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A. „LUKÁCS-PER" 
( 1 9 4 9 - 1951) 

Drámaian indul, szinte előkészítés nélkül. Irodalmian 
szólva: in médias res, hiányzik az expozíció és a „bonyo-
dalom" kezdete. Jogilag szólva: mindjárt a vádirattal, hiány-
zik a nyomozás és a vizsgálat folyamata. Az in médias res 
a vádirat Rudas fulmináns cikke 49 júliusában a Társadalmi 
Szemlében.1 A vádpontok az Irodalom és demokrácia című 
tanulmánykötetet érintik, és jól körvonalazottak. Tisztázat-
lan demokráciafogalommal dolgozik, és a népi demokráciát 
a tőkés rend fenntartásaként értelmezi. Megrágalmazza 
Lenint. Negligálja a szovjet irodalmat. Persziflálja az iro-
dalom pártirányítását. Emögött idealista szemlélet rejlik, 
amely egész „vonalat" hoz létre. Méghozzá pártonkívüli 
vonalat. 

Egy percig döbbent csend. Főként a vádlott személye 
miatt. Aki egyfelől Heidelbergben indult gondolkodó, 
Weber, Lask, Rickert, Gundolf barátja-tanítványa, az egy-
kori akadémia jutalmazottja, Thomas Mann levelezőpart-
nere. Másfelől 31 éve kommunista, 19-es népbiztos, a német 
és magyar emigráció tevékeny tagja, félelmetesen képzett 
marxista, nagy viták győztese-legyőzöttje. 45-ben tér haza. 
Katedrát kap az egyetemen. „Hivatala" ugyan nincs, mégis 

1 Az egész vita anyagában a Lukács Archívum és Könyvtár doku-
mentumkötetére támaszkodom. Irodalom és demokrácia. Szöveg-
gyűjtemény I—II. Szerk.: Ambrus János. Filozófiai Figyelő Év-
könyve. 1982. A vita hátterét illetően támaszkodom Ambrus János 
értékes bevezető tanulmányára. Hazatérés reményekkel. Rudas cikkei 
In: Irodalom és Demokrácia. I. 5—49. 
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a legbefolyásosabb irodalompolitikus. Szerkeszti a Fórumot. 
Zárja az írókongresszusi vitákat. Sorban tartja az előadá-
sokat — főként a párt rendezvényein. Elárasztja régebbi 
írásaival a könyvpiacot. Goethéről és Balzacról, Hegelről 
és a modern filozófia válságáról, magyar népiekről és újabb 
német irodalomról, Babitsról és a történelmi regényről — 
és tovább, szinte a végtelenségig. És publikál két újabb, már 
itthon szült cikkgyűjteményt, az inkriminált Irodalom és 
demokrácia mellett az Új magyar kultúráért címűt is.2 Nem 
volt tehát és most sem akárki. Melyek a vétkek? 

Bűn 

A 45 és 47 között írott esszékben-beszédekben fogalmazód-
tak meg. Ezekben tényleg hirdeti : az új demokrácia nem érinti 
a termelés tőkés alapjait. De a szocializmus távlatát nem adja 
fel, csupán tartós átmenetben gondolkodik. Már csak azért 
is, mert tanulni kell a demokráciát, és azt - miként az 
úszást vízben - kizárólag demokráciában lehet. Mármint 
a mindennapi életet átszövő, közvetlen demokráciában a hét-
köznapoktól eltávolodó, közvetett demokráciával szemben. 
Ez közösséget, új embert, népi kultúrát teremt. Olyat is, 
amit elvisznek neki, olyat is, amit maga hord ki. Ezen az 
alapon óhajt irodalmi egységet. Persze az irodalomtörténet 
Petőfit, Adyt, József Attilát középpontba helyező revíziójá-
val, de mellettük a többi értékkel is. Olyasfajta egységet, 
amely korábban is létrehozta a világirodalmi rangú magyar 
lírát. A líra kifejezhette az extenzíve (epikailag) és intenzíve 
(drámailag) megfogalmazhatatlan nemzeti létkérdéseket. 

