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LUKÁCS GYÖRGY 
A MOSZKVAI SZEMLÉBEN 

Két régi felvétel Lukácsról a húszas években. Else Ernst 
és Vajda Sándor megfigyelései — azonosságokkal és főként 
eltérésekkel. Mindkettő ugyanott készült: Hütteldorfban, 
Bécs egyik elővárosi villájának lakásában. Két látószögből. 

Az első kép Lukács szobájáról: 
„Egy tábori ágyféle volt benne, egy mosdó, egy barnára festett 

ruhásszekrény, egy kifakult huzatú dívány, egy nagy íróasztal, köny-
vespolcok, különböző fajtájú székek. Mindez összevissza, és a szoba 
olyan zsúfolt volt, hogy csak hegyén-hátán tudtunk eljutni egymás-
hoz. Egy vaskályhából izzó hőség áradt. Valahol felemelkedett 
Lukács, hozzánk nyomakodott , és tanácstalan mosollyal üdvözölt 
bennünket."1 

A másik kép: 
„Szobájának falait könyvállványok foglalták el, ott sorakoztak a 

könyvek ezrei. Vaskos kötetek, madzaggal összekötött folyóirat-év-
folyamok. Ott voltak Mehring Neue Zeit-jának teljes évfolyamai, az 
Inprekorr mappákban. Könyvek tornyosultak az íróasztalán. Ő maga 
többnyire az asztalnál, ritkábban az ablaknál ült. Olvasott és írt. 
Mind a kettőt egyszerre. A szivar a szájában lógott vagy egy hamu-
tartó szélén füstölgött. Ritkán láttam, hogy a kávéscsészéje üresen 
á l l t . . . A Lukács-ház levegője üdítő volt."2 

A „rendes" tárgyak, a „tisztes" polgári környezet hang-
súlyozott hiánya, a feszengés, a szorongatóan kínos idegen-

1 Else Ernst: Aus den Erinnerungen (Wien 1924). In: Paul Ernst 
und Georg Lukács. Dokumente einer Freundschaft. Hrsg. von K. A. 
Kutzbach. Sonderband von „Der Wille zur Form", Jahresgabe 
1973/74. 1 6 5 - 1 6 6 . 

2 Vajda Sándor: Az emigráció üvegburájában. Emlékek Lukács 
Györgyről és másokról. Kortárs, 1981/7. 1 1 0 5 - 1 1 0 6 . 
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ség — erre emlékezik Frau Ernst. Vajda figyelmét a zsúfolt 
polcok, a szocialista és kommunista irodalom ragadja meg, 
az otthonosság, az általa tisztelt tekintélyes tudós minden 
elfogultságot oldó közvetlensége: a dolgozó Lukács, akihez 
a 100%-ba készülő cikkért mindig örömteljes várakozással 
indult, s akitől jó hangulatban jött el. 

Paul Ernst feleségének visszaemlékezése teljesen hiteles 
beszámoló mind az „ú j " Lukácsról, mind pedig a megválto-
zott barát iránt feltámadó kétség és szánalom érzéséről. 

„Olyan volt, mintha barátunkkal még minden úgy volna, mint 
régen ; de filozófiai esztétikai munkájáról, amelynek jelentős kezde-
teit Schlierseenél megismertük, éppenséggel tudni sem akart többé. 
Ezek a kezdetek — mint rémülten értesültünk — az események sodrá-
ban elvesztek. És a legszomorúbb az volt, hogy ő ezt nem sajnálta. 
Már csak egy ügy eszközének érezte magát, melynek lényéhez alap-
jaiban nem volt köze. A beszélgetésben igy végül kerültük ezeket a 
területeket, és akkor ismét játékba lendült kifinomult és éles szel-
leme, humora, melyet rendszerint derűs oldalpillantás kísért, és egy 
szabad világban voltunk vele, ahol a fanatizmus rossz valósága 
köddé f o s z l o t t . . ."3 

Lukács ezidőtájt már valóban nem akar tudomást venni 
elsüllyesztett heidelbergi művészetfilozófiájáról, mint ahogy 
A regény elméleténé1 „érdekesebb és érdemesebb olvas-
mányt" ajánl Vajda Sándornak. Új esztétikát és hozzá új 
művészetet keres (inkább keres még, mintsem talál), mely-
nek jelentős kezdeteiről Ernsték talán a legszembetűnőbben 
egy jénai folyóiratból értesülhettek. A L'art pour l'art és 
proletárköltészet című írása4 arról is tudósít, miért nem kívánt 
az „események" után a forradalom előtti időkre vissza-
tekinteni. 

Lukács hisz a proletártársadalom művészetújító erejében. 
Mit nyújthat ez a polgári lét kiúttalanságával szemben a 
művészet számára — teszi fel cikkében a kérdést. „Eleinte 

3 Else Ernst: i. m. 164. 
4 Lukács György : Vart pour Vart és proletárköltészet. Világosság, 

1973/12. 751. — Eredetileg: Vart pour Vart und proletarische Dich-
tung. Die Tat, Jena, 18. Jg., II. 3. Juni 1926. 
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rendkívül keveset. Az pedig nem helyénvaló, ha a proletár-
forradalmár, a marxista utópikusán túlértékeli a valóban 
meglevő lehetőségeket." A proletárforradalmi művészet 
eleve kedvezőtlen feltételek között indul, nincsenek olyan 
kezdeményei, mint a polgárság forradalmi költészetének a 
feudalizmus világán belül, s a kommunizmus alsó fokán 
minden átalakulás ellenére még fennmaradnak a kapitaliz-
mus struktúraformái. „Az a hatalmas forradalmasodás, 
melyet átélünk és amelyet a forradalmi proletariátus hajt 
végre, eleinte kevésbé forradalmasítja a közvetlen-érzéki 
valóságot (a költészet anyagát és formáját) mintsem felszíne-
sen gondolnánk."5 Bármennyire is fanatikus szektahivőnek 
tűnt ekkoriban Lukács a Brunhild írója (és felesége) szemében, 
valójában nem várt „hirtelen csodát", igyekezett távol tar-
tani magát az utópikus képzetektől, s Oroszország új, 
tehetséges költőinek „botladozó" műveiben csupán azt érzé-
kelte, hogy a forradalomhoz kötődő művészek kezdenek 
társadalmilag és emberileg szilárd talajt tudni a lábuk alatt. 

Ha netán szükséges külön is tanúsítani, hogy lett-e az ügy 
szolgálatának köze Lukács lényéhez, felidézhetők Vajda 
Sándor emlékei: 

„Az orosz irodalomról szóló beszélgetésünk — igazat mondva: 
én hallgattam, ő fejtegette nézeteit — hol egyes írókról, hol korsza-
kokról, vagy egyes művekről —, amelyek valamely konkrét kérdés-
ből indultak ki, mindig gazdagítottak, gondolkodni valót adtak. Hol 
klasszikusokról, főképp Tolsztojról, hol az új szovjet irodalomról 
kezdett valami újat. Mintha egy remekbe csiszolt drágakövet muta-
tott volna minduntalan új oldalról, mindig más csiszolást ragyog-
tatva fel előttem. Állandóan ösztönzött, hogy foglalkozzam az új 
szovjet könyvekkel, belőlük megismerhetem az ott sarjadó élet új 
formáit, új embereit, az új viszonyok között kialakuló új kapcsola-
tokat. A 100% föltétlenül hozzon szemelvényeket, nógatott. De csak 
eleinte. Aztán szidta a moszkvai magyar írókat, akik úgy látszik, nem 
törődnek az új szovjet irodalommal."6 

5 Lukács György: i. m. 753. 
6 Vajda Sándor: I. m. 1110. 
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Lukács írása a proletárköltészetről egy „nem esztétikai" 
korszak kivételes darabja: a húszas évek második felének 
koncentrált esztétikai üzenete. 1925 és 1929 között természe-
tesen más műveiben is érint esztétikai kérdéseket; az Új 
Márciusban és a 100%-ban megjelenő cikkei, kritikái több-
ször foglalkoznak főleg a magyar (ritkábban más) kultúra 
és irodalom jelenségeivel, alkotásaival, képviselőivel. Elmé-
leti orientációjának iránya egyértelmű, ám egyelőre kevéssé 
ismeri a szovjet irodalmat; politikai kritériumai világosak, 
ám esztétikai értékelése kevésbé. Az egyetlen mű, amit említ 
Libegyinszkij Egy hét c. könyve. „A legbiztosabb kézzel 
formált műnek", a „legtudatosabb proletár és kommunista 
alkotásnak" nevezi, amely „mind ez idáig ebből a fejlődés-
ből előttem ismert." 

Megváltoznak-e néhány év múlva Lukács nézetei a prole-
tariátus forradalmi művészetéről? A publicista — az ügy 
eszköze. Bécs után, Moszkvában vajon fokozódik-e az a 
veszély, hogy a jónak hitt ügy mechanikusan működő instru-
mentuma, egy szektás taktika puszta szócsöve legyen, hogy 
sokkal inkább a fanatizmus rossz valóságába kerüljön, 
mint a II. Internacionálé ideológiai örökségének, a fasizálódó 
polgári tudatnak a kritikusaként, a „lenini korszak" teore-
tikus értelmezőjeként? Kimutatható-e újrakezdésén belül 
itt is bizonyos folytonosság a 100% és a Moskauer Rund-
schau „esztétikája" között, éppúgy mint például a 100% 
Lassalle-cikke7 és az 1931-ben született nagy Lassalle-tanul-
mány „filozófiája" között? 

Lukács első hosszabb moszkvai tartózkodásának idején 
született publicisztikájáról főként azoknak a sokáig feledésbe 
merült cikkeknek az alapján alkothatunk képet, amelyek a 
Moskauer Rundschau hasábjain jelentek meg. Az 1929-től 
1932-ig németül (majd angolul) kiadott politikai és kulturá-
lis információs hetilapot Otto Pohl, az osztrák munkásmoz-

7 Lukács György (Schönstein Sándor dr. álnéven): Lassalle. 100%. 
1928. szept. II. évf. 1. sz. 

3 It 85/2 
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galomban, az Osztrák Köztársaság és a Szovjetunió kapcso -
latának fejlődésében jelentős szerepet betöltő diplomata 
újságíró szerkesztette, akit Lukács esetleg korábbról ismer-
hetett. A Szemle mindenekelőtt a két ország proletáriro-
dalma között közvetítő fórum volt, rendszeresen közölte 
német és szovjet írók műveit, recenziókat a legújabb kiadvá-
nyokról, beszámolt a szovjet irodalmi élet eseményeiről, 
vitáiról. A lap közvetítő munkájában Lukács 1930 szeptem-
bertől 1931 decemberig vesz részt; ezalatt tizenöt írása jele-
nik itt meg, amelyek nagyobbik fele szovjet regényekről 
szóló kritika. 

Először foglalkozik intenzíven, rendszeresen ezzel az iro-
dalommal. Ha felsoroljuk azokat a kortárs szerzőket, akik-
ről recenziót közöl (Solohov, Ehrenburg, Leonyid Leonov, 
Karavajeva, Bogdanov, Pantyelejev, Vszevolod Ivanov, 
Vera Inber, Nyikityina, Panfjorov), s hozzátesszük még azok 
nevét is, akiket futólag egyáltalán megemlít (Gorkij, Gladkov, 
Fagyejev, Pilnyak, Saginyan, Sapovalov, Ognyev, Szemjo-
nov, Libegyinszkij, Kia, Taraszov-Rogyinov), néhány for-
mális sajátosság azonnal szembetűnik: tájékozottságának 
köre egyszerre tág és szűk; az írók között egyaránt akad-
nak világirodalmi nagyságok és teljesen jelentéktelenek; az 
érintett irodalmi műfajok elég változatosak (regény, elbe-
szélés, memoár, ifjúsági- és gyermekirodalom). Ha messze-
menően figyelembe vesszük, hogy a recenzens számára 
kizárólag a németre fordított művek voltak elérhetők, vala-
mint egy hetilapnál kialakuló szokásos munkamegosztást 
(a maga véletleneivel), a bírálatok „napi", megrendelt, al-
kalmi jellegét, még mindig — ezeken túl is — megmarad az 
a benyomás, hogy moszkvai szemléje bizonyos mértékig 
esetleges. Miért? Lukács cikkeinek szemlélete egységes 
ugyan, de kiforratlannak tűnik irodalmi értékrendje (Gorkij 
pl. nem viszonyítási pont!), a kritikák egyes műveket, 
egyedi jelenségeket értékelnek, de alig érzékeltetik a szovjet 
művészeti élet tendenciáit, erővonalait konkrét — akár az 
ekkor bevett — rendező elvek alapján. 
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Az esetlegesség benyomásának felülvizsgálata azonban 
felkelti azt a gyanút, hogy Lukács a szovjet irodalmat első-
sorban nem „belülről", nem annyira irodalomtörténeti-
rendszerező igénnyel vagy kizárólag esztétikai aspektusból 
veszi szemügyre, hanem más célt követve. S valóban: a 
német olvasó felé fordul. Közvetít. Sokkal inkább a szovjet 
irodalmat, mint a szovjet irodalmat. Mit rejt ez a furcsának, 
erőltetettnek tetsző megkülönböztetés, ám mégis valóságos 
hangsúlyeltolódás? Eleve a befogadásra irányuló kettős 
kritikát. Lukács „műkritikusként" úgy ismerteti-bírálja a 
legújabb szovjet regényeket, mint a Szovjetunió, a szocialista 
társadalom (és története) „ideológiai visszatükröződéseit", 
mint információk forrását. Perdöntő ezért számára, hogy ezek 
valóságos, hűséges képet nyújtanak-e a német embereknek 
az épülő új világ összefüggéseiről, folyamatairól, változásai-
ról, perspektíváiról. A művek megítélésében így mindenkép-
pen döntő azok várható politikai, ideológiai és esztétikai 
hatása. Leonyid Leonov könyvéről (Megindul az erdő) 
szóló recenziójában Lukács azt a szempontot, hogy a regény 
dokumentum a szovjet valóságról, külön is rögzíti. 

„A Szovjetunió irodalma külföldön túlnyomórészt anyagával és 
tartalmával hatott. Ez nem csupán érthető, hanem egyben teljesen 
rendjén való. Érthető, mert egy igen széles olvasóközönség, munká-
sok és bizonyos polgári és kispolgári rétegek ezekből a művekből 
próbálnak közvetlen, szemléletes képet alkotni maguknak a szovjet 
valóságról. Azok, akik a forradalmi marxizmus—leninizmus segít-
ségével megértik a szocializmushoz vezető fejlődés útját, örömmel 
fogadják annak életteli illusztrációját, amit elméletileg már kimunkál-
tak magukban. Azok pedig, akiket osztályjellegű okok megfosztot-
tak ettől, az irodalomban keresnek konkrét szemléltető anyagot, 
eleven dokumentumokat homályos rokonszenvük vagy társadalmi-
lag motivált ellenszenvük számára."8 

A lukácsi bírálatnak ugyanakkor van egy másik funkciója: 
nemcsak magát a művet (a befogadás oldaláról), hanem 

8 Lukács György : Új tartalom, régi forma. In : Esztétikai Írások 
1930-1945. Bp. 1982. 540. Eredetileg: Neue Inhalt und alte Form. 
Moskauer Rundschau, 11. 1. 1931. 

3* 
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befogadását is (a mű oldaláról) érinti. Lukács egyfelől a 
szovjet regény, másfelől azonban a német olvasó kritikusa. 
Magától értetődik, hogy a befogadás kritikája különösen 
élessé válik abban az esetben, ha Lukács úgy tartja : a recen-
zált mű világképe, művészi formája és mondanivalója kifeje-
zetten találkozik a német polgárság, a kispolgári és értelmi-
ségi rétegek politikai és esztétikai elvárásaival, „sikeresen" 
erősíti hamis képzeteiket, ideológiai előítéleteiket. Ezen a pon-
ton természetesen az is kiderül, hogy Lukács végső soron 
teljes megfelelést feltételez a művészi alkotás és hatásának 
osztályalapja között, ami egyben azt jelenti, hogy ekkori 
publicisztikai gyakorlatának két funkciója — mű- és hatás-
kritika — egymásba kapcsolódva működik. 

A szovjet regény és a Malik kiadó polgári olvasótábora 
együttes, egyidejű bírálatának ez a szerkezete, a moszkvai 
szemle közvetítő mechanizmusa részleteiben is jól megfi-
gyelhető Ehrenburg könyveinek elemzéseiben.9 Lukács az 
egyik legtehetségesebb, nem mindennapi kifejezőkészséggel 
rendelkező írónak tartja Ehrenburgot, aki maró iróniával 
leplezi le a tőkés gazdaság embertelen világát éppúgy, mint 
a modern kapitalista korszak hazug ideológiáját. Hírnevét, 
sikereit azonban Németországban, hangadó kritikusok és 
polgári vagy kispolgári olvasók körében — véli Lukács —, 
nem csak „és nem is elsősorban művészi értékeinek" köszön-
heti. Mi akkor vonzóerejének titka? Kisebbik részben és 
csupán formálisan az orosz-szovjet irodalom iránti általános 
érdeklődés, valamint az, hogy Ehrenburg közelebb áll mind 
a Németországban kedvelt forradalom előtti orosz irodalom-
hoz, mind a jelenleg uralkodó európai irodalmi áramlatok-
hoz, mint az új szovjet írók zöme (pl. Fagyejev). Sikerének 
egyik lényeges oka „igazságossága", „tendenciamentes-
sége". 

9 Georg Lukács: Ilja Ehrenburg. Moskauer Rundschau, 9. 11. 
1930.; Die heiligsten Güter. Moskauer Rundschau, 4. 10. 1931. 



Lukács a Moszkvai Szemlében 267 

„Élesen bírálja a kapitalista világot, de ellensúlyként ugyan-
olyan élesen, ugyanolyan ironikusan ostorozza mindazt a hibát, ki-
növést, egyenetlenséget, igazságtalanságot és groteszkséget, amit a 
forradalmi fejlődés során megfigyelt."10 

Antikapitalizmusa szimpatikussá teszi az értelmiség és a 
kispolgárság körében; hitelét növeli, hogy nem emigráns 
orosz író, a proletariátus győzelmét otthon élte át és érzék-
letes képekben, „közeinézetben" ábrázolja. Ehrenburg „lelki" 
és „lelkiismereti" problémái szintén ismerősek, érthetők en-
nek a valójában sem a burzsoáziához, sem a proletariátushoz 
nem tartozó, outsider-szerepre kárhoztatott réteg számára, 
amely 

„éppen azért azt képzeli magáról, hogy amazok harcának pár-
tatlan bírája lehet, hogy olyan kérdések foglalkoztatják, amelyek 
»mélyebbek«, »emberibbek«, »örökkévalóbbak« a jelen harcainak köz-
vetlen céljainál."11 

Ehrenburg eljut saját társadalmi rétegének önkritikájáig, 
de nem csatlakozik egyik nagy osztályhoz sem, megőrzi régi 
érzelmeit és szemléletét, amelyet áthat a nihilista irónia. Hi-
tetlen fölénye azonban komornyikbölcsesség (Hegel : „A ko-
mornyik számára nem létezik hős"), a forradalommal szem-
beni lakájfölény. Teljesen helytálló részmegfigyelései ellenére 
művészileg csődöt mond ; a részletek elvesztik életigazságu-
kat, mivel éleslátásával együtt is vakon áll korának legna-
gyobb, forradalmi eseményei, az egész összefüggései előtt. 
„Ám éppen ez eredményezte Európa-szerte Ehrenburg sikerét, 
hogy ilyen módon mondott csődöt, és ez a záloga további 
sikereinek is."12 

Amikor Lukács 1930 —31-ben a „sarjadó élet új formái-
nak" irodalmi ábrázolásait vizsgálja, amelyek elevenen 
dokumentálják a hadikommunizmus, a NEP, a rekonstruk-

1 0Lukács György: Ilja Ehrenburg. In: Esztétikai írások 1930— 
1945. 535. 

11 Uo. 536. 
12 Uo . 538. 
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ciós időszak új viszonyait, már nem indulhat ki többé abból, 
hogy a Szovjetunióban lezajlott társadalmi változások alig 
forradalmasították a proletárköltészet anyagát és formáját, 
a közvetlen érzéki valóságot. Ellenkezőleg. A gyors szocia-
lista átalakulás benne is azt az érzést kelti, hogy itt „a holnap 
mindig valójában a tegnap". Történelem. A szovjet regény 
a múlt post festum dokumentuma: 

„a Szovjetunió fejlődésének rohamos üteme mellett . . . majd-
nem minden regény, amelynek koncepciója égetően aktuális, történel-
mi regénnyé lesz mire megjelenik, mert az életnek már túlhaladott 
szakaszát tárgyalja. (Mindez magától értetődően fokozottan áll az 
orosz regények német fordítására.)"13 

A tartalmi, politikai bírálat szempontja ezúttal nem az, 
hogy az olvasó elméletileg kimunkált világnézeti meggyőző-
dését, osztályálláspontjától függő rokonszenvét vagy ellen-
szenvét a szovjet valóság életteli illusztrációja, konkrét érzéki 
szemléltető anyaga mennyire erősíti meg. A tartalmi infor-
máció vonzerején túl, az új szovjet szépirodalom, mint tör-
téneti dokumentum, lehetővé teszi a jelen tudatos kontrollját 
a múlt felett. A befogadó „a múltba néző próféta" szerepében 
ugyan is tapasztalatból tudja, hogy milyen fejlődés ment vég-
be a regény befejezése óta, s afelett kell „óvatosan", „a tör-
ténelem iránti tapintattal" ítélnie, hogy helyes volt-e a mű 
egykori perspektívája.14 

Hogy mennyire jelentős éppen az olvasónak kínált aktuá-
lis tanulság szempontja ennek az időszaknak a lukácsi publi-
cisztikájában, az pontosan lemérhető, ha összevetjük azt a 
két merőben eltérő hangvételű és szövegű recenziót, amit 
Bogdanov: Az első lány c. „romantikus" történetéről publi-
kál. (Nem az a ritka, hogy Lukács egy könyvről kétszer, 

13 Lukács György: Gyár az erdőben. In: Esztétikai írások 1930— 
1945. 544. — Eredetileg: Die Fabrik im Walde. Moskauer Rund-
schau. 8. 2. 1931. 

u Vö.: Lukács György: Új orosz szépirodalom. Id. köt. 547. — 
Eredetileg: Neue russische Belletristik. Moskauer Rundschau, 25. 4. 
1931. 
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különböző lapokban, ugyanazt a kritikát közli, hanem az, 
hogy másodszorra teljesen új kritikát ír.) A korábbi recenzió 
címzettje a Moskauer Rundschau német, míg a későbbié a 
Sarló és Kalapács magyar olvasója.15 A magyar olvasó szá-
mára 1932-ben az elemzés helyére inkább az ismertetés kerül, 
a kritikát pedig felváltja a történeti tanulságok didaktiku-
sabb megfogalmazása. 

Lukács moszkvai szemléje nemcsak azoknak az íróknak a 
műveit közvetíti, akik a forradalom és a proletárhatalom 
hívei, hanem néhány olyan könyvről is beszámol, amelyek-
nek szerzői az ellenség vagy legalábbis nem a győztesek 
szemével nézik az alakuló új világot. A legenyhébben ezek 
közül E. D. Nyikityina volt szociálforradalmár memoárját 
ítéli meg, amely bár apolitikus, de józanul tárgyilagos, olvas-
mányos leírás tizenhárom politikai elítélt izgalmas szökésé-
ről, és amely ugyan „csupán szépirodalmi színezetű" (nem 
mutatja be sem a mozgalom korabeli állapotát, sem a tör-
téneti körülményeket), mégis mentes az ilyen témák feldol-
gozásánál szokásos lírai, heroizáló vagy szenzációhajhász 
ábrázolásmódtól. Lukács felhasználja az alkalmat, hogy 
megjegyezze : „a német átlagolvasó szemében a cári Orosz-
ország illegális munkásmozgalma úgy tűnik, mintha csupa 
kaland és romantika volna", s ezt a hamis képzetet főleg az 
hívta életre és tartotta fenn, hogy Szavinkov (Ropsin), 
Gersuni, sőt még a színvonalasabb Leo Deutsch regényei 
és visszaemlékezései az illegalitásnak nem elsősorban a 
politikai vonatkozásaira helyezték a hangsúlyt. A bolsevikok 
(Pjatnyickij, Sapovalov, Krupszkaja) memoárjaival ezzel 
szemben először került az illegális munka mint harci mód-
szer, technika — minden romantikus mozzanatával együtt — 
szoros összefüggésbe a munkások és parasztok önfelszaba-
dításáért vívott politikai harccal. Lenin elméleti írásaibó 

15 Vajda Sándor: (Lukács György): Bogdanov: Az első lány. Sarló 
és Kalapács, 1932. 3. (A Sarló és Kalapács közölte a regény első 
fejezetét.) 
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vált világossá, hogy az illegalitás változó tartalma és formája 
az oroszországi munkásmozgalom fejlődésének nem meg-
határozója, hanem csak következménye.16 

Szigorúsága, elemzési módszere, politikai-esztétikai alap-
elveinekjellegzetességei miatt jelentősebb Lukácsnak A másik 
oldalról... szóló recenziója, melyben Schalom Asch (Álar-
cok), Csetverikov (Karijszkij mérnök lázadása) és Rösmann 
(Fischbein leteszi a fegyvert) regényeit bírálja. Először is 
vitába száll az audiatur et altera pars elvével, azzal a befo-
gadói előítélettel, hogy a barikád másik oldalán állók művei 
lényegesen kiegészíthetik a proletárok országáról alkotott 
képet, s csak így nyerhető sokoldalúan teljes információ a 
forradalomról és a szocializmus építéséről. Lukács kritikájá-
nak alapgondolata egyszerre politikai és esztétikai elv: 

„Formalista, üres, elvont és ezért hibás az a feltételezés, hogy 
bármely osztály leírása más osztályok részéről feltétlenül érdekes és 
tanulságos, hogy ezáltal akárcsak kiegészítést kapna az illető osztály 
irodalmi önszemléletéhez. Nem. Mindenkor a haladó osztály érti meg 
önmagát és a vele szemben álló többi osztályt. (A gazdasági helyzete 
által adott határok között.) A maradi, reakcióssá vált osztályok egyre 
inkább elvesztik képességüket az önismeretre és önkritikára, és ha 
osztályellenségeiket ábrázolják, egyre inkább tehetetlenségből fakadó, 
akaratlan karikatúrát rajzolnak."1' 

Úgy tűnik, mintha Lukács gondolatmenete itt egybevágna 
azzal a marxi megállapítással, hogy csak a történelmileg 
magasabbrendű társadalmi (és tudat-) forma képes a múlt-
beliek megértésére.18 A két történetfilozófiai álláspont között 
azonban döntő eltérés van. Míg Lukács ezúttal a haladó 

16 Lukács György: E. D. Nyikityina: Tizenhárom asszony meg-
szökik. In: Esztétikai írások 1930-1945. 552. — Eredetileg: E. D. 
Nikitina „Dreizehn Frauen flüchten", Moskauer Rundschau, 19. 7. 
1931. 

17 Lukács György: A másik oldalról.. . Id. köt. 367. — Eredeti-
leg: Von der anderen Seite . . . , Moskauer Rundschau, 25. 8. 1931. 
és 30. 8. 1931. 

18 Karl Marx : A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. 
Bevezetés. MEM 46/1. Bp. 1972. 31. 
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osztályhoz szükségszerűségként rendeli hozzá a helyes meg-
értést (öntudatot), s a hanyatlóhoz az önkritika képességének 
csökkenését, Marx abból indul ki, hogy az előző fokok telje-
sebb megértésének „egészen meghatározott feltételek között" 
realizálódó alapja a fejlettebb forma önkritikája, amiből 
természetesen nem következik, hogy a haladó osztálynak, 
legyen az akár a „feltörekvő" polgárság vagy a proletáriátus, 
mindig helyes tudata lenne mind önmagáról, mind a vele 
szembenálló osztályokról. 

Haladás és helyes osztálytudat szigorú azonosításának 
esztétikai végkövetkeztetése az, hogy „a proletárforradalmat 
nem lehet másképp ábrázolni, kizárólag a proletariátus állás-
pontjáról."19 Hogyan fest ezek után közelebből éppen a for-
radalom „lehetetlen" ábrázolása például Schalom Aschnál, 
akinek művét kritikusa végül úgy értékeli, hogy az még csak 
nem is az októberi forradalom karikatúrája vagy ellenséges 
pamflet róla, hanem egyszerűen a forradalomtól megcsömör-
lött „baloldali" nyárspolgár impresszionista-pszichologizáló 
átlagregénye. Lukács elismeri, hogy Schalom Asch objekti-
vitásra törekszik, „energikus ecsetvonásokkal" jeleníti meg 
a régi Oroszország alakjait (földbirtokosok, árdrágítók, 
gyárosok, stb.), sőt képes letűnésük szükségszerűségét érzé-
keltetni; hogy „néha egészen jól sikerült zsáneralakokat" 
teremt és a „polgári oldalon", helyenként ugyan hibásan, de 
ösztönösen érzi a társadalmi összefüggéseket. E pozitívumok 
elismerését azonban rögtön korlátozza a kritika: az író 
objektivitása kimerül abban, hogy mindkét táborban pszi-
chologikusan kutatja az „emberi" nagyságot és gyöngeséget. 

Ezen a ponton kedvező lehetőség nyílik arra, hogy össze-
hasonlítsuk Lukács recenzióját azzal a bírálattal, amelyet 
Lenin 1921-ben írt egy „eszeveszettségig dühös fehérgár-
dista", Arkagyij Avercsenko Tucatnyi kés a forradalom 
hátában c. könyvéről. A dilemma politikai-esztétikai lényege 
itt ugyanaz: hogyan ábrázolja a forradalmat a másik oldal, 

19 Lukács György: A másik oldalról... I. m. 370. 
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a „forrpontig hevült" gyűlölettől fűtött ellenforradalmár? 
Lenin válasza módszertanilag rendkívül tanulságos. Aver-
csenko tehetségre valló elbeszéléseit helyenként éppen a lán-
goló gyűlölet teszi művészileg kifejezővé, éspedig abban az 
esetben, ha olyan témákról szól, amelyeket kitűnően ismer, 
átélt, átgondolt és átérzett. Lenin egyáltalán nem vonja 
kétségbe, hogy a barikád másik oldalán álló író képes a 
realizmusra (magát a fogalmat Lenin nem használja, mégis 
erről van szó), ha a szükséges valóságismerettel és őszinte-
séggel rendelkezik. Avercsenko 

„meglepő tehetséggel ábrázolja a régi, gazdag, jóllakott, a meg-
csömörlött Oroszország képviselőinek, a földesuraknak és gyárosok-
nak érzéseit és hangulatát. így, éppen így kell látniuk a forradalmat 
az uralkodó osztályok képviselőinek."20 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a két recenzió közötti lényeges 
eltérést nem önmagukban a bírált írók, műveik jelentős 
különbségei, (kvalitásuk, esztétikai minőségük, vagy az érté-
kelés egyes részigazságai (Lukácsnak éppúgy igaza lehet, 
mint Leninnek) a megítélésnél alkalmazott különböző konk-
rét kritériumok határozzák meg, hanem a kritika módszere. 
A módszerbeli — szemléleti eltérésből következik, hogy míg 
Lenin nézete szerint még az eszeveszett gyűlölet sem zárja ki, 
hogy a volt uralkodó osztályok képviselői valóságosan ábrá-
zolják a forradalmat („így, éppen így kell látniuk"), ha tuda-
tosan nem is ismerik fel annak valóságos társadalmi mozgató-
erőit, addig Lukács — tíz évvel később - a másik oldalon 
született bármely regényt kizárólag a forradalom olyan 
leírásaként tart lehetségesnek, amire illik a régi kiszólás: 
„ahogyan azt Móricka elképzeli". Lenin érdekesnek és tanul-
ságosnak vélte Avercsenko néhány elbeszélését az orosz 
munkások és parasztok irodalmi önszemlélete szempontjá-
ból, érdemesnek tartotta utánnyomásukat. Amikor Asch 

20 V. I. Lenin: Egy tehetségre valló könyvecske. LM. 33. köt. 58. 



Lukács a Moszkvai Szemlében 273 

könyve a bécsi kiadás után Budapesten is megjelent, Lukács 
magyarul újra közölte — ezúttal szó szerint — kritikáját.21 

* 

„Hol klasszikusokról, főképp Tolsztojról, hol az új szovjet 
irodalomról kezdett valami újat" — emlékezik Vajda Sán-
dor hütteldorfi beszélgetéseire Lukáccsal. A /00%-ban meg-
jelent cikkek között található egy rövid írás Tolsztojról, éppen 
Vajda Sándor aláírásával, amely valószínűleg Lukácstól szár-
mazik (legalábbis az б keze nyomát viseli).22 

Szerzője, anélkül, hogy utalna rá, azt az orosz marxista 
tradíciót (Plehanov, Lenin) képviseli, hogy nem a tolsztoji 
reakciós prófécia és prédikáció, Tolsztoj filozófiája mara-
dandó értékű, hanem művészete, eleven emberábrázolása, 
mely nem a hősök lelki problémáiból indul ki, hanem ezeket 
anyagi életfeltételeik következményeiként mutatja be. Tolsz-
toj nem volt képes saját tanítását ráerőszakolni alakjaira, 
így regényei — szándékával ellentétben — nemhogy igazol-
ják, hanem cáfolják életfilozófiáját. A földesúri Oroszország 
felett „az orosz rög nagy költője", a parasztmilliók tehetet-
len gyűlöletével mond ítéletet. 

A Moskauer Rundschau publicistája a legújabb szovjet 
irodalom mellett néha szintén beszél a klasszikusokról. 
Tolsztojról és Dosztojevszkijről. Amit Tolsztoj művészeté-
ről mond, az önmagában tartalmilag megegyezik a koráb-
biakkal. Ám ugyanarról másképp és főleg máshoz szól. 
A német publikumhoz. 

És éppen ez, hic et nunc, Lukács igazi problémája. A befo-
gadás módja. 

" Joó Ferenc (Lukács György) : A kis Móric és az orosz forrada-
lom. Társadalmi Szemle, 1932. 5. 

22 Vajda Sándor (Lukács György): Tolsztoj Leó. 100% 1928. 1. 
— A cikk szerzőségéről 1.: Lackó Miklós: Névtelenül vagy álnéven 
megjelent, Lukács Györgynek tulajdonítható írások. (1925—1929.) In: 
Szerep és mű. Bp. 1981. 105. 
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„Hatással lehet-e Tolsztoj napjainkban a német munkásra vagy a 
német értelmiségre? Nem avultak-e el kérdéseinek és válaszainak 
éppen az osztályelöfeltételei annyira, hogy ez lehetetlenné teszi az 
irántuk való eleven érdeklődést? N e m távolodott-e egész munkássága 
teljesen történelmi messzeségbe ?"23 

A válasz keresésében, moszkvai nézőpontból, a 100% 
cikkéhez képest nem az az új, hogy Lukács immár Plehanovra 
és Leninre nyíltan hivatkozva Tolsztoj művészetének és 
világnézetének ellentmondásáról beszél („Tolsztojban kizá-
rólag a költőt tiszteljük, de nyomatékosan elutasítjuk világ-
nézetét"), hanem az, ahogyan a két - egyébként természete-
sen összefüggő — világnézeti és költői oldal erényeiről és 
gyengéiről szól. Tolsztoj ábrázolásmódja egyrészt azért nem 
avult el, azért lehet hatással a német munkásra, mert láttatja 
mind az orosz jobbágyvilág felbomlását, mind a kapitaliz-
mus betörését kísérő embertelen borzalmakat (anélkül, hogy 
az író megértené a kapitalizmus lényegét, vagy forradalmi 
kiutat találna), s mindez még elevenen összefügg korunkkal ; 
másrészt, mert szemben a naturalizmussal és a pszichologi-
zálással, hősei és kapcsolataik leírásakor ösztönösen mindig 
a kizsákmányolás viszonyaiból indul ki (kik dolgoznak és 
kinek), alakjait mint egy meghatározott társadalmi réteghez 
tartozókat jellemzi. 

„Ez az ábrázolásmód különösen aktuálissá vált napjainkban, ami-
kor a kialakulóban levő proletárforradalmi irodalomnak az osztály-
harc a központi témája, amikor tehát az irodalom összes tartalmi és 
formai problémái (felépítés, jellemzés, ábrázolási technika stb.) az 
osztályösszefüggések kérdésében összpontosulnak."24 

A tolsztoji példa! Csakhogy az osztályábrázolásé és nem 
a stílusé. Nem norma — példa. De nemcsak pozitív, hanem 
negatív, ami az ellentmondásos világnézetet mint magatar-

23 Lukács György: Tolsztoj Németországban. In: Esztétikai írások 
1930—1945. 253. — Eredetileg: Tolstoi in Deutschland. Moskauer 
Rundschau, 21. 9. 1930. 

24 Uo. 255. 
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tást illeti. Figyelmeztető, aktuális a német értelmiség szá-
mára: „az állam és a társadalom legélesebb bírálata ellenére 
Tolsztoj mégsem szakított soha radikálisan osztályával." 
Az „erőszaknélküliség" ideológiája kitérés a szakítás szüksé-
gessége elől. Tolsztoj érzi, hogy az etikai és vallási kérdések 
középpontja a tulajdon kérdése, mivel azonban ezt nem 
tudja megoldani, sorra „ellenszenves" kompromisszumra 
kényszerül. „Egyes műveiben erről kimagasló önkritikát 
nyújt, amelyben feltárja és ábrázolja az övéhez hasonló 
magatartás társadalmi-gazdasági alapjait. Ezzel azonban 
csak körülírta, de nem törte át a korlátokat."25 

Lukács a harmincas évek legelején „éppenséggel tudni 
sem akart többé" régvolt esztétikai-történetfilozófiai mun-
káinak kezdeteiről, A regény elméletéről. Dosztojevszkijről 
tervezett könyve elkészült fejezetének utolsó gondolatfuta-
mai egykor a regény múlt- és jövőbeli formáiként kapcsolták 
össze Tolsztojt (akinél „láthatók voltak egy új világkorszakba 
való áttörés megsejtései") és Dosztojevszkijt (egy új kor 
Homéroszát vagy Dantéját?), akinek „műveiben rajzolódik 
ki ez az új világ, távol a fennálló elleni mindenfajta harctól, 
egyszerűen szemlélt valóságként", s akinek már semmi köze 
a 19. századi európai romantikához, a „tökéletesen bűnös" 
kor regényformájához.26 A Moskauer Rundschau publicis-
tája a Dosztojevszkij-hagyaték német kiadását bíráló recen-
ziójában radikálisan új módon állítja szembe a két írót: 
Tolsztoj világhírnevét reakciós ideológiájának köszönheti, 
de nem világnézete műveinek „költői magja". „Dosztojevsz-
kij művészetének ellenben éppen ez a centruma ... Ami benne 
ellentmondásos, reakciós, az egyben költészetének művészi 
vezérelve."27 

25 Uo. 256. 
26 Lukács György: A heidelbergi művészetfilozófia. A regény elmé-

lete. Bp. 1975. 593. 
27 Lukács György: A Dosztojevszkij-hagyatékról. In: Esztétikai 

írások 1930—1945. 65. — Eredetileg: Über den Dostojewski — Nach-
laß. Moskauer Rundschau. 22. 3. 1931. 
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Dosztojevszkij a kispolgári értelmiség képviselője — állítja 
most Lukács. Az Ördögökben kispolgári-ellenforradalmi düh-
től megszállottan dúlja fel saját alakjainak körvonalait, 
„csak hogy bemocskolhassa" a forradalmat és a forradalmá-
rokat. Lukács mintha teljesen és végérvényesen megfeledke-
zett volna arról az ellentétről, amelyet a húszas évek elején, 
Dosztojevszkij politikai tendenciája és művészi víziója között 
kimutatott.28 Természetesen Lukács most is tisztában van 
Dosztojevszkij antikapitalizmusával. Tíz évvel korábban 
még úgy vélte, hogy az Ördögök írójának művészetében a 
forradalom politikai elátkozása váratlanul átcsap „a forra-
dalom abszolút, lelki szükségszerűségének költői dicsőíté-
sébe" j29 moszkvai szemléje azonban már egy olyan korszak-
ban születik, amelyben eltűnik ez a költői diadal. Doszto-
jevszkij németországi hatása éppenséggel nem forradalmi 
irányú metamorfózisra ösztönöz, hanem ennek ellenkező-
jére. így Tolsztoj és Dosztojevszkij negatív, „ellenszenves" 
példája és szociális címzettje között lényegében nincs döntő 
különbség. 

„Dosztojevszkij tehát, aki írói munkásságának tartalma és ten-
denciája szerint tulajdonképpen a »feketeszázak« és a cári imperializ-
mus költője volt, egyúttal a romantikus antikapitalista kispolgári-
értelmiségi ellenzék egy részének írójává lett, egy olyan réteg írójává, 
amely ingadozik ugyan a jobboldal és a baloldal között, de amely 
számára kitaposott, széles út vezet jobbra, a reakció (manapság: a 
fasizmus) felé, de csak keskeny, nehezen járható ösvény a forrada-
lom irányába. Dosztojevszki j . . . évtizedekre előre ideológiát adott 
a kispolgári értelmiségnek a forradalomtól való eltávolodáshoz."30 

28 Georg Lukács: Stawrogins Beichte. Besprechung von F. M. 
Dostojewsky: Die Beichte Stawrogins. München. Musarion-Verlag, 
1922. (Die Rote Fahne 16. Juli 1922.) In: Organisation und Illusion. 
Politische Aufsätze III. Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1977. 
156. o. — Teljesen hasonló szellemben ír Lukács egy másik cikkében, 
aláhúzva Dosztojevszkij kétségtelen világirodalmi rangját (Georg 
Lukács: Dostojewski: Novellen. Die Rote Fahne 4. März 1923.). 

29 Georg Lukács: Stawrogins Beichte, u. Uo . 157. 
30 Lukács György: A Dosztojevszkij-hagyatékról. I. m. 64. 
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Nevezhetjük, sajnálkozva vagy kárörvendve a lukácsi 
ítéletet a fanatizmus rossz valóságába tévedt neofita szektás 
önmegtagadásának; felháborodhatunk azon, hogy míg haj-
dan a jövendő Homéroszának vagy Dantéjának tekintette, 
most megrágalmazza a Bűn és bűnhődés szerzőjét; tárgyila-
gosan megállapíthatjuk, hogy pártideológusként érvényesí-
tett esztétikai értékrendje mélypontra süllyedt. Minden 
minősítésünk azonban felemás lesz, ha megmaradunk a 
konkrétnak tetsző irodalomtörténeti szembesítésnél. A cáfo-
lat célt téveszt, mert nem az ízlésficam esete ez. Lukács 
halálra ítéli Dosztojevszkijt (aki itt felettébb emlékeztet 
Nietzschére; ideológiai szerepe vele mintegy felcserélhető), 
ám az ítélet oka lényegében nem irodalmi-esztétikai. Doszto-
jevszkij dicsőségének hirtelen bukását jövendölve Lukács 
mindenekelőtt a német kispolgári értelmiséget ítéli pusz-
tulásra azon a történelmi órán, amikor eljön a forradalmi 
proletariátus győzelme a készülődő fasizmus felett. Doszto-
jevszkij ezért nem pusztán irodalmi eset, esztétikai érték-
rendet kijelölő példa (akárcsak Tolsztoj), hanem világnézeti-
politikai, mondhatnánk etikai alternatívát sugall: választást 
fasizmus vagy bolsevizmus között. 

Vajda Sándor visszaemlékezése szerint Lukács — még 
távol Moszkvától — elragadtatással beszélt a szovjet szép-
irodalom alkotóiról, mintha egy remek csiszolású drágakövet 
mutatott volna fel egyre újabb oldaláról. S bár nem hitt egy 
vadonatúj művészet hirtelen világrajöttének csodájában, 
Paul Ernst nézetével ellentétben abban igen, hogy Orosz-
országban a proletárforradalom óriási haladást hoz majd 
az irodalom számára. A Moskauer Rundschau publicistája 
kétségtelenül megőrizte ezt a hitet. Már Bécstől távol, meg-
ismerkedve azokkal a szovjet regényekkel, amelyek a „sar-
jadó élet" új formáit, új embereit és viszonyait ábrázolták, 
recenzióiban mégis a bírálat kerekedett felül a dicséreten; 
sokkal inkább, mint az esetleg egy magát az „ügy eszközé-
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nek" érző kritikusról eleve feltételezhető lenne. A proletár-
művészetben egyelőre nem lelt remekműre. 

Vajon maga a drágakő volt így közelről nézve nagyon 
nyers, túl durván csiszolt, vagy a lukácsi esztétika rávetődő 
fénye nem tudta igazi színeit felragyogtatni? 

A legkedvezőbb lehetőséget e kérdések megválaszolására 
Lukácsnak a Csendes Don második kötetéről írt bírálata 
kínálja, amelyben sűrítve vannak jelen moszkvai szemléjé-
nek az aktuális ideológiai, politikai-taktikai vonásokon túl-
mutató, „tisztán" elméleti-esztétikai jellegzetességei. Solohov 
regénye éppenhogy a beteljesült ígéret diadalmas példája 
lehetne — briliáns a féldrágakövek között. Mégsem az. 
Annak ellenére, hogy Lukács a mű első részét művészi szen-
zációnak, leírásait és alakjait a jelenkori irodalomban párat-
lannak, egyenesen a klasszikusokkal vetekedőnek nevezi; 
annak ellenére, hogy „a Csendes Don második kötete is — 
minden gyengéje mellett — toronymagasan túlszárnyalja 
a legutóbbi évek polgári irodalmának java részét".31 És 
Lukács ezzel együtt a Csendes Don folytatását Solohov 
művészi csődjének tartja. 

Mivel mér? Osztálymértékkel. Solohov könyvét csakúgy, 
mint a többi szovjet regényt. Kritikájának ez a legfőbb, 
minőséget-értéket meghatározó esztétikai mértékegysége. 
Az osztály determinálja az egyént, az osztályviszonyok az 
emberek közötti viszonyokat, az osztálysors a személyes 
sorsot. 

Aligha meglepő, hogy Lukács — következetesen alkal-
mazva az osztálymértéket — nem pusztán mű és hatásának 
osztályalapja közé tesz egyenlőségjelet, hanem ugyanebből 
az alapból eredezteti a művész tudatát, az alkotás folyamatát. 
A marxista elemzésnek — állítja — egyrészt az osztályhely-
zet-ideológia—irodalmi forma determináns láncolatot kell 

31 Lukács György: Mihail Solohov. In: Esztétikai írások 1930— 
1945. 534. — Eredetileg: G. L., Michail Scholochow. Moskauer 
Rundschau, 12. 10. 1930. 
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felfednie; másrészt azt, „hogy a költő osztályhelyzete hogyan 
bontakozik ki az alkotói folyamatban, hogyan nyomja rá 
az osztályhelyzet különös nyomatékkal a maga bélyegét épp 
a specifikusan költői problémákra stb."32 S mindebből tel-
jesen logikusan adódik az elmarasztalás: Solohov tudata — 
kozáktudat. 

Az osztálymérték alkalmazása Lukácsnál tehát önmagá-
ban nemigen kelthet csodálkozást. Sokkal inkább az, hogy 
ez a típusú esztétikai determinizmus feltűnően megegyezni 
látszik a szovjet művészetelméletben 1930/3l-ben jórészt 
uralkodó vulgárszociológiai felfogással. Az egybeesés azon-
ban látszat, amit részben a megtévesztően hasonló termino-
lógia kelthet; másrészt durván elhamarkodott következtetés, 
az uralkodó ideológiához való gyors taktikai alkalmazkodás 
felszínes magyarázatát kínáló csapda.33 Ha figyelmen kívül 
marad az a már kimutatott összefüggés, hogy a Moskauer 
Rundschau kritikusa Moszkvából Berlinhez szól, hogy 
recenziói egyúttal a moszkvai német olvasóhoz intézett 
üzenetek (akkor is, ha netán hiányzik a címzett közvetlen 
megszólít isa), hogy Solohov és Panfjorov elemzésére egyál-
talán regényeik német kiadása nyújt alkalmat, akkor kézen-
fekvőnek tűnik az a feltételezés, hogy Lukács (a politikai 
„bukás" utáni „önvédelemből") mindig az aktuális irodalom-

32 Lukács György: A Dosztojevszkij-hagyatékról. I. m. 62. 
33 Vö. : Alexander Stephan : Georg Lukács* erste Beiträge zur 

marxistischen Literaturtheorie. In: Brecht-Jahrbuch 1975. Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main 1975. 79—111. A. Stephan azt akarja 
kimutatni, hogy Lukács szinte napról-napra követte a szovjet iro-
dalompolitika változásait. „Annyi bizonyos — írja, hogy [Lukács] 
első marxista [?] irodalomelméleti cikkeinek teoretikus pozícióját a 
Moskauer Rundschauban a szovjet-orosz viták határozták meg" 
(107.) Tanulmányának legfőbb hiányosságai — ezen kívül — nem 
annyira a tárgyi tévedésekben lelhetők fel, mint inkább abban, hogy 
egyrészt Lukács ekkori publicisztikai tevékenységét szinte teljesen 
elszakítja a húszas évektől és kizárólag a berlini időszak (1931—1933) 
felől közelíti meg, másrészt egyszerűen Lukács „partizánharcából" 
magyarázza. 

4 It 85/2 
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politikai fővonalat követi, egyszerűen beáll Solohov RAPP-
ellenes bírálói, Panfjorov dicsérői közé, hozzászól a szovjet 
irodalmi vitákhoz, sőt esztétikai tételei (osztálydeterminiz-
mus, antipszichologizmus stb.) éppen ebből a szándékából 
vezethetők le.34 

A korszellem taktikai, ideológiai és elméleti követését azon-
ban Lukács az irodalomkritikában nem egy ilyen közvetlen 
igazodás formájában hajtja végre. Valójában ezúttal is foly-
tatásról és egyben sajátos újrakezdésről van szó. Folytatás-
ról, mert Lukács egyáltalán nem a vulgáris művészetszocio-
lógia Plehanovtól örökölt osztályfogalmát alkalmazza, 
hanem saját osztály- és osztálytudat felfogásához nyúl vissza. 

Hogyan? Nézzük konkrétan. Solohov ábrázolásából 
Lukács véleménye szerint alapvetően hiányzik „a társa-
dalmi mozzanat, a doni kozákok osztályhelyzete", „magáról 
a kozákfalvak belső osztálytagozódásáról úgyszólván szó 
sem esik", vagy ha a gyakran helyesen megfigyelt társadalmi 
mozzanatok jelen is vannak, „a Solohov megrajzolta össz-
képben nem jutnak ahhoz az átfogó jelentőséghez, amely 
valóban sajátjuk". Nem pusztán azt kifogásolja, hogy az 
író „a kozákok szemével látja a világot", de költői látás-
módját, a „száraz krónikaszerűséget" (a részletek, tények 
egymásutánisága), a „meztelen intellektualitást", a „meg 
nem formált agitációt".35 Lukács bírálata diametriálisan 
ellentétes a korabeli rappista kritikával. És nem csupán 
abban, hogy a Csendes Don első kötetét művészi szenzáció-
nak és nem „kulákirodalomnak" nevezi. Az ellentét minden 

34 A Csendes Don kritikájából „kiviláglik, milyen egzaktul simult 
Lukács a párt irodalompolitikájához" — írja A. Stephan (i. m. 92.); 
a Panfjorov-recenzióból pedig azt a következtetést vonja le, hogy 
„Lukács követte a szovjet irodalompolitika új trendjét azáltal, hogy 
Panfjorov regényének ábrázolási módszere és problémafelvetése 
nyomán először közli azt az elméleti előírást, amellyel azután a 
Linkskurveben és az expresszionizmus-vitában Bredel, Brecht és 
Bloch ellen érvelt." (I. m. 105.) 

35 Lukács György: Mihail Solohov. I. m. 533. 



Lukács a Moszkvai Szemlében 281 

vulgáris nézettel módszertani: nem egy osztály korlátolt 
pszicho-ideológiáját, nem egy szűk, statikusan adott prole-
tár osztályszemléletet kér számon, hanem a totalitás (ábrá-
zolási) módszerét. Ebből természetesen nem hiányzik sem a 
proletariátus nézőpontja, sem az osztálymeghatározás, ám 
Lukács itt visszatér a Történelem és osztálytudat egyik centrá-
lis filozófiai kategóriájához. 

„A tárgy totalitása — írta 1921-ben — csak akkor tételezhető, 
ha a tételező szubjektum maga is totalitás; ha tehát önmaga elgondo-
lásához tárgyát totalitásként kénytelen elgondolni. A totalitás mint 
szubjektum e nézőpontját a modern társadalomban egyedül és ki-
zárólagosan az osztályok szolgáltatják." 

Fontos e gondolatmenet következő láncszeme is: Marx 
meghaladta a klasszikus nemzetgazdaságtan szemléletét, 
amely a kapitalista fejlődést az egyes tőkés álláspontjáról 
vizsgálta. 

„Marx a Tőkében radikálisan szakít ezzel a módszerrel. N e m 
mintha most már — agitatív módon — minden mozzanatot azonnal és 
kizárólagosan a proletariátus álláspontjáról szemlélne. (Kiemelés — 
Sz. L.) Az ilyen egyoldalúságból csupán egy megfordított előjelű, 
új vulgárökonómia keletkezhetett volna. Az új módszer sokkal 
inkább abban nyilvánul meg, hogy az egész kapitalista társadalom 
problémáit az azt felépítő osztályok (kapitalisták és proletárok) mint 
összességek (Gesamtheiten) problémáit vizsgálja."36 

A Solohovról szóló recenziónak van még egy, a fentiekhez 
szorosan kapcsolódó pontja, amely szintén megmutatja, 
hogy Lukács alkalmazza, mégpedig irodalmi elvként és 
kritikai eszközként alkalmazza a húszas években kidolgozott 
filozófiai fogalmakat. Ez a pont a természeti és a társadalmi 
mozzanatok viszonya a Csendes Don két kötetében. Az első 
kötet rendkívüli szépségét a Don-vidék természetének ábrá-

3e Lukács György: Rosa Luxemburg, a marxista. In: Történelem 
és osztálytudat. Bp. 1971. 248. — A vulgarizáló szociológia kritikája 
egyébként Lukácsnál régi keletű, elegendő itt Buharinról szóló írá-
sára utalni. 

4* 
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zolása nyújtja, ám pontosan ez a művészi érték előlegezi a 
folytatás gyengeségét, mivel a természeti képből hiányzik 
a társadalmi mozzanat (osztályok mint „összességek"). 

„Amíg az elmaradott falu éli nyugodalmas, a külvilágtól aránylag 
elzárt életét, addig a felszínre a társadalmilag csak kevéssé differen-
ciált kozáktelepülésnek csupán »természetadta« belső sodrása hat 
ki; azaz az életnek azok a mozzanatai uralják az összképet, amelyek 
egyrészt valóban a természethez kapcsolódást testesítik meg, másrészt 
a személyes életnek elementárisán »természetszerű« mozzanatai." 

Amikor azonban a „csendes Don" megmozdul, s a felszín 
alatt szüntelenül működő társadalmi erők, indítékok látható 
hajtóerőkként jelennek meg, csekélynek bizonyulnak Solohov 
korábban ragyogó kifejezőeszközei. Nem képes ábrázolni, 
hogy 
„milyen úton-módon lépnek ki a kozákok korábbi, csupán elemen-
táris életükből, hogyan hat ez az elementaritás (társadalmi helyzetük 
szükségszerű következménye) utólag is, amikor már tudatosodtak, 
s hogyan befolyásolja tudatos cselekvésüket és elhatározásukat — így 
vagy úgy — döntő módon".37 

A Csendes Don második kötetéről szóló kritika párja a 
Bruszki második kötetéről írt recenzió.38 Pozitív párja: 
Panfjorov regényében Lukács csaknem drágakőre lel. Komoly 
fenntartásai ellenére úgy véli, hogy Panfjorov lényegében 
sikeresen oldotta meg egy Volga-vidéki falu átalakulásának, 
osztályharcainak dialektikus ábrázolását. A második kötet-
ben kitágul a korábban önmagába zárt falu horizontja; 
a házakban, utcákon, földeken, a „nincstelenek kommuná-
jában" zajló osztályharc egyre erősebb szálakkal kötődik 
a szovjet valóság egészéhez, egyre gazdagabban és sokolda-
lúbban tükrözi a szocializmus építéséért össz-szövetségi 
méretekben folyó küzdelmet. Míg a regény első részében az 

37 Lukács György: Mihail Solohov. I. m. 532—533. 
38 Georg Lukács : Roman der Kollektivisierung. (F. Panferow : Die 

Kommune der Habenichtse. Verlag für Literatur und Politik. W i e n -
Berlin 1931.) Moskauer Rundschau, 7. 6. 1931. 
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osztályszerű elemek indirekt módon jutottak kifejezésre, 
az osztálycélok az elmaradott parasztok nézeteiben csupán 
„emberi" (ösztönös, eruptív) „természetadta" formában 
nyilvánultak meg, a folytatásban a konfliktusok intezívebb, 
minőségileg magasabb fejlettségű formái tudatosabb, előre-
látóbb cselekvésre késztetik mind a szocializmus előharco-
sait, mind ellenfeleiket. 

Érzékelhető a kontraszt Solohov és Panfjorov műveinek 
lukácsi értékelésében, ami azonban közvetlenül nem magya-
rázható a két írónak a szovjet irodalmi életben elfoglalt 
helyével. (Lukács persze nyilvánvalóan éppúgy egyetértett 
a Pravda és a Komszomolszkaja Pravda RAPP-ot bíráló 
cikkeivel, a RAPP vezetését, Averbahot támadó Panfjorov-
csoporttal, mint a korabeli Gyeborin-kritikával.) A kont-
raszt mégsem politikai; párhuzamra épül. A kritériumok, a 
módszer párhuzamára (a társadalmi egész objektív fejlődés-
tendenciái, a „természetadta" állapotból való öntudatra-
ébredés, osztályrelációk ábrázolása, az egyéni sors és a 
közösség szerves kapcsolata stb.). A Bruszki bírálata egy 
újabb filozófiai elvet alkalmaz, a véletlen és a szükségszerű 
dialektikáját, amelyet Lukács különösen a regénykompozí-
ció szempontjából tart jelentősnek. 

Tagadhatatlan, hogy a Moskauer Rundschau publicistá-
jának a legújabb szovjet szépirodalomról szóló cikkei hátte-
rében (irodalom) politikai aktualitások is meghúzódtak. 
A kommunista mozgalom diktálta megfontolások. 

„Soha sem állítottam még azt — mondta Lukács élete alkonyán —, 
hogy a mozgalom engem megzavart volna a munkámban. A mozga-
lom tulajdonképpen mindig csak használ az ember munkájának, 
mert szélesíti a tendenciákat, világosabbá teszi, hogy mit akar az 
ember."39 

Ha a publicista tényleg a helyesnek vélt, így tudatosított 
ügy szószólója, tevékenységének végeredménye nemcsak a 

39 Georg Lukács : Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog 
Red.: István Eőrsi. Suhrkamp. Frankfurt am Main 1980. 211. 
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képviselt ügy valóságos helyességétől, de attól is függ, 
hogy irodalmi értékítéletei pusztán taktikailag vagy — an-
nak nem szolgaian alárendelten — elméletileg megala-
pozottnak-e; hogy irodalomkritikájában a politikai moz-
zanat direktmechanikus vagy indirekt-közvetített formában 
érvényesül. 

1930—1931-ben Lukács „mozgalmi" esztétikájában mind-
két tendencia, bonyolultan összefonódva, jelen van. A 
német olvasó, a kispolgári és értelmiségi befogadás, Tolsz-
toj és Dosztojevszkij várható ideológiai hatása, a „másik 
oldal" kritikusaként — szűken mér. Politikai-taktikai mér-
tékkel. Forradalmi szektarianizmusa jegyében. 

Lukács azonban nem válik a létező proletárirodalom fana-
tikus apologétájává. A „sarjadó életet" feldolgozó „doku-
mentumokban" nem a romantikus perspektívát hiányolja, 
nem egy osztály önmagáról táplált illúzióit kéri számon. 
Fenntartja a húszas évekből jól ismert negatív véleményét 
az avantgarde művészetről, folytatja mind a naturalizmus, 
mind a pszichologizmus bírálatát, továbbra is elveti a direkt 
agitáció, a szocialista világnézet téziseinek külsőleges, „meg-
formálatlan" beiktatását az irodalomba. Többek között 
éppen Solohov és Panfjorov regényeiről írt recenziói bizo-
nyítják, hogy értékelésének elméleti alapjai korántsem mezte-
lenül szociológiaiak, hogy esztétikai mértékrendjét nem 
közvetlenül a taktikához köti, hanem egyetemes filozófiai 
kategóriákhoz próbálja igazítani, elveti a plehanovi ortodo-
xiát. Moszkvai szemléjének teoretikus vonulata ugyanakkor 
önmagában is ellentmondásos. A Történelem és osztály-
tudat számos kategóriája esztétikai jelentést nyer ugyan, 
ám ezek (s a marxi filozófia egyéb alkalmazott fogalmai) 
meglehetősen elvontak, specifikálatlanok maradnak, ezért 
többnyire csak lazán illeszkednek az irodalmi anyaghoz. 
Maga az elmélet még alakulófélben van, centruma a mate-
rialista-dialektikus ábrázolási mód és nem a realista, illetve 
szocialista realista módszer. E fogalmakat Lukács különben 
kritikai instrumentumként gyakorlatilag nem használja. 
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Amikor látszólag csupán a szovjet irodalom felett tart 
szemlét, a csendes Dont, a Volga-vidék életét, a szovjet-
oroszországi osztályharcokat ábrázoló művekről ír, akkor is 
— gyakran áttételesen — a német embereket szólítja meg. 
Történelmi regényekről számol be. Ne feledjük, hogy ami 
Oroszországban történelem, az a súlyos gazdasági és politikai 
válság időszakában élő, Lukács reményei szerint forradalmi 
döntés előtt álló, osztályharcait vívó Németországban a 
lehetséges jövő. Ezért is tartja úgy, hogy a kialakulóban levő 
proletárforradalmi irodalomnak „az osztályharc a központi 
témája", tartalmi és formai problémái egyaránt „az osztály-
összefüggések kérdésében összpontosulnak". Ezért is olyan 
elemi szükségszerűség számára a spontaneitásból a tudatos-
ság felé vezető út, hogy ez az irodalom egyszerre az osztály-
tudat növekedésének ábrázolója és ébresztő nevelője legyen.40 

A harmincas évek fordulóján Lukács kritikai szemléje 
(bár kisebb mértékben) a magyar olvasóhoz is közvetíti 
a szovjet és a német proletárirodalmat. A Sarló és Kalapács 
hasábjain jelenik meg két rövid recenziója H. Marchwitza és 
K. Naukrantz könyveiről (az előbbit még Moszkvában, az 
utóbbit Berlinben írja), melyeket rokonit közös témájuk: 
osztályharcok Németországban. Az Essen ostroma és a 
Weddingi barikádok c. regényeket Lukács helyes politikai 
szemléletükért dicséri.41 

Lukács első moszkvai tartózkodásának idején döntő tár-
sadalmi-politikai változások következnek be a Szovjetunió-

4 0 Vö. még: Lukács György: A proletár ifjúsági irodalomról. In: 
Esztétikai írások 1930-1945. 5 6 0 - 561. Eredetileg: Sarló és Kala-
pács, 1932. 6. — A Sarló és Kalapács c. folyóiratról 1.: Botka Ferenc, 
A Sarló és Kalapács (1929— 1937). In: „Jöjj el, szabadság !" Tanulmá-
nyok a magyar szocialista irodalom történetéből. II. Szerk. : Szabolcsi 
Miklós és Illés László. Bp. 1967.; Tímár Ede: Igaz eszmék erejével. . . 
A magyar kommunista sajtó a Szovjetunióban 1917—1945. Magyar 
Újságírók Országos Szövetsége, 1976. 

41 Lukács György: Hans Marchwitza: Essen ostroma; Uő. Klaus 
Neukrantz: Weddingi barikádok. (Eredetileg: Sarló és Kalapács, 1931. 
1. és uo. 1932. 4.) In: Esztétikai írások 1930-1945. 539., 559. 
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ban. Átrendeződnek a filozófiai frontok, repedeznek a művé-
szeti-irodalmi élet régi szervezeti keretei (a RAPP belső 
meghasonlása, hivatalos elmarasztalása). A hirtelen 
fordulat, a rekonstrukciót követő stabilizáció bázisa azon-
ban mindenekelőtt a gazdaság átszervezése (kulákság fel-
számolása, kollektivizálás, iparfejlesztés): folyik az első 
ötéves terv. A hosszútávú tervgazdálkodás bevezetése, sike-
rei mindenütt óriási érdeklődést váltanak ki (persze kétsége-
ket, kritikát is). Nő a Szovjetunió presztízse, különösen azok-
ban az országokban, ahol a súlyos gazdasági krízis alatt 
megroppant és végleg összeomlani látszik a kapitalista rend-
szer. A „válság —újabb világháború — további szocialista 
forradalmak" szükségszerű láncolatának tudata erősödik 
a mozgalomban. 

Henri Barbusse oroszországi útinaplója még a fordulat 
előtt keletkezett (1927), amikor az ötéves terv csupán remény, 
s a Szovjetunió nyugati megítélése jórészt a polgárháború 
véres eseményeire, a G P U terror rémképeire, a grúzkér-
désre (az 1924-es mensevik lázadás leverése) épült. Barbusse 
könyvét 1930-ban adják ki németül és Lukács melegen 
üdvözli az elkötelezett, fanatikus igazságkereső krónikást, 
aki vállalja, hogy kizárólag dicséri a Szovjetuniót, nem haj-
landó kiragadni egyes „igaz" részleteket az egészből, melyek 
a hazugság eszközévé válhatnak.42 

Bemard Shaw látogatása a Szovjetunióban már az ötéves 
terv kibontakozásának időszakára esik. Lukács nagy jelentő-
ségű eseménynek tartja, hogy a hetvenöt éves világhírű író 
„meghajtja zászlaját az ötéves terv sikere előtt", s úgy látja, 
hogy lelkes nyilatkozatai ú j szakaszt nyitnak a nyugat-euró-
pai baloldali értelmiségnek a szocializmus építése iránti 
magatartásában. Két cikket is közöl (Berlinben és Moszk-

42 Lukács György: Henri Barbusse: 150 milliónyian új világot épí-
tenek. In: Esztétikai írások 1930—1945. 5 3 0 - 531. Eredetileg: Georg 
Lukács: Henri Barbusse: 150 Millionen bauen eine neue Welt. Mos-
kauer Rundschau, 14. 9. 1930. 
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vában) Shaw „megtérése" alkalmából,43 amelyekben jellemzi 
az angol író világnézetének, szocialista elméletének főbb 
vonásait.44 Lukács elismerő gesztusa azonban paradox: 
pozitívumként hivatkozik arra, hogy Shaw politikailag 
már-már a fasizmust súrolja „romantikus reakciós bakugrá-
saiban", de nem válik reformistából szociálfasisztává. 

Németország nyomorúsága és az ötéves terv közötti kont-
raszttól aligha lehetett eltekinteni és Lukács nem is tekintett 
el, amikor a Moskauer Rundschauban közölt utolsó kritiká-
jában röviden értékelte Johannes R. Bechernek a szocializ-
mus építéséről szóló eposzát. A recenzens nagyon pontosan 
jelöli meg a költemény tárgyát: „nem is annyira az ötéves 
terv megvalósításának epikus leírása, mint inkább lírai tük-
röződése a német munkásosztály fejében és idegeiben, eszé-
ben és érzelmeiben."45 Milyen pozitívumait hangsúlyozza 
Lukács A nagy terv c. műnek ? Elsősorban azt, hogy elkerüli 
a csupasz ténybeszámoló és az elvont lelkesedés szerencsétlen 
végleteit, s a szovjet élet mindennapjainak talaján megeleve-
níti az építőmunka légkörét. „Itt nem egy állapot, hanem 
egy folyamat légköre alakul ki, a megformált totalitás moz-
gásban van."46 Becher fő erénye, hogy epikába ágyazott 
lírája közvetlen agitációba csap át, direkt felhívássá válik a 
forradalmi cselekvésre. Az ötéves terv himnusza tehát éppen 

43 Lukács György : Shaw síkraszáll a Szovjetunió mellett (Shaws 
Bekenntnis zur Sowjetunion. Die Linkskurve, 1931. 9.) és Bernard 
Shaw (Lityeratura mirovoj revoljucii, 1932. 1.) — E cikk német 
nyelvű kézirata a Lukács Archívumban található és utolsó bekezdése 
valamivel rövidebb, mint a nyomtatásban megjelent orosz fordítás. 
In: Esztétikai írások 1930-1945. 3 5 3 - 3 6 5 . 

44 Lukács a húszas évek elején markáns képet nyújt Shaw világ-
nézeti fejlődésének „végéről" (Bemard Shaws Ende. Die Rote Fahne, 
21. V. 1922.); mostani cikkei ennek folytatásaként foghatók fel. 

45 Lukács György: Az ötéves terv himnusza. In: Esztétikai írások 
1930—1945. 556. Eredetileg: Das Hohelied vom Fünfjahrplan. Mos-
kauer Rundschau, 20. 12. 1931. 

46 Uo. 



288 Sziklai László 

politikai tendenciája révén, nem pedig annak ellenére jelentős 
művészi teljesítmény. 

Az eddig említett okok, az ismertetett elvek, Lukács és 
Becher közeli személyes kapcsolata csak részben magyaráz-
zák azt, hogy Lukács ilyen módon dicséri Becher eposzát, 
amely Trude Richter későbbi találó megjegyzése szerint 
„furcsa keveréke az aszketikus, proletár-puritán formának és 
a szovjetek országa iránt érzett személy feletti internaciona-
lista szimpátiának, és sok tekintetben mégis egy absztrakt 
mű".47 

A nagy terv támogatása több volt, mint személyes vagy 
esztétikai ügy. Lukács számára pártmegbízatás. 1931. augusz-
tus 16-án Becher azzal a sürgető kéréssel fordul a Forradalmi 
írók Nemzetközi Szövetségének titkárságához, hogy a 
Pravda csakúgy, mint a Moskauer Rundschau, s lehetőleg 
az Inprekorr is tekintélyes szerző tollából közöljön méltatást 
művéről. Németországban egy jobboldali lap ekkor már a 
könyv betiltását követeli.48 1931. november 14-én kelt levelé-
ben Becher másodszor küldi el Lukács recenzióját Moszk-
vába.49 

A moszkvai szemle Berlinben ér véget. 

47 Idézi Horst Haase: Johannes R. Becher. Leben und Werk. Volks-
eigener Verlag, Berlin 1981. 101. 

48 Becher levelét 1. in : Aktionen, Bekenntnisse, Perspektiven. Be-
richte und Dokumente vom Kampf um die Freiheit des literarischen 
Schaffens in der Weimarer Republik. Aufbau-Verlag, Berlin und 
Weimar, 1966. 232. 

49 „Wir übersenden Euch die Kritik der Partei zu dem »Großen 
Plan« und legen Euch gleichzeitig nochmals die Kritik Gen. Lukacs 
bei, die wir bitten in der Moskauer Rundschau unterzubringen. Ist 
das Buch schon russisch erschienen?" In: Edgar Weiss: Johannes 
R. Becher und die sowjetische Literaturentwicklung (1931—1933). 
Akademie-Verlag, Berlin 1971. 219. 


