
CçNK-ban (B¢res szomsz¢d), aki kiabÀl a lelki
¢s fizikai fÀjdalomtÂl, ha nem jut a reggeli
kocsmanyitÀs elûtt egy kis alkoholhoz. Mert:
àItt csak a szesz segÁt.Ê Nem csupÀn szociÀlis,
hanem egyben lelki nyomorÃsÀg uralkodik
minden¡tt. Elûle pedig nem lehet elmenni,
hiÀba mondja egy fejezet cÁme: EL VALAHOVç.
°s mik¢nt a figurÀk helyzete, ugyanÃgy Tar
SÀndor ÁrÂi vilÀga is mozdÁthatatlan. Leg-
alÀbb annyira mozdÁthatatlan, mint MÀndy
IvÀn vilÀga. Ez most m¢g jobban lÀtszik, hi-
szen a n¢met helyszÁnen jÀtszÂdÂ kisreg¢ny
is csak azt erûsÁti, mennyire ugyanarrÂl van
szÂ itt ÀllandÂan.

A szerkezeti k¢plet is majdnem mindig ha-
sonlÂ. TarnÀl a t´rt¢netek, a figurÀk ugyan-
Ãgy, mint a novellaf¡z¢r fejezetei, egymÀs
mell¢ rendelûdnek. V¢gtelen szÀmban k¢p-
zelhetûk egymÀs mell¢, akik itt ¢lnek, mert
mind ugyanott vannak. Lent. A MI UTCçNK

darabjai Ãjabb variÀciÂk a nyomorÃsÀg t¢mÀ-
jÀra, ahogy a korÀbbi novellÀsk´tetek darab-
jai, nem illeszkednek erûsebb kompozÁciÂs
hierarchiÀba. Nincs alÀ-f´l¢ rendel¢s, hiszen
mindenki egyarÀnt alÀrendelt, ¢s valÂban
nem bomlik ki itt konfliktusok sz´ved¢ke,
mert a konfliktusok tÁpusuk szerint egyfor-
mÀk ¢s egyszerüek, habÀr annÀl radikÀlisab-
bak. Ebbûl a szempontbÂl a MINDEN MESSZE

VAN is tekinthetû hosszabbra nyÃjtott novel-
lÀnak, amelyben a megszokott alapkonflik-
tust az elbesz¢lû a vÀrtnÀl alaposabban jÀrja
k´r¡l. A kisreg¢ny r¢szletezûbb besz¢de
azonban n¢ha nem vÀlik elûny¢re a münek,
esetenk¢nt kevesebb t´bb lehetne. Azzal,
hogy t´bb szituÀciÂbÂl ismerj¡k meg a figu-
rÀk helyzet¢t, azzal, hogy bûvebben megtud-
juk egy figura hÀtt¢r¢let¢t, ¢s alaposabb le-
ÁrÀst kapunk rÂla, egyÃttal elv¢sz valami ab-
bÂl a kicentizett, redukÀlt, sokszor csak utalÂ,
sejtetû, t´m´r elûadÀsmÂdbÂl, ami a Tar-no-
vellÀk nagy er¢nye. HabÀr Tar kÁm¢letlen at-
moszf¢rateremtû k¢pess¢ge ¢s Ãjabban meg-
erûs´dû savanyÃan rezignÀlt humora a kisre-
g¢nyben is remek¡l ¢rv¢nyes¡l. Az A MI UT-

CçNK eset¢ben viszont az ÁrÂ szÀmÀra bizton-
sÀgos novellaforma tÃll¢p¢s¢bûl k´vetkezû
kihÁvÀsok nem okoznak gondot, mert itt az
egyes darabok megszokott feszess¢ge meg-
marad, nem hÁgul fel az elbesz¢l¢s (bÀr lehet,
hogy az utolsÂ hÀrom sz´veget is jobb lett
volna a korÀbbiak terjedelm¢re cs´kkenteni,

nem is a hÀrom, egy¢bk¢nt igen jÂ novella,
hanem a k´nyv feszess¢ge kedv¢¢rt). Min-
denesetre az ´nmagÀban erûs fejezetek ga-
rantÀljÀk a sz´vegegy¡ttes minûs¢g¢t, ¢s ha
novellaf¡z¢rk¢nt olvasom a k´nyvet, akkor
az nem ig¢nyli az enn¢l szorosabb koheren-
ciÀt sem.

Tar SÀndor szÀmomra tovÀbbra is a kis-
prÂza nagy mestere, aki az A MI UTCçNK-kal
eddigi legegys¢gesebb ¢s legkimunkÀltabb
k´nyv¢t Árta meg, a kilencvenes ¢vek magyar
prÂzÀjÀnak egyik legjobb k´nyv¢t. JÂ ¢rz¢k-
kel most sem ment be a mÀsok utcÀjÀba. De
ki tudna ezek utÀn bemenni az û utcÀjÀba?

KÀrolyi Csaba

FEH°R FERENCRýL

A Budapesti Iskola. TanulmÀnyok LukÀcs 
Gy´rgyrûl. I. Feh¢r FerencäHeller çgnes
VÀlogatta ¢s szerkesztette Kardos AndrÀs
T-Twins KiadÂäLukÀcs ArchÁvum, Budapest,
1995. 512 oldal, 784 Ft

Gond. FilozÂfiai essz¢folyÂirat. Debrecen, 10. szÀm
[1995]. 214 oldal, 150 Ft

Vajda MihÀly: Mit lehet rem¢lni?
(Essz¢k Feh¢r Ferencrûl)
HatÀr K´nyvek, Debrecen, 1995.
80 oldal, 320 Ft

A Gondnak, Vajda MihÀly, Kardos AndrÀs (¢s
mÀsok) folyÂiratÀnak eml¢kszÀma jelent meg
Feh¢r Ferencrûl (1933ä1994). Vajda, Feh¢r
jÂ barÀtja n¢gy Feh¢rrûl szÂlÂ essz¢j¢t k´nyv-
ben is publikÀlja, s egy mÀsik barÀt, Kardos
AndrÀs kiadja az elsû Feh¢r-k´tetet Feh¢r ha-
lÀla Âta. Egy harmadik barÀt most ismertet¢st
Ár e kiadvÀnyokrÂl. Nem a barÀtok gyÀszÀnak
rÀtukmÀlÀsa ez a k´z´ns¢gre, hanem olyan
tartozÀs kiegyenlÁt¢s¢nek a kezdete, amelyet,
Ãgy lÀtszik, t´bben ¢rz¡nk nyüg´snek mind
a halottal, mind az olvasÂval szemben.

Feh¢r neh¢z sorsÃ ¢s neh¢z karakterü em-
ber volt, akinek kiterjedt elm¢leti tev¢keny-
s¢ge halÀla utÀn rekonstrukciÂra szorul. Ke-
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v¢sb¢ feltÀrÀsra, mint inkÀbb elk¡l´nÁt¢sre ä
elsûsorban feles¢ge, Heller çgnes, valamint
egy idûszakban a Budapesti Iskola filozÂfiÀ-
jÀtÂl. Feh¢r n¢ha feszeng¢st kivÀltÂ mÂdon is
propagandistÀja volt k´r¢nek, lÀsd 1993-as
retrospektÁv lillaf¡redi elûadÀsÀnak cÁm¢t:
HOGYAN LETTºNK ELM°LETI SZUPERHATA-

LOM? (öj Holnap, 1995. november). De csak
k´r¢nek. Soha nem ¢rezte sz¡ks¢g¢t annak,
hogy sajÀt k¡l´nb´zûs¢g¢t, à´nÀllÂ filozÂfiai
imÀzsÀtÊ kidomborÁtsa. A k¡l´nbs¢geket egy
teoretikus mozgalom munkamegosztÀsÀra,
pszicholÂgiai ¢s k¢pess¢gbeli differenciÀkra
vezette vissza, s ha mÀsoknÀl enn¢l t´bbrûl
volt szÂ, azt drÀmai mÂdon zokon vette. Ami-
kor az emigrÀciÂban ¢s itthon fokozatosan ki-
¡resedett az iskola, k´r, mozgalom tartalma,
Feh¢r szÀmÀra a Hellerrel valÂ tovÀbb- ¢s
egy¡ttgondolkodÀs, Heller elm¢leti tema-
tikÀjÀnak sz¢lesebb spektruma ¢s filozofÀlÀ-
si stÁlusÀnak nagyobb absztrakciÂs foka, tanÁ-
tÀsÀnak rendszerszerü volta k¢pezte azt a
keretet, amelyben fenn lehetett tartani a
munkamegosztÀs elgondolÀsÀt. Ez eg¢szen
odÀig àfajultÊ, hogy Heller ¢s Feh¢r szÀmos
k´z´s essz¢k´tet¢ben nincs felt¡ntetve, hogy
melyik ki¢! (Kifejezetten tudomÀnyos jellegü
munkÀkban ez elûfordul, s ä talÀn a tu-
domÀnyos vilÀgn¢zet nyomat¢kosÁtÀsa ked-
v¢¢rt? ä a LukÀcs-iskolÀban egyenesen szokÀs
is volt, lÀsd MÀrkus Gy´rgy, Bence Gy´rgy,
Kis JÀnos, BenceäKis, MÀrkusäVajda, Feh¢rä
HelleräMÀrkus k´z´sen Árt k´nyveit, tanul-
mÀnyait.)

A munkamegosztÀs azonban sem korÀb-
ban, sem Ãjabban nem volt fikciÂ ä Feh¢r ma-
ga rendkÁv¡li energiÀkat szentelt tartalmi te-
lÁt¢s¢re ä, de persze nem volt a teljes igazsÀg
sem. MÀsok eset¢ben jÂl tudta ezt û is, aki
p¢ldÀul LUCIEN GOLDMANN MINT LUKçCS

àEGYSZERþ OLVASñJAÊ cÁmü tanulmÀnyÀban
Goldmann eredetis¢g¢t hangsÃlyozta a lukÀ-
csi premisszÀk puszta befogadÂjÀnak maszk-
jÀban. Most, hogy sajnos ennek nem Àll ÃtjÀ-
ban Feh¢r nyomat¢kos s ebben a tekintetben
aszketikus szem¢lyis¢ge, s ¢letmüve lezÀrult,
term¢szetes, hogy az ¢rdeklûd¢s a differen-
ciÀra, mondandÂjÀnak sajÀtszerüs¢g¢re, csak
rÀ jellemzû voltÀra irÀnyul. Elkezdûdik szel-
lemi arck¢p¢nek felvÀzolÀsa.

Az az ¢sszerü d´nt¢s, hogy LukÀcs Gy´rgy
budapesti iskolÀjÀnak most megjelent elsû ¢s

k¢sz¡lû mÀsodik k´tet¢t a k´rh´z tartozÂ ¢s
k´zvetlen tanÁtvÀnyok (Feh¢r, Heller, MÀr-
kus, Vajda) LukÀccsal foglalkozÂ ÁrÀsaira korlÀ-
toztÀk, Feh¢rt ennek a vÀllalkozÀsnak a fûsze-
replûj¢v¢ tette. A jelen k´tetben Feh¢r r¢sz-
v¢tele terjedelmileg is sÃlyosabb, mint Helle-
r¢ (a k´nyv hÀrom´t´de). Heller çgnes essz¢i
ä k´z´tt¡k a sz¢p LUKçCS GY¹RGY °S SEIDLER

IRMA, a szellemes LUKçCS °S A àSZENT CSALçDÊ
s a megrendÁtû r´vid memoÀr, AZ ISKOLAALAPí-

Tñ ä vagy alkalmi jellegü ÁrÀsok, vagy a szer-
zû sajÀt b´lcseleti, elsûsorban erk´lcsfilozÂfiai
erûfeszÁt¢seinek f¡ggel¢kei. Feh¢r h¢t tanul-
mÀnya viszont ä amely 1968 ¢s 1988 k´z´tt
keletkezett ä egy megÁratlan LukÀcs-monog-
rÀfia reg¢nyek¢nt olvashatÂ, tudomÀnyos bÀ-
zisa t´k¢letesen helytÀll ez¢rt a k´nyv¢rt, drÀ-
mai belsû elmozdulÀsai viszont meg¢rtetik,
hogy mi¢rt nem k¢sz¡lhetett el.

Az elsû, m¢g MagyarorszÀgon Árott tanul-
mÀnyok ä BALçZS B°LA °S LUKçCS GY¹RGY

SZ¹VETS°GE A FORRADALOMIG (1968), A DRç-

MA T¹RT°NETFILOZñFIçJA, A TRAG°DIA META-

FIZIKçJA °S A NEM-TRAGIKUS DRçMA UTñPIçJA

(1974) ¢s a MagyarorszÀgon most elûsz´r
megjelenû A ROMANTIKUS ANTIKAPITALIZMUS

VçLASZöTJçN (1975) ä megkapÂ lend¡let¢t a
felfedez¢s pÀtosza adja. Feh¢r MÀrkus Gy´rgy-
gyel osztozik a fiatal LukÀcs tudomÀnyos fi-
lolÂgiai rekonstrukciÂjÀnak ¢rdem¢ben, de
annak a k¡l´n´s visszakanyarodÀsnak ä hei-
deggeri nyelven Kehr¢nek ä, amelynek ered-
m¢nyek¢ppen f¢lszÀz ¢vet utazva hÀtra az
idûben a LukÀcs-tanÁtvÀnyok szÀmÀra egyre
fontosabb lett mester¡k megtagadott fiatal-
kora, az ¢rtelm¢t û tÀrta fel ä k¡l´n´sen a
hetvenes ¢vek k´zep¢n Árott k¢t mestermü-
v¢ben. MindhÀrom ÁrÀs szerepel egy¢bk¢nt
Feh¢r, Heller, MÀrkus ¢s a sorok ÁrÂjÀnak
1977-es k´z´s Suhrkamp-k´tet¢ben (DIE

SEELE UND DAS LEBEN ä [A L°LEK °S AZ

°LET]), amely a budapesti fiatal LukÀcs-stÃ-
diumok elsû ´sszefoglalÀsa volt, s mÀs nyel-
veken m¢g t´bb k´vette.

A BalÀzs-tanulmÀny valaha pÀlyakezdû-
k¢nt igen fontos volt nekem. Ezt most ellen-
ûrizhettem: a t´bb mint negyedszÀzada olva-
sott sz´veg megannyi mondatÀt ¢lesen r´gzÁ-
tette eml¢kezetem. E tanulmÀny k´vetkez-
m¢nyek¢ppen 1973ä75-ben Feh¢rrel egy¡tt
hÀrom k´tetben ki is adtuk BalÀzs B¢la l¢-
nyegi fiatalkori ¢letmüv¢t. S noha LukÀcs Ba-
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lÀzs-recepciÂjÀnak fenntartÀsos (mert BalÀzs
narcisztikus, pozûr k´ltûi vonÀsait szem elûl
nem t¢vesztû) rehabilitÀciÂjÀt ma sem tartom
jogosulatlannak, k¢t ok miatt mÀr arÀnyt¢-
veszt¢snek tünik szÀmomra e tanulmÀny
konstrukciÂja. Az elsû szerzûj¢nek ekkor m¢g
megl¢vû radikÀlis aktivizmusa, amely a leg-
kisebb k¢telyt sem türte mester¢nek 1919-es
d´nt¢s¢vel kapcsolatban. çm ez a kisebbik
baj, mert ideolÂgiai tanulmÀnyok v¢gsû pers-
pektÁvÀjÀt, koherenciÀjuk biztosÁt¢kÀt a k¢sei
olvasÂ idûvel leszÀmÁtolhatja. A k¢tely azon-
ban a prebolsevik LukÀcs irÀnti korÀntsem
pusztÀn t´rt¢neti ¢rdeklûd¢s t¢ny¢ben mÀr
megjelent, s a hang magabiztossÀga, amely ezt
a bolsevik fordulat àf¢ny¢benÊ vizsgÀlja, csak
leplezi. Az, hogy 1919-ben LukÀcs àa legna-
gyobb kiteljesed¢s fel¢ indultÊ, olyan apodiktikus
kijelent¢s, amelyet ¢ppen Feh¢r k´vetkezû
LukÀcs-tanulmÀnyainak k¡l´nb´zû megol-
dÀskÁs¢rletei ä az 1919 elûtti korszak müvei-
nek abszolÃt jogosult fel¢rt¢kel¢se, a bolsevik
korszak egyetlen elsû osztÀlyÃ filozÂfiai mü-
v¢hez, a T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT-hoz
valÂ n´vekvû m¢rt¢kben ambivalens viszony
¢s a k¢sûbbiek erûsen kritikai ¢rtelmez¢se ä
vonnak a legerûsebben k¢ts¢gbe.

A fiatal LukÀcs hÀrom drÀmaelm¢let¢nek
´sszehasonlÁtÂ elemz¢se viszont aktuÀlis ¢s je-
lent¢keny ÁrÀs, amely nemcsak a korai Lu-
kÀcs zsenij¢nek k¡l´n´s jellegzetess¢g¢t,
homlokegyenest ellenkezû v¢gk´vetkeztet¢-
sek kidolgozÀsÀra valÂ k¢pess¢g¢t tÀrta fel,
hanem a drÀma ¢s a filozÂfia ´sszef¡gg¢s¢-
nek, valamint megfordÁtva, ¢letfilozÂfiÀk drÀ-
mai lehetûs¢geinek k¢rd¢s¢ben sÃlyos ¢s ¢r-
dekes ÀllÀspontot k¢pvisel. Nem veszÁtett iz-
galmassÀgÀbÂl a k´vetkezû ÁrÀs sem, amely-
nek szer¢ny alcÁme utÀn ä TIPOLñGIA °S N°-

MET IDEOLñGIAT¹RT°NETI ADAL°K AZ ERNSTä
LUKçCS-LEVELEZ°S KAPCSçN ä kalandos ¢s
gazdag eszmet´rt¢neti tanulmÀny Àll, nem
csupÀn Paul Ernst ¢s LukÀcs, hanem Ernst
Bloch, valamint az EGY APOLITIKUS EMBER

SZEML°LýD°SEI-t (1919) ÁrÂ Thomas Mann
vÀlaszÃtjairÂl. Ebben a tanulmÀnyÀban re-
konstruÀlja Feh¢r LukÀcs tervezett Dosz-
tojevszkij-k´nyv¢nek vÀzlatÀt ä a sajÀt Dosz-
tojevszkij-k´nyv¢nek megÁrÀsa utÀn felfede-
zett, hatvan ¢vvel korÀbbi k¢zirattal mintegy
sÁron tÃli ¡zenetet kapva ´reg barÀtjÀtÂl ¢s
mester¢tûl.

Feh¢r k´vetkezû LukÀcs-tanulmÀnyait mÀr
1977-es emigrÀciÂja utÀn Árta. A LUKçCS WEI-

MARBAN (1978) ¢s az emlÁtett Lucien Gold-
mann-tanulmÀny (1979) egy nagyszabÀsÃ
LukÀcs-monogrÀfia elûmunkÀlatÀnak tünik.
Az elsû a klasszicizmus (eszt¢tikai humaniz-
mus, etikai demokratizmus) vÀlasztÀsÀnak fo-
galmi keret¢be helyezi el LukÀcs harmincas
¢vekbeli fordulatÀt, kib¢k¡l¢s¢t a (sztÀlinista)
valÂsÀggal ¢s bizonyos ¢rtelemben ´ncsalÂ
menek¡l¢s¢t e valÂsÀgtÂl, a mÀsodik a pre-
bolsevik ¢s korai bolsevik LukÀcsot aktua-
lizÀlja a korszak nyugati baloldali ¢s euro-
kommunista mozgalmainak perspektÁvÀjÀval
´sszef¡gg¢sben. Besz¢des, hogy az ezutÀn
k´vetkezû k¢t tanulmÀny mÀr a nyolcvanas
¢vek mÀsodik fel¢ben keletkezett: LUKçCS °S

BENJAMIN ä PçRHUZAMOK °S ELLENT°TEK

(1985), A KANTI K°RD°S çTALAKULçSA LUKçCS

FILOZñFIçJçBAN (1988). Ezek mÀr nem egy
k¢pzeletbeli monogrÀfiÀhoz tartoznak. Feh¢r
sajÀt müv¢szet- ¢s müvelûd¢sb´lcseleti kuta-
tÀsai szempontjÀbÂl aktualizÀlja a mÃlt hÀ-
rom gondolkodÂjÀt, s az egyik nagy filozÂfust,
akihez Ãjra meg Ãjra fordulni lehet eleven
k¢rd¢seinkkel, megint csak a fiatal LukÀcs-
ban talÀlja meg. Mivel a kommunizmus vilÀg-
t´rt¢nelmi kÁs¢rlete ¢vtizedek szellemi k¡z-
delmeiben minden pozitÁv tartalmÀt elveszÁ-
tette Feh¢r szÀmÀra, ez¢rt annak is elhalvÀ-
nyodott a vonzereje, hogy a bukÀs f¢l ¢vszÀ-
zados t´rt¢net¢t e kÁs¢rlet reprezentatÁv gon-
dolkodÂjÀnak Decline and Fall-jÀban besz¢lje
el. Ez korÀntsem jelent valami csalÂdottsÀg-
bÂl k´vetkezû igazsÀgtalansÀgot LukÀccsal:
Feh¢rt a szem¢lyes hÀla, a harmincas ¢vekig
tartÂ filozÂfiai periÂdusokbÂl sugÀrzÂ jelentû-
s¢g s a k¢sûbbi korszakok egy-egy figyelemre
m¢ltÂ munkÀja ¢lete v¢g¢ig ¢ppÃgy mester¢-
hez k´ti, mint azoknak LukÀcs-szidalmai,
akiknek a àgescheiterte ExistenzÊ, a àhajÂt´r´tt
egzisztenciaÊ (LukÀcs mondta magÀrÂl ezt ¢le-
te v¢g¢n) nagysÀga irÀnt semmi ¢rz¢k¡k nem
l¢v¢n, magukhoz t´rpÁtett¢k. LÀssuk be, Lu-
kÀcs m¢giscsak mÀsodrendü gondolkodÂ ä
mondta egyszer egy kiadÂi fûszerkesztû Fe-
h¢rnek. ä ¹n hÀnyadrendü gondolkodÂ? ä
hangzott a szÀraz, arrogÀns vÀlasz.

A nagysÀg irÀnti ¢rz¢k ¢s a nagysÀg prob-
l¢mÀja Feh¢r Ferenc szellem¢nek k´z¢ppont-
jÀban Àllt. E sokr¢tü k¢rd¢s alacsonyabb Àgai
k´z´tt megtalÀlhatjuk a gesztusok ä m¢ghoz-
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zÀ e forrÂ szÁvü ember r¢sz¢rûl a hideg gesz-
tusok ä grandiozitÀsa irÀnti lelki hajlandÂsÀ-
got, s k¢ts¢gtelen¡l egy parven¡ ÀrnyalatÃ
vonÀst is, a nagy emberek tÀrsasÀgÀnak ked-
vel¢s¢t. Mindkettûnek vannak nyomai ÁrÀ-
saiban. L¢nyegesebb e gûg´s f¢rfi maga vÀ-
lasztotta nagy alakjai irÀnti alÀzata, amely so-
kÀig t¢mavÀlasztÀsai kanonikus term¢szet¢-
ben is megmutatkozott: LukÀcs, Dosztojevsz-
kij, SartreäFlaubert. T¢mavÀlasztÀsa tovÀbbÀ
mindig ideologikus ¢rtelemben reprezenta-
tÁv: ût a nagy folyamatok ¢rdekelt¢k. Minden
ÁrÀsÀban van valami k´zvetlen beavatkozÀsi
szÀnd¢k a nagy sorsprobl¢mÀkba. Szem¢lyi-
s¢g¢nek sÃlyÀt ellenfelei ¢s egy¡tt ¢rzû barÀ-
tai nem tagadhattÀk (errûl Ártam EGY FçJDAL-

MAS, NAGY °LET JUSSçN cÁmü megeml¢kez¢-
semben, Kritika, 1994/8.), s nem meglepet¢s,
ha egy ausztrÀl kutatÂ, Peter Beilharz a Gond-
ban megjelent FEH°R FERENC °S A POLITIKAI

ELM°LET cÁmü cikk¢ben àegy jelent¢keny gon-
dolkodÂrÂl, hÀrom kontinens szellemi ¢let¢nek egyik
vez¢regy¢nis¢g¢rûlÊ besz¢l.

àMÁg Heller (angol nyelven megjelent) müvei
egy marxista fejezetrûl ¢s azt k´vetûen egy (a sz¡k-
s¢gletekre, a mindennapi ¢letre, az ¢rz¢sekre, az
´szt´n´kre, a t´rt¢nelemre ¢s az etikÀra reflektÀlÂ)
szem¢lyes teÂria kidolgozÀsÀrÂl Àrulkodnak, Feh¢r
¢letmüve essz¢isztikus, kritikus, szkeptikus, bÁrÀlÂ
jellegü, ¢s felfokozott ¢rz¢kenys¢grûl tanÃskodik.
Amennyiben tehÀt Heller munkÀssÀgÀt Ãgy fogjuk
fel, mint ami l¢nyeg¢ben a modernitÀs vilÀgos ol-
dalÀnak analÁzise (¢s olykor ¡nnepl¢se), akkor Fe-
h¢r ¢letmüv¢t a modernitÀs s´t¢t oldalÀnak felderÁ-
t¢s¢re tett kÁs¢rletk¢nt ´sszegezhetj¡kÊ ä olvashat-
juk ugyanebben a tanulmÀnyban.

Amikor most t´bb tanulmÀny foglalkozik
Feh¢r magyarorszÀgi fûmüv¢vel, Az ANTINñ-

MIçK K¹LTýJE (DOSZTOJEVSZKIJ °S AZ INDIVI-

DUUM VçLSçGA) cÁmü k´nyv¢vel (1972), ak-
kor a modernitÀs s´t¢t oldala ker¡l elût¢rbe.
Azt vizsgÀljÀk, hogy àa marxizmus reneszÀn-
szÀnakÊ t´rt¢neti diskurzusÀban hogyan tapo-
gatÂzott Feh¢r egy szkeptikus vÀltozat irÀnyÀ-
ba, amely az egy¢n kÁnjait ¢s mulandÂsÀgÀt
nem egyenlÁtette ki a nembelis¢g pozitÁv
m¢rleg¢n. Sziklai LÀszlÂ PERSPEKTíVA ä J¹Vý

N°LKºL cÁmü dolgozatÀban egyenesen e dis-
kurzuson valÂ hallgatÂlagos tÃll¢p¢srûl be-
sz¢l, amennyiben azt betüzi ki Feh¢r k´nyv¢-
bûl, hogy a reg¢nyelm¢letben mint alkalma-
zott t´rt¢netfilozÂfiÀban megjelenik a polgÀri

vilÀg epopeiÀjÀnak ä ¢s ezzel talÀn magÀnak
a polgÀri vilÀgnak ä a transzcendÀlhatatlan-
sÀga. Ez a sejtelem ä persze nyÁlt ellentmon-
dÀsban a k´nyv nem egy hitvallÀsÀval ä azt
tartalmaznÀ, hogy nem lehets¢ges transzcen-
zus ä ÀthÀgÀs, Àtl¢p¢s ä a szocializmusba, csak
a polgÀri vilÀg megûrz¢se ¢s transzformÀciÂja,
ÀtalakÁtÀsa.

Sziklai ÁrÀsa ä sok ¢rdekes politika- ¢s
ideolÂgiat´rt¢neti adal¢kkal ä persze Feh¢r
müv¢nek legporl¢konyabb r¢sz¢hez nyÃl.
Ahhoz a r¢szhez, amely a maga idej¢ben
ugyan szerzûje szÀmÀra a hit ¢lethalÀlk¢rd¢se
volt, ma viszont t´rt¢netfilozÂfiai seg¢dkonst-
rukciÂ egy t´rt¢neti kontextusban. Olyan Àll-
vÀnyzat, amelyre elengedhetetlen sz¡ks¢g
volt a k´nyv fel¢pÁt¢s¢hez, m¢ghozzÀ nem-
csak logikai, hanem morÀlis ¢rtelemben is, de
amelyet mai olvasatunk elbont.

TalÀn fontosabb szempontot vet f´l RÂzsa
Erzs¢bet kitünû tanulmÀnya, AZ INDIVIDUUM

ÏMETAFIZIKAI VERGýD°SEÎ. FEH°R FERENC

DOSZTOJEVSZKIJ-K¹NYV°NEK ANTROPOLñGIç-

JA. Meggyûzûen mutatja ki az antinÂmiÀkrÂl
ä feloldhatatlan ellentmondÀsokrÂl ä szÂlÂ
k´nyv sajÀt antinÂmiÀjÀt egy àoptimistaÊ
(marxiälukÀcsi) ¢s egy àszkeptikusÊ (kanti)
antropolÂgia, egy hegelizÀlÂ nembeli ¢s egy
kantizÀlÂ egyedi antropolÂgia k´z´tt. Egy
k´nyv belsû fesz¡lts¢ge, izgatottsÀga ¢s ter-
m¢kenys¢ge, maradandÂsÀga sokszor nem
megoldÀsaibÂl, hanem meg nem oldottsÀgai-
bÂl fakad ä ha f´ltÀrul, hogy mi ¢s mi¢rt meg-
oldatlan benne.

Vajda MihÀly sz¢p ÁrÀsa a Dosztojevszkij-
k´nyvrûl, az EMBER A TRANSZCENDENTçLIS

OTTHONTALANSçGBAN, valamint a k´vetkezû
Feh¢r-mürûl, a soha ki nem adott AZ ANTI-

FºSZISZ °S BETEGEI-rûl (Jean-Paul Sartre-nak
A CSALçD IDIñTçJA cÁmü Flaubert-k´nyv¢rûl
Árott terjedelmes tanulmÀnyÀrÂl) szÂlÂ LE-

HET-E EGYçLTALçN? pszicholÂgiai magyarÀza-
tot füz a fenti antinÂmiÀhoz. Eszerint Feh¢r
nemcsak fenomenolÂgusa volt a modern in-
dividuum vÀlsÀgÀnak, az antif¡szisz betegs¢-
g¢nek, hanem alanya is. Dosztojevszkij hûsei-
nek botrÀnydramaturgiÀjÀt elemezve p¢ldÀul
´nanalÁzist is adott. Ez a szem¢lyess¢g, sze-
m¢lyes ¢rintetts¢g k´lcs´n´z a megoldÀstÂl
f¡ggetlen m¢lys¢get ¢s szenved¢lyt leÁrÀsÀ-
nak, de ezt mintegy mederben tartja az, amit
az im¢nt seg¢dkonstrukciÂnak neveztem, s
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ami pszicholÂgiailag t´bb is annÀl. Emelke-
dett lelkü szenvedûk sajÀtossÀga a magyarÀ-
zat ÀltalÀnosÁtÀsa, amit JÂzsef Attila Ágy feje-
zett ki hÁres soraiban: àím itt a szenved¢s bel¡l,
/ Àm ott kÁv¡l a magyarÀzat.Ê A betegs¢g vagy
emberi sorssÀ, vagy a tÀrsadalom betegs¢g¢v¢
vÀlik. A tÀrsadalom megvÀltoztatÀsa a tÀrsa-
dalom gyÂgyÁtÀsa. így ¢rthetûk Feh¢r Dosz-
tojevszkij-k´nyv¢nek utolsÂ mondatai, s hall-
hatÂ ki belûle pÀtosz ¢s k¢ts¢gbees¢s: àAz el-
j´vendûre emelt arcÀnak vilÀgos f¢nyeibe az ÁrÂ ´sz-
szesürÁtette a legjobbat, ami munkÀssÀgÀban ¢lt: azt
a t´rhetetlen bizalmat, hogy az antinÂmiÀk vilÀga
nem a v¢gsû szÂ, tÃl kell ¢s tÃl lehet jutni rajta. Ez
csupÀn a rem¢ny szava, de az¢ a rem¢ny¢, amely
nem lehet soha teljesen megcsalatott.Ê

Ha van j´vû... Ezt a fordulatot magam is
sokszor hallottam Feh¢rtûl, akinek l¢te valÂ-
ban e j´vûbe vetett l¢t volt. A ànagy elbesz¢-
l¢srûlÊ ez¢rt bizonyÀra neki volt a legnehe-
zebb lemondania. Mint ahogy talÀn VajdÀnak
volt a legk´nnyebb, legalÀbbis sajÀt tanÃsÀga
szerint: à...¢n mÀr igen korÀn hajlamos voltam a
t´rt¢nelmet, a Ïnagy narratÁvÀtÎ feladni, an¢lk¡l,
hogy a fenti, durvÀn megfogalmazott k¢rd¢ssel
akÀr csak a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is t´rûdtem vol-
na. [E k¢rd¢s: àHa nincsen vilÀgt´rt¢nelem, ha
nincsen Ïnagy narratÁvaÎ, akkor nincsenek vilÀg-
t´rt¢nelmi egy¢nek sem. Hogyan lehets¢ges akkor
egyÀltalÀban a nagy tett, amely nem egyszerüen a
szabÀlyt k´veti, hanem szabÀlyt teremt?Ê] ý viszont
semmik¢ppen sem akarta feladni azt az ¢rt¢ket, me-
lyet ugyanolyan durvÀn fogalmazva ¢s provizÂri-
kusan nagysÀgnak nevezn¢k.Ê

A Gondban olvashatÂ Feh¢r A POSZTMO-

DERNITçS STçTUSA cÁmü tanulmÀnya, nyilvÀn
a legutolsÂ idûkbûl. Ahogy Beilharz mondja
Feh¢r ilyen tÁpusÃ ÁrÀsairÂl: àjellegzetes Feh¢r-
hozzÀszÂlÀs ä r´vid, t´m´r, velûs ¢s sziporkÀzÂÊ. A
kev¢s igazÀn tartalmas ÁrÀs egyike a àposzt-
modernrûlÊ. Ebbûl id¢zek egy hosszabb r¢sz-
letet, mintegy kieg¢szÁtve Feh¢r ¢s Vajda vi-
tÀjÀt, hogy lÀssuk, milyen irÀnyban akarta ́ sz-
szeegyeztetni a nagy elbesz¢l¢s feladÀsÀt a
nagysÀg irÀnti ¢rz¢k megmaradÀsÀval, ho-
gyan ÃjÁtotta ¢s ûrizte meg patetikus duktu-
sÀt: àAz az alaptapasztalat, hogy a nagy horizon-
tok ´sszeomlottak, vagy legalÀbbis magunk m´g´tt
hagytuk ûket, Janus-arcÃ, akÀrcsak a posztmoder-
nitÀs ´sszes t´bbi vonÀsa. Elûfordulhat, hogy ez a
ÏmÀr utÀna lenniÎ szituÀciÂ pÀnikba ejt benn¡n-
ket, mint teszi azt a horror vacui az ürkutatÂ ese-

t¢ben: vagyis a jÂl ismert horizont szem elûl veszt¢se
okozta hiszt¢riÀrÂl van itt szÂ. De az is lehet, hogy
mindezt kihÁvÀsk¢nt, m¢gpedig az ÃjradefiniÀlÀs
korÀnak kihÁvÀsak¢nt fogjuk fel, olyan feladatk¢nt,
melyet mÀsokkal egy¡tt s m¢gis a magunk sajÀt,
utÀnozhatatlan mÂdjÀn kell v¢ghezvinn¡nk.

Ez utÂbbi megszorÁtÀs felveti a posztmodernitÀs
mÀsodik probl¢mÀjÀt: sajÀt esetlegess¢g¡nk mÂdo-
sult Ãjrafelfedez¢s¢t. Az esetlegess¢g tapasztalata
ma mÀr a modernitÀs k¢t ¢vszÀzados faktumÀnak
szÀmÁt. Stirner EgÂja, Marx Ïv¢letlenszerüÎ ¢s Lu-
kÀcs ÏproblematikusÎ individuuma [s tegy¡k hoz-
zÀ: Feh¢r dosztojevszkiji vÀlsÀgindividuuma]
mind-mind ugyanazt az entitÀst nevezik meg: az
esetlegess¢ge tudatÀban l¢vû emberi Àllapotot. Az
esetlegess¢g tudatosÁtÀsÀnak hosszÃ ideig k¢tf¢le, ¢s-
pedig hasonlÂk¢ppen m¢lyen problematikus mÂdjÀt
ismert¢k: vagy az ugrÂdeszkaszerep¢t osztottÀk rÀ az
egyedis¢g egyfajta morbid, romantikus kultuszÀhoz,
vagy pedig k´z´s ontolÂgiai v¢gzet¡nkk¢nt t¡ntet-
t¢k fel. Egy Ãj tÁpusÃ hozzÀÀllÀs elsû szimptÂmÀi
m¢g csak fragmentÀltan jelentkeznek, ¢s l¢nyeg¢ben
sem ÀldÀsnak, sem v¢gzetnek nem nyilvÀnÁtott eset-
legess¢g¡nk tÀrgyilagos, t¢nyszerü elfogadÀsa mel-
lett szÂlnak. Azok, akik k¢pesek ezen egyszerü, Àm
jelentûs¢gteljes gesztusra, az esetlegess¢g sorssÀ for-
mÀlÀsÀnak irÀnyÀba teszik meg az elsû l¢p¢st. S
minthogy minden esetlegess¢gnek megvan a maga
sajÀt sorsa, egyed¡l egy ilyen pluralizmusra alapoz-
hatÂ etika a zsarnoksÀg ¢s a tÃlzott pedant¢ria ve-
sz¢lye n¢lk¡l.Ê

RadnÂti SÀndor

 MAJDNEM MEGKERºLT 
DILEMMçK, AVAGY P°LDA
ARRA, HOGY A HUSZADIK

SZçZADBAN IS MþK¹DHET
A SZERETET

 
GulyÀs GÀbor (szerk.): Megker¡lt dilemmÀk
Debrecen, KLTE, 1995. 162 oldal

Olvasom Vajda MihÀly debreceni tanÁtvÀnyai-
nak k´tet¢t, melyet ez az ´r´kifjÃ, vitalitÀssal,
tettre- ¢s gondolatra k¢szs¢ggel teli ember
hatvanadik sz¡let¢snapjÀra ajÀnd¢kul kapott,
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