2 írástudók felelőssége. 1945. — Goethe és kora. 1946. — Az újabb 
német irodalom rövid története. 1946. — A történelmi regény. 1947. — 
Irodalom és demokrácia. 1947. — Der junge Hegel. Wien—Zürich, 
1948. — Új magyar kultúráért. 1948. — A realizmus problémái. 1948. 
— A polgári filozófia válsága. 1949. — Balzac, Stendhal, Zola. 1949. 
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Ebben az egységben kerülnek előre az irodalom és politika 
közvetlen kapcsolatát megvalósító népiek. Akik ugyan tény-
szerűségükkel csak töredékeket alkottak meg a nagy eposz-
ból, és pesszimizmusukkal a parasztság gyengeségét is kife-
j ezték. Ehhez párosul a nyugatos-urbánus tradíció lebecsü-
lése, a folyamatos harc minden dekadencia ellen, de Németh 
László és a népies ideológia egy része ellen is. Átállást kíván, 
de inkább önnevelést, mint önkritikát, és önmegtagadást 
semmiképpen. Az elefántcsonttorony, objektív irodalom, 
pártköltészet és plakátköltészet négy variációjában gondol-
kodik. Az elsőt bírálja, a negyediket kirekeszti, a másodikat-
harmadikat elemzi. Az objektív irodalom a nagy realista 
hagyomány, Shakespeare, Goethe, Balzac öröke, a demokrá-
cia irodalmának is eszménye. A pártköltészet a népre orien-
tált, önként vállalt, következetes progresszió. A költő saját 
felelősségére követi a folyamatot. Nem kívülről irányított 
sorkatona, de belülről vezérelt „partizán". 

Elvi platformnak nem friss, de nem is határozottan szűk. 
A hozzá kapcsolódó kritikai gyakorlat annál inkább. Igaz-
talanul minősíti Babitsot, értetlenül Márait, egyoldalúan 
Illyést, és részt vesz az Újhold felszámolásában.3 Fakad ez 
konzervatív ízlésből, de személyes elfogultságból is. Most 
azonban nem a ma érvényes kritika érdekes, hanem a teg-
nap érvénytelen vád. 

A korabeli — az első, 47-es kiadást reflektáló — kritikai 
visszhang egyértelműen himnikus. Disszonáns hang sem 
színezi. A leglényegesebb kérdésekről szól (Aczél Tamás). 
A realizmus ébresztése (Darvas József). A könyvnapok leg-
szebb ajándéka (Keszi Imre). Irodalmi élet és politika kap-
csolatát tisztázza (Horváth Márton — igen, valóban Horváth 
Márton!). Van azonban néhány baljós előjel is. Mármint 
a 47-es dicséretekben. Mert ami 47-ben üdv, 49-ben kárhozat, 

3 Lukács ekkori elveinek és kritikai gyakorlatának összefoglalásá-
ban főképpen az Irodalom és demokrácia cikkeire támaszkodtam. 
Ezeken kívül a Fórumban megjelent néhány kritikájára is. 

1« 
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ami korábban magasztalás, későbben szitok. így : a türelmes 
marxizmus bibliája (Czimer József). Feloldja tiszta irodalom 
és pártköltészet hamis dilemmáját! (Mérei Ferenc). És ami 
a legsúlyosabb: a demokratikus kultúra feltételeit tisztázza 
kapitalizmus és szocializmus között! (Hárs László).4 A mai 
erények közé holnapi bűnök keverednek. De vannak régi 
vétkek is. 

