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IRODALOM, FILOZÓFIA, KULTÚRA, AVAGY 
MIT TANULHATUNK A FIATAL LUKÁCSTÓL* 

A kötet, mely Lukács Györgynek 1902, tehát irodalmi működésé-
nek kezdete, és 1918, tehát a marxista álláspontra való áttérése közötti 
írásait tartalmazza, több szempontból is alkalmas lehet - föltehetőleg 
és remélhetőleg - a fiatal Lukács körül sokszor évtizedekre vissza-
menőleg kialakult félreértések és legendák eloszlatására. 

Itt van mindjárt elsőként „a" fiatal Lukácsnak, illetőleg a „fiatal" és 
az „érett" Lukács szembeállításának mítosza, éspedig két változatban is. 
Az egyik szerint a fiatal Lukács gondolatai még eredetiek, értékesek, 
termékenyítők voltak, szemben az érett Lukács marxista, sőt sztálinista 
dogmatizmusával; a másik változat az ördögtől valónak tekint mindent, 
amit Lukács 1918, sőt esetleg 1930 előtt írt. Egy alkotó szellem, így 
egy filozófus pályáján is természetesen mindig vannak szakaszok: más 
a fiatal Marx és az érett Marx, a fiatal Hegel és az idős Hegel, a 
természetfilozófia Schellingje és a vallásfilozófia Schellingje, a jénai 
Fichte és a berlini Fichte, a kritika előtti és a kritikai korszak Kantja 
stb.; s a különbségek elmosása, a harmónia mindenáron való bizonyga-
tása az ilyen esetekben már kétségtelenül hamisításhoz vezetne. Ugyan-
akkor világos, hogy minden filozófusnak, még a mindig sematikusan 
elképzelt Aquinóinak és Stagiritának is, nyilván volt „fiatalkora" 
(legföljebb és sajnos nem ismerjük eléggé); és bármily éles legyen is a 
kontraszt az életpálya korábbi és későbbi szakasza között, aligha 
hihető, hogy ezeknek abszolúte semmi közük sincs egymáshoz. Szélső-
séges, ám tárgyunk szempontjából alkalmasint jellemző példát véve: 
nevetséges volna, mondjuk, azt állítani, hogy Szent Ágoston, bármeny-
nyire más emberré lett is megtérésével, mint előző énje volt, most egy 
másik emberré vált volna, akinek már egyetlen rezdülése, érzése, gon-
dolata sem közös ama Aurelius Augustinuséval. Lukács is egyik napról a 
másikra „tért meg", lett, ahogy már annak idején megfogalmazták, 
„Saulusból Paulus-sá"; ámde hogy ez a változás egyáltalán végbemehes-
sen, ehhez mégiscsak az 1918 előtti Lukácsban kellett meglennie bizo-
nyos, a - látszatra hirtelen - fordulatot fokról fokra előkészítő tenden-
ciáknak. 

Hogy Lukácsnak ez az 1918-as fordulata a messianisztikus szektás-
ság jegyében történt meg, s a 20. század egyik legnagyobb filozófiai 
műve, a Történelem és osztálytudat tanulmánysorozata (melynek leg-

