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A FIATAL LUKÁCS GYÖRGY
A filozófus a természet, a társadalom és az emberi gondolkodás legáltalánosabb

kérdéseire kísérel meg választ adni. A valóság jelenségeit összefüggéseiben, ellent
mondásaiban és állandó fejlődési ritmusában vizsgálja. Világosabbak és nyilvánva
lóbbak előtte az elkövetkezendő évtizedek, évszázadok körvonalai, az érlelődő s
várható társadalmi átalakulások. Ezért a filozófus talán a jövő mérnöke is, mun
kája tulajdonképpen valószínűség-számítás.A politikus inkább a gyakorlat mester
embere. Az elméletet hasznosítja, amikor történelmi-társadalmi változásokat irányít
vagy hoz létre megfelelő feltételek között, de közben már korrigálja is az elméletet
a valóság bjzonyítása szerint.

A filozófus materialistává válhat élete folyamán. de vallásosnak születik: hit
ben nevelik és hitre készítik fel. Úgy tűnik, szabályai, tanulságai vannak annak a vál
tozásnak, amely az istenhitet ateizmussal cseréli fel. ugrást valósít meg az egyik
szellemi minőségből a másikba.

Lukács György "vallásossága"

"A végérvényes áttérés a hegelianizmusról a marxizmusra írja egyik mél-
tatóJa--, az erőteljesen moralista absztrakt idealizmusról a szigorúan materialista
Iorradalrní dialektikára, Lukács Györgynél egy politikai és szellemi evolúció-dráma
eredménye..,

Lukács György sohasem tagadta, hogya vallásos világnézet talajáról indult el,
még ha ezt a korszakát később "vallásos ateizmusnak" nevezte is. Ifjúkorában
erősen kötődött a középkorí iteológia olyan képviselőihez. mínt Meister Eckhart,
Duns Scotus, Nicolaus Cusanus, valamint az újplatonista iskola egyik megalapító
jához, az alexandriai Plotinoszhoz. Ebben az időben - legtöbb kortársát messze
megelőzve - lelkesedett Kierkegaardért és Novalisért, sőt a misztikus-szimbolista
költöt és esztétát, Stefan Georgét is elfogadta. Találkozása a kereszténység nagy
gondolkodóival, Szent Agostonnal. Aquinói Tamással, Erazmusszal, nem maradt ha
tástalan belső fejlődésére, és a továbbiakban marxista-materialista világképébe is
beépítette. Minderről így vall válogatott filozófiai tanulmányainak bevezetőjéber.:

"Mind a jelenben, mínd a múltban mindenfelé kerestem olyan etikai törekvéseket,
amelyek a morálba és a jogba való kifutáson túlmutató erkölcs filozófiai meg
alapozását" jelenthetik és ezt az igényt kielégíteni alkalmasnak látszanak. "Ezért
szorította háttérbe kezdő kritikus korom ideálját, Ibserit Tolsztoj és még erősebben

Dosztojevszkij, ez vonzott Goethe és Gottfried Keller emberábrázolásához, ezt ke
restem mindig újra még Kierkegaardban is, ez tette számomra vonzóvá a közép
kori kereszténység e téren eretnek gondolkodóit, elsősorban Meister Eckhartot é&'
a keleti erkölcsfilozófia egyes jelentős megnyilvánulásait." (Utam Marxhoz 1.,
Magvető, 1971)

Ez a fiatalkori élmény át- meg átszövi humanizmusát, amely egységbe fogja
sokoldalú életének sokféle tevékenységet, s amely minden fejlődésen és változáson
keresztűl - néha éppen az együtt, egymás mellett működö, egymást alapjában
kizáro gondolati irányzatok ellenére - megőrződik és hű marad "ifjúságának
őszinte' gondolatához". Ez az egyesítő vezérmotívum - mínt Iring Fetscher hang
súlyozta köszöntő beszédében a Goethe-díj átadásakor - "eleinte esztétikai, szép
ségittas és énre vonatkoztatott színezetű volt, hogy azután az idők folyamán és a
politikai harcok hatása alatt mind határozottabban társadalmivá és politikaivá
váljék". ~
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Plotinosz (205-270), akinek tanításait a keresztény patrisztíka és skolasztika
bölcselete egyaránt felhasználta és továbbépítette. a fiatal Lukács György gondol
kodására főként a szellemi élet autonómiájaról szóló tételével hatott. Ez a gondo
lat uralkodik egyébként Scotus Eriugena, Spinoza, s egy bizonyos korszakban
Schelling filozófiáján is, míg a dialektikus fejlődés eszméjét ennek nyomán Hegel
fejti ki teljes tartalmában. A test java a lélek - magyarázza Plotinosz -, ami
nélkül sem nem létezhetne, sem fenn nem maradhatna. A lélek java az erény,
még feljebb az értelem, s felette a természet, melyet Egynek nevezünk. A lét, mely
az Egyből származik, nem válik el tőle, jóllehet nem azonos vele. Az ember szá
mára nincs olyan pont, ahol önmaga határát megállapíthatná, azt mondván, eddig
vagyok én. (Enneades I-IV., Párizs, 1924-27)

Lukács az 1911-ben írt A lelki szegénységről című értekezésében Plotinoszt
idézi: "Minden rész az egységből fakad, és mégis rész és egész rníndlg összeesnek.
Sem sokszerűség, sem különbözőség nincsen, fáradhatatlan és kimeríthetetlen mín
den. A nézésben nő a látás." Majd ó maga igy folytatja ezt a gondolatsort: "Amíg
a közönséges életben fogva maradunk, csak hiú torzképei vagyunk Istennek, és
rossz töredékességgel ismételjük míndenoldalú teremtésének nagyszerű töredékes
ségét, A műben, mely szegénységből és megszálltságból keletkezett, a töredékes
ség körré kerekült. a sokszerűség a hanglétra egy hangjává tisztult, és az atomok
zűrzavaros kavargásából planéták lesznek és planéták pályái. Ami ebben közös,
az a műhöz vezető út, az erény etikája. Minden mű azonban élesen elválik minden
társától. Nem tudom, hogy ez az út magában és magáért valóban Isten akarta út-e
és Istenhez vezet-e. Csak azt tudom, hogy ez egyetlen utunk, és nélküle eltévedünk
a mocsarakban. A jóság csak egy út a sok közül, de ez az út bizonyosan Istenhez
vezet; mert a jóság számára minden úttá lesz, és benne egész életünk elveszt míndent,
ami csak életszerű volt benne. A jóságban a mű emberellenessége válik a legma
gasabb emberiességgé, és a közvetlenség iránt való megvetése lesz igazi érintke
zéssé a lényeggel."

Meister Eckhart (? 1260-1327) az új platonikus misztíka legnevezetesebb kép
viselője németföldön a XIV. században. Rendszere a tomizmus mély értékű átala
kítása. Az új platonizmus hatásának tulajdonítható, hogy már nem annyira a tör
téneti Jézus és a megváltás ténye, mint inkább Isten és a lélek minden történeti
vonatkozástól függetlenített viszonya áll érdeklődése központjában. Isten meghatá
rozásánál a negatív teológia útján halad. Szerinte Isten teljesen meghatározhatat
lan, róla a lét sem állítható, amennyíben határozottságot akar kifejezni. Isten lé
nyege a működés, a tevékenység, mely a Szentháromságban nyilvánul meg mint
az istenség benső evolúciójában. A teremtmény a semmiből lett, de Isten lényege
lakik benne és tartja fenn. Az emberi lélek Istennel való egyesülésének orgánuma
a lélek mélye (Seelengrund), a lélekszikra, azaz a lélek összes erőinek koncentrá
tuma. A léleknek ezt a legnemesebb részét Eckhart hol teremtettnek, hol terem
tetlennek tartja. Az ember célja, hogy visszatérjen ide, legbensőbb önmagához, Ezt
az önmagunkba térést a mind mélyebb és tökéletesebb megismerés szolgálja, A
lélek legkiválóbb tevékenysége ugyanis az ismeret, mely Istennek, az abszolút gon
'dolkodásnak a m*ödése az emberben. IG. 'I'héry : Contributions il. l'histoire du
proces d'Eckhart, Líguge, 1926; Kecskés Pál: A bölcselet története .főbb vonásaiban,
Stephaneum, 1933) ,

Etikájában az erkölcsi alapelvek szükségességét hirdeti: "Az alapelveken for
dul meg minden, mert a helyes alapelveknek helyes tettek a következményei."
"A világ minden szeretete az önzésre épít. Ha ezt elhagyod, elhagytad a világot."
Az igazi erkölcsös cselekvés tenni a tettért, szeretni a szeretetért, Istenhez ragasz-

, kodni a jóságáért. Nem a cselekedetek szentelnek meg mínket, hanem mi szen
teljük meg azokat. Az önmegtagadás csak eszköz és nem cél. Az akarat, a szándék
adja a cselekvés értékét.

Plotinosz és Eckhart mester tanai minduntalan felbukkannak a fiatal Lukács
írásaiban. Az 1911-ben közzétett A tragédia metafizikája című tanulmányához
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Eckhart szavait választja mottóul: "A természet alkotja a férfit a gyermekből
és a tyúket a tojásból. Isten alkotja a férfit a gyermek előtt és a tyúkot a tojás
előtt." (Prédikáció a nemes emberről) Alább pedig a következőket fűzi hozzá:
"lsten előtt csakis a csodának van valósága. Számára nem lehet relativitás, nem
lehet átmenet, és nem lehetnek árnyalatok. Tekintete minden történést megfoszt
térbenvalóságától és időbenvalóságától. lsten előtt nincsen különbség látszat és
lényeg, jelenség és eszme, történés és sors közott. Az érték és a valóság kérdése
itt értelmét vesztette: az érték fogja itt megteremteni a valóságot, és nem kell
többé beleálmodni és belemagyarázni a valóságba. Ezért minden igazi tragédia
misztéríum, Igazi legmélyebb értelme: Isten megnyilatkozása Isten előtt. A termé
szet és a sors Istene kicsalja belőle annak az Istennek az életben elnémult hang
jait, aki az emberben alszik; az immanens Isten életre kelti a transzcendentális
Istent."

"Ismeri ellenszenvemet - válaszolja vitapartnerének A lelki szegénységről-ben

- a miszticizmus mint életforma ellen - de ezt az ellenszenvemet Eckhart is
osztotta. Hiszen tudja, hogy Márta és Mária esetét miképpen értelmezte át a prak
tikus etikába és a világi cselekvés kérdésévé." Az eldologiasodás és a proletariátus
tudata (Die Verdínglichung und das Bewusststein des Proletariats, 1923) című

munkájában, melyben korábbi nézeteinek részleges revideálását végzi, így ír: "A
mitologizált, kivetített világ mintha közelebb állna a tudathoz, mint a közvetlen
valóság. A paradoxia azonban feloldódik, ha meggondoljuk, hogy a közvetlen va
lóság valódi leküzdéséhez a probléma megoldása, a közvétlenség álláspontjának fel
adása szükséges, míg a mítológia semmi mást nem testesít meg, mínt magának
a probléma megoldhatatlanságának fantasztikus reprodukcióját ; nem történik te
hát egyéb, mint hogy magasabb fokon helyreállítódik a közvétlenség. Ily módon
Eckhart mesternek ama sívataga, amelyet a léleknek Istenen túl kell megkeresníe,
hogy az istenséget rneglelhesse, még mindig közelebb van az izolált individuális
lélekhez, mint annak konkrét léte egy emberi társadalom konkrét totalltásában,
melynek - erről az életalapról nézve - még kontúrjai is kivehetetlenek kell hogy
legyenek."

A regény elméletének kezdő sorai pedig (Die Theorie des Romans, Cassirer,
Berlin, 1920) mintha egyenesen Meister Eckhart szájából hangzanának el: "Bol
dogok az idők, melyek számára a csillagos égbolt a járható és bejárandó út tér
képe, és ahol az utat a csillagok fénye világítja meg. Számunkra minden új és
mégis ismerős, kalandos és mégis birtokon belüli. A világ: tágas és ugyanakkor
otthonos, hiszen a tűz, mely a lélekben lobog, egylényegű a csillagokkal; élesen
válik el egymástól a világ és az En, a fény és a tűz, és mégsem lesznek egymás
számára soha idegenek; mert a tűz: minden fény lelke, és minden tűz fénybe öl
tözik. Igy lesz a lélek minden tette értelmessé és kerek egésszé ebben a kettős

ségben : teljességge az értelem jegyében és az érzékek számára; legömbölyített, ke
rek egésszé, mert magában nyugszik cselekvés közben a lélek; s mert tevékenysége
elválik, különválik tőle, és önmagává válva megleli saját középpontját, s zárt kört
kerít maga köré."

Az "új kultúráért"

Lukács György véglgélte az emberi gondolkodás történetének szakaszait: hit,
vallás, ateizmus. Rangja és az egyetemes emberi kultúrában elfoglalt helye sokkal
nagyobb annál, semhogy tipikus lehetne. Munkássága felöleli a marxizmus eszméi
vel rokonszenvező, de a hivő oldaláról közelítő ember és a materialista elkötele .
zettségű intellektuális magatartásnak azt a vonalát, amelyet Marx és Engels is
végigjárt á. maga korában.

Az út szakaszai: ifjonti romantikus vágyakozás egy antikapitalista kulturális
forradalom és a polgáriénál hősibb és termékenyebb életforma iránt, rokonszen
vezés a szindikalizmussal, abban a reményben, hogy a munkásság mint a fennálló
rend ellensége egy új forradalom mctorja és egy új kultúra hordozója lesz; csat-
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lakozás a marxizrnushoz, mint e törekvés racionális és tudományos igazolásához.
l~zt követi a marxizmus hegel izá lása, hogy azt rnint kulturalís elméletet, a kul
turális újjászületés programját megkülönböztesse a "vulgáris marxlzmustól" és a
ll. Internacionálé materializmusától ; majd a párt vezető szerepét vallja a kulturális
forradalom előkészítésében és végrehajtásában, mivethogv a dolgozó tömegek ezt
spontán módon nem vihetik véghez. A sztállní személyi kultusz időszakában utó
védharcot vív a szektásság ellen, de miután ez az akciója kudarcba fullad, átme
netileg félreáll és oppozícióba vonul. A személví kultusz kiterője visszahozza őt a
saját, eredeti útjára, és tovább keresi azokat. a módokat és eszközöket, amelyek a
beteljesült humanizmus, a szocializmus társadalmába vezetnek.

Ezek a szakaszok nem egyenlő fontosságúak a pályáján. Mivel azonban en
nek a pályának valamennyi mozzanata tanulságokkal szolgál es elevenbe hab. a
következőkben megpróbálkezunk Lukács indulásának, s ezen belül főképp HE'6el
gondolkozására tett hatásának megrajzolására.

Pályaja az etikai idealizmus és a kulturális rornanücíz.nus jegyében indul.
Amikor neokantiánus, a legönkényesebb "verstehende" elemzést gyakorolta, olyan
szemlélet híve volt, amelyet azóta egzisztencialistának neveznek. Amikor harminc
egynéhány éves korában figyelme a társadalmi kérdések felé fordult, első gondo
lata a tömegek lázadásának kifejezése volt a polgársúg hitelét vesztett etikai és
esztétikai értékei ellen. David Kettler, aki könyvében beszámol Lukács és Mannheim
Károly felfogásáról az első világháború idején. ezt a gondolkodásmódot "forra
dalmi kulturálís irányzatnak" tekinti, és azt visszafelé a német romantikusokig.
az időben előrehaladva pedig egészen Marcuséig vezeti (lVIannheim und Lukács in
den ungarischen Revolutionen 1918-1919, Ncuwied-Berlin, 1967). Azért szeret
nének megszabadulni a kapitalizmustól - írja -, mert véleményük szerint annak
profitéhsége és Iényűzése beszennyezi a szellerní életet. A forradalom célja szá
mukra nem annyira az, hogy véget vessenek a kizsákmányolásnak és felszabadu
sák a kapitalizmus által akadályozott termelőerőket. hanem inkább a magasabb
kultúra létrehozása. Lukács közoktatásügyi népbiztosként ezt A kulturális politi
káról című cikkében így fogalmazta meg: "A politika csak eszköz, a kultúra a
cél. A politikai szempont még sokáig kiválasztó szempont marad, de nem diktál
hatja az irodalmi termelés irányát. Csak szűrő legyen, ne egyetlen forrás!" (A
szocialista realizmus L, Gondolat, 1970) Ezt megelőzően pedig a Szellemi Tudo
mányok Szabadiskolája. melynek egyik vezetője volt, manífesztumúban szögezte le,
hogy ellenzi a kapitalizmust és a pozitivizmust, ellenzi a materia iizrnust, és híve
egy új idealizmusnak, egy újból életre hívott szellemiségnek, HZ európai kultúra friss
hajtásainak.

A kulturálts forradalom hívei általában "elitisták" (ezt még a tömegjóléti in
dusztrializmus bírálatának olyan képviselői is vallják, mint Ortega y Gasset), de
gyakran implicit módon akkor is, há a magasabb értékek védelme általában együtt
jár a "tömegtársadalom", az ipari civilizáció, valamint a polgári demokrácia el
utasításával. Eleinte azonban alig volt ebből valami e magatartás Lukács-féle vál
tozatában, amely szerint a dolgozók tömege meg fogja dönteni a korrupt és em
bertelen kapítalízmust. és érvényesíteni fogja veleszületett szeretetét a magasabb
értékek iránt, szigorúbb erkölcsiségét és biztosabb művészi ízlését. Hadd hang
súlyozzuk itt azt, ami ebben a kulturális kommunizmusban platóni: a pénzszerzést
elutasító érvelés időn és társadalmon kívüli meghatározntlanságát. A gazdaság, a
termelő folyamat maga fosztotta meg alapjaitól az erkölcsisége t és a kultúrát,
panaszolja mind Platón, mind Lukács, s a kultúra és az erkölcsi élet szabaddá és
tisztává tételének egyetlen módja a gazdaságtól való különválasztása, De mivel a
kulturális élet elfogadható szinten tartásához elkerülhetetlen bizonyos gazdasági
tevékenység, így azt korlátozni kell, nem szabad megengedni, hogy bárkinek üz
leti tevékenysége legyen, takarékosan és közösségí alapon kell megszervezní. A
kultúrának kell uralkodnia a gazdaságon. nem pedig fordítva. Ez a fordítva 
vagyis a gazdaság határozza meg a kultúrát - nem más, mint a történelmi ma
terializmus egyik sarkalatos tétele. Lukács hozzáfűzte. hogv ez ideiglenes, a kapi
talizmus létével fennálló jelenség, amit a kapitalizmus szült, de a forradalom fel-
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adata ennek megszüntetése, A forradalom a termelés és a technika uralma ellen
fordul majd, s a szocializmus valódi tartalma a kulturális felemelkedés és meg
újulás lesz. A gyakorlatnak tehát be kell bizonyítania, hogya történelmi mate
nalizmus e tetele már nem érvényes a szocializmus viszonyai között,

Ez a forrása annak, hogy. Lukács újra és újra nehézségekbe ütközött, amikor
nézeteit terjesztette, mert ez a platonista filozofikus kommunizmus legalább any
nyira szemben áll az indusztrializmus szocialista változatával, mint a kapitalista
társadalommal. Nyilvánvaló, hogy ez a koncepció nem felelt volna meg a mun
kasságnak sem, bár Lukács egy új és tisztább civilizáció fáklyavivői szerepét szánta
nekik. úgy nézte a forradalmat, ahogy ebben az időben Karl Korsch és Antonio
Gramsci. A TÖ1·ténelem és osztálytudatban (Geschichte und Klassenbewusstsein,
Berlin, 1923) azt írja, hogy ha egyszer a munkások létrehozzák tanácsaikat, telje
sen meg kell feledkezniük a parlamentekről és a képviseleti pártokról. 1924-ben
megjelent Lenin-könyvében is a tanácsrendszer elsőbbséget hangsúlyozza a párttal
szemben, mert "egyidejűleg terméke és teremtője önmagának ..., önmagában a
párt semmi, de válik valamívé' (Lenin, Magvető, 1970). Koncepciója tehát meg
oldatlan feszültségeket tartalmazott a munkástanácsok és a párt között, az előbbi

ek közvetlen uralma és az utóbbi hatalma, vagyis az állam elhalása és diktatúrája
közott. 1919-et követően kezdte belátni, hogy két elgondolása: a kultúrának a gaz
dasággal szembeni elsőbbsége és a párt fölé helyezett munkástanácsok teljesen
összeegyeztethetetlenek koramarxizmusával, bár ő ebben látta a demokrácia meg
őrzésének és kiszélesítésének. az állam, a párt és a néptömegek kapcsolatának leg
főbb biztosítékát. Ahelyett, hogy letett volna róluk, azt az utat választotta, hogy
a marxizmus újbóli átgondolásával egyidőben a két elméletét is revízió alá vette.

Jellemző, hogya Történelem és osztálytudat első tanulmánya a Mi az ortodox
ma1'xizmus? címet viseli. Hangsúlyozza, hogy a hiteles marxizmus nem azonosít
ható a merev hűséggel és görcsös ragaszkodással Marx tételeihez. A gondolkodás
nak Marx altal meghatározott rnódszere megteremti a szükségszerű előfeltételt

a valóság-megismerés mínden adekvát eljárásához, de ennek a módszernek filo
zófiai természetét és örök non-dogrnatízmusát egyaránt kiemeli. Szerinte a mar
xizmusnak mint módszernek elismerése egyúttal a csalhatatlanság bárminő érvé

sének, bármilyen dogmatikus bizonyosságnak az elutasítását is jelenti. Ebből úgy
tűnik, mintha - látván, hogy a kultúra előtérbe helyezése és saját szindíkalizmusa
Hem egyeztethető össze a tételes kommunizmussal - elhatározta volna, hogy re
vízió ala kell venni annak ortodoxiaját éppúgy, mínt saját eszméit. A marxizmus
nak ez az újbóli átgondolása hegeliánus veretűnek ígérkezett. Amikor később ezt
kifejtette, kiderült, hogy Hegel befolyása széles és tartós lett Lukácsra.

Miközben 19l9-től 1922-ig újabb művén dolgozott, nem álltak rendelkezésére
a fiatal Marx munkái, amelyek csak 1927 után váltak ismeretessé, így Marx he
gelíanízmusát későbbi műveiből, különösen A tőkéből olvasta ki. Minthogy egy
évtized múltán könyvét kénytelen volt meg tagadni, nem szerezhetett hitelt kuta
tásí eredményeinek akkor, amikor a fiatal Marx írásait már közzetették.

Amit talált és ami könyvét népszerűvé tette, az a teljesség dialektikája volt.
Két módja van e fogalom levezetésének: marxista, amely az érett Marx gazda
sági írásaiból indul ki, és hegeliánus, amely napjainkban már a fiatal Marx írá
sai ra támaszkodhat. Az előbbi az egyszerűbb, először azt követjük nyomon, mielőtt

a kérdést hegeli nyelven újjútogalrnazzuk. A kettő összehasonlításakor mérhctlük
fel igazán Lukács érdemeit és eredményeit.