Büntetett előélet 

Néhányszor már ideológiai pergőtűzben állt. Csak a leg-
lényegesebbeket, a készülő per felé mutatókat érdemes fel-
idézni. Legalább kettőt. Először a Történelem és osztálytudat 
háborúját. A nagy hatású prófécia a 20-as évek hajnalán 
a történelmi dialektika, a folyamat titkát kutatja. Az ember-
ben találja meg, aki a história objektuma és szubjektuma 
egyszerre. Szenvedi és csinálja a történelmet, amely általa 
valósul meg, és ami által ő is megvalósul. Vagyis az ő tettei-
ben tudatos vagy nem tudatos, a proletariátus esetében osz-
tálytudatos tetteiben. Mégpedig mint egység, csak egészében 
vizsgálható-értelmezhető totalitás.5 Minden pont érdekes. Az 
azonos objektum-szubjektumból, a történelmet csináló és a 
történelemben magát csináló emberből lesz az új kultúrát és 
az új kultúrában új embert szülő közvetlen demokrácia mo-
dellje. A történelmi folyamat egységébői-totalitásából a vilá-
got egységében-totalitásában, a mozgás perspektívájával 
együtt megragadó művészi realizmus ideálja. Amely élesen el-
válik a naturalizmus távlattalan valószerűségétől és a doku-
mentarizmus tényszerű töredezettségétől. És a példák még 
sorolhatók. 

4 In: Irodalom és demokrácia. II. 3 0 7 - 3 3 3 . 
6 A Történelem és osztálytudat néhány alaptételének összefoglalá-

sában a mű hazai kiadását használtam. Lukács: Történelem és osztály-
tudat. Bp., 1971. 
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Ha van a könyveknek sorsuk — ennek igazán. Csak kettőt 
— visszatekintve fontosat - a reflexiókból. Mindkettő a 
személyek miatt is lényeges. Az egyik Révai. Lukács mellett 
van, mint nagyjából 19-ben és az emigráció első éveiben is. 
Helyesli a hegeliánus, a marxizmus hegeli gyökereit kereső 
gondolatmenetet. Meg a totalitás szempontjából való vizs-
gálódást és a szubjektum-objektum egységet is.® Nem így 
Rudas. Valóban, már ekkor Rudas! Félelmetesen elmenny-
dörgi magát. 

Nos, nem érveiben, hanem indulatában, követeléseiben, 
a kirekesztés szándékában félelmetes. A módszer sok mindent 
előrevetít. A módszer és az indulat érdekes, nem az érdemi 
vita. Mert Lukács és Rudas között egyébként föld felett 
lebegő ideális forradalmiság és földhöz tapadt gyalogos 
prakticitás, történetfilozófiai távlatú messianizmus és kis 
léptékű vulgármaterializmus polémiája folyik. Sötét árny-
ként idézi fel a heidelbergi múltat; szégyenfoltként Weber 
barátságát, aki ma a szociológia klasszikusának számít, és 
leleplezésként Rickertét, akinek a műve ma nehezen lekezel-
hető tudománytörténeti tény. Blaszfémiának tekinti az 
Engelsszel folytatott polémiát, főként a tekintélytisztelet 
okán. Félreérti Lukács Kant-interpretációját, és valószínű-
leg a „hozzárendelés" — mármint az osztálytudatnak az 
osztályhelyzethez való rendelése — nevezetes kategóriáját is. 
Persze észrevesz néhány tényleges dilemmát. Például társa-
dalom és természet viszonyának, az eldologiasodás tisztázat-
lanságának, az osztálytudat fantommá változtatásának 
gondját. De mindent túldimenzionál, és árasztja a vádakat: 
idealizmus, agnoszticizmus, sőt, misztika. Megbélyegzést 

6 Révai kritikáját a Lukács Archívum és Könyvtár dokumentum-
kötete alapján ismertetem. A Történelem és osztálytudat a 20-as évek 
vitáiban. I—IV. — A Filozófiai Figyelő Évkönyve. 1981. Szerk.: 
Krausz Tamás és Mesterházi Miklós. — Josef Révai: Georg Lukács: 
Geschichte und Klassenbewußtsein. I. 32—47. 
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követel és önkritikát, negyedszázaddal a „nagy per" előtt ra-
dikális — ruhákat megszaggató önkritikát.7 

Másodszor a fedőnéven írt Blum-tézisek körülötti háború-
ságot. Az illegális pártnak Lukács-fogalmazta tézisterveze-
téről van szó a 20-as évek végén. Főképpen arról, hogy nem 
a proletárdiktatúra, hanem a minden progresszív erőt egybe-
fogó munkás —paraszt demokratikus diktatúra a közvetlen 
cél. Ez pedig a proletárdiktatúrához vezető tartós átmenet.8 

Kétségtelen: ez aktualizálódik a 45-ös hazatérés után. 
Ehhez látja érettnek a történelmi szituációt. A vihar elké-
pesztő. Sokan fejét követelik. Elszigetelődik és ki is rekesz-
tődik a magyar pártból. Aktív politikai pályája véget ér. 
Sokáig már most is „csak teoretikus". A részletek a történe-
lemre tartoznak. Itt csak Révai érdekes. Aki először ekkor is 
egyetért, később — a nyomás hatására — ekkor is elhatá-
rolja magát. 

Aligha vitatható, önmagát, a Történelem és osztálytudatot, 
a Blum-téziseket folytatja az Irodalom és demokrácia cikkei-
ben. Vagyis saját „vonalát". Csakhogy ez akkor általános 
vonal, az egész baloldalé, a párté is. Mármint a szocializ-
mushoz vezető, minden haladó tendenciát egyesítő, radikáli-
san demokratikus, tartós átmenet. Erről szólnak a legkülön-
bözőbb vezetők erősen propagált beszédei-cikkei, sőt, párt-
határozatok is. A „perben" — igaz, a határon túlról — 
Sinkó Ervin az egyetlen, aki ezt határozottan kimondja.9 

Ez az általános, tömeges-populáris és különös, értelmiségi-
szellemi népfront megteremtésének reális lehetősége — 
beleértve a művészeti-irodalmi népfrontot is. Érdemes leszö-
gezni: évtizedek távolából nézve Lukács platformja ehhez 

7 Uo . : Ladislaus Rudas: Orthodoxer Marxismus? I. 190—219. és 
Die Klassenbewußtseinstheorie von Lukács. II. 10—78. 

8 Blum-tézisek. Tézistervezet a magyar politikai és gazdasági hely-
zetről és a KMP feladatairól. In : Lukács : Történelem és osztálytudat. 
Bp. 1971. 6 6 3 - 6 9 5 . 

9 Sinkó Ervin: Hazugságok és igazságok. In: Irodalom és demokrá-
cia. II. 188-221 . 
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nem valamelyest túlzottan széles, hanem határozottan túl-
zottan szűkös. És ezt képviseli a külföldi konferenciákon 
abszolút értelemben óriási irodalmi-filozófiai felkészültség-
gel és relatív értelemben hajlékony politikai-ideológiai dia-
lektikával. A „perben" - igaz, ugyancsak a határon túlról -
Fejtő Ferenc az egyetlen, aki ezt határozottan kimondja.10 

Ámde az Irodalom és demokrácia két, 1947-es, agyondicsért 
és 1949-es, vádlottak padjára ültetett kiadása között bekövet-
kezik egy éles politikai fordulat. Amely előtt még szükség 
volt, amely után már nincs szükség tartós demokratikus átme-
netre, tömeges-populáris és értelmiségi-szellemi népfrontra 
és óriási irodalmi-filozófiai felkészültséggel képviselt poli-
tikai-ideológiai hajlékonyságra. (Az egész folyamat meg-
lehetősen ismert, és a Lukács-per ürügyén nem is tárgyal-
ható. Csak annyi, ami szorosan idetartozik.) 