•Lukács György: Ifjúkori művek 1902-1918. Szerk. Timár Árpád. 
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lényegesebb mozzanatai viszont már a Taktika és ethika kötetben 
megvannak) ebben az eszmevilágban fogant, jóformán közhely. Az 
viszont, ha nem is közhely, talán elég könnyen belátható, hogy messia-
nizmusnak és szektásságnak ebben az összefonódásában a hangsúly 
mindenesetre az előbbire helyeződik: ezért nem válhatott részévé e mű 
a későbbi, bürokratikus szektásság dogmatikájának, s kellett szerzőjé-
nek többször is Canossát járnia. Mármost a messianisztikus gondolatnak 
mély hagyományai vannak a magyar kultúrában, a magyar irodalomban, 
s erőteljes kibontakozása Ady Endrénél, aki - mint megintcsak közhely 
- döntő hatást gyakorolt a fiatal Lukácsra, csöppet sem' előzmény-
nélküli; ezeket az előzményeket pedig Lukács számára is részint már az 
evangélikus gimnáziumnak, részint éppen Ady verseinek és cikkeinek 
nyilvánvalóan közvetítenie kellett. A messianizmus a reformáció korá-
tól, a magyar kultúra első nagy identitás-kereső korszakától jelen van 
irodalmunkban, s már Petőfinél magas fokra emelkedik: előbb 
személyes vonatkozásban, Az apostol egész tematikájában és kifejtetten 
a magasztos szőlőszem-hasonlatban, majd a nemzetre vonatkoztatottan 
az „utósó ítélet", a „szörnyű idő" elhagyatottan harcoló magyarságáról, 
„a világ vezéréről" írt versekben. Reformáció és szabadságharc: a 
prédikátor s a költő szavában a nemzet hangja szólt, az erőit meghaladó 
föladatot heroikusan és önfeláldozóan vállaló nemzeté. Hiába keres-
nénk e hangot a lemondás, belefáradás, föladat-nem-vállalás, a kiegyezés 
korában: Vajda költészete nem jutott el a messianizmusig; mint Komlós 
Aladár rámutat, az önkínzó mazochizmus hangja az övé, noha nem 
pusztán személyes, hanem társadalmi, sőt metafizikai mezochizmusé, 
melynek közvetítésével azután minden addiginál erőteljesebben támad 
föl újra a messianisztikus gondolat Ady Endrénél. Dózsa, a reformáció, 
a kurucok és negyvennyolc: igaza van a fiatal Lukácsnak, amikor - a 
legteljesebb azonosulás hangján - vallásosnak (messianisztikusnak) jel-
lemzi az Ady Endre-i költészet lényegét: ez a messianizmus ragadja 
azután magával a nemzet új forradalmában, 1918/19-ben a magyar 
értelmiség java részét (mint jellemző példára csak Tóth Árpádnak, Déry 
Tibor befolyása alatt írt versére, Az új istente utalunk). 

így tehát Lukács a magyar kultúra egy mély tradíciójához is kap-
csolódik, amikor a marxizmuson belül újrafogalmazza a német klasz-
szikus filozófia eszkatalogikus örökségét, s ezzel egyszersmind elinté-
zettnek tekintünk egy másik, nagyon széles körben elterjedt babonát is: 
azt ti., hogy Lukács tevékenysége „nem tartozik a magyar kultúrához". 
Igaz, Adyn kívül és még Ady előtt, kétségtelenül, mély hatással volt rá 
Wagner, Ibsen, Wilde is (mindez szintén elolvasható a kötet lapjain); 
általában a nyugati, erőteljesen a német, s közelebbről az osztrák 
kultúra, amint már annak idején Babits szemére vetette ezt. A jellegzetes 
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mindamellett az, ahogyan Lukács például (egyik, Popper Leóhoz írt 
levelében) Ady Endre publicisztikáját Alfred Kerr és Karl Kraus fölé 
helyezi: bár akit e kötet maga nem győz meg Lukács kötöttségéről a 
magyar kultúrához, annak hiába sorolnánk (pedig hosszan sorolhat-
nánk) a dokumentumokat. (A zsidószármazású Lukács-család öntudato-
san tekintette magát magyarnak, s magánál Lukács Györgynél már 
egyszerűen anakronizmus asszimilációs problémáról beszélni; 1907-es 
áttérése nem az asszimiláció, hanem a tüntetően vallásos nonkonformiz-
mus jegyében történt.) Nem mintha — az 191 l-es válságot, az itthoni 
ellenséges meg nem értést stb. követően - nem állt volna fönn a 
veszély, hogy Lukács kivándorol; egyéniségének és elméletének alap-
vetően magyar karakterén azonban ez már nem változtatott volna: 
frappáns bizonyíték lehet erre az összevetés Häuser Arnoldnak több 
évtizedes emigráció, az ott megszerzett világhír stb. utáni hazatérésével. 

Hírhedt vádak azután még Lukács ellen, hogy csak az irodalomra 
figyelt (hogy azon belül is csak a klasszikus, sőt klasszicista irodalom-
ra), hogy megállt — úgymond - Goethénél. Hogy Lukács a maga 
esztetikai nézeteit döntően az irodalom közegében munkálta ki, igaz (s 
ez egyúttal elméletének ismét egy sajátosan magyar vonásaként fogható 
föl); az viszont durva túlzás, hogy más művészeti ágakra nem, vagy csak 
későn figyelt föl: a kötet színházi, film-, képzőművészeti, zenei témájú, 
ill. vonatkozású írásai (ahol is a család és a baráti kör ilyen jellegű 
közvetítései szintén bőségesen dokumentálhatók lennének) meggyőzően 
mutatják, hogy már a fiatal Lukács is a művészetek teljességére figyelt. 
E kötetből továbbá megtudhatja, aki akarja, azt is, hogy a fiatal Lukács 
lelkesedett a modemségért, saját korának „avantgarde" törekvéseiért, a 
romantikáért stb., s hogy a „nagy klasszika" általa kialakított fogalma 
megfelel annak, amit a későbbi Lukács „nagy realizmusnak" nevezett: 
voltaképpen a mindenkori, és bármely stílusú, nagy művészet megjelölé-
sére szolgál. Későbbi ellenérzése és elutasító magatartása az általa 
„avantgarde"-nak nevezett irányzatokkal szemben abból fakad, hogy 
ezek nem az ő általa célul kitűzött „nagy stílus", hanem a dekadencia 
irányában fejlesztették ki a modern művészet tendenciáit; ami persze 
nem jelenti azt, hogy Lukács minden egyes - helyes vagy téves -
kritikai értékítéletét elméleti szükségszerűségnek kellene nyil-
vánítanunk. 

Ha ugyanis föntebb mindenekelőtt arra utaltunk, hogy az 1918 
előtti Lukácsban megvoltak azok a tendenciák (így mindenekelőtt a 
messianisztikus gondolat), melyek az 1918-as fordulatot előkészítették, 
itt helyénvaló arra utalnunk, hogy a fiatal Lukács számos gondolata él 
tovább a marxista Lukácsnál (esetleg jelentősen megváltozott, vagy 
éppen önmaga ellentétébe átfordult formában), hogy tehát Lukács 
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premarxista korszaka nemcsak abban az értelemben „premarxista", 
hogy megelőzi a marxistát, hanem abban az értelemben is, hogy valóban 
ahhoz vezető „út", s hogy abban meghaladódik. A művészetfilozófiái-
esztétikái kéziratok anyagán ez persze gazdagabban elemezhető (erről és 
más itt érintett kérdésekről is részletesen írtam a Világosság 1976/6. 
számában); de az e kötetben található kisebb írásokban is megragadható 
egy-egy, alapvető jelentőségű lukácsi kategória, mintegy in statu 
nascendi: így a típus fogalma már a korai színikritikákban, a vissza-
tükrözés gondolata Shakespeare-rel vagy Sterne-nel kapcsolatban, 
klasszika (realizmus) és dekadencia ismételt szembeállítása stb. És itt 
éppen a kifejletlen, szinte elasztikus, valóban „in statu nascendi" elő-
fordulás az érdekes; ha ugyanis egy teoretikus kifejlett rendszerét, e 
rendszer totalitását akarjuk tanulmányozni, akkor természetesen az 
érett gondolkodóból kell kiindulnunk, ám ha az elmélet társadalmi, 
szellemi, pszichológiai gyökereire, egyszóval „szülőhelyére és titkára" 
vagyunk kíváncsiak, akkor az ifjú adhat kulcsot a kezünkbe. 

Az eklektikus orosz filozófus, Szolovjov válogatott műveinek 
recenziójában Lukács ezt írta: „Tolsztoj és Dosztojevszkij költői szemlé-
letességének megfelelő, azt kiegészítő filozófiai, gondolati-látnoki 
szemléletességet várunk tőle (ahogyan a német idealizmus metafizikai 
víziója áll a német klasszikusok és romantikusok költészete mellett)", s 
mivel ezt nem kapjuk meg, csalódunk benne. Vajon csalódunk-e akkor, 
ha föltételezzük: a fiatal Lukács egyre inkább saját magában látta meg 
azt a gondolkodót, akinek „gondolati-látnoki szemléletessége" ott áll 
Tolsztoj és Dosztojevszkij (és Ady Endre és Balázs Béla: hiszen őket 
Tolsztojjal és Dosztojevszkijjel egyenrangúnak látta) „költőiszemléletes-
sége" mellett? A filozófia története azt mutatja, hogy nagy filozófia 
akkor és ott, mintegy a világtörténelem perifériáján jött létre, amikor és 
ahol egy társadalom kultúrája abba a helyzetbe került, hogy elméletileg 
kellett megküzdenie azokkal a problémákkal, melyek gyakorlati meg-
oldására másutt tettek kísérletet. A német klasszika kultúrája: irodalma, 
zenéje, filozófiája Nyugat-Európa nagy forradalmának, a francia forra-
dalomnak elméleti visszatükrözése volt; Kelet-Európa nagy forradalmá-
nak, az orosz forradalomnak elméleti visszatükrözésére, sikereinek és 
buktatóinak szellemivé szublimált földolgozására, úgy látszik, a sajátos 
helyzetű magyar kultúra: Ady Endre és József Attila költészete, Bartók 
és Kodály zenéje, Csontváry és Derkovits festészete, Lukács György 
filozófiája bizonyult a legalkalmasabbnak. A magyar forradalmakat 
leverték, a magyar birodalom összeomlott: de a hiába ostromolt vagy 
tragikusan elveszített külső nagyságot a benső forradalmába, a szellem 
birodalmába mentette át a magyar kultúra. 
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A magyar kultúrának nagy teljesítményei azonban a monarchia 
századfordulóján majd az ellenforradalmi korszakban még nem illesz-
kedtek harmóniává, szervetlenül hevertek egymás mellett: hiányzott az 
az archimédesi pont, egységes koordináta-rendszer, mely totalitássá szer-
vezte volna őket. Egy nép műveltségének külső egységét megadó, mate-
riális kerete mindig az építészeti, belső, szellemi egységét biztosító lelke 
a filozófiai kultúra; ámde a magyar nyomorúság nagyon sokáig nem 
tette lehetővé valósulásukat. Szekfű Gyula és Karácsony Sándor elévül-
hetetlen érdeme, hogy - ha tévelygéseken át is - ők először kezdték a 
magyar kultúrát a filozófiailag szervezett kultúrává fejlődés irányába 
sikerrel orientálni; ez a folyamat azonban a fölszabadulás révén és után, 
a marxista filozófia jegyében, s nem kis mértékben éppen Lukács 
György tevékenysége nyomán, teljesedhetett és teljesedett csak ki. 
Lukács ifjúkori műveinek kiadása - Tímár Árpád filológiai csúcsteljesít-
ményének nevezhető gondozásában - most a forrásokat revelálja. (Mag-
vető, 1977.) 
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Petrolay Margit: GONDOLATOK 
A GYERMEKIRODALOMRÓL 

Petrolay Margit könyve saját értékeinél többet is jelent. Megjelenése 
régi tartozások törlesztésének kezdete a kiadó előszava szerint. Az 
olyan tanulmánykötet, amelyben gyermekirodalmunk elméleti kérdései-
ről esik szó, kivételes jelenség könyvkiadásunk múltjában és jelenében 
is. (Irigy szemlélői lehetünk a Beiträge zur Kinder- und Jugendliteratur 
csaknem félszázadik kötetének, s még inkább az olyan elméleti-kritikai 
folyóiratoknak, mint a szovjet Detszkaja Literatura.) Könnyen számba 
vehető tanulmányköteteinket kézikönyv rangjára emeli a hiányérzet. 
Od. Vita az ifjúsági irodalomról, Móra Kiadó, 1968.; Olvasó ifjúság, 
Móra Kiadó, 1972.) Az érdeklődő számára semmivel sem egyszerűbb 
gyermekirodalmunk történetének megismerése. Egyelőre Hegedűs 
András íróportréi helyettesítik a gyermek- és ifjúsági irodalom meg-
íratlan történetét. (Hegedűs András -.Legkedvesebb íróim. Móra Kiadó, 
1971.) A gyermekirodalom elméleti kérdéseivel foglalkozók nálunk 
nincsenek túl sokan és nem túlságosan elkényeztetettek. Petrolay 


