
164 Szemle 

prózájáról; Az avantgárd dráma két változatáról; s ide sorolhatjuk 
még az ilyen metaforikus címeket is, mint például: A meredek út 
vége.) A szerzők általában járt utakon haladtak: Radnóti haláltuda-
táról azonban ma már csak nagyon újat lenne szabad mondani — 
vagy semmit; az utolsó versekről, az „aktív humanizmus"-ról, a 
klasszicizmus és a harmincas évek történelmének összefüggéséről 
éppúgy. Az értékelés, az elhelyezés gyakran túlteng a könyvben az 
elemzéssel, az alapos vizsgálattal szemben. (Bizonyára ezzel függ ösz-
sze, hogy egyetlenegy műelemzés sem olvasható a kötetben.) Meg-
lepő, mennyire nem (vagy alig) válaszol egymásnak a kötet második 
és negyedik része, a Radnóti lírájának, valamint a kor irodalmának 
elvi kérdéseit taglaló. Holott a Radnóti költészetéről szóló négy 
tanulmány lényegében ugyanarról beszél: arról, hogy az avantgárd 
és a magyar irodalom hagyományait ötvözve, a kor történelmi-poli-
tikai szorítására válaszul, s Radnóti alkatával összhangban hogyan 
higgad le, majd emelkedik klasszikussá a költő hangja és magatar-
tása, hogyan válnak klasszikussá versei. A kor irodalmát tárgyaló 
írások viszont főleg az avantgárdot választják vizsgálatuk tárgyául 
figyelmen kívül hagyva a Radnótiról szóló tanulmányok beállítását. 
Kivétel ez alól Csaplár Ferencnek a magyar avantgárd irodalom utó-
védharcairól szóló írása, amely a pályakezdő Radnóti irodalmi köze-
gét felvázolva talán a legtöbbet árulja el arról, miért formálódott át a 
líra, s ezen belül a fiatal Radnóti is lázadóból klasszicistává. 

Igazságtalan lenne azonban, ha a kötettel kapcsolatos fenntartá-
saim mellett nem ejtenék szót arról, hogy mindezek ellenére több 
érdekes írást is olvashatunk a könyvben. Csaplár Ferenc már kiemelt 
tanulmánya mellett izgalmas volt Bécsy Tamás elméleti eszmefutta-
tása és két drámaelemzése, Lator László szubjektív hangú, vitatható 
és mégis meggyőző esszéje, Képes Géza leltára Radnóti Miklós mű-
fordításairól, Z. Szabó Lászlóé Radnóti prózájáról, és amit Sza-
bolcsi Miklóstól Radnóti tájleírásairól, Melczer Tibortól vagy Rónay 
Lászlótól Radnóti klesszicizmusáról megtudtunk. 

F E N Y Ő D. G Y Ö R G Y 

VÁLOGATÁS A LUKÁCS-CENTENÁRIUM 
IRODALMÁBÓL 

A Lukács-centenárium alkalmából örvendetesen megnövekedett 
a róla emlékező, szellemét idéző, műveit méltató kiadványok száma. 
És különösen az üdvözlendő, hogy a megjelent munkák jó része 
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nem formális tisztelgés, nem egyszerűen esak „letudása" az iiyeukor 
„kötelezően elvárt" jubileumi penzumnak, hanem többségükben ala-
pos, sokrétű, újabb vonatkozási és megközelítési szempontokat al-
kalmazó meditativ írások. Ha valaki most elhatározza, hogy „ledol-
gozza" Lukács-restanciáját, és kezébe veszi az őt interpretáló leg-
frissebb (hazai)) irodalmat, igazán könnyen megteheti, mert bőven 
van mit kezébe venni. A legkézenfekvőbb, ha ki-ki érdeklődése sze-
rint kiválaszt magának néhányat a legfrissebb munkák közül, és azok-
kal ismerkedik meg behatóbban. 

E sorok írója sem tehetett mást. A Lukács-irodalomban tallózva 
három olyan művet vett kissé alaposabban szemügyre, amelyek mind-
egyike szellemi izgalmat ígér, de legalábbis olyan felfedezéseket, ame-
lyeknek érdemes nyomukba szegődni. 

1. Krausz Tamás— Mesterházi Miklós: Mű és történelem. Viták Lukács 
György műveiről a húszas években 

Tempora mutantur . . . jut eszünkbe a latin közmondás, amikor 
felütjük a szerzőpáros könyvét: Mindjárt a 15. oldalon a következő 
figyelemre méltó sorokat olvassuk: „Nagyjából ugyanazok reagál-
tak kedvezően Lukács és Korsch írásaira, mint akik később bírálták 
őket . . .", ugyanis — s most már csak Lukácsról van szó a további-
akban — „1924 nyarán a Lukácshoz való viszony megváltozott: 
nem eleve volt elutasító, hanem azzá vált". (16.) A szerzők impo-
nálóan nagy tényanyag ismeretében vonultatják fel azokat a körül-
ményeket, személyeket és érveket, amelyeknek szerepük volt abban, 
hogy Lukács a húszas években keletkezett műveinek recepciója — el-
sősorban a Történelem és osztálytudat, valamint Lenin. (Tanulmány 
gondolatainak összefüggéséről) címmel oly jelentős metamorfózison 
estek át, miközben a művek ugyanazok maradtak, mint voltak meg-
írásuk idején. 

A szerzők mögött sokrétű és gazdag forráskutatás és szövegkriti-
kai elemzés1 állt, amikor hozzáfogtak ennek a tanulmánynak a meg-
írásához, és ez nagyon is jótékonyan hatott munkájukra. Három 
fontos momentum változott meg Lukács körül — mutatják ki a 
szerzők — , amelyek síkban elfordították az említett Lukács-művekre 
való rálátás optikáját, éspedig: 

'Krausz Tamás—Mesterházi Miklós: A „Történelem és osztály-
tudat" a húszas évek vitáiban. ELTE FTK és L A K Bp. 1981. I— 
IV. kötet. 
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1. Megindult a marxista- leninista filozófiában az elmélet és gya-
korlat szétválásának folyamata; 

2. A marxizmus—leninizmus gondolatrendszere diszciplínákra 
bomlott; 

3. A marxizmus—leninizmus módszere pedig gondolkodástechni-
kává redukálódott, amit a legitimációs szükségletek még tovább tor-
zítottak. 

Az elemzés tárgyát képező Történelem és osztálytudat recepció-
kollekciójában szinte az összes lehetséges véleménytípus előfordul. 
Két legszélsőségesebb formája: „Lukács könyve a modern revizio-
nizmus kézikönyve" és „А X X . századi marxista irodalom csúcsa". 
Hogyan lehetséges a rálátásnak, a megítélésnek ekkora „szórása"? 
Vajon nem játszik-e közre a bírálók személyes elfogultsága és pre-
koncepciója (mint pl. Rudas esetében)? Valószínű, hogy igen. Vagy/és 
arról lenne talán szó, hogy Lenin végbevitt egy nagy horderejű „el-
méleti fordulatot" is, amelyet akkor a legjobb tanítványai közül is so-
kan „félreértettek", s e félreértés alapján ítéltetett azután Lukács 
munkája hol „baloldalinak", hol revizionistának"? 

Nem zárható ki természetesen a félreértés-félreérthetőség lehetősége 
sem. (Melyik jelentős gondolkodó nincs kitéve ennek?) Ez a félre-
értés — mutatnak rá a szerzők — a lukácsi reflektálás „fáziskésésé-
vel" objektíve adva van. Arról van ugyanis szó, hogy Lukács könyve, 
a Történelem és osztálytudat már megjelenésekor ideológiailag „meg-
késett", az ott felvetett gondolatok hátrafelé fordultak, a forrada-
lomra és nem a forradalom utánra irányultak. Lukács gondolatai 
— folytatják az érvelést a szerzők — időszerűtlenné" váltak. Ez az 
inaktualitás lenne ezek szerint az a fő ok, aminek következtében Lu-
kács műve a támadások kereszttüzébe került. Ebben a megvilágítás-
ban Lukács lefutott forradalmak (1917, 1919) gondolkodója lenne, s 
így minden kimondott és leírt gondolata a múltra vonatkozhatott 
csak, vagyis a fiatal Lukács nem ér(het)te utol a maga korát. 

Természetesen a szerzők nem érik be a ténymegállapítással, ha-
nem ezen a szálon végighaladva vonultatják fel Lukács húszas évekbeli 
munkáinak jórészt negatívan megítélő interpretátorait és kritikusait. 
Igen árnyaltan és differenciáltan próbálják kijelölni a korai művek-
nek és recepcióiknak a helyét a marxista eszmetörténetben. Gondol-
kodásra, polémiára serkentő művet tart kezében az olvasó, olyat, 
amiről bizonyos, hogy sokat fognak még beszélni és vitatkozni a 
következő években. (Gondolat, 1985.) 
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2. Urbán Károly: Lukács György és a magyar munkásmozgalom 

„. . . a történelem nem ismer enyhítő körülményeket; csak azt nézi, 
ki milyen úton megy és milyen eredményeket ér el" — írta Lukács, 
1957-ben egy Nyugatra távozott tanítványának, amit akár Lukács 
saját életútja mérlegének megvonásához is felhasználhatunk mér-
céül. Urbán Károly első ízben tett kísérletet arra, hogy Lukácsnak 
a Kommunista Párthoz, a munkásmozgalomhoz, a népi demokrá-
ciához, a szocializmust építő Magyarországhoz fűződő viszonyát 
— az életpálya egészét áttekintve — feldolgozza. A vállalkozás nagy-
szabású, s az eredmény egészében sikeresnek mondható. 

Már a fiatal Lukács is — mutat rá a szerző — egyidejűleg sok-
féle minőségben mutatkozik be: színikritikus, drámatörténész, esz-
téta, irodalomtörténész, miközben politikus is, de itt az is nem arra 
utal, hogy a politika netán mellékes szerepet játszott nála, hanem 
éppen ellenkezőleg: arra, hogy a politikának mindig is fontos sze-
repe volt egész életében, s még csak nem is csupán mint kötőjeles 
politika (kultúr-politika), hanem a politika maga teljességében. A 
politika Lukács életének szerves része lett, vagyi Lukács mint homo 
politicus (Gramsci) vállalja politikusi döntéseiért az egyéni felelős-
séget. Mert „senki sem bújhat ki a felelősség alól azzal, hogy ő csak 
egyes ember, akin nem múlik a világ sorsa".2 

Ezt az etikusan vállalt homo politicus attitűdöt egy tudatos és el-
kötelezett világnézet vezérli, és nem csupán hangulati elemek vagy 
kurzusdivatok. A tízes évek végétől ez szorosan összefonódik a 
Kommunista Pártban vállalt tagsággal. Lukács 1918/19-ben néhány 
hónap alatt válik messianisztikus antikapitalistából tudatos kommu-
nistává (teoretikus marxistává csak később), aki pártjának fegyelme-
zett katonájaként a kibontakozóban levő új rendszer egész kultúr-
politikáját helyezi új alapokra. Ha kell, a frontra megy, hogy a 
katonaruhába öltöztetett munkásokkal és parasztokkal értesse meg 
— a veszélyhelyzetben kemény eszközökkel —, hogy a tanácshatalom 
az ő rendszerük, tehát elsősorban az ő érdekük azt megvédeni az inter-
venciós erőkkel szemben. 

Aktív munkásmozgalmi, politikusi szerepet Lukács 1919-ben vál-
lal első ízben. Két erénye tárul fel ekkor: Elvi következetesség és 
hajlékonyság egyfelől, radikalizmus és kompromisszumellenesség 
másfelől. Ezek az erények majd később is elkísérik öt életútján, s 
bizonyos helyzetekben ezek „meg is nehezítik" majd az életét. Nem-
egyszer e jegyek majd egymással keveredve jutnak benne kifejezésre, 

2 Lukács György: Ifjúkori müvek (1902-1918). Szerk.: Tímár 
Árpád. Budapest, 1977. 87. 
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ami hozzájárul ahhoz, hogy időnként sem hívei, sem ellenfelei nem 
tudják őt belehelyezni egyik „skatulyába" sem. 

Amikor a politikától visszavonul (kényszerből vagy saját akara-
tából), akkor sem adja fel aktív érdeklődését a politika iránt. Elmé-
leti munkáiban is ki-kibújik belőle — Arisztotelész kifejezését paraf-
razálva — a human politicon. (Kossuth 1985.) 

3. Zoltai Dénes: Egy írástudó visszatér. Lukács György 1945 utáni 
munkásságáról 

A könyv címe félig-meddig metafora: Lukács többszörös „vissza-
térését" taglalja, tehát nemcsak Aozatérését Magyarországra, nem-
csak végleges otthonra találását, hanem mélyebb értelemben véve a 
marxizmus tiszta forrásaihoz való vissza-visszanyúlását is, amire Lu-
kácsnak azért van szüksége, hogy időnként gondolkodását meg-
újítva jelentős lépést tehessen előre. Ezt a „kétirányú mozgást" így 
jellemzi a szerző: „vissza Marxhoz és Leninhez . . . és előre az akkori 
jelenkor valóságos és új társadalmi, gazdasági és kulturális, jelesül 
művészeti tudatosításához, az új felismeréseken nyugvó forradalmi 
gyakorlat, egyáltalán az értelmes élet lehetőségeinek keresése felé." 

A szerző nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy áttekintést adjon 
Lukács eddig még feldolgozatlan — 1945 utáni — korszakáról, s 
különösen publicisztikai és egyéb kisebb-nagyobb lélegzetű írásai-
ról. 

A könyv a Sorsforduló (Schicksalswende) interpretálásával indul, 
azzal a tanulmánnyal, ami eredetileg az Internationale Literatur 1944. 
évi 10. számában jelent meg először. Ebben a rövid ideológiatörté-
netben a „hogyan történhetett" kérdését veti fel Lukács és a fataliz-
mus és az emberi választás— döntés— cselekvés dialektikus összefüg-
gés-komplexumába beleágyazva válaszolja meg. 

Mielőtt Lukács elindulna haza — a „magyart" választva — , még 
Moszkvában papírra veti A polgár nyomában c. írását, amely a het-
venéves Thomas Mann üdvözlésére íródott. Itthon nem kevesebbet 
várnak tőle, minthogy „segítsen a pártnak kiterjeszteni befolyását 
a magyar intellektuelek legjobbjaira".3 

Lukács hőn óhajtott vágya, hogy hazatérve idejének nagy részét 
a tervezett, de eddig meg nem ír elméleti munkáknak szentelhesse. 
Hogy ez a vágya ekkor még nem, csak jóval később teljesülhetett, 
és akkor sem szabadon választva meg ennek idejét és körülményeit 

3 A z MKP KV üdvözlete Lukács Györgyhöz 60. születésnapja 
alkalmából. 
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(a visszavonulás adta lehetőségek között), azt végül is Lukács tudo-
másul vette. 

A még ugyancsak Moszkvában írt, de már ide, Magyarországra 
(is) címzett könyv, az írástudók felelőssége az ellenállás esztétikájá-
nak jegyében született azzal a céllal, hogy lakonikus rövidségű prog-
ramot adjon a szellem emberei számára (34.). Lukács György — mu-
tat rá Zoltai — olyan „pártfunkció nélküli elvi propagandistája" 
volt a pártnak, aki a vezető pártértelmiség második vonalában mű-
ködött, miközben írásai, előadásai programatikus mondanivalójuk-
ban, a valóság elevenére tapintó útmutatásaiban első vonalbeli teo-
retikussá tették őt. 

Ilyen jellegű írásai közül csupán csak néhányat tudunk itt meg-
említeni: Irodalom és demokrácia (1944); József Attiláról tartott elő-
adás (1945); Leninről tartott előadás (1946 január); Az MKP és a 
magyar kultúra viszonya (1945 április); A marxista filozófusok mi-
lánói konferenciáján tartott előadás (1947 december); ahol a gaz-
daság és kultúra össszefüggésének lenini teóriáját taglalta Lukács. 
Itt kap majd erőteljes hangsúlyt az „új demokrácia" kitétel, amely a 
kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet formációját fedi le. 
Ennek lényege: a munkások és parasztok kulturális színvonalának 
olyan fokra emelése, hogy képesek legyenek elfoglalni a hatalmi po-
zíciókat. 

1967-ből származik Lukács figyelmeztetése: ne csináljunk Lenin-
ből szobrot, mert ez idegen a néptribün Lenintől, viszont tanuljuk 
meg Lenintől az „állandó készenlét képességét". Lukács szemében 
Lenin az „új ember" prototípusa, azé a forradalmáré, aki gyorsan 
tud reagálni az újra, az előre nem láthatóra, az új alternatívákra. 

Zoltai felhívja a figyelmet Lukács 1945 utáni gondolkodói atti-
tűdjének egyik fontos vonására, ami az önnevelés = szocialista de-
mokrácia képletében fejezhető ki a legpregnánsabban. Egy másik 
1945 utáni fejlemény Lukácsnál a „demokratikus világnézet", ami-
nek lényege: a korábban vallott arisztokratikus „nagy filozófia" he-
lyett (?), illetve mellett meg kell honosítani a széles tömegek számára 
elérhető-megérthető filozófiai világnézetet. 

Zoltai könyve a szó legszorosabb értelmében hézagpótló munka, 
ezt a szerepét mindaddig be fogja tölteni, amíg meg nem születik a 
Lukács 1945 utáni munkásságáról írandó monográfia. (Kossuth 
1985.) 
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