A szellemi szférában Rákosi 48-as cikke már jelzi a válto-
zást.11 Kiélezvén az ideológiai-kulturális elmaradottságot 
a gazdasági-társadalmi fejlődés mögött. A felhívás elhang-
zik, és aki azonnal reagál — most is a Társadalmi Szemlé-
ben — éppen Rudas László. Csak a lényeglátás hiányzik 
ekkor is, a célpont nem jól kiválasztott. Fogarasi logikáját 
támadja. De a logika perifériális diszciplína, hogy egy 
ideológiai boszorkányper az ürügyén végigtárgyalható 
legyen, és Fogarasi személye sem elég súlyos, hogy a mesz-
szehangzóan demonstratív jelleget biztosítsa. És — talán — 
48-ban a szükséglet sem elég nyilvánvaló, a helyzet sem elég 
érett. így marad a Rudas — Fogarasi-ügy intermezzo. Leg-
feljebb erőpróba, invokáció vagy baljós előjel. A válasz meg 
sem jelenik. A módszer, az egyszer már felvillantott és egy-
szer még kibontakozó módszer szempontjából azonban nem 
lényegtelen. Rudas ugyanis — mint 24-ben és 49-ben Luká-

10 Fejtő Ferenc: A kegyvesztett Lukács. Uo. I. 101— 109. 
11 Rákosi Mátyás: A következő láncszem. In: Válogatott beszédek 

és cikkek. Bp. 1950. 278—283. Erre a fontos összefüggésre Ambrus 
János hívja fel a figyelmet már hivatkozott bevezető tanulmányában. 
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csot — Fogarasit is idealizmussal vádolja. Az pedig bizo-
nyítja: nem a gondolatmenet lényegéhez, hanem marginális 
kérdésekhez szól hozzá. Össze nem függő dilemmák körül 
csapkod. És ami a legfontosabb, teszi ezt kiragadott félgon-
dolatok és szövegkörnyezetükből kiemelt, idézettel kiugra-
tott negyedmondatok alapján. Úgy, hogy Marxot is cson-
kítva, és ami — enyhén szólva — a legfurcsább, az éppen 
vitatott Hegelt nem eredeti szöveg, hanem a Lenin-készítette 
konspektusok alapján idézi. De a vitát nem a támadás nyil-
vánvaló dilettantizmusa vetéli el, hanem a téma alkalmatlan 
és a szituáció kialakulatlan jellege.12 

49-re sokminden változik, ha nem is minőségileg, de meny-
nyiségileg. A fordulat radikálisabb lesz. A Tito-konfliktus 
kiéleződik, és elkövetkezik a Rajk-per is. 49 nyara a letar-
tóztatás és kivégzés közé esik, a konstrukció tervezésének és 
végrehajtásának időszaka. Júliusban lép másodszor (har-
madszor?) színre Rudas. Kiérlelt módszerével, sosem felej-
tett dühével. Nem tudni, honnan kapta a felszólítást, leg-
alábbis engedélyt. Mindenesetre készen állt, és kíméletlenül 
támadott. 

A szándék világos: ki akarja rekeszteni a pártközvéle-
ményből, legalábbis az irányításból. Ezért beszél egész pár-
tonkívüli „vonalról". De — le kell szögezni - a „vonalat" 
nem tudja megkonstruálni. Ehhez nem rendelkezik elegendő 
elemző mélységgel és. absztrakciós képességgel. Emlegeti 
ugyan Lukács demokráciafogalmának zavarosságát, meg 
hogy 45 és 47 között sok mindent másképpen kellett mon-
dani. A fordulat tényét, taktika és stratégia különbségét és a 
népfrontkoncepció érvényét vagy érvénytelenségét koránt-
sem képes általánosított elméleti szinten megfogalmazni. 
Részletekre célozva támad — mint korábban is mindig. És 

12 Fogarasi Béla: Válasz egy bírálatra. In: Irodalom és demokrácia. 
II. 247— 278. Erre az összefüggésre is felhívja Ambrus János a figyel-
met. 
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hajmeresztő idézési és hivatkozási technikával —, mint ko-
rábban is mindig. A mondat első felét idézve, a másodikat 
elhallgatva, félremagyarázva és beleolvasva. Valaha Engels 
tekintélyét védte, most Leninét. Lukács idealizmusának és 
Lenin megrágalmaztatásának vádja voluntