nem az individuális-fogyasztói magatartás másolására serkentettek. így kulturális közéletünkben a magas színvonalú értékek mellett is felhíguló nemzetközi kulturális kínálat és a minőség megőrzéséért utóvédharcot folytató
hazai kulturális törekvések fokozatosan szembekerültek egymással. Több vonatkozásban reálissá vált az a veszély, amelyet a nyugati tömegtermékek a
magyar kultúra szerves fejlődése számára jelenthetnek. A külföldi termékek
átvételének szitája mind több ocsút engedett át. Mindez szellemi környezetünket egyre ártóbban szennyezi, és mára már nemzeti kultúránk immunitását, védettségét is veszélyezteti. E téren különösen nagy felelőssége és lehetősége van a Magyar Televíziónak és a Magyar Rádiónak.
10. Végezetül... Szükség van-e kulturális diplomáciánk reformjára?
Akkor nincs, ha a „reform" megmarad jelszónak, ráolvasásnak, varázsigemormolásnak. De változás kell, akár kis lépésekkel építkező, akár fordulatszerű, csak menjenek előre az ügyek. Kulturális diplomáciánk „demokratizálása"? Nem a megfakult, érdemtelenedő szavak szellemében! A magyar külpolitika — s részeként a nemzetközi kulturális érintkezés — most vajúdja
társadalmasodását, demokratizálódását, de nem az elmúlt évtized „szó-demokráciája" értelmében. Az ma már fabatkát sem ér. Sok a szó, kevés • a tett.
A szó-demokráciát tett-demokráciává kell változtatnunk, hogy a dolgokat ne
csak bírálni, de megváltoztatni is lehessen. Egyedül ez felel meg társadalmunk és nemzeti kultúránk igényeinek.

SZABÓ TIBOR

Miért olvassuk ma Lukácsot?
A címben feltett kérdésre többféle módon is lehet válaszolni. Késztetést
és egyszerű kijelentést tartalmaz — furcsa módon — a kérdés. Késztetést,
amennyiben meggyőződésünk, hogy hazánk történetének — talán nem túlzás — egyik legnagyobb filozófusát illik ismerni, sőt: nemcsak eredményeiből, hanem hibáiból, tévedéseiből is tanulni. Egyszerű kijelentést, mert mi
— a szegedi Lukács-kör tagjai — olvassuk Lukácsot és alkalmanként, esetenként felhasználjuk gondolatait saját elméleti vagy akár társadalmi problémáink megválaszolásakor. A kérdés viszont egy dolgot tagad: azt, hogy bármilyen elgondolásból is, de ne olvassuk Lukácsot. Mindezen problémákra
szeretnék kitérni írásomban.
A kérdés a szegedi Lukács-kör fennállása 10. évfordulójának szentelt
nemzetközi szimpozion előkészületei során fogalmazódott meg bennem. Sokat
tanakodtunk együtt azon: ebben a jelentősen megváltozott társadalmi-politikai környezetben hogyan hangzik az, hogyha valakik ma Lukács Györgynek
szentelnek egy konferenciát. Azt egyöntetűen elvetettük, hogy a szimpozion
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a magyar filozófus aktualitásáról szóljon. Nem hisszük ugyanis, hogy ma
Lukács „aktuális" volna minden értelemben, mint valami olyan klasszikus,
akihez „receptért" lehetne folyamodni a jelenlegi aktuálpolitikai kérdések
megoldásakor. Sőt, úgy véljük, számos ponton túlhaladta taktikázgatásait az
idő. De ne feledjük: ő — és természetesen kortársai, akik szintén átmentek
a legkülönfélébb diktatúrák XX. századi kavalkádján — a történelmi idők
tanúja, olyan ember, aki megélte a „boldog békeidőktől" a sztálinizmus lehanyatlásáig (nem bukásáig!) tartó időszakot. Azt hiszem, mindannyian túl
akarunk már lenni közelmúlt történelmünk kemény szorításain és — ha
lehet — elfeledni e korszak fő- és mellékszereplőit. Talán ezért sem tartottuk
jónak, hogy felemlegessük Lukács múltbeli tevékenységét mint modellt. S sok
esetben ez egyáltalán nem is volt modell. Mert igaz: volt, aki — mint Lukács — önkritikát gyakorolt, hogy túléljen, de volt olyan is, aki erre az önkritikára nem volt képes, s elpusztult. Vagy számomra egyáltalán nem példa
Lukács 1956-ban tanúsított magatartása sem. Miről is van szó? Lukács kései,
halála előtt írt önéletrajzában „durva hibának" nevezi, hogy 1956. november
4-én hajnalban, még álmosan egy telefonhívásra a jugoszláv nagykövetségre
ment. Ezt a kifejezést, hogy „durva hiba", csak nemrég kezdtem megfejteni,
amikor egy eddig magyarul még nem publikált Lukács-interjú után kutatva
eljutottam annak vizsgálatához: milyen magatartást tanúsított Lukács 1956—
57-ben a romániai Snagovban. Itt nekem egy hipotézisem volt: végig kitartott Nagy Imréék mellett, ahogyan Vásárhelyi Miklós többször is említi:
„nem deszolidarizált". Minél jobban kezdtem elmélyülni e kérdésben, egyre
több kérdőjelem lett, amelyek még ma is megvannak. Ha nem „deszolidarizált", akkor miért írta egyik, máig publikálatlan levelében az akkori új
MSZMP-vezetőknek, hogy 1956. november 4-ével a szocializmus új lehetőségei
előtt nyílott meg az út? S tulajdonképpen a nagy kérdés: miért is engedték
haza Snagovból őt és feleségét, miközben ott lévő társait nemsokára bíróság
elé állították? A túlélők úgy vélik: egyszerűen (sic!) elengedték, mert látták,
hogy nem lehet vele semmit sem kezdeni. Persze sok itt a kérdés: és aztán
mi lett volna? Lukács csak ezután írta meg élete két főművét, az Esztétikát
és az Ontológiát. Szóval Lukács körül most is sok még a meg nem válaszolt
kérdés. S ezekre a kérdésekre előbb-utóbb válaszolni kell. Mi a Szegedi Akadémiai Bizottság nagytermében megrendezett szimpozion keretében néhány
— ha talán nem is ilyen súlyú, de lényeges — kérdésre kerestük a választ.
Tudtuk, hogy Lukács megközelítése mindenképpen csak több irányból
történhet. A szegedi Lukács-kör tagjainak felfogásában viszont nincs kizárólagos, egyetlen, csalhatatlan értelmezés. Főként azért, mert Lukács maga is
igen sokféle, sokszínű. Az esztéta, az irodalomtudós, az irodalomszociológus
éppúgy találhat benne érdekes vagy vitatható pontokat, mint a filozófus, a
történész vagy a művelődéstörténész. E több síkú életmű ráadásul igen ellentmondásos jellegű. Így mindenképpen vitára serkentő. Ezt a szimpoziont ezért
mi eleve olyan szándékkal indítottuk útjára, hogy —a szó eredeti platóni értelmében — „beszélgessünk" Lukács munkásságának bizonyos kérdéseiről.
A műhelyjellegű megbeszélések középpontjában az Ontológia, későkori
filozófiai főműve állt. A legtöbb előadás ehhez kapcsolódott. Ez nem volt
véletlen, hiszen az elmúlt években éppen ezt olvastuk és vitattuk meg a kör
ülésein. Ivánné Máté Zsuzsa, a tanárképző főiskola tanársegédje például a
nembeliség kategóriáját vizsgálta fiatalkori írásaitól az Ontológiáig. Ebből
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kiderül, Lukács mily makacsul ragaszkodott néhány témájához, s ezek közé
tartozik a z J ember nembeliségének a problémája is. Érdekes volt Krémer
Sándor előadása a lukácsi szabadság-fogalom értelmezéséről, vagy a nembeliség és formációelmélet kapcsolatát tárgyaló Siroki Dénes, a kör titkára
hozzászólása is. Mindezek a kérdések felvetették Lukácsnak a marxi hagyományokhoz való kapcsolatát. Késői filozófiai gondolkodásában mennyire újítja
meg e klasszikus tradíciót, és mennyiben sikerül sajátos szintézist létrehoznia? A szimpozion vitáiból kiderült: Lukács az általa a '60-as években meghirdetett „marxizmus reneszánsza" alapján antisztálinista beállítottságából kiindulva tér vissza a „tiszta forrásként" értelmezett Marxhoz. Ezzel — kétségkívül — munkásságában megfigyelhető egy pozitív fordulat. De itt ennél
többről is szó van. Marxhoz való viszonyában újra meg újra előtérbe kerül a
saját fiatalkorában annyira hangsúlyozott tudat, eszmeiség hangsúlyozása, a
gyakorlat elsődlegességének tétele, amely kapcsán sokan (pl. a zágrábi Praxis-kör tagjai) Lukácsot „praxisfilozófusként" értelmezték. Ezek a motívumok
tehát késői munkásságában — például éppen a nembeliség vagy a szabadság
kérdésének a tárgyalásakor — újból előkerülnek, de most már egy ú j szintézisben, egy ontológiai kontextusban.
Hasonló kérdéseket tárgyalt előadásában az olasz Antonio Infranca is,
aki a lukácsi munkafogalom jelentőségéről és ennek a klasszikus filozófiai
tradícióhoz való viszonyáról tartott előadást. Az ő felfogásában Lukács a munka — mint a társadalmi lét alapkategóriája — értelmezésében elsősorban
Arisztotelész dynamis-íogalmához
és Hegel teleológiaértelmezéséhez kapcsolódik, természetesen Marxon túl. Ezzel a kérdésfelvetéssel kapcsolatban hangsúlyozta Besenyi Sándor, a SZOTE adjunktusa az értékfogalom jelentőségét.
Esszéisztikus jellegű előadást tartott a budapesti Lukács-archívum munkatársa, Mezei György az Ontológia üzenetéről. Számára ugyanis éppen ez az a
mű Lukács egész munkásságában, amelyből kettős 'értelemben is lehet meríteni: egyrészt a társadalmi lét ontológiája alkalmas lehet egy — a totalitásigényt is magába foglaló — társadalomfilozófia kidolgozására, másrészt egy
etika megfogalmazására. Az előadó elfogadva Ancsel Évának azt a megjegyzését, hogy az Ontológia nem más, mint „etika inkognitóban", rámutatott az
erkölcsi kérdések ontológiai megalapozásának szükségességére, az etika és a
személyiségelmélet összefüggésére. E sorok írója éppen Lukács személyiségfelfogásáról írt tanulmányt a szimpozion részére, s megerősítheti: Mezei
György helyesen mutat rá, hogy a késői Lukácsnál milyen nagy szerepet kap
— újból a sztálinizmussal szemben — az ember, a személyiség, a szubjektív
tényező. Sőt. Az ún. „igazi ember" is, aki a történelmi változások ágense és
motorja. S valóban — bár tudjuk, hogy az ember sok vonatkozásban meghatározott lény — mégis teljesen újszerű egy marxista gondolkodónál, hogy
az ember lehetőségeit, saját önmegvalósításának és kiteljesedésének lehetőségeit ilyen, az utóbbi idők marxizmusához képest nagy nyíltsággal vesse fel.
A konferencián vita alakult ki a New York-i egyetem tanára, a hazánkban is jól ismert Tarr Zoltán előadása kapcsán. A frankfurti iskola jó ismerője (erről írt könyve magyarul is olvasható) ez alkalommal Max Weber és
Lukács kapcsolatáról beszélt. Nagy figyelmet szentelt Lukács korai munkásságából a Heidelbergben töltött éveknek, ahol közvetlen kapcsolatba került
egymással Weber és Lukács. Négy témakörben vélt kapcsolatot találni a két
gondolkodó között: abban, hogy mindketten elvetették a vulgármarxizmust,
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erőteljesen érdeklődtek a művészet- és irodalomszociológia iránt, befolyásolta
őket az „orosz élmény" (Dosztojevszkij és Tolsztoj), valamint mindketten elkötelezettek voltak bizonyos etikai problémák iránt. Tarr Zoltán azt is kiemelte, hogy a heidelbergi évek után a „hungaromarxista" Lukács csak igen
szórványosan utal Weberre, s egyértelműen negatív az, ahogyan a Weberrecepciót világszerte helytelen irányba terelte. Ehhez hozzátehetnénk, hogy
nem csak a Weber-recepciót, hanem a Nietzsche-recepciót és mást is. A vita
aztán éppen Az ész trónfosztása című műve körül kerekedett, amelyben Lukács a polgári filozófiai tradíciót és az irracionalizmust összekötötte egymással. Zoltai Dénes szerint, aki e témában szólalt fel, Lukács talán éppen Heidelbergből hozta a racionalitás és az. irracionalitás iránti érdeklődését, s ezt
művészetkritikai tanulmányaiban érvényesíti is. Például a Szolzsenyicin-tanulmányban, ahol a gulag racionális rendjének leírását kíséreli meg úgy nyomon követni, hogy beleágyazza a gulagot körülvevő világ irracionális egészébe. A vitához röviden hozzászólt Tőkei Ferenc akadémikus is (aki ezt az
alkalmat használta fel arra, hogy a Lukács-kuratórium emlékérmét átadja a
szegedi Lukács-körnek), azt állítva, hogy Lukács „monumentális aufklárista"
volt, mert — mint Hegel — ő is a felvilágosodás racionalizmusát kívánta
folytatni. A vitába többen (Révész Mihály, Kapocsi Erzsébet) is bekapcsolódtak. Lukács műveinek jugoszláviai hatásáról beszélt a színvonalas jugoszláviai
elméleti folyóirat, a Létünk főszerkesztője, Rehák László. Ebből kiderült: déli
szomszédainknál — talán az Ontológiát leszámítva — igen nagy népszerűségnek örvend a magyar filozófus, műveit mind magyarul, mind szerbhorvátul
olvashatják.
Várható és előre látható volt, hogy a szimpozion legnagyobb vitáját az
egykori Lukács-tanítvány, Vajda Mihály előadása váltja majd ki. A filozófus
és a politika viszonyáról majd egy órát beszélt szabadon, igen szuggesztív
módon. Alaptézise, amiből számos következtetést vont le, az volt, hogy a filozófusnak nem szabad magát egy mozgalomnak alárendelnie, mert akkor ez
olyan korlátot jelent számára, ami fenyegeti már egész filozófiáját. Vajda
Mihály inkább Heidegger filozófusi magatartását érzi magához közelebbinek,
s nem Lukácsét, aki ötven éven át mindig alárendelte gondolkodását a „tirannikusnak". Ez egészen odáig ment, hogy Lukács több esetben is védelmébe
vette a sztálinizmust, s csak ennek a keretében vívta saját „partizánharcát"
az egésszel szemben. Árnyalt megközelítésében Vajda nem tagadta, hogy a
filozófusnak foglalkoznia kell társadalmi-politikai kérdésekkel is, de elutasította, hogy a filozófiát alárendeljék egy mozgalomnak. Lukács ezzel a végletes
elkötelezettséggel odáig ment, hogy Vajda Mihály szerint egész élete végéig,
az Ontológiaban és a demokratizálásról írott és csak nemrég kiadott írásában
is védi Sztálint. Ugyanennek a szekcióülésnek a másik előadója Bayer József,
a Társadalomtudományi Intézet munkatársa éppen Lukács és a sztálinizmus
kérdéséről beszélt. Az ő felfogásában Lukács kezdettől fogva elkötelezte magát egy eszme, a marxizmus mellett, de igazából sohasem volt sztálinista. Meg
kell látni Lukács élettörténetében, de műveiben is azt a törekvést, hogy egyrészt sohase azonosuljon a kisstílű taktikázgatással, politizálással, másrészt
pedig, hogy mindig egy harmadik utat, a tertium datur ú t j á t járja. Ez persze nem jelenti, hogy politikai kérdésekben ne hibázott volna, de az is túlzás, ha egész munkásságát csak a mozgalomhoz kötöttségéből próbálják
magyarázni.
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A két előadás után igazi vita bontakozott ki arról, hogy a filozófus, és
esetünkben Lukács, mennyire kötelezheti, mennyire kötelezte el valójában
magát. Székely László megjegyezte, hogy Lukács nem a mozgalomhoz, hanem
egy eszméhez ragaszkodott, s ez már más. Tráser László megkérdezte: ki ismer olyan filozófust, aki minden korhoz kötöttség nélkül filozofált. E sorok
írója rövid hozzászólásában kifejtette, hogy nehezen lehet Lukács bizonyos
periódusban (például a 30-as években) keletkezett írásait nem a sztálini „gondolkodás" egyfajta elfogadásának tekinteni, s nem lehet elfogadni Lukács
néhány „retusált" önéletrajzi visszaemlékezését, amelyben azt bizonyítja, hogy
ő már a '30-as években is antisztálinista. Mégis, ha történetiségében elemezzük
későkori munkásságát, különösen a '6Ó-as évek termését, azt kell mondjuk,
hogy Lukács ekkor már valóban egyértelműen és következetesen szakított a
sztálinizmussal. Ez viszont nem jelenti azt, hogy Vajda Mihály kijelentésének
(Lukács élete során szinte sohasem bírálta Marxot és Lenint) ne lenne igazságtartalma. Ezt az elképzelést támasztotta alá Karikó Sándor, a tanárképző főiskola docense is, aki hozzászólásában — úgy is, mint a konformizmus egyik
legjobb hazai kutatója — a „nonkonformista konformisták" magatartását,
filozófus és a politika viszonyát érintette. Éppen az e témáról kialakult élénk
vita, amely a szimpozion mindkét napján a különféle hozzászólásokban felfelbukkant, jelzi: a szervezők azon szándéka, hogy minél többféle vélemény
hangozzék el és konfrontálódjék a konferencia során, teljesült. E téren valódi
eszme- és nézetcsere alakult ki.
A szimpozionnak az is célja volt, hogy — éppen a külföldi meghívott előadók jóvoltából — képet kapjunk Lukács külföldi, fogadtatásáról, megítéléséről. Lukács olaszországi fogadtatását jól reprezentálta a már említett Antonio
Infranca, aki nemcsak Lukács itáliai recepcióját ismeri nagyon jól, hanem
mint az MTA aspiránsa, éppen ezekben a napokban védte meg kandidátusi
értekezését Budapesten a munka kategória lukácsi értelmezéséből. A Német
Szövetségi Köztársaságból érkezett fiatal kutató, Werner Jung — aki a mindennapi élet ontológiai kérdéseiről tartott igen érdekes előadást — elmondta,
hogy jelen pillanatban talán valamelyest csökkent az NSZK-ban a Lukács
iránti érdeklődés, de vannak újabb értelmezési kísérletek is. Ezek sorában
éppen Werner Jungnak a szimpozion idején Stuttgartban megjelent könyve,
Lukács-monográfiája lehetne a példa. Volt a konferenciának egy egzotikus
színfoltja is. Jelen volt és előadást tartott Lukács brazíliai fogadtatásáról a
fiatal brazil történész-filozófus: Tania Tonezzer is. Eddig publikálatlan levelezést ismertetve tárta fel azt a kapcsolatot, amely Lukács és néhány brazil
értelmiségi (Leandro Kondér és Carlos Nelson Coutinho) között a hatvanas
években fennállt. Ezek bizonyították, hogy még egy olyan távoli országban
is, mint Brazília, Lukács hatása szinte döntő jelentőségű volt a baloldali gondolkodás kiformálásában. A szegedi szimpozion előtt jelent meg egy másik
kötet is, az észak-amerikai féltekén, Lukácsról. Ezt a kötetet, amit Tarr Zoltán
és felesége, Márkus Judit szerkesztett, és amely egy New York-i Lukács-konferencia anyagát tartalmazza, olyan szerzőkkel, mint Lee Congdon, Michael
Löwy, Róbert Lilienfield, Tom Rockmore, valamint három magyar: Kelemen
János, Bayer József és Tőkei Ferenc, ezt a kötetet tehát Tarr Zoltán röviden
bemutatta a konferencia résztvevőinek is. Ha pedig mindehhez hozzávesszük
még a már említett Rehák László által adott jugoszláviai beszámolót, akkor
elmondhatjuk, hogy valódi fogalmat alkothattunk Lukács külföldi fogadta97

tásáról. S ezzel — azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom — meg
lehettünk, meg lehetünk elégedve. De érezhetjük-e ugyanezt Lukács hazai
fogadtatásával kapcsolatban? Nem tékozolnánk-e el egy komoly, világszínvonalú gondolkodói teljesítményt, ha mi nem olvasnánk Lukácsot?
A szegedi Lukács-kör alapító tagjainak (többek között a sajnos fiatalon
elhunyt Karácsonyi Péternek és Rákai Istvánnak is) mindig is meggyőződése
volt, hogy a marxizmus „hivatalossága" által nem védett Lukácsot úgy lehet
tanulmányozni, hogy nem kell mindig feltétlenül jót, csak jót mondani róla,
hanem lehet, s olykor kell is bírálni koncepcióját. Ezt pedig műveiből és a
műveiben mindig jelenlevő XX. századi történelemből lehet és kell kiolvasni,
indítani. Lukács munkássága tehát ma is alkalmas arra, hogy ha megpróbálunk megmérkőzni vele, mi is „megmérettessünk".
Az 1989. november 16—17-én megtartott szegedi szimpozion egyértelműen
bizonyította: folytatni kell „megmérettetésünket", hiszen sok itt még a megválaszolatlan kérdés.

HADNAGY CSABA GRAFIKÁJA
98