Marx azt mondta, minden egyes társadalmi forma mögött egy uralkodó osz
tály cselekvése húzódik meg. Ez az osztály úgy formálja a társadalmat, ahogyan
akarja, erőszakkal, adminisztratív beavatkozással, neveléssel, s arra törekszik, hogy
ezt a formát természetesnek és öröknek tüntesse fel. Egyedül az erőszak nem
lenne elég, hogy életmódját rákényszerítse azokra, akik annak szenvedő alanyai;
kell tehát lennie egy formális tudománynak, amely azt normálisnak. elkerülhe
tetlennek és megváltoztathatatlannak teszi a tömegek előtt. Ilyen módon konflik
tusban áll egymással elmélete és gyakorlata: elmélete szerint "ez természetes, mert
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a tudomány igazolja", gyakorlata szerint azonban "így akarjuk, és így is lesz". A
kapitalisták voltak az elsők, akik az ember alkotta természetellenes társadalomban
annyira hátraszorították a természet határait, hogy egész környezetük mestersé
gessé vált, ám mégis ők teremtették meg a gazdaságtanban a legtökéletesebb tudo
mányt, amely arra hivatott, hogy ezt az erőszak szülte társadalmi formát a ter
mészet termékének álcázza. Mivel a munkásság a fondorlat legnagyobb és talán
egyetlen áldozata, Marx segítségével eljuthatunk annak felismeréséhez, hogy a ka
pitalizmus (és valamennyi kevésbé ügyes elődje) nem. természetes, és tudománya,
gazdaságtana csupán egy ideiglenes, önkényes, bár objektív helyzet formális rög
zítése. Ez azt is jelenti, hogy a munkásság megérti, hogy valamennyi társadalmi
forma az ember terméke, és felvetheti, hozzanak létre egy új társadalmi formát
ugyanilyen alapon, s bár az is mesterséges lesz, a munkássúg - lévén ők a nagy
többség - nem kénytelen elnyomni senkit, s így nem is kell senkit becsapnia.
Ennélfogva harmóniában áll majd egymással elmélete és gyakorlata: elmélete for
radalmi lesz, amennyiben feltételezi, hogy az ember (pontosabban : egy osztály)
bármely ponton rrraga alakíthatja saját történelmét, megváltoztathatja a társadalmi
berendezkedést, és a természeti törvények semmiféle formális tudománya nem aka
dályozhatja meg ebben. A munkásság elmélete így hangzik majd: "a társadalmat
az emberek tömege forradalmasíthat ja", és a gyakorlata éppen ennek megvalósí
tásából fog állni. Hogy ezt az elméletet kézzelfoghatóvá tegyék, ahhoz egyetemes
társadalmi szemléletre van szükség, amely tudatosítja, hogy az egész társadalmi
skálán többé-kevésbé egyidejűleg megy majd végbe minden változás. Ha vala
mely társadalmi terület (pl. a műszakí fejlesztés, vagy a születések arányszáma)
a társadalmat formáló osztály mindent átfogó hatásári kívül marad, úgy az termé
szeti akadállyá válik, amely saját tudományos törvényeinek van alávetve.

Ha az ember maga akarja csinálni történelmét, képesnek kell lennie arra,
hogy mindent átfogjon, ezért nem lehetnek a társadalom egyes részeinek külön
tudományai, nem lehet közgazdaságtan. demográfia, [ogtörténet, esztétika, hanem
csupán egyetlen tudomány - a történelem, a konkrét teljesség, a társadalom glo
bális átalakulásainak története. Lukács nem egyszerűen a teljességet állítja, ha
nem bizonyítéktöredékeket idéz arra az állításra, hogy a társadalmat tekintve
minden dolog más dologtól függ, vagy más szóval, olyan egész, amely minden
részt meghatároz. Ezek a töredékek Marxtól származnak és a gazdaságra vonat
koznak. Marx megelőzte az egyensúly-elmélet Walras-Pareto-féle változatát, Lu
kács azonban erre a szűk alapra építi fel széles szuperstruktúráját.

A lényeges kérdés egy mozgó totalitás fogalmának megragadása, olyan teljes
társadalmi folyamaténak, amelyen belül minden cseppfolyós, semmi sem rögzített
vagy szilárd, semmi sem engedelmeskedik saját halmaztörvényeinek, minden függ
mindentől, minden hat minden egyébre, és az egész emberi tevékenységekből és
emberek közöttí kapcsolatokból áll. Ha az ember állandóan szem előtt képes tar
tani ezt az elképzelést, láthatja, hogy mindenféle társadalomtudomány az ész e
dialektikájának ellensége, híszea bármely tudomány végső soron azt állítja, hogy
legalábbis valamelyik részének természetiként való kezelése - mondja Lukács 
a polgári ideológia fegyvere, mivelhogy korlátokat szab a totális változásnak. Mínt
hogy pedig a mozgó totalitásnak, vagyis a történelemnek minden egyes szakasza
egy bizonyos uralkodó osztály műve, az illető osztály egész idő alatt megkísérli.
hogy önkényes elrendezésének egyes darabkárt természetiként tüntesse fel. Nem
akarja, hogy bárki - legkevésbé áldozatai _. lássa az egészet, átlássa a totalitás
dialektikáját (hiszen ez a forradalmi nézet előtérbe állítja a társadalmi formák
önkényességét és állhatatlanságát); ehelyett csak az egymástól különválasztott tu
dományokat szabad látnunk, amelyek mindegyike a következő állítást testesíti
meg: "Itt van a rendszernek egy része, amelyet nem az uralkodó osztály kény
szerített ránk, és amelyet nem tudunk megváltoztatni, mert olyan törvényei van
nak, amelyek több korszakra és több társadalomra vonatkoznak." Az ilyen ter
mészetivé süllyesztett dolgok nem látszanak többé emberi tevékenységnek és em
berek közöttí kapcsolatoknak; akadályaivá válnak a forradalmi változásnak. A leg
sikeresebb kísérlet a tevékenységnek és a kapcsolatoknak dolgokká való mereví-
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tésére a közgazdaság. amelynek még azt is sikerűlt elérnie, hogy egyéniségem
egyes részeit, önkifejezésem, vagyis munkám részeit elvegye tőlem, és e részeket
személytelen törvényeknek alávetett javakká változtassa. Eldologiasítás ez (Ver":'
dínglíchung), az emberi tevékenységnek megmerevített tárgyakká, gazdasági érték
ké történő átalakítása, míndíg azzal a céllal, hogy kivonják abból a totalitásból.
amelyet az emberek osztállyá szerveződve megváltoztatni képesek. Ha a munkás
ság elfogadja ezt az álláspontot, arra kárhoztatja önmagát, hogy továbbra is pusz
tán áruként létezzen, amelyet embertelen törvények irányítanak. így tehát az el
dologiasodás alól való önfelszabadítása érdekében dialektikus, totális nézőpontot

kell magáévá tennie: vissza kell utasítania minden úgynevezett tényt és dolgot
annak az egésznek az érdekében, amely egy osztályt forradalmasíthat.

Mindez kiolvasható Marx későbbi műveíből is, és ezt Lukács előtt nagyrészt
meg is tette Arturo Labriola (Karl Marx, Párizs, 1909).

Hegel vonzása

Ami kevésbé nyilvánvaló, az ennek hegeliánus átfogalmazása. Az egymásba
kapcsolódó, egymással konfliktusban álló és egymástól függő (vagyis dialektikus
kapcsolatot tartó) tevékenységek mozgó totalitása, amely a történelmet alkotja és
emberi gyakorlatnak nevezhető. Uralkodó formája, amely a történelem bármely
stádiumában mind az egészet, mínd a részeket többé-kevésbé meghatározza, a ka
pitalizmusban pedig teljesen és kizárólagosan, a hatalmon lévő osztály gyakorlata.
Az eddigi történelemben az ilyen osztályok öntudatlanul gyakorolták a hatalmat,
anélkül, hogy világosan látták volna, hogy az általuk létrehozott társadalmi meg
határozottságok csupán akkor jöttek létre, ha rövid távú érdekeiket követték, ál
talánosították életstílusukat, és gondjuk volt rá, hogy a társadalom a tevékenység
olyan formáit biztosítsa, amiket ők helyesnek tartanak. Azt kellett állítaniuk 
s önmaguknak is ezt állították -, hogy ez természetes módon történik. Így az em
ber maga formálja saját történeimét (semmi sem volt rajta kívül, benne pedig
kizárólag az egyetlen .uralkodó osztály által irányított emberi tevékenység, semmi
féle természeti célkitűzés vagy tudományos törvény), de ugyanakkor nem volt tu
datában annak, hogy saját történelmét alakítja. Ha azonban az elnyomott tömegek
létrehozzák az önmaga által fémjelzett, ember-alkotta társadalmi berendezkedést,
tudatában lessnek annak, amit tesznek. Nem csupán arra lesznek képesek, hogy
általánosítsák gyakorlatukat, másokra rákényszerítsék életmódjukat. Ezt nem is
teszik, mivel az az életmód, amit a kapitalizmus keretei között határoztak meg
számára, nem volt emberhez méltó: a munkásság csak mint árucikk létezett. El
kell tehát pusztítaniuk önmagukat, figyelmen kívül kell hagyniuk nyilvánvaló és
rövid távra szóló érdekeiket, tudatosan a hosszú távra érvényes érdekeik megvaló
sítására kell törekedniük ahhoz, hogy visszatérjenek az emberi, nem eldologiaso
dott állapothoz, s aztán tudatosan olyan államformát kell létrehozniuk, amelyben
senkit sem kell megtéveszteni és áldozattá tenni, feltételezett természeti törvé
nyekre hivatkozva. Az ember első ízben csinálja majd. maga úgy a történelmét,
hogy tudja, mít és miért csinál; az ember alanya is, tárgya is lesz a történelem
nek. Alanya - a társadalmi berendezkedés öntudatos alakítója; és tárgya - hiszen
az ember nem más, rnint e társadalmi tevékenység. Azt mondhatnánk, hogy a tör
ténelem végre öntudatra jutott egy önmaga által meghatározott alany-tárgyban.
Helyes leírása ez annak a helyzetnek, amelyet Marx elképzelt, és egy nagy filo
zófiai hagyománynak, a német idealizmusnak a terminológiáját hasznosítja. Marx
ebből a gondolkodási iskolából nőtt ki, és Lukács szerint - ebben is maradt.

Mit is mond Hegel? Hegel a valóság jelenségeit összefüggéseíkben, teljességük
ben, azaz totalitásukban magyarázta. Ez a totalításra való törekvés filozófiájának
lényege. Hegel nem katalógust szerkeszt a valóságról, hanem a filozófia eszközeivel
a dolgok mögötti lényeg megfogalmazását adja. Elve és meggyőződése, hogy csak
a szellemi jelenségek valóságosak. Azok a dolgok is, amelyek számunkra nem
mint szellemi jelenségek, hanem mint a természet részei ismeretesek, lényegükben
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szellemiek. Az a szellem,' amelyet ő minden valóság lényegének tart, nem az em
beri szellem, hanem az isteni, nem a véges, hanem az abszolút. A konkrét valóság
minden jelensége ennek megnyilatkozása, a természet éppúgy, mint a történelem.
Ebből kiindulva fog hozzá Hegel a teljes valóság leírásához. Először Isten belső lé
nyegéről beszél, amely voltaképpeni logikájának tárgyát képezi, majd leírja az
abszolút szellemet, amint az önmagát anyagga alakítja, ez az, amit mi természet
nek nevezünk, és aminek értelmezése a természetfilozófia feladata. Végül azt áb
rázolja Hegel, miként ébred ez az abszolut szellem önmaga tudatára az ember
szellemében és történelmében, hogy elérje a tél jes önmagára eszmélés állapotát.
Ez egyben a szellem filozófiájának a helye is. Mélyebb értelemben a valóság' min
den darabja egy-egy lépcső azon az úton, amelyen az Isten a teljes önmagára esz
mélés felé halad. Ez a haladás azonban az elidegenedés és érintkezés, a közeledés
és távolodás folytonosan ismétlődő ritmusa szerint történik.

Ha most kérdésünket hegeli nyelvre fordítjuk, emlékeztetnünk kell arra, hogy
az idealizmus célja (nemcsak a németé!) mindig az volt, hogy megtalálja az ab
szolút módon feltétlen, vagy a feltételeit maga alakító egészet, amitől minden más
függ, azt az egészet, amely maga az igazság. A klasszikus német filozófiában ez
arra a követélményre szűkült le, hogy megtaláljanak bizonyos tevékenységet, a
valóság önteremtését, ahol alany és tárgy eg}' és ugyanaz, s amit Hegeltől kezdve
a történelmi tevékenység kutatására szűkítettek le, amely eljut az önfelismeréshez.
Találd meg ezt, és rögzítetted "a .cselekvesnek' azt a szubjektumát, amelynek ter
mékeként a valóság konkrét totalítása felfogható", s akkor részt vehetsz abban
a történelmi tevékenységben, "amelyet a világ elé gondolatként, olyan körülírható.
értelmes rendszerként állítunk, areelyet mí .produkálunk', és amely bennünk sa
ját tudatára ébredt". Hegel úgy vélte, hogy ezt a nemzetek szellemében találta meg,
amely a történelemben teljesedett ki. Lukács azonban rámutatott, hogy Hegel el
méletében a világszellem nemzeteken keresztül hatott, így Hegel rnozgó totalitása,
egyetemes történelme nem rendelkezett olyan szubjektummal, amely egyszerre lett
volna immanens és szabad (a nemzetek a történelemhez viszonyítva immanensek,
de nem szabadok; a világszellem szabad, de transzcendens). Lukács úgy látta,
hogy Marx a társadalom, a társadalomtörténet fogalmában találta meg a szabad
alany-tárgyat, mínt az egyetlen totális aktust, egy osztály aktusát. Az ilyen tár
sadalmi gyakorlat míndeddíg öntudatlan volt, de abban a pillanatban, míhelyt a
munkásság hozzálát, hogy alakítsa a történelmet, tudatában lesz annak, amit csinál.
Egyik vagy másik osztály mindig a történelem öntudatlan szubjektuma, valóságos
cselekvője volt, de most először ismeri fel egy osztály, hogy a történelmet osztá
lyok formálják, és maga elé tűzi a célt, hogy elvégezze ezt a feladatot, átlátva
mindazon, ami kényszerítőnek, külsőnek, transzcendensnek. elkerülhetetlennek, a
történelemben dologiasultnak és az egész folyamat természetfölötti értelmének
látszik.

Lukács olyan "rendszerkezetbe illesztette bele a marxizmust, amely különbözik
és összeegyeztethetetlen azzal, ahogyan Engels illesztette bele az Anti-Dühringben"
- írja Alastaire Maclntyre (Marxist Mask and Romantic Eace: Lukács on Thomas
Mann, Encounter, 1965), mert Lukács a természet dialektikája helyett a társadalmi
totalitás dialektikáját állította fel. Ugyanez a témája G. E. Rusconi A társadalom
kritikai elmélel;e című munkájának, amely az egész "kritikai iskolát" felöleli Lu
kácstól és Korschtól Adornóig, Horkheimertől Marcuséig (La Teoria critica della
societa, Bologna, 1968). Ez a dialektika azt állítja, hogy a totális forradalom per
manens módon lehetséges, a társadalmi gondolat legáltalánosabb kategóriái is
cseppfolyósak és önkényesek. a forradalmisággal szemben minden tudományos el
lenvetést, mint eldologiasítást és mint ideológiát, el kell vetni.

Lukács közvetlen tapasztalata a magyar és a német forradalom bukásával kap
csolatban eljuttatta őt ahhoz, hogy meglássa e filozófiai konstrukció első gyenge
pontját. Ez az volt, hogy a munkásság nem ébredt tudatára annak, hogy forra
dalmasíthatja a társadalmat és hogy hosszú távú érdekeinek megfelelőerr meg is
kell ezt tennie. Úgy látszott, inkább rövid távra szóló és nyilvánvalóbb érdekeit
választja, hasonlóan egyes szakszervezeti vezetőkhöz, akik - mínt Lukács mon-
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daná - belenyugszanak abba, hogya munkás pusztán árucikk maradjon, csak az
árát akarják emelni. Normális nehézség ez - állítja Lukács -, mert míg a ko
rábbi osztályok éppen csak azt tették, amit akartak és ilyen rnódon öntudatlanul
ís formálták a történelmet önmaguk szándéka szerint, addig a munkásoknak el
kell pusztítaniuk osztályukat. hogy a történelmet tudatosan emberivé tegyék. Lu
kács úgy igyekszik megoldani ezt a nehézséget. hogy tanítójának, Max Webernek
ideális típusait rajzolja fel. Az ideális típus olyan magatartást tanúsít, amelyet
talán egyetlen valóságos személy sem mutat fel, de amelyet egy osztály valamény
nyi tagjának tanúsítania kell, ha végiggondolja saját eszméit és ezeknek megfele
lően él. Igy a kapitalista ideális típusa míndíg racionális és számító, bár közis
mert, hogya valóságos kapitalisták gyakran ésszerűtlenek, szentimentálisak, ha
zafiak. A társadalmi elmélet azonban - rnondja Lukács - nem azzal törődik,

mit gondolnak és éreznek a valóságban az emberek, hanem azzal, mit gondolná
nak és éreznének, ha teljes mértékben felismernék helyzetüket és érdekeiket. A
munkás idealis típusa az osztálya kötelességének és küldetésének tudatosságát je
lenti, ahogy azt a hegeliánus marxista elmélet felvázolta, amely szerint a dialek
tikus tetalitás ebben az osztályban ébred majd öntudatra, még ha sok, vagy a
legtöbb valóságos munkás ezzel nincs is tisztában. Nem nehéz meglátrií, hová
vezet ez a sajátos elmélet: ha a munkások nem láthatják kötelességüket, valaki
másnak kell azt meglátnia helyettük és rávezetni őket.

A Történelem és 08ztálytudat esszék sorozata, amelyekben éppúgy nyomon
követhetjük Lukács fejlödését, mínt Gramsci műveiben, Megvan benne "az a ben
sőség - ahogyan ő írta 1916-ban Goethe Wilhelm lVJeisteréről -, amely középen
áll idealizmus és romantika között, és önmagában a kettő szintézlsét és meghala
dását kísérelvén" végül is a tanulmánysorozat egyik konkluziójaként - "mind
kettő által kompromisszumként elutasíttatik''. Végigvonul rajta a munkásság és
pártja között kiépülő kapcsolatok problematikája, amelynek egyetlen "megoldása"
akkor az volt, hogy a pártot mint "racionális misztériumot" (Merleau-Ponty) kell
elfogadni. Gramsci birkózása e problémával végső soron eldöntetlen, de egy fon
tos pontban fölötte áll aLukácsénak: Gramsci látja, hogy az osztály és a párt
kozé ki kell épülnie az apparátusnak. és így a párt azon erőfeszítéseinek ered
ménye, hogy az osztályt történelmi hivatására nevelje, attól függ majd, milyen
neveltetésű és fogantatású ez az apparátus, attól, hogy - Gramsci szavaival 
római-angolszász-e vagy bizánci-bonapartista (Antonio Gramsci : Passato e Pre
sente, Torino, 1954). Lukács viszont a romantikus I spontán tömegforradalmiságtól
az elit hősök maroknyi csapatának ugyancsak romantikus fogalma felé közeledik.
amely közvetlenül, az apparátus közvetítése nélkül hat majd a tömegekre. Talán
ő volt az első - mint Borkenau mondja -, aki megállapította azt, ami Leninnél
implicit módon volt jelen, hogy a munkússágot egy tudatos, aktív elemnek kell
elvezetnie igazi érdekeihez, s ez mint egy forradalmi élcsapat öntudatos aktusa
ként keletkezik (Borkenau: World Communísm, Ann Arbor, 1962).

A Tdrténelem és osztálytvda.tban kifejtett elmélete szerint a történelem szub
jektuma az a társadalmi erő, amelynek ideológiája a társadalom egészét formálja,
s ennek következtében a konkrét egyetemesség, a totalitás és a kollektív érdek
nevében cselekszik. Gramsci Lukács hegelianízmusát így értékeli: "Úgy tűnik, Lu
kács azt állítja, hogy dialektikáról csak az emberi történet vonatkozásában beszél
hetünk, a természet vonatkozásában nem. Lehet, hogy téved, lehet, hogy igaza van.
Téved, ha állításával dualizmust feltételez a természet és az ember között, mert
ezzel egy olyan természetfelfogásnál köt ki, amely a vallást és a görög-keresztény
filozófiát jellemzi, valamint az idealizmust is, amelynek valójában csak szavakban
sikerül egyesíteni és kapcsolatba hozni egymással az embert és a természetet. De
ha az emberi történelmet a természet történetének is kell értenünk (a tudomány
történeten keresztül is), akkor hogyan választható el a dialektika a természettől?"

(Antonio Gramsci : Filozófiai írások. Kossuth, 1970)

*
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A lélek és a formák megírásának idején - a tízes években - Lukács így fo
galmazott: "Amikor a lélek még önmagában semmilyen mélységet nem ismer,
mely szakadékba csalná vagy úttalan magasságokba űzné, amikor a világot irá
nyító és a sors ismeretlen és igaztalan adományait oszto istenség értetlenül, de
ismerten és közelien áll szemben az emberekkel, mint az apa kisgyermekével, ak
kor minden tett csupán egy jól illő öltözéke a léleknek. Lét és sors, kaland és
beteljesedés, élet és lényeg akkor azonos fogalmak, rnívelhogy a kérdés... a kö
vetkező: hogyan válhat az élet Iényegívé?"

1926-ban, 41 éves korában Lukács eltemette ifjúkorát és nézeteinek egy részét.
De a Történelem és osztálytudat vonzereje és hatása csak növekedett. Megjelenése
után négy évvel az elidegenedésről és főként az eldologiasodásról szóló filozófiai
analízisének visszhangja támadt fel Martin Heidegger híres művében, a Sein und
Zeitben. Sartre egzisztencíalízmusát és Marleau-Ponty munkásságát érzékenyen
befolyásolta az elidegenedés folyamatának leírásában. Az a tendencia, hogy a
szubjektivitás szerepét túlnövessze, arra késztette Lukácsot, hogy Hegel nyomán
azonosítsa az elidegenedést az ,objektiválódás' minden folyamatával. Igy próbálta
kiemelni a történelem árjából az emberi személviség magvát. és ennek elpusztít
hatatlanságát bizonyítani.

RÓNAY GYORGY

MAURIAC
Hangja, ez a "sebzett hang", örökre néma már. De ha egy lemez barázdáiból,

mintegy a síron túlról visszavarázsoljuk: mint életében annyiszor, most is a gyer
mekkorról beszél, műve bölcsőjéről, forrásáról, őstalajáról, meg a gyermekről aki
volt: erről az enfant malheureux-ről, enfant chétif-ről, erről az apátlan legkisebb
fiúról az erős özvegy mellett, aki úgy éli özvegységét. mínt valami szerzetességet,
s uki körül, míg bordeaux-i lakásuk folyosóján föl-alá járkálva a rózsafüzért 0101'

molta, nyilván úgy csetlett-botlott a kis Franccis is, .,szoknyájába kapaszkodva.
melyet brokátnak képzelt", ahogyan majd később egy regénybeli alteregója, az
1921-ben megjelent Le Mal Fabienja kísérgetí janzenistán szlgorú édesanyját a
maga újraídézett, szorongásos gyerekkorában.

"Egy regényírónak született ember gyermek- és ifjúkorában épp elég anyag
van egy óriási mű táplálékául" - mondja a Dieu et Mammon-ban; s ha valakire,
hát őrá áll a megállapítása, noha művére más jelző inkább illik, mint az "óriási",
s ha ő maga - úgy látjuk - nem annyira "igazi", balzaci, tolsztoji, vagy akár
martin-du-gard-i értelemben való regényírónak. hanem csak egy sajátos regény
fajta írójának született is.

A gyökerek, melyek művét táplálják, míndenesetre ide nyúlnak: ezekbe a gye
rek- és ifjúkori emlékekbe és élrnényekbe ; ebbe a világba, ebbe a társadalomba,
ebbe a légkörbe, és - tegyük hozzá - ebbe a morálba, Igaz, Mauriac regényeiben
tolvillan majd Párizs is, de - mint már Edmond Jaloux megjegyezte - inkább
csak fölszíni világával, jobban mondva ennek a fölszíni világnak a kliséivel, azok
nak a "divatos bároknak" a megvilágításában, amelyeket Bordeaux-ból Párizsba
kerülve, mint az Ecole des Chartes átmeneti növendéke látogatott - köztük is
leginkább a Palace des Champs-Elysées-t, ahol - írja majd - a "díványok süppe
dősek voltak, s a bárban olyan fölcicomázott kokottok ittak, amilyeneket ma már
nem látni, mélyen kivágva, ringó mellel, s azzal az üzleties pillantással, amelytől,

erényességem szerencséjére, megfagyott a vérem". Élvvágyó fiatal nők, mohó, za
varos, tigrisétvágyú fiatalemberek, dzsigolók, bárok vendégei, éjszakák élveteg ra
gadozóí es unott pillangói : - ez az a "mondén" Mauriac, akit a legkevésbé érzünk
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