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LUKÁCS-KONFERENCIÁK NYOMÁBAN 
(TALLÓZÁS) 

„ . . . A centenáris megemlékezéssorozat 
legalább arra jó lesz, hogy a Lukácsot 
egyszer figyelmetlenül olvasók közül so-
kan újra előveszik majd a műveit, és a 
Lukácsot vezető alapvető gondolatok 
szellemében próbálják meg újraértelmezni 
azokat, és akkor rádöbbennek majd, 
hogy Lukács él, kortársunk . . . " 

(Tőkei Ferenc) 

Jócskán mögöttünk van már a Lukács-centenárium. Az 
idehaza és külföldön megrendezett jubileumi ülésszakok elő-
adásai (számuk több száz) kötetekbe gyűjtve várják az érdemi 
elemzést, a gazdag életmű különböző szempontból történt 
méltatását, értékelését. Vajon mivel gazdagították ezek az 
ünnepi hangulatban rendezett konferenciák Lukács tudo-
mányos és emberi portréját? Adtak-e — az ilyenkor szokásos 
„tiszteletkör" megtételén túl — némi többletet? 

Az e kérdésekre válaszolni akarónak mindenekelőtt meg 
kell küzdenie a bőség zavarával. Nemhogy a teljességre, de 
még a részleges tájékozottságra való igényét is kénytelen 
feladni az érdeklődő, s be kell érni azzal, hogy kiválaszt 
magának néhányat a számos tudományos ülésszak közül 
— feltehetően ki-ki a maga érdeklődési körének megfeleleőn 
fog tallózni —, és végül már csak azokat próbálja áttekin-
teni. így talán meglehet az a reményünk, hogy legalább 
madártávlati képet kapunk e gazdag anyagról. 
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E sorok írója is ezt a megoldást választotta. Mindössze há-
rom idehaza rendezett konferencia előadásaiba pillantott be, 
előnyben részesítve a Lukács irodalomelméleti-irodalomtör-
téneti munkásságát méltatókat. 

1. A mondanivaló gazdagságát, sokszínűségét, a rendezés 
reprezentatív voltát illetően valamennyi közül kiemelkedett 
az a nagyszámú hazai és külföldi Lukács-kutatót és tisztelőt 
felvonultató tudományos ülésszak, amelyet közösen rende-
zett meg az MTA, a Művelődési Minisztérium, valamint 
az MSZMP KB néhány intézménye 1985. április 17-19-e 
között a budapesti Kongresszusi Központban. „Lukács 
György helye és szerepe a marxista elmélet 20. századi fej-
lődésében" címmel. Az előadásokat tartalmazó kötet „Az 
élő Lukács" címen a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 
alig egy évvel később már olvasható volt. 

Nagy érdeklődés kísérte Király István Lukács György Ady-
vonala című előadását. Ebben az a paradox jelenség kapott 
különös hangsúlyt, hogy bár Ady költészete — Lukács több 
ízben elhangzott vallomása szerint is - „döntő befolyást", 
„abszolút átalakító hatást" gyakorolt rá mind világnézetileg, 
mind pedig emberileg, a filológiai kutatás e hatásra reflek-
táló írások kontinuitásának a hiányát kéri egyre számon 
Lukácson. A filozófus — szögezte le Király István — valóban 
mindössze három tanulmányt írt Adyról (két hosszabb és 
egy rövidebb lélegzetűt), de tévedés áldozata lenne az, aki 
kizárólag mennyiségi szempontból akarná megvonni e hatás 
mérlegét. Lukácsnál ugyanis az Ady-hatás elsősorban az eti-
kai alapállásában, a huszadik századi magatartásmintában, 
az Ugocsa non coronat elv követésében jut a legnyilvánva-
lóbban kifejezésre. Tiltakozás a fennálló provinciális viszo-
nyok ellen, a küldetéses vétó tudatos vállalása — elsősorban 
ezt jelentette Ady Lukács számára. 

Lukács életét „az Ady-vonal" továbbvitele nem csupán 
fiatal korában határozta meg — ahogyan sokan vélik —, 
hanem elkísérte őt élete végéig, amit mi sem bizonyít jobban, 
mint a Megélt gondolkodás egyik mondata. Ez így hangzik : 
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„Ha nem helyeslem feltétel nélkül Ady forradalmát: feltét-
lenül zsákutcába" (jutok). Lukácsnak több ízben is lett volna 
módja választani, itthon él-e vagy idegenben. Hogy végül is 

az előbbi mellett döntött, abban kétségbevonhatatlanul az 
Ady-hatás játszotta az egyik legfőbb szerepet. 

Müfajelméleti szempontból elemzi a lukácsi életművet 
Poszler György. Áttekintve az oeuvre irodalomelméleti-iro-
dalomesztétikai produktumait annak a véleményének ad 
hangot, hogy Lukácsnál majdnem minden esetben fél-mű-
fajelméleti írásokkal lehet találkozni. Ezekben nem a műfa-
jok alapvető minőségi jegyeiről van szó, hanem a bennük 
és mögöttük levő történelmi mozgásokról, a „világállapot-
ról", amitől a műfaj függ, amit kifejez, amit megerősít vagy 
amit megkérdőjelez. 

A műfaj fenomenológiájától - hívja fel a figyelmet Poszler 
— Lukács átcsúszik a műfaj ontológiájára, keletkezése felté-
teleinek vizsgálatára, arra, ami része ugyan a műfajelmélet-
nek, de mégsem azonos vele. Lukács idevonatkozó fejtege-
tései éppen ettől válnak eredetivé, izgalmassá, figyelemre 
méltóvá. 

Kenyeres Zoltán Lukács György tanulmányai a magyar iro-
dalomról 1943-ig címen tartott előadásában impozáns átte-
kintést adott a majd fél évszázados tevékenységről. Lukács 
irodalomelméleti-irodalomtörténeti és irodalomesztétikai ter-
mése a jelzett időszakon belül oly zavarba ejtően gazdag — 
mutatja ki Kenyeres —, hogy ennek minden egyes alkorszaka 
külön-külön is jócskán ad munkát a kutatónak. 

Az 1902-vel kezdődő időszakot a színikritikák, a színház-
csinálás kísérlete (Thália Társaság) és az ezt betetőző Drá-
matörténet fémjelzik. Ezt követi a Nyugat-, a Huszadik Szá-
zad-, a Renaissance-, A Szellem-publikációk egész sora. 

A politikai szereplés egy időre elvonja Lukácsot az iro-
dalomelméleti munkától, s 1919—1938 között megszakad 
kapcsolata az itthoni irodalommal. Legalábbis a korábbi 
kutatások így tekintettek erre a két évtizedre. Az utóbbi 
években azonban elsősorban Lackó Miklós, Sziklai László 



Forum 97 

és Szilágyi János jóvoltából tudjuk, hogy ez közel sem volt 
így-

Lukács irodalmi munkásságának elemzői nem hallgatják 
el — jelzi Kenyeres —, hogy Lukácsnak a magyar irodalomra 
vonatkozó megállapításai ezekben az években nem csekély 
egyoldalúságról tanúskodnak. Ismeretes, hogy Lukács úgy 
jellemezte a 19. századtól kezdődően a magyar irodalmat, 
mint az elvtelen kompromisszumok irodalmát, egy kalap alá 
vette a legkülönbözőbb irányzatok képviselőit, s többségük-
ről az elmarasztalás hangján szólott. 

1938 után Lukács az Új Hang egyik főmunkatársa lesz, s 
e lap hasábjain a népfrontpolitika jegyében számos írása 
jelenik meg. így többek között Háy Gyula Tiszazug')äxö\ írott 
realista kritikája, Illyés Gyuláról szóló elismerő-elmarasztaló 
elemzése. 1941-től egymást követik a magyar progresszió 
bírálatát és megnyerését szolgáló cikkei. Lukács behatóan 
elemzi a baloldal megosztottságának az okait, figyelmeztet 
az irodalom megnövekedett történelmi felelősségére („írás-
tudók felelőssége"), rámutat arra, hogy a demokratikus ha-
gyományok hiányában az irodalomnak és az íróknak fontos 
szerepük van a politikai élet alakításában. 

2. Nagyszabású kötetté állt össze az MTA Pécsi Bizottsága, 
a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának 
Irodalomtudományi Intézete, valamint a TIT Baranya Me-
gyei Szervezete által 1985. március 19. és 21. között rende-
zett tudományos ülésszakának anyaga is, amelynek centru-
mában Lukács irodalomelmélete, drámaelmélete és művé-
szetszociológiája állt. Mi itt természetesen csak arra vállal-
kozhatunk, hogy néhány figyelemre méltó gondolatot fel-
villantsunk egy-egy előadásból. Az olvasó már sejti „szub-
jektív" szelektálási szempontunkat: kizárólag az irodalom-
történeti problémákat feszegető előadásokban tallózunk. 

Kiss Endre felhívja a figyelmet arra, hogy Lukács iroda-
lomelmélete nem a szó hagyományos értelmében az, mivel 
összefonódik egyéb diszciplínákkal, majd A regény elmé-
lete alapján mutatja ki, hogy Lukácsnál rendszerint kettős 
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meghatározottság érvényesül: az objektum-szubjektum vi-
szony egyszer mint immanens összefüggés, egyszer pedig 
mint történetfilozófiai meghatározottság jelenik meg. 

Az Iglói-Jagusztin szerzőpáros a Szovjetunióban rende-
zett 1935-ös regényvita néhány tipológiai sajátosságát gyűj-
tötte csokorba. Mondanivalójuk már csak azért is figyelmet 
érdemel, mivel Lukácsnak A regény elméletének problémái c. 
vitaanyaga magyarul csak töredékesen ismert. A vita 1934. 
december 28-án és 1935. január harmadikán zajlott le. 
A résztvevők Lukács okfejtésének szinte minden mozzanatát 
bírálták. A polémiának máig érvényes nagy tanulsága hogy 
„a polgári fogalomrendszertől és vizsgálati metodológiától 
való elhatárolódni akarás türelmetlensége következtében az 
űj kategóriáknak mechanikusan tulajdonítottak igazságér-
tékeket pusztán a temporalis igazságfeltételek alapján (igaz, 
mert új ; nem igaz, mert hegeli)". 

Lukács zárszavában helyesen figyelmeztetett a metodoló-
gia ilyetén kezelésének a veszélyeire és leszögezte, véleménye 
szerint a marxista regényelmélet megteremtése felé tett kísér-
lete alapvető metodológiai részét tekintve helyes volt. 

Lichtmann Tamás előadásában részleges legendaoszla-
tásra vállalkozott. A köztudatban — szögezte le — maka-
csul az él, hogy Lukács a nagyrealizmus eszményének a 
bűvöletében a polgári realizmust helyezte értékelése hierar-
chiájának csúcsára, s hogy ezen eszmény kedvéért mereven 
elutasította a szocialista avantgárdot és valamennyi irra-
cionális világnézetű művészetet, s hogy ez egész életútjára 
jellemző maradt. 

Lichtmann szerint is tagadhatatlan, hogy Lukács egy sor 
kérdésben túl szigorú és sarkítottan egyoldalú, ahogy vád-
jai gyakran rendkívül súlyosak, elmarasztalók voltak. Musilt, 
Brochot, Döblint, Thomas Mannt, Kafkát antirealizmussal, 
álrealizmussal, irracionalizmussal, dekadenciával vádolta. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy idővel revideálta álláspontját, 
főleg Thomas Mannt és Kafkát illetően. Az utóbbit a 20. 
század legnagyobb valóságábrázolói, azaz realistái közé so-
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rolta be. Lichtmann szerint árnyaltabban kell vizsgálni Lu-
kács idevonatkozó megállapításait, és módosítani kell ítéle-
tünket ott, ahol ez szükséges. 

Ungvári Tamás Természetfilozófia és regényelmélet Lukács 
munkásságában címmel tartott igen figyelemreméltó előadást 
a pécsi konferencián. Abból a feltevésből indult ki, hogy bár 
Lukács soha nem mondta ki expressis verbis, hogy a regényt 
az egyre nagyobb teret hódító természettudományos gondol-
kodás alternatívájaként fogja fel, bizonyítható, hogy ez a 
következtetés műveiben legitim. 

A regény születése az a pillanat — szögezi le Ungvári —, 
amikor — Lukács szavait parafrazálva — otthontalan lesz 
az ember. Kiűzetik az antropomorfizált világszemléletek 
biztonságából. A regény az otthonkeresés műfaja lesz, az 
első metafizika nélkül született műfaj, amely az eltűnt tota-
litást próbálja egy mesterségesen létrehozott formai-tartalmi 
egységbe ötvözni. A regény feleletül születik a totális fel-
bomlásra, az elidegenedésre, az esztétikum sajátossága pedig 
történelmi felelet a természettudományok egyetemességének 
igényére, amely a képzelet segítségével teremt magának a 
valóságtól ábrázolt létalapot. 

3. Ahol a pécsi konferencia abbahagyta, ott folytatta az 
ELTE Bölcsészettudományi Kara és az MTA Filozófiai 
Intézete közösen rendezett tudományos ülésszaka, amelyre 
1985. október 29. és 31. között került sor „Lukács György és 
a mai kultúra" címmel. Ennek vitaanyagából hármat eme-
lünk ki. 

Balassa Péter A zárójelbe tett módszer címmel tartott elő-
adásában Lukács korai írását, a Megjegyzések az irodalom-
történet elméletéhezt elemezte néhány vonatkozásban. Lukács 
nem tartotta szükségesnek a tudományelméleti megalapo-
zást — szögezi le Balassa —, szövegében az irodalomtörténet 
fogalma szinonim az esztétikával, s az irodalomtörténetről 
nem mint szaktudományról értekezik, hanem mint olyan 
esztétikáról, amelynek középpontjában az irodalom áll. így 
az irodalomtörténet paradigmatikus művészettudomány. 

7* 
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Lukács az irodalomtörténeti szintézis három szempontját 
hangsúlyozza: az életanyag és forma kölcsönviszonyát, a 
forma kétarcúságát (élménybeli és szociologikus voltát) és a 
hatás sokrétűségét. Mindezt kiegészíti még a fejlődés fogal-
mával, a stílus statikus és a történeti-szociológiai momen-
tum dinamikus voltával. Lukács azt vallotta, hogy egy és 
ugyanazon jelenség magyarázatai egészen ellentétesek lehet-
nek, így relatívak, vagyis nem hozhatók szintézisbe. Ebből kö-
vetkezik, hogy „művészileg kell írni az irodalomról", és 
nem tudományosan. Ez utóbbi sematizál, s ezért az iro-
dalom elevenségével szemben alul marad. 

Lukács érveléséből következik, hogy 
1. nem létezik endogám esztétika, 
2. az esztétikai tapasztalat nem metodologizálható, de ez 

nem zárja ki, hogy ne legyen egyenrangú a tudományos 
tapasztalattal; a metodologizmus tagadásából nem követke-
zik tudománytalanság, netán tudományellenesség. 

Befejezésül még két — az ELTE keretében tartott — elő-
adásra hívjuk fel a figyelmet. Szerdahelyi István Lukács és 
a mai tömegkultúra címen tartott eszmefuttatásában azt a 
kérdést feszegette, hogy vajon „Az MSZMP művészetpoliti-
kájának időszerű feladatairól" címen ismert állásfoglalás 
nincs-e gyökeres ellentétben Lukácsnak a szórakoztató mű-
vészetről vallott felfogásával. Ez az állásfoglalás — többek 
között — elmarasztalja azokat, akik arisztokratizmusból le-
becsülik a tömegigényeket, akik a szocializmus nevében szem-
beállítják a „tömegkultúrát" és a „magas művészetet", s 
követelik mindenfajta támogatás megvonását az előbbitől. 
Lukács viszont — érvelnek többen — a „tömegkultúrát" az 
értékhierarchiában igen alacsonyra helyezte. 

Szerdahelyi Lukács félreolvasásával magyarázza ezt az ér-
telmezést. Igaz — hangsúlyozta Szerdahelyi — Lukács több 
ízben kifejtette, hogy a kapitalista munkamegosztás követ-
keztében mind kevesebb ember fér hozzá a különös értéket 
hordozó magas kultúrához, hogy a munkamegosztás rab-
szolgáinak nincs lehetőségük arra, hogy kifejlesszék érzékű-
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ket a magas kultúra iránt, s az is igaz, hogy Lukács megve-
tette a színvonaltalan giccset, az álesztétikát, viszont ugyanő 
több ízben leszögezte, hogy a szórakoztatóművészet-komp-
lexum — ha igényes — elvileg egyenrangú a visszatükröző 
művészet komplexumaival, s bármely szórakoztató produk-
ció a maga funkciójához mérten tökéletes remekmű lehet, s 
ebben az esetben ekvivalens a magas művészet alkotásaival. 

Figyelemre méltó gondolatokat fejtegetett Karádi Éva 
Lukács Dosztojevszkijről tervezett művének hatástörténeté-
hez c. előadásában, amely ugyancsak az ELTE-n rendezett 
tudományos ülésszak keretében hangzott el. Ismeretes, hogy 
Lukács éveken keresztül készült Dosztojevszkijről tervezett 
monográfiájának a megírására, aminek azonban csak egy 
része készült el A regény elmélete címen. (A tanulmány töre-
dékben fennmaradt szövegét Nyiri Kristóf rekonstruálta. Vö. 
Georg Lukács Dosztojevszkij Notizen und Entwürfe. Aka-
démiai Kiadó, 1985.) 

A mű születését élénk viták kísérték a Vasárnapi Körben, 
s nem egy vasárnapos később a Dosztojevszkij-tanulmány 
„lélekvalóság-koncepcióját" beépítette a saját munkájába. 
E koncepció „köszön vissza" Balázs Béla és Lesznai Anna 
költészetében, Sinkó Ervin Dosztojevszkijről szóló esszéjében, 
Fülep Lajos kéziratban maradt A regény a XIX. században c. 
tanulmányában. A vasárnaposok figyelmét Lukács hívta fel 
arra, hogy a nagy orosz íróknál, Dosztojevszkijnél, Tolsztoj-
nál, de másoknál is, a vallási momentumok, az evangélium, 
a könyörület, a gyökeres emberi átalakulások izgató kérdé-
seivel való szüntelen foglalkozás szembetűnő domináns elem. 
Ez a be nem fejezett Dosztojevszkij-tanulmány búvópatak-
ként jelentkező utóélete. 

* * # 

A Lukács-konferenciák mérlegét megvonni lehetetlen vál-
lalkozás lett volna. E három tudományos ülésszak egyes elő-
adásaiba bepillantva talán sikerült valamelyest érzékeltetni, 
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hogy milyen óriási adósságaink vannak még Lukáccsal szem-
ben. Tőkei Ferenc figyelmeztetése nagyon is megszívlelendő. 
Újra kell olvasni (vagy egyszer már „tisztességesen" el kell 
olvasni) Lukács egy-egy művét, hogy rádöbbenjünk, Lukács 
mennyire kortársunk. 

Gábor Éva 


