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Ideológiák, propagan
disztikus gondolkodás

A történelem
szavakból áll
Bizonyos értelemben John Lukacs megelőzte korát. Konzervatív
vagy ahogy ő mondja: "reakciós" - világfelfogása a felületes szem
lélő számára elavultnak tűnhet. Korunkban, a modem kor végén,
amikor - még egy ideig - a felvilágosodás eszményei határozzák
meg államo, múlt- és társadalomképünket, egy, a kartéziánus felfo
gást elutasító történész gondolatait könnyen időszerűtlennekbé
lyegezhetnénk. A valóságban ez másképp van. Lukacs gondolatai
valószínűlegszáz év múlva is időszerűek lesznek, míg számos "mo
dem" és "haladó" gondolatról kiderül majd korhoz kötöttségük.

John Lukacs Magyarországon született, ám 22 éves korában, köz
vetlenül a második világháború után emigrált, 1946-ban Amerikába
ment. New Yorkban élt, majd Philadelphia mellett telepedett le. Nem
nagy egyetemen kapott katedrát - ritkán, vendégként előadott a
Columbián és a Princetonon-, hanem a Chestnut HiUCollege lány
diákjai számára tanított évtizedekig történelmet. Távol volt a nagy
tudományos központoktól, ugyanakkor meg kellett tanulnia egysze
ruen, mégsem felületesen továbbadnia történelmi tudását. Könyvei
szerkezete, tartalma és írásmódja itt kristályosodott ki benne.

Történelmi tapasztalatait és világlátását, szellemességét és olykor
meghökkentő stílusát részben közép-európaiságának köszönheti. Itt,
a háborúban ismerte meg minden viszonylagosságát és az ember
"eredendőenbűnös" (Egy eredendő bűnös vallomásai - ez önéletírásá
nak címe) voltát. Ugyanakkor gyerekkorától vonzódott az angolszász
civilizáció iránt. Angol nyelvű író akart lenni. Meglátta e civilizáció
kontinuitásban rejlő értékeit. Angliában és Amerikában, melyeket
elkerültek a véres forradalmak és politikai földcsuszamlások, a
Nyugat megőrzöttvalamit alapértékeibó1.

Már a háborús Budapesten megsejtette, de különösen az 50-es
évek Amerikájában erősödöttmeg benne a felismerés, hogy az em
berek ideológiák által korlátozottan gondolkodnak. Elképedt, ami
kor azt tapasztalta, hogy az amerikaiak a kommunizmusban látják
a Szovjetunióból érkező legfőbb veszélyt. Európaiként, országa
orosz megszállását, az orosz megszállók és különösen ideológiájuk
ellen tanúsított közönyt vagy éppen ellenszenvet látva tisztában
volt ennek a - Joseph McCarthy szenátor által sikerrel képviselt
- felfogásnak a képtelenségével. "A kommunizmus hazugság, az
antikommunizmus pedig féligazság, de - mondja Aquinói Szent
Tamás nyomán - a féligazság veszélyesebb lehet, mint a hazugság."

Lukacs tudta, hogy az oroszok kommunista retorika csupán tarta
lom nélküli szólamok sora, és csodálkozva látta, hogy ezt körülötte
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mások nem látják. Felismerte, hogy az államok geopolitikai, katonai,
gazdasági érdekei számítanak, és az ideológiák csupán a tömeg ma
nipulá1ására szolgálnak, hogy a történelem tanulmányozása nem füg
getlen a történész személyiségétőlés korától, az őt körülvevő és be
folyásolni - korlátozni - kívánó ideológiáktól. Egyszerű gondolat
ez, de sok, a témával foglalkozó tudós számára mégsem egyértelmű.

A történetírást a modem korban mindenütt, még a demokráciákban
is áthatotta az események interpretálását leegyszerűsítőés eltorzító,
a politika által vezérelt propagandisztikus gondolkodás.

"Az emberi tudat résztvevő."Lukacs univerzumában - még né
hány sommás és elgondolkodtató mondathoz hasonlóan - ennek
az állításnak komoly jelentőségevan. A kívülállók - hagyományos
történetírókhoz és történetíráshoz szokott olvasók - elképedve és
bizonytalanul reagálnak az elhangzottakra. "Objektív és szubjek
tív: elavult kategóriák - folytatja. - Azt gondoljuk, amit gondolni
szeretnénk. Az eszmék magukban nem léteznek - az számít, amit
az emberek az általuk választott eszmékkel tesznek."

A történelmet tanulmányozva felismerte, hogy Marx tétele nem
igaz: alap és felépítmény tana a valóságban fordítva működik, és
csakis egy hit nélküli, spekuláló, az addigi évezredes európai ha
gyományhoz már nem kapcsolódó filozófus írhatta azt le. Marx kö
vetői kétely nélkül a spekuláció: az ideológia csapdájába estek.

Nácizmus és fasizmus Nehezebb volt megfejteni a nácizmus és a fasizmus hatásának
okát. "Európában - írja Lukacs -1870 után a 19. század materia
lista és pozitivista gondolkodásával szemben filozófiai és ideológiai
visszahatás alakult ki. Németország az ideológiai nacionalizmusban
megnyilvánuló uralkodó világnézetével a materializmus elleni re
akció egyik legszélsőségesebbés legprimitívebb vállfaját képviselte."

"E század folyamán - folytatja - megváltozott a történelem
szövedéke... A gondolat befolyása az anyagi világra, a gondolat be
hatolása az események szerkezetébe ott van a szeme előtt minden
kinek, aki látni akarja. Számos bizonyítékunk van róla, 1939-től

1941-ig, az utolsó európai világháború éveibó1. Ezeknek az éveknek
a története bővelkedikpéldákban, amelyek cáfolják Marx tanait 
sőt mindazt, ami még ma is az úgynevezett modem társadalomtu
domány elfogadott alapja. Arról tanúskodnak, hogy mindaz, amit az
emberek gondoltak és hittek, nem pusztán gazdasági helyzetük to
vábbmagyarázása, az anyagi »valöság« felépítménye volt. Ellenke
zőleg. Mindaz,amit emberek gondolnak és hisznek, életükés történetük
val6di tartalma, lényege [kiemelés tőlem - M. P.] - míg a társadal
mak anyagi intézményei ennek a felépítményei. Többek között pél
dául Hitler legnagyobb sikereit nem annyira a német anyagi erők
megszervezésével érte el, mint inkább azzal a meggyőződéssel, mi
szerint a német nép felsőbbrendű;ezt a meggyőződést sikerült gyö
keresen beleültetnie milliók gondolkodásába. Ugyancsak meggyő

ződés tette fő ellenfeleivé Churchillt és De Gaulle-t."
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Amodern ember
kiszolgáltatottsága

John Lukacs fő művei

Churchill is felismerte, hogy a szélsőséges jobboldali ideológiák
szívósabbak és erősebbek, mint a baloldaliak, ezért veszélyesebbek
is: a hagyomány és kontinuitás hamis illúzióját nyújtják, a kom
munizmusnál is teljesebb ál-azonosulást. Veszélyes féligazság-for
gácsaikkal ugyanakkor sérüléseket okoznak, börtönbe zárják a lel
ket. .Korunk elfogadott eszméivel ellentétben - folytatja Lukacs 
a materializmus korában a szellem mind nagyobb súllyal esett latba
az anyagnál. A német népet szorgalma és fegyelmezettsége tette ha
talmassá, olykor ijesztően is ... Végül azonban a német idealizmus
féktelen és elvakult spiritualizmussá fajult. Ezt képviselte Hitler."
Lukacs legfontosabb gondolatai és mondatai a sokszázados európai
keresztény hagyományhoz kötődnek.Talán ezért volt képes meg
látni hit, hiedelmek és ideológiák veszélyesen közeli gyökerét,
ugyanakkor lényeges különbségét.

A modem ember az önkényuralmi szisztémák - meglehet átme
neti - bukása után is kiszolgáltatott: a szándékosan leegyszerűsített,

képmutató szólamok, a széles körben terjedő propaganda, a mani
pulatív média, és ezzel szoros összefüggésben a politika elkorcsosít
ják a gondolkodást is. E gondolkodás viszont kihat az élet minden te
rületére. Az események szerkezete változott meg a modem korban:
az évezredes, tagolt társadalom összeomlott, helyette kialakult a vi
szonylag tagolatlan tömegtársadalom, és a tömeg - öntudatlanul, de
annál félelmetesebben - vezetőre és - koherens vallási tartalom
híján - ideológiákra szomjazik. ÓSdinak, eltemetettnek hitt, barbár
eszmék támadnak fel, államok és nemzetek sorsát alakítva, miközben
ehhez a modem technika adta félelmetes lehetőségek társulnak.

A háború, a század legfontosabb eseményének történetét írta
meg a már idézett műben,Az európai világháborúban. "Könyvem fő

célja az - írja végül -, hogy megértsük, miképpen hatott az em
berek életére gondolkodásuk." Szinte tolsztoji feladat, ugyanakkor
a világ közben bonyolultabb lett. A munka az összefüggések ábrá
zolásának szükségessége és a könyv tudományos volta miatt talán
még nehezebb is. Amű megjelenésekor nem aratott különösebb si
kert. Lukacs műveit a 60-as évektől kiadták, de igazán jelentős

visszhangot egy könyve sem váltott ki, talán egyedül Az európai vi
lágháború folytatása, az 1940-es év nyolcvan napjára koncentráló,
Churchill és Hitler küzdelmét ábrázoló A párviadal. Vizsgált hori
zontja egyre szűkült: A párviadal folytatása, az Öt nap Londonban.
1940. május annak a néhány, a Brit Birodalom számára sorsdöntő

napnak a történetét dolgozza fel, amikor az angol politikai elit közel
állt ahhoz, hogy behódoljon Hitlemek. FőalakjaChurchill: a konok
konzervatív számára - minden hibájával és bizonytalanságával
együtt - egy civilizáció megőrzésének letéteményese - szemben
a sarlatán populista Hitlerrel, akiben sátáni erők laknak, és aki talán
az Antikrisztusok hosszú sorának egyik első képviselője. Lukacs
megmutatta, hogy a tömegek korában is csupán maroknyi ember
gondolatai és akarata formálja a világ arculatát. Alapvető kérdé-
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Közép-európai
tapasztalatai

Az emigráció mint
20. századi létforma

sekre kereste a választ: miért támadta meg Hitler Sztálint? Miért
nem volt hajlandó 1940-ben megadásról tárgyalni Churchill? És fő
leg: milyen hatással volt a politika és a korszellem az - egyre inkább
kiszolgáltatott - emberek, a tömeg gondolkodására?

A 80-as évektől, hatvan éves kora után kezdték becsülni életmű
vét, könyveit - az Éveket, az Egy nagy korszak végént,A történelmi
Hitlert,az 1941. június. Hitlerés Sztálint - ekkortól a legpatinásabb
kiadók, a Knopf és a Yale University Press adták ki. Az érdektelen
séget és a sikert is bölcsességgel viselte. Túlélte a politikai változá
sokat és sok divatos koreszme változását is.

Lukács János közép-európaí. Képes volt elhagyni Közép-Euró
pát, amikor az története egyik legnagyobb válságában volt, ugyan
akkor e régió tapasztalatai segítették a történelmi mozgatórugók
megértésében. Kiemelkedett az itteni forrongó tömegből,hogy egy
szerencsésebb társadalomban önmaga maradhasson. Sosem gon
dolta, hogy a szovjet uralom tartós lesz Közép-Európában. Sokszor
és szívesen idézte Churchill 1944-es mondását: "Oroszország most
olyan, mint az éhes farkas a bárányok között. De a lakoma után jön
az emésztés." A történelmi összefüggéseket ismerve tudta, hogy a
mesterséges orosz uralmi konstrukció egyszer összeomlik.

"Parlagon heverő földek, fölszaggatott kitérővágányok,romos
állomásépületek mellett elhaladva a vonat - írja emigrálásáról
1945 című könyvében - keserves zihálással kattogott előre a meleg,
aranyló júliusi estében. Láttam egy váltóőrt, sovány, éhes arcú em
ber volt, szánalmas, szakadt MÁV-egyenruhájában állt a bakterház
előtt, és kis zászlójával előírásosan tisztelgett a zötyögő roncsvo
natnak. Abban a pillanatban csaknem ellenállhatatlan késztetést
éreztem, hogy visszaforduljak, és lemondjak a menekülésről; tud
tam, hogy kötelességem visszatérni most már szinte teljesen férfi
nélkül maradt családomhoz; könnyben úszó szemem előtt feltűnt

nagyanyám alakja, hallottam a hangját; nem nosztalgiát éreztem, nem
honvágyat, hanem valami a lélekben mélyen gyökerező,emberi kö
telességérzet mozdult meg - kötelességérzet őirántuk minden
képp, s talán hazám iránt is, talán még önmagam iránt is. De ahogy
írtam, csaknem ellenállhatatlan késztetés volt ez; és akármilyen
mélyró1 fakadtak is könnyeim, kisvártatva elapadtak." Valamivel
később így folytatja: "Minden emigráns hazudik, önmagának is."
Lábjegyzetben hozzáfűzi: "Többek között ezért is születik róluk ne-
hezen igaz irodalom." .

Az emigráció mint 20. századi létforma: Kertész Imre is erről ír
Márai-esszéjében. Lukacs boldog ember. Nem hasonlott meg magá
val, kiegyensúlyozott életet élt, választott nyelve, az angol mestere
lett. A legtöbb emigránst sújtó idegenségérzet, talán neveltetésének
és nyelvismeretének köszönhetően- angolbarát anyja már gyerek
korában Angliába küldte, éveket töltött ott a 30-as években - nagy
jából elkerülte. Beilleszkedett a Philadelphia melletti közösség, Phoe
nixville békés, polgári mindennapjaiba, kisebb közéleti feladatokat is
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ellátott. Megteremtette a magának való környezetet. Élete példázza,
hogy az egyénnek a tömegek korában is van választási lehetősége.

"Történész, de valójában író" - mondta róla valaki - negatív
éllel, mégis, akaratlan dicséretként - egy konferencián, sok unal
mas, történész-szakzsargonban előadott előadás között. Valóban,
Lukacs író. Bátran ragadta meg a század legnehezebb - nagy írók
tollára kívánkozó, igazi mélységükben nagyrészt mégis megíratlan
- témáit, látásmódja és kitűnő íráskészsége pedig alkalmassá tette
e témák kifejtésére. Az események tartaimát keresve virtuóz módon
lépett túl az üres - és egyre több történészre jellemző - informá
ciószolgáltatáson.

Szuverén gondolkodó Korunkban kevesen képesek szuverén módon gondolkodni.
Még a legnagyobbnak tartott írókról, tudósokról, nagyhatású és
tiszteletreméltó alkotókról is bebizonyosodik sokszor, hogy csupán
a korszellem reprezentánsai. A forma bűvkörébe kerülve elvesztik
a tartalom - a történet - megértésének képességét. Az igazi nagy
ság ennél több. Évezredes tartalmak korhoz igazításából áll. Konok
és magányos, de biztos ítélőképességgelrendelkező emberek ké
pesek csak erre. Az igazi művész és tudós korának alapértékekhez
viszonyított lenyomatát alkotja meg .

Lukacs nem forradalmár - épp ellenkezőleg.Viszont képes va
lamire, amire kevesen: önállóan gondolkodik. Látszólag "eredeti"
gondolatokat fogalmaz meg, melyek valójában egyáltalán nem
azok. Különös, modem világunkban mégis paradoxonként hatnak.
"A történelem szavakból áll- mondja. - Az emberek nagy része
pedig ideologikusan, szólamokban gondolkodik." A szólamok és
ideológiák - a pótszerek - korában ez a kivételes intelligenciával
és képzelőerővel megáldott ember képes arra, hogy - kevés társá
val, legalább egy ideig - fenntartsa egy civilizáció kontinuitását.

Thom.tS Merton

S:nr:rkuncu. Jon..uh .... MontAldo........
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