán rosszul van? 

LÁNYI 
	

Talán ez a por. 

SADR 	Igen, a por. Kár, hogy a külföldi elvtárs ilyen érzékeny: jó mo- 
dell lenne a sztahanovista vasönt ő  szobrához. No, de lehet, 
hogy a külföldi elvtárs önmaga helyett valami más témát is tud-
na ajánlani. 
Sinkó elgondolkozik. 

SADR 	Várunk. 

SINKÓ 	Nos, így: egyik szem kukorica sem azonos teljesen valamely 
másik szem kukoricával. 
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SADR 	Ez politika. Ezt a kérdést még a francia burzsoá forradalom 
megoldotta. 

SINKÓ 	Ebben az értelemben csak annyiban azonosak egymással, 
hogy csírázás után valamennyi a Nap felé törekszik. 

SADR 	A különbségek nem érdekesek. Csak az érdekes, ami álta- 
lános. De a kukoricaszemnél, s ő t még a kukorica csöveknél is 
sokkal érdekesebbek a traktorok. Famulusom, ezt jegyezze 
fel. 
Egy legényke valóban jegyzetel. 

SADR 	Most pedig minden jót. Ha visszamennek Európába, elmond- 
hatják, hogy jártak Sadr m űtermében, a szocialista korszak Mi-
chelangelójának műtermében. 
A műterem , mint valami rémkép , eltűnik. 

SINK6 	Minek vezettél bennünket oda? 

LÁNYI 
	

Már egy esztendeje itt vagyok Moszkvában. 

SINK6 
	

Bolond az az ember? Ha ő  Michelangelo Buonarotti, akkor én 
vagyok Napóleon Bonaparte. 

LÁNYI 
	

Ergo, te vagy Napóleon és a franciák császára. 

SINK6 
	

Én egy hülye vagyok. Irma, te is ugyanúgy hülye vagy, és Lá- 
nyi Józsi szintén egy írástudatlan hülye. Mert az, amit mi m ű -
vészetnek hittünk, amit egy Nietzsche, Kierkegaard, Tolsztoj 
és Marx gondoltak... 

LÁNYI 	Pontosan, és közben Davidnak lett igaza. 

SINK6 Feltéve, hogy alaposan összeköti a bajuszt a múzsákkal, de még 
a józan emberi ésszel is. 

LÁNYI 
	

Pontosan. 

IRMA 
	

Mi a pontos, Józsi? Egész id ő  alatt olyan rejtélyesen moso- 
lyogsz. Hol a titok? 

LÁNYI 
	

Sehol. 

SINK6 
	

De te meghatározott szándékkal cipeltél bennünket oda. 

LÁNYI 
	

Így igaz. 

SINK6 
	

Milyen szándékkal? 

LÁNYI 
	

Van egy fajta szeretet, Ervinem, amit nektek kett ő töknek még 
meg kell tanulnotok... 

IRMA 	Ervin gyenge diák volt. 

LÁNYI 	Csakugyan? Nem hiszem. Jó tanítvány lesz bel őle, de még mi- 
lyen jó! Itt mindannyian tanítványok vagyunk. 

SINK6 Te is? 

LÁNYI 	Én különösen. Már néhányszor úgy volt, hogy azt hittem min- 
dent tudok - s erre megváltozott a tankönyv. 

SINKÓ 	Mit csináljunk, Józsi? 

LÁNYI 	Mit csináljunk, Józsi? Már egy éve itt vagytok, és még mindig 
nem láttatok semmit. Még mindig nem tanultatok meg semmit. 
Egy két rohadt gyanú, két három gramm kétely. Egy kis radi-
kalizmus, amolyan szakácsn ő i szinten. Vagy tanultok, hogy... 

SINKÓ Vagy? 
Lányi hallgat. 

SINK6 	Lányi József elvtárs azt akarja mondani: vagy pedig takarodja- 
tok. A Magyar Pártnak nem fizet ődik ki, hogy veletek bajlódjon.. 
Lányi hallgat. 

IRMA 	Meneküljünk talán, Józsi? 

SINK6 	És hova, Lányi József? Berlinbe? 
Lányi hallgat. 

SINK6 	Párizsba? Az utóbbi száz esztend őben a poroszok akkor vonul- 
tak be Párizsba, amikor csak akartak. 
Lányi hallgat. 

SINK6 Vagy keressük meg Közép-Ázsiában János presbiter orszá-
gát? 

LÁNYI 	Hát miféle emberek vagytok ti? Azt hiszitek, hogy Kun Bélának 
nincs fontosabb gondja? 

SINK6 Elmehetnénk hozzá? 

LÁNYI Gyógykezelésen van. 

SINK6 Gyógykezelésen? Alighanem heveny emberiségiszonyt 
kaphatott. 

LÁNYI Miket beszélsz? 

SINK6 
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LÁNYI 

SINK6 
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Józsi: egy dologban egyformák vagyunk valamennyien. Vala-
mennyiünket a milléniumi láz vetett a földre. Valmennyien az 
emberiségtől lobbantunk lángra. Hol van Kun? 

Messze. Saját kérésére. Klimatikus kezelés. Messze a várostól 
és a PárttóL Saját kérésére, Ervin. Megkaptuk, schwarz auf 
weiss. Minél távolabb Moszkvától, kérte Kun,' valahova vi-
dékre. 

Mi történt Kun Bélával? 

Ervin! 

Hol van  Kun Béla? 

Ti őrültek vagytok. 

Kiabál. 
Mi az, amitől Iszaak Jemanuilovics Bábel annyira retteg? 

Hol van  Czóbel Ernő? 

Kiabál. 	 . 
Hát nektek csakugyan nincs fogalmatok róla, hogy hol vagy-
tok? 
Csend. 

Te helyettesíted Kunt a csúcson? 
Csend. 

Lehet, hogy én is gyógykezelésre megyek. 

Mi lennénk az egyetlen egészséges magyarok Moszkvában? 

Kérlek benneteket, a régi barátságunkra: nézzetek szét maga- 
tok körül. 
Sietve el. 

De hiszen azt is tesszük, Józsi. 

Úgy látszik, megharagítottuk a jó öreg Józsit. 

Felmerül a kérdés: lehet-e megtanulni szeretni? 

Az öreg Józsi azt akarja mondani, hogy a dolgok olyanok, ami-
lyenek S még lehetnének sokkal rosszabbak is. 

„Wenn Judenblut spritzt —" 

Senki úr és Senki asszonyság. Sehonnan és sehová. 

Irma, te kommunista vagy? 

Ezt nem lehet csak úgy cserélgetni, mint a ruhákat, a rizsport 
és a kenőcsöt reggelenként a tükör el őtt. 

Ezt jó hallani, Irma. Habár velem nem egészen így áll a dolog: 
én minden reggel küzdök a kommunista mivoltomért. 

Ugyan, Ervin, hiszen te minden reggel aггól döntesz, hogy le 
éljed-e egyáltalán azt a napot. 

Indulunk, Irma! Ha egy Bábel úgy reszket az életéért, mintegy 
rémült nyúlt, akkor mi igazán csak a véletlennek köszönhetjük, 
hogy még életben vagyunk. Mici; ne kísértsük túl soká ezt az 
istent! 

A határon. 
szovjet tiszt , nagy piros epolettel . sinkó Irma és sinkó Ervin 
állnak az asztala előtt, mint a mezítelenek. 

Senki elvtárs. Semelyik elvtársnő , Senlá elvtárs felesége. Csa-
ládi nevük: Senkiháziak. 

Tovább. 

Fajtájuk bölény, európai, már Lengyelországban sincs bel ő -
lünk. 

Folytassa. 

Utazunk sehová, amit most Párizsnak neveznek. 

Kinyitni. 

Emlékezőgép. 

Miféle újságok ezek? 

Sztálin beszédei. 

És a képek? 

A díszfelvonulás. 

Nem valami okos dolog. 
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Hogyan kérem? 

Már a román határon kellemetlenségeik lesznek. Ez milyen 
nyelv? 

Magyar. 

Maguk zsidók? 

És mién? 

Meggyőződésbő l. 

Mit is ír itt? 
Rámutat egy helyre. 

„És mondta Lányi József: die Optimisten, der Optimisten..." 

Mit jelent ez? 

Deklináció. 

Összecsukja a kéziratot , olvassa a címet: 
Optimisták. Optimista? Maga optimista? 

Nem, mi deklináció vagyunk. 

Hát igen, noha nem éppen a legvidámabb fajtából. 

Na csak hagyjuk. Nem vagyunk mi olyan írástudatlan hülyék, 
mint amilyeneknek maguk néznek bennünket. No és hova 
mennek? 

Párizsba. 

Aha. Menjenek. Menjenek csak Párizsba. A Szovjetföldnek 
nincs az ellen semmi kifogása. 
Sötétség. 

Madame B . birtoka . Párizs környéki falucska . Sinkó belép a 
szalonba , amelyet mintha valami Csehov előadásra készítené-
nek. A restaurátorok festékkel , ecsetekkel, vödrökkel, létrák-
kal sürögnek forognak. 
Madame , aki ügyet sem vet a munkásokra , úgy fogadja Sinkót, 
mint valami királynő . Az ujjai tele briцiбnsokkal , ő  maga niko-
tinizélt , hisztérikus , valamivel idősebb mint a Nagy Forrada-
lom. 

Jöjjön csak , Sinkó elvtárs. 
Sinkó kezet akar csókolni , ő  előbb elhárítja , majd mégis meg-
engedi. 
Nos, gondolkozott-e a javaslatainkról? A régiek azt mondják, 
hogy bölcsebb a reggelre halasztott tanács. 

Hogy is mondjam. nálam még nem virradt meg. 

Ah, si. Majd megvirrad. 

A Párt előadássorozatot kér t őlem. 

Rolland mondta, hogy maga folyékonyan beszél franciául. 

Hogy van az öreg? 

Nos? 

Az előadások a Szovjetunióbeli életr ől szólnának. 

Tehát? 

Én eгтő l nem sokat tudok. 

Ah, oui? 

Én magyar körökben mozogtam. 

Ez nem áll. Egyébként újságot is olvasott. Camarade, maga ott 
élt... Ez olyan mintha a túlsó partról érkezett volna. Maga, 
ugye megmagyarázza majd a francia kommunista ifjúságnak, 
hogy a perek szükségesek 
sinkó hallgat. 
Persze, gyengédeknek se mondhatók. Nemigen humánusak 
a szó polgári értelmében. 

Asszonyom, a forradalom felfalja tulajdon gyermekeit, azok pe-
dig eközben sikoltoznak. 

Hagyja a költői képeket, kedvesem. Nézzen körill, és próbálja 
felfogni a saját helyzetét. 

Azt hiszem, hogy tisztában vagyok a helyzetemmel. 

Látja, holnapután este egy balodali klubban... 

És ha megtagadom? 
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MADAME Hogy érti ezt? 

SINK6 	Ha nem leszek hajlandó fellépni abban a klubban? 

MADAME Maga most mellébeszél. Inkább mondja ki: ha megtagadom 
a Párt parancsát. 

SINK6 Nos, tehát ha megtagadom? 

MADAME Akkor maga halott. 
Szünet. 

SINK6 	Politikailag halott? 

MADAME Értse, ahogy akarja: attól függ, hogy mi fán terem a bátorsága. 
Mon cher Sinkó! Maga kincset ér.nekünk. De csak egy feltétel 
lel: ha hajlandó együttm űködni! 

SINK6 	Jó, tegyük fel, hogy beleégyezek. 

MADAME Miféle gondolkodásmód ez, Sinkó? Miféle grammatika? 

SINK6 	Az igazság viszont... 

MADAME Mi az igazság? 

SINK6 	Nyelvtanilag, szabályosan, azt egyáltalán ki se lehet mondani. 

MADAME Jobb is. Szóval holnapután este. Nézzük csak, az szerda... 

SINK6 Nem. 

MADAME Engedje meg, hogy egy kicsit közelebbr ől is szemügyre ve-
gyem. 
Asztali lámpával a szemébe világít. 
Feláll és bekapcsolja a rádiót, amelyb ől Hitler his *ikus be-
széde hallatszik. 

MADAME Van a le Führernek egy politikushoz nem ill ő  szokása: teljesíti 
az ígéreteit. Ő  maholnap itt lesz. Az oroszok nem fogják ebben 
megakadályozni. Mi sem fogjuk megakadályozni. Omoljon be-
lülről össze az egész rohadék. De akkor következik majd a 
végső  harc. Maga tudja, hogy miben reménykedünk. Maga 
művelt és jól értesült ember. 
Kísérteties kék fény, a szalon megtelik csehovi kreatúrákkal. 
A háttérben szüntelenül a Führer beszéde. 

SINK6 	Egyedül él itt? 

MADAME Ez relatív. Ha akarom, egyedül vagyok. 

SINK6 	Mit csinálnak azok az emberek ott kint? 

MADAME Gyümölcsöst telepítenek. . 

SINK6 	A Führer pedig, maga szerint, feltúrja Franciaországot? 

MADAME Igen, ám magát a képek, úgy látszik, túlságosan felizgatják, 
maga vizuális, képekben gondolkodó típus. 

SINK6 Én nem vagyok kommunista! 

CSENDŐR Nem kell azért mindjárt megsért ődni, Hitler meg Sztálin 
most így állnak, ni! 
Összeüti ökölbe szorított kezeit. 

SINK6 	Én nem politizálok. 

CSENDŐR Na és az asszony? Csak lapít, mint a guta a bokorban. 

SINK6 Orvos. 

CSENDŐR Ti zsidók mind azok vagytok. Vagy orvos vagy kommunista. 

SINK6 Én ember vagyok. De Mensch. Homo. 
Fáradtan. 
Jövünk a Sehonnanból, utazunk a Sehovába. A hangunkat, am 
meistens, hungarisch hallatjuk... két emberszabású faroktalan 
lény, két apolitikus állat. 

CSENDŐR Na, isten_ neki. Nálunk majd megtaláljátok a ketreceteket. 
Választhatsz, jó ember, vagy a Vladko, vagy a Cvetko. Egyik 
kutya, másik eb. Ebben mi van? 

.SINK6 	Gép. 

CSENDŐR Igen? Azt hiszed, hülyével van dolgod? Papirosok! Disznót 
lehetne velük etetni. Ez mind a tied? 

SINK6 Az enyém. 

CSENDŐR És ezt mind te írtad? 

SINK6 	Igen. 

CSENDŐR Szerencsétlen. Milyen nyelven? 

SINK6 	Magyarul. 

CSENDŐR És ki fogja ezt elolvasni? 

SINK6 A magyarok. 

CSENDŐR Jól van, csak ha nekem nem kell. 
Undorral. 
Mehettek! 

A POKOL TORNÁCÁN 

SINK6 	Hány éves ön, Madame? 

MADAME Nem egészen kétszáz. A tapasztalat és a báj kombinációja. 

1. 

Valahol egy kordurai menedékben: Sinkó az európai „örök zsi- 
SINK6 	A szenvedély táncra buzdít, Madame. dó" egyenruhájában, Irma egy szakadt sátorlapba bugyolálva; 
MADAME Akkor hát tancoljunk, kedvesem. gubbasztanak mint két félholt madár. 

Lassú táncba kezdenek valamennyien. A kék zubbonyos mun-
kások is táncolnak. 

SINK6 Hova jutottunk? Miféle föld ez? Miféle emberek? Istenem, ed- 
dig azért könyörögtem, hogy őrizd meg a hitemet, most már 

MADAME Szóval, akkor holnapután? csak ezért a nyomorult testemért fohászkodok. 

SINK6 	Hogyne, természetesen. Csak nem kételkedett? IRMA Ervin, ide nem lát az Isten. Ez itt a pokol. 

MADAME Dehogyis. Hova gondol, Sinkó elvtárs. Nyomban találtam ma-
gának helyet a gyümölcsösben, ahova szívesen elültetném. 

SINK6 A pokol az értelem szülötte. Terv szerint készült, itt pedig min-
den összekeveredett. Hova jutottunk? Van-e valami bagód? 

Nyomban megértettem, hogy maga a megbízatások embere. IRMA Még krumplilevelem sincs. 
És hogy ott fog magasba szökkenni, ahova állítják. 

SINK6 Bagózni késztet a szenvedély. 
SINK6 	Igyekezni fogok. 

IRMA Értesz te valamit ebb ől az egészbő l? 
MADAME Ej, Sinkó... Sinkó... ha tudná, hányszor találkoztam magával az 

utóbbi kétszáz év alatt! SINK6 Jóformán semmit. A horvátok gyilkolják a szerbeket, a szerbek 
gyilkolják a horvátokat. A németek gyilkolják ezeket is, azokat 

SINK6 	Valamennyien palánták vagyunk, asszonyom. 1 is, ám támogatják azon horvátokat, akik gyilkolják a szerbeket, 
MADAME Táncoljunk még egy kicsit! 

IRMA 

és fordítva... Mit is mondtam? Követed? 

és fordítva. Követlek. Legalábbis igyekszem. 

SINK6 Van egy cigarettád? 

IRMA Nincs. 

15. SINK6 Szörnyen bonyolult. 

Sírakó és Irma porosak, rongyosak, törődöttek. Sinkó egy nagy 

IRMA Az olaszok viszont roppant illedelmesek. Kivéve, ha sikerín va-
lakit foglyul ejteniük. 

koffert cipel az Optimistákkal. SINK6 Most aztán igazodj el. 

JUGOSZLÁV KIRÁLYI CSENDŐR Az még csak hagyján, hogy zsidók. 
Valakinek zsidónak is kell lenni. De kommunista... 

IRMA Nem akarok. Legjobb lenne elmerülni a folyóban. Mert a zsi-
dókat nem szereti senki. 
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Igen, Sacher Masoch fantáziája, a drága Iszaak Jemanuilovics 
fantáziája olyan angyalian együgy ű, mint a karácsonyi pulyka 
és a marcipán malac... Van-e valami ennivalód? 

Nincs. 

Krležát meg hosszú késekkel összeszurkálták az usztasa tisz-
tek. A kaptolon. A kapitóliumon. ó pedig jól beszélt magyarul. 
És valamennyiük nyelve egyformán lehetetlen, nem lehet 
megtanulni. 
Szordínósan felhangzik: „Po šumama i gorama..." Ezek a nyel-
vek az oroszhoz hasonlítanak, amelynek abszolút szörny ű  a 
gramatikájá. Ezek itt orosz csillagot hordanak, orosz dalokat 
énekelnek és komiszáriusaik is vannak. 

És Sztálinban hisznek. 

Hova jutottunk? 

Nekik fogalmuk sincs Sztálinról. 

Távoli, mint az Isten. 

Elalszok és megfagyok. 

Az lenne a legjobb, azt fehér halálnak hívják. 6 istenem, hát mi 
lennénk a világ legócskább söpredéke? Mit akarsz még t ő -
lem? 
Ismét felhangzik : „Po šumama i gorama..." 
Gyerekhangok énekelnek. 

Süllyedek. 

Az a Sztálin József, így távolból, nem is tűnhet olyan rossznak. 

Aha. Majd eljön. 

Csak a katyusáit fordítsa erre. 
Jön az első  jelestbeli kisfiú . Matrózruhájára egy megkurtított 
katonaköpenyt vetett . A kisfiú sokáig integet nekik, hívja őket. 
Sinkó és Irma maguk elé merednek , mint a döglődő  madarak. 
A Kordunon havazik. 

Kórház a Kordunon. 
Irma, kórházi gumikötényben egy sebesült pa rtizan  fölé hajol, 
aki halkan nyöszörög . Sinkó körülöttük topog és adogatja Ir-
mának a műszereket. 

Tűt adjál, ne pincettát. 

Tűt, pincettát, cérnát. Azokon a sebeken át elfolyik az egész 
világ. Megmented? 

Talán. Adj neki vizet! 
Sinkó vizet ad neki. 

Pincettát! 

Tűt, pincettát, cérnát, vizet! 

Itt én vagyok a felettesed: tehát teljesítsd a parancsot. 

Tűt, pincettát, vizet... ezt akár egy gyerek is csinálhatná. Nem 
kaphatnék valami más feladatot? 

Lőni akarsz? 

Valahogy hasznosítani szeretném azt, amit tudok. Der Ész! In 
tellektus! Az én európai Cu stom, L'esprit! 

Pincettát! 

Én író vagyok. 

Tűt. 

Rávehetnék valakit és hamarjában megtanítanám írni-olvasni. 

Kisebb tűt. 

Valami színdarabot is összeállíthatnék. 

Itt vágd el! 

Nincs ollóm. 

Akkor harapd el. 
Sinkó undorodva elharapja a cérnát. 

Mint a köldökzsinóг . Lehet , hogy újszülött. 

Nem hinném . Azok üvöltenek. 

Jelentkezz a művelődésfelelősnél . Nemsokára május elseje 
lesz. 

3. 

Sinkót körülveszik a menhelyi gyerekek. 

SINK6 	Minden ember tudja, hogy mi az utazás Az ember a faluból a 
városba, vagy más faluba utazik. De az ember utazhat az id ő -
ben is. Felpattansz a varázssz őnyegre... és máris repülsz eb-
bő l a mi 1944-es esztend őnkbő l, ebbő l a mi rommálő tt, agyon-
kínzott Kordununkból, ahol „sír sírra lát s keresi anya a fiát", 
repülünk a saját jövendőnkbe, az 1984-es esztendőbe, amikor 
majd az, ami most még csak álom, meg is valósul, mindennapi 
valósággá lesz. Mindjárt szétnyílik a függöny, és mi egy kor 
duni falusi házban találjuk magunkat, az 1984-es esztend őben! 
Szoba, középen asztal. A bal sarokban: TELEFON. Az asztalon 
sütemények és csokoládé. 
Gyerek bejön a szobába és így szól: „Nekem ugyan nem kell!" 
Úgy jóllaktam mint a duda. Az olvasásban megzavart Nagyapa 
leteszi a könyvet és így szól: „Angyalkám! Akkor hozok neked 
banánt, meg narancsot." Gyerek: „Mindannyian úgy jóllaktunk, 
hogy majd szét pukkadunk. Inkább azért jöttem, hogy mesélj 
nekem megint a szabadságharc dics ő  napjairól." Nagyapa: 
„Lehet, de nem ingyen. Előbb te meséljed el, hogy mit csinál 
tál ma." Gyerek: „Voltam a gyermekkönyvtárban. Van ott ját 
szótér is a számunkra... ott játszottunk. Nemsokára elkészül 
a röptér a falu végén. Téged jelöltek ki, Nagyapó, mint legid ő -
sebb partizánt, hogy a megnyitáson elvágd a szalagot. Nem-
sokára itt a május elseje, amikor majd mi, korduni pionírok 
Oroszországba repülünk látogatóba a szovjet pionírokhoz. De 
az még borzasztó messze van. Addig még hét éjszakát kell 
átaludnunk." Nagyapa: „Gyermekeim, galambocskáim! Nektek 
most nehezetekre esik kivárni a hét napot, hogy találkozzatok 
velük, de tudjátok-e, milyen nehéz volt nekünk 40 évvel ez-
elő tt kivárni az ő  jövetelüket. A Vörös hadseregét... És mégis, 
mi soha egy pillanatig se kételkedtünk, hogy eljön az id ő , ami-
kor keblünkre ölelhetjük őket!" 

Sinkó elgondolkozik és elhallgat. 

GYEREK A MENHELYRŐL És aztán? 
SINK6 	Nincs tovább. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 

GYEREK A MENHELYRŐL Nekem tetszett az el őadás. 
MÁSIK GYEREK A MENHELYRŐL De szép lesz majd a mi falunkban! 

Ám egy dologban mégis túlzott a mi Sinkó elvtársunk. Nekünk 
itt nem kell telefon. Elég ha kiállsz a hegyre és elkiáltod ma-
gad: „Mílee! Ívóó!" Meg olyan sütemények se kellenek. Csak 
kenyérbő l meg hagymából jusson mindenkinek elegend ő . De 
repülőtér az legyen! 

GYEREK A MENHELYRŐL Ez a Sinkó elvtárs igazi elvtárs. Ember a tal-
pán! 

77 



SINKÓ 	Ott pedig Oroszországban a mese valósággá lett, és err ől a va- 
lóságról a tündér elvtársn ők gondoskodnak, meg a jóságos 
Mesekirály, aki apja helyett apja mindenkinek, és aki igazi 
Mesekirály lévén, sose hal meg... 
Ott nincsenek menedékek, nincsenek gy űjtőtáborok, senki 
senkit nem gyűlöl, a szovjet tündér elvtársnők pedig minden 
újonnan jöttei megbabonáznak, a jobb jöv ő  érdekében. És az 
egész ország egyetlen csodálatos kört, amelyben az Atya ki-
rály, a Mesekirály oltogat és gyomlál, és gyengéd kézzel gon-
dozza a kommunista zöldségfélét... Értitek? 

GYEREK A MENHELYRŐL Nem. 
MÁSIK GYEREK A MENHELYRŐL Hogyhogy a „jobb jövő  érdekében", 

ha ott már meseország van? 

SINKÓ 	Igazi gyerekek vagytok. Ezt szeretem bennetek. Titeket még 
nem tört meg a háború. 

GYEREK A MENHELYRŐL Nem fontos a narancs se, csak repül őtér 
legyen. Hogy magunk is láthassuk. 

 

Sinkó és Irma „utazö' ruhában. 

IRMA 	A Vörös hadsereg nemsokára átlépi a román és a magyar ha- 
tárt. 

SINKÓ 	Senki úr és Senki asszonyság. Nobody. Niemand. Senkiházi 
elvtárs. A Senki. Mi van a b őröndben? Paipirosok. Semmi. Uta-
zunk. Sehova. Ha ez a marhaszállító vonat nem a Semerre, ha-
nem a Sehova felé megy, akkor megteszi. 

IRMA 	Nem. Azonban. Mégis. Ismét. Ám. De. Hanem. Ámde. Mi mara- 
dunk. 
A győzelem és az országépítés dalai. A szín mélyén rövid id ő-
re fény gyúl a Lenin -fiúk osztagára . Hosszú bőrkabátban van-
nak, revolveгtáskával az öviikön. 

 

Iratokkal borított íróasztalnál epolettes ember ül és idegesen 
cigarettázik. 
Sinkó katonaköpenyben úgy áll el őtte, mint valami újonc a so- 
rozáson. 

POLITIKAI BIZTOS Ember, térj észhez. Nekünk te kincset érsz mint agi-
tátor. Te többet érsz, mint öt tömegszónok. Te ott voltál a túlol-
dalon és láttad. Egy előadássorozatot kell tartanod. Az ifjú-
ságnak. Különösen a vasútépítő  ifjúságnak. Mérhetetlenül 
szomjasak a túlsó partról szóló információkra. A Szovjetunió 
iránti szeretetük mély és tiszta. Nekik te afféle szent vagy, 
Kolumbusz, vagy mi a csuda. Mondjuk, holnapután este a bri-
gádklubban.. . 

SINKÓ És ha megtagadom? 

POLITIKAI BIZTOS Ha megtagadod a Párt parancsát? 

SINKÓ 	Ha másmilyen beosztást kérek? 

POLITIKAI BIZTOS Ember, de hát miért? 

SINKÓ 	Nagyon rossz szónok vagyok. 

POLITIKAI BIZTOS Ez egyáltalán nem fontos. Csak az őszinteség, a köz-
vetlenség, az érzés a fontos. A tömegmunkában ez a legfonto-
sabb. Kérlek, Ervin mondjál valamit a perekről is, említsd meg 
őket, legalább bevezet őként. Nem gyerekjáték ez, akarom 
mondani, az oroszok nem voltak valami gyengédek, de szét 
kellett verni azt a trockista bandát... 

ŠINKÓ És ha megtagadom? ' 

POLITIKAI BIZTOS Mit jelentsen ez? 

Érdeklődtek felőlem az oroszok? 
A tiszt hallgat. 

Érdeklődtek? 
A tiszt hallgat. 

Voltak ott ismerettségeim. 

POLITIKAI BIZTOS Rendben. Voltak ismerettségeid. 

SINKÓ 	Szóval érdeklődtek felőlem. 
Tiszt hallgat.  

SINKÓ 	Miért kínoz? 

POLITIKAI BIZTOS Kicsoda? 

SINKÓ 	Érdeklődtek? 

POLITIKAI BIZTOS Ti  gyorsan kötsz ismeretségeket. Nyílt természet ű  
vagy. 

SINKÓ 	És ezért be fogtok csukni? 
Tiszt hallgat. 

SINKÓ 	Rajta, mire vártok? 
Előrenyújtja ökölbe szorított , bilincsre kész kezét. 

POLITIKAI BIZTOS Te kész hülye vagy. 

SINKÓ 	Szóval nem érdeklődtek. 

POLITIKAI BIZTOS Te a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia polgára 
vagy. 

SINKÓ 	Érdeklődtek. 
Tiszt hallgat. 

SINKÓ 	Az újjain számlálja: 
Igen - nem, igen - nem, igen - nem. 

POLITIKAI BIZTOS Holnapután este a politikai szakkörben. Úgy ahogyan 
azt csak te tudod, te aki majd a mi legjobb tömegagitátorunk 
leszel: „Megjártam a mesék országát, és Roland..." 

SINKÓ 	Mi van vele? 

POLITIKAI BIZTOS Hát az, hogy ő  sem jutott el oda mášodszor. De mi-
nek is mennél, ha már egyszer voltál ott? 

SINKÓ 	Mégis érdeklődtek. 

POLITIKAI BIZTOS Van itt sok olyan, aki ez életét is odaadná, csak hogy 
elmehessen oda. 

SINKÓ 	És te? 
Tiszt hallgat. 

SINKÓ 	Szeretnél elmenni? 

POLITIKAI BIZTOS Én továbbítottam neked a Párt parancsát. A töme-
gekkel való politikai munkáról van szó. Számunkra ez rendkí-
vül fontos. Ne akarj könnyíteni terheiden. Igen, én mennék, 
igen én mennék, igen, igen, igen. És te mit akarnál? 
Utánozza Sinkót. 
„Ott a vonatok nem a legtisztábbak" - na ne mondd, „láttam 
otthontalan gyerekeket koldulni', na fi mondd, én meg azt hit-
tem, hogy a moszkvai verebek rubeleket tojnak, „és vannak ott 
tolvajok  is",  valóban, „Kérlek alássan, minden búzában van 
konkoly." „És van ott.....‚ és a maga szép lelke, kedves uram, 
elmereng valahova, az Ivan č ica és a Papuk ormai közé, ó, ott 
van ez és ott nincs amaz.... Igen, igen igen, én mennék, ebben 
a blúzban és ebben a gatyában, csak ha hívnának... mert ez 
az én életem, és te ezt fel sem tudod fogni! 

SINKÓ 	Teljesen igazad van. 

POLITIKAI BIZTOS A politikai szakkörben érzéssel, konkrétan, embe-
rien, szívbő l jövően. Ha vannak kétségeid ássál szépen gödröt, 
mint a mesében Trajánusz borbélya, és kiabáld bele: „Kecske-
füle van a császárnak, kecskefüle!" 

SINKÓ 	Bábel, Bábel, Bábel. Piljnjak, Bábel. Sztálin. Bábel, Piljnjak, 
Sztálin. Sarolta, Bábel, Sztálin. Piljnjak, Sztálin, Léna. 
A riszt elképedve nézi. 

POLITIKAI BIZTOS Kiabál. 
Aztán majd meglátjuk, hogy kinek a sípján n őnek ki azok a fü-
lek. 

SINKÓ 	Kun, Bábel, Sztálin. Irma, Bábel, Kun, Józsi? 

POLITIKAI BIZTOS Csendesebben. 
Csak vigyázz, nehogy a Párt a te füledet csupálja ki! 

SINKÓ Félhangon, mintha gödörbe mondaná. 
Iszaak Jemanuilovics Bábel pedig kém. Igenis, igenis, igenis, 
Ő  Császári Fenségének a Japán Császárnak a kéme, igenis, 
igenis, igenis... 

 

Sinkó elődást tart . 

Utolsó találkozásom Romain Rolland-nal, a haladó szellem ű  
emberiség nagy barátjával nagyon szivélyes volt. 
Ott  ült az aggastyán a karosszékben, kicsípve, csipkés ingben, 

SINKÓ 

SINKÓ 

SINKÓ 

SINKÓ 
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kifogástalan öltözékben, ahogy akadémikushoz illik, és így 
szólt: „Min cher Sinkó, kedves Sinkóm, sajnálom, hogy annyira 
megöregedtem... " 
Beszéde alatt bejön Irma , és a šzónoki emelvény elé , a prosz-
céniumra áл.... és úgy megrokkant a testem, hogy деm kelhe-
tek ismét a nagy útra, hogy még egyszer, talán a szemem utol-
só vilagosságával, meglássam a nagy Szovjetuniót. És nekem 
úgy tűnt, mintha a jó aggastyán gondolatban felállt volna, és 
hétmérföldes léptekkel, legalább lélekben útra kelt volna, 
hogy még egyszer meglássa a valóra vált mesék országát. 
Taps. 
Mi baj, Irma? Valami illetlent mondtam? 

IRMA 	A mieink ma reggel szakítottak Sztálinnal. 

SINK6 	A Romain Rolland-nal való utolsó találkozásomra emlékezni fo- 
gok, amíg csak élek. Az aggastyán, amúgy kifogástalanul ki 
csípve ült a karosszékben, lélekben teljesen megtörve, úgy-
hogy az volt az érzésem, hogy mindjárt kileheli a lelkét. Rol-
land lázasan kérdezősködött a perék felől, én kíméltem, 
amennyire sztikséges volt, de úgy, hogy azért mégis tudtára 
adjam, hogy végső  borzalomról van szó. Mon cher, Sinkó, 
mondta a jóságos aggastyán, Staline, ce n'est pas le USSR. 

HANG A KÖZÖNSÉGBŐL Ez arcátlan hazugság! 

SINK6 	Melyik, kolléga? Maga volt Rolland-al vagy én? 

HANG A NÉZŐTÉRRŐL A kettő  közül melyik az igaz? 

SINK6 Mind a kettő ! 
Sötétség. 

7. 

Politikai biztos jön. 

POLITIKAI BIZTOS Egy előadássorozatot beszéltünk meg részed-
re. Te most kincset érsz nekünk. Te voltál a túloldalon, a túl-
só parton. Te láttál mindent. Te leszel a legtehetségesebb 
tömegszónokunk, aki valaha is rendelkezésünkre állt. Kü-
lönösen most! Gondolj az alapszabályra: érzés és őszinteség! 
Adj bele anyait, apait! 

SINK6 És ha megtagadom? 

POLITIKAI BIZTOS Nem fogod megtagadni. Nem vagy te őrült. 

SINK6 	Ki tudja. 

POLITIKAI BIZTOS Te! 

SINK6 Lenne egy kérdésem. Hol van Sarolta? 

POLITIKAI BIZTOS Melyik Sarolta? 

SINK6 	A Sarolta. 

POLITIKAI BIZTOS Majd megkérdezztik. 
Csajkovszkij : Hattyúk tava 
Vágás (happening). 

A HAPPENING LEÍRÁSA 
Deszkából összetákolt színpad , mint az Első  rész 2. képében. 
Planetárium. 
Matrózruhás kisfiú . Anna ül a földön , és táblán trigonometriai 
feladatot old meg. A fülén wаllКman-fülhallgató. 
A monitoron a Varsói szerződés hadseregeinek 1968-as, prá- 
gai bevonulása pereg felvételről . A színpadon Sarolta a 
moszkvai villamosvezetőnk kék egyenruhájában és balettci-
pőben pózol . Sadr óriási , sztahanovista viІlamosvezetőnőt 
mintáz róla , de úgy , hogy beépíti a kőtömbökbe , amelyeket 
Sinkó és Irma adogat neki. Ott  van  Lányi József is kétértelmű  
közegben. 
Csajkovszkij : Hattyúk tava , teljes hangerővel . Sarolta beépült 
a szoborba , már csak a feje látszik ki. 

Sarolta hol van? 

Felőle semmi hír. 

Miféle Sarolta? 

A dolog úgy áll, hogy Sarolta vízbe fulladt. 

Hol van Bábel? 

Bábel? Bábel? Hogy is írják ezt? 

Az író Bábel. Bábel, a japán kém. 

Agyonlőttük. 

SINK6 Hol van Kun Béla? A kommün vezére? 

LÁNYI 	Az? Áthelyezést kapott Távol-Keletre, saját kívánságára. 

SINK6 Hol van Sinkó Ervin? 

LÁNYI Sinkó? Staatsangehörigkeit? 

KISFIÚ Nem tudom. 

LÁNYI Gebintsort? 

SINK6 Tudod-e, hogy ki az? 

KISFIÚ Tudom. Én vagyok az. 

LÁNYI Te? 

KISFIÚ De én elmegyek. 

LÁNYI Hova? 

SINK6 	Czóbel Anna! A te édesanyád... akit mi jól ismertiink... és aki- 
nek szeretnénk megőrizni az emlékét, és akinek te vagy a má-
sa... ő  volta... 

FIÚ 	Nem hall benneteket. 
Vad rockzene harsan fel. 
Ő  dolgozik. Az anyjáról pedig tudjuk: elmertilt a forradalom 
nagy folyójában. Mint egy k ődarab. Leesett, mint Gallilei al-
mája a toronyból. 

LÁNYI 	Erről szól az a tétel. Gallilei tétele az almáról. Átalakítva a kö- 
vetkezőképpen hangzik: az alma meglehetősen savanyú erdei 
gyiimölcs. Kertben tenyészve, .ktilönösen Micsurin kertjében, 
olyan amilyen, ám ugyanakkor olyan is, amilyennek lennie 
kell. Igy most jobban kifejezi az alma lényegét, mint a vad er-
dei gytimölcs. 
Ugyanígy van a szocialista realizmussal is. 

SINK6 Ćzóbel Anna még nem szilletett meg. 

FIÚ 	Kinek mesélsz? 
Ő  nem hall benneteket. Dolgozik. 

SINK6 A régi világ még nem múlt ki végérvényesen, az új még nem 
született meg egészen. 

FIÚ 	Ti még nem értetek meg, és pedig még nem n őttem fel egé- 
szen. Ti azonban halottak vagytok. 

SINK6 	Hát akkor élj te. 
A fiú vörös palástot vesz elő, beburkolózik vele és lángra lob-
ban. Közben ismételgeti: 

FIÚ 	Ezerkilencszázhatvannyolcat írunk. Ezt nem szabad elfelejte- 
nem, ezt nem szabad elfelejtenem. 
Csajkovszkij. 
Sadr befejezi Sarolta szobrát . Már csak a feje van  hátra. 
Csajkovszkij. 
Sarolta balettfíguгát mutat be : arabesque prime. Sadr meghajol 
előtte . Lányi is. 

LÁNYI Jobban kifejezi a sztahanovistan ő  lényegét, mint bármely 
egyedi szahanovistanő . 
Berohan a púpos Kovács révült pánikban. 
FeІІép a színpadkeretbe. 

KOVÁCS Kőben szendergő  madár, békédet nem zavarom. De hogy érzi 
magát benne foglyul ejtett árnyad? đs sirály, hát nem szűk ne-
ked ott benn? Tán azt hiszed, ha tisztelem is az érted szóló 
„requiescat"-ot, a neked járó „legyen könny ű  neki a kő '-t, nem 
érzek veled együtt? 
A planetárium kezdi mutatni az égi szituációt. 

KOVÁCS A planetáriumi csillaghoz. 
Mert én, tesžem azt, még nem élek... Téged kérdezlek, mert 
barátságos a mosolyod, bár meglehet, hogy nem egyéb, csak 
egy égi idióta bamba nevetése, mondd megkezdődik-e vala-
hára az úl ezredév, elindul-e az új millenáris menet, és én ott 
leszek-e abban a menetben? 
Sarolta mozgatja az ajkait , mintha ő  mondaná ezt a szöveget. 
Hüllők madarak és ti állhatatos bolygók, vajon valóra válok-e 
én? Vajon leszek-e én? 
A púpos Kovács arca felragyog a kérdéstől. 

LÁNYI 	Nem, te torzsziilött, soha! Mi vagyunk azok, akik lesztink! 
Planetárium : virrad. 
A távolban a Kreml körvonalai. 
Czóbel Anna feláll , és eldobja a walaman -fülhallgatót. 
Czóbel Anna a sztahanovista anya szobra elé áll , amelyre Sadk 
már felrakta a kőfejet. 

SINK6 	Sarolta, mit tettek veled? 
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SAROLTA Nem úgy. Mi az, amit ti nem tettetek meg? 
A távolban a reggeli Moszkva körvonalai, egyre kivehet őb-
ben. De vajon tényleg Moszkva-e az, vagy valami Általános 
Város? 

ANNA 	Czóbel Sarolta, mi nem vagyunk annyira egyek, mint ameny- 
nyire nem vagyunk mások. 
Csókolja a szobrot. 
Tankok a monitoron. 
Internacionálé harmonikán. Lányi húzza. 
Azután vigyázzba áll a monitor el őtt. 

A PARADICSOMBAN 

Nem értettem. 

Én sem. 

Félsz a haláltól? 

Nem. A te halálodtól félek. 

A mennyországban nincs halál. 
Alváshoz készülődnek. 
Irma lenyel három tablettát. 

Orvos létedre tudhatnád, hogy mennyire káros az ilyen adag. 
Ahhoz mennyi kellene még? 

Még vagy három. 
Előveszi az Optimisták kéziratát. 
Ki, mi: die Optimisten. 
Kinek, minek vagyunk híján: der Optimisten. 
Összegombolyodik a takaró alatt a kézirattal, mint valami gye-
rek. 

Nappali szoba Sinkóék lakásán: bútor pl, kőrisfából, amely va-
lamikor, a hatvanas évek elején modern lehetett. A középen 
bután kiugrik egy biedermayer pamlag. Irma valami realista 
aprósággal foglalkozik, mondjuk, kávét hoz be. A forgatható 
karosszékben ül a Mitoszi zsidó (Ismeretlen, Planetárium őr), 
az átmeneti jelenetek Sinkójának maszkjában. A jelenet kez-
detén háttal van  a nézőtérnek. Az ölében gy űjtőperselyt tart . 

ISMERETLEN Szóval, Spitzer úr, alias Ervin Sinkó, Sinkó Ervin, maga 
még egy szerény adománnyal se akag hozzájárulni az Ígéret, 
Földjének visszavásárlásához? Magában nincs zsidó érzés? 
Wie so? Magának ezideig még nem jutott eszébe, hogy a bajai, 
amelyek valóban megre нdítőek, mind onnan erednek, 
hogy... wie so, wie so? És ön, Frau Rothbart? Még most sem? 
Midőn már kiment minden lap és a mi öreg istenünk színe elé 
kell járulni? 
Kávét szürcsölnek hármasban. 

ISMERETLEN Nem értem. Ám legyen: az üdvözülés útjai olykor roppant 
kacskaringósak. De egyetlen dinárt sem adni: maga aztán igazi 
zsidó, Spitzer úr. Maguk azt mondják, hogy kommunisták. Ez 
meglehet. Ső t, mi több, biztosan úgy is van, és maguk valóban 
azok, aminek mondják magukat. De azt hiszi maga, hogy a mi 
szép Palesztinánkban nincsenek kommunisták? Azt mondja, 
Palesztina nem a magáé. Ebben téved, uram. A magáé is. Hol 
lehetne másutt a maga Palesztinája? Sajnálom, hogy ennyire 
csökönyösek vagyunk. Sajnálom, hogy ilyen állhatatosak va-
gyunk a tévhiteinkben. 
Pedig maga lélekben... 

SINKÓ 	Hagyja csak az én lelkemet, uram. 

ISMERETLEN Már hogyne hagynám. Noha nem tudom, mi szüksége 
van rá egyáltalán? 

SINKÓ 	Hagyjon magunkra, uram. 

ISMERETLEN No persze, de mi szüksége van uraságotoknak - önma-
gukra? 

SINKÓ 	Távozzon! 
Az ismeretlen vigyorogva megfordul a karosszékkel. 

SINKÓ 	Meghaltunk volna már, hogy angyalok látogatnak bennünket? 
Irma, boldog vagy? 

IRMA 	A mennyországban e kérdésnek nincs értelme. 

SINKÓ 	A mennyországban vaníliaillat terjeng. 

IRMA 	Milyen a kávé? 

SINKÓ 	Kitűnő . 

IRMA 	Ma reggel hozták a gázszámlát. 

SINKÓ 	Tegnap a tévéelőfizetést szedték. 

IRMA 	Volt elég pénz idehaza? 

SINKÓ 	Volt. Az éjjel beszéltem valamit? 

IRMA 	Aah! 

SINKÓ 	Jó, hogy felébresztettél. 

IRMA 	Teljesen kitakaróztál. 

SINKÓ 	Nem érdekel, hogy mit álmodtam? 

IRMA 	Kéred az újságot? 

SINKÓ 	Mit kiabáltam az éjjel? 

IRMA 	Mondtam. 

SINKÓ 	S íme, hogy áll most a dolog énvelem: néha úgy érzem, szál- 
lok, főangyalok, kerubok, tündöklő  állócsillagok között az Em-
pireum égő  vörös fénytengerében. Máskor meg épp ellenke-
ző leg, nyomorult csibének érzem magam, amelyet gépi ölés-
re szánt más nyomorultak, apatini gyerkőcök, leborotvált kis 
zsidók, reszket ő , pihés tömege segítségével lök tovább a vég-
telen futószalag... És hol a lélegzetemért küzdök, a pihém 
színéért, a csipogásomért, a sárga foltomért, hol pedig az an-
gyalokkal olvadnék össze, hogy egy legyek közülük, tiszta 
láng, amely magában a Forradalom szívében lobog. 

Mirő l van szó? 
Feldarabolnak-e, velőbe hasító rövid fájdalom után, sikolyta-
lanul, avagy szeráf testvéreimmel felemelkedhetek-e az Empi-
reumig? Addig a pontig a Változás szívében, amely egyedülál-
ló, tiszta és mozdulatlan? A szalag az Isten hatalmas szája elé 
lök bennünket, ki azáltal szól, hogy felfal... és azután szózatá-
nak vére és nyálaként kiokád bennünket. Mit beszél e száj a 
Paradicsom kilencedik egében? Vajon a német nyelv ez, a 
Forradalom nyelve - Oroszország csak a teste, a csetteg ő  száj, 
az ököl, amelyel lesújt... Mit mond ez a száj, mely maga a 
szeretet? 
Irma... Irma 
Megbocsássunk-e azoknak, akik megölték az álmunkat? 
Soha. 
Irma, te mit gondolsz? 

IRMA 
	

A takaró alól. 
Nemcsak az álmot, Ervin. Az embereket is. 

SINKÓ 
	

No, és? Mindenki gyilkolt. Mindannyian gyilkoltunk. Akkor is, 
ha nem öltünk. Gyilkoltuk a gyilkolást, magunkat öltük. De ők 
az álmot ölték meg. 

IRMA 
	

Kicsodák? 
Sinkó hallgat. 

IRMA 
	

Késő  van. Aludjál. 

SINKÓ Minek? Én egyáltalán nem álmodok. Gondolkozom és egyre 
táplálom magámban a számítógépet. 

IRMA 
	

Ott a tabletta. Attól majdcsak elalszol. 

SINKÓ 
	

A száj, amely maga a szeretet, most hallgat. 

IRMA 
	

Amit látsz, jel: aludjál. 

SINKÓ 
	

Az apatini korzó most üres: lakoma után tárva nyitva a temp- 
lomajtó. Hogy lehet az, hogy én kívül maradtam? 
Mi az én feladatom? Van-e feladat, amely az enyém, vagy 
(csak) feladat van? 
Csupa alázat, vagy végletes kevélység? 
Hogy egyedül legyek, körülkerítve azzal, amit tudok. 
Hogy eltűnjek ott, hol tisztán lobog a láng „az ifjúság lelkében', 
hol nem fogy az erő , ahol vanília illata száll. 
Sinkó feláll és széttárja karjait. 
Sötétség. 
Orgonaszó. 

SINKÓ 	Mitő l van itt ekkora fényesség? Irma, mi meghaltunk. Na, vég- 
re. 
Sinkó nevet. 
A sötétben orgona szól, sokáig. 

VÉGE 
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VISSZA A FOLYOBA 

„Agyam Arktiszában elsüllyednek a gondolatok, 
és nincs Nagy Szent Expedíció , ki a mélyből fel-

hozná őket " 

A második európai punk-hullám tetőzése hozta a 

címnek választott slogant , amely méltó ugyan a 

radikális rockzenei irányzat 
jellegéhez, de meg-

hökkentő  módon elüt általános nihilista irányvo-

nalától és ősi blozóbai mélyrétegekе
t nvolni-

A spray-jel falra vitt graffi ti alatt ülő , 

szemű  punklány természetesen nem Héra 	 sz 

méltóságteljesen hömpölyg ő  folyamára gondol  

talán nem is hallott róla -, amikor „sex & drugs & 

rock-'n'-roll"-mámorában volvomx-bte ep sejtjei  közé 
tátogó halak világába, 
kívánkozik vissza . Börzekéjé 

ek ercedes Bnukl á- 
ról letördelt jelvények függn 	 ~ Il pl  

ris mozgalom szimbólцniak csonka hasonmásai 	
ÍÍi 

_, mindennél ékesebben jelezve
eráciok kezében van, 

lágnézetét . A jövő  olyan g 

akiknek „nincs jövőjük". 
E sorok írója Lukács filozófiájának és a Clash ze-

néjének egyaránt elkötelezettje , s mint ilyen, rep-

rezentánsa a „másként gondolkodó " outsider értel-

miségnek. Érzi elszígetel ődését, szémélytelenné 

válását; látja a nоnП k 
rohamos itérhó a átyésmsaját 

az értelmetlenség 
tehetetlenségét.  Ёlеtёьеn sokszoretreuvetettsiégé-
véletlen és az átmenetiség , 

a lemondás , еt  telke-
ben - „a város peremén"! - 
dés, „hangulatanarchia ", álmodozás árnyai kísér-

tenek . Olyan nemzedékek életérzésének dadogó Ifi j llidÍ 

hírmondója, melyek technicizált , félanalfab fYe 
a 
 , 

világba -vetettsége paradox módon mégi 

hívja a Magas Művészet és Nagy Filozófia igé-

nyét: a kor analízisének szükségességét. 68 óta ' 

az ifjúság és „szellemi munkások" avantgárdja a 

proletár internacionalizmus szintјéге  emel šedő  jl 

harcot folytat politikai , gazdasági, el  
gaiért - melyek között kiemelked ő  helyet fogal ma 

a  partikularitáson túlmutató lét és lén 
ében g°n -

gáértvaló nembeliség, a totalitás jegy 

dolkodó ember megvalósítása . Még a legszélsősé-

gesebb, 
földalatti mozgalmakban is - mint ami-

lyen aminden krknf jezésre jutna „tiszta  for- 
utópia nélküli  punk  
ráshoz" való visszavágyódás . Ezen a ponton érint- 

kezik az „önmagába disszidáló " deviáns szubkul-

túra és a társadalmi lét ontológiáját kutató filozó-

fus. 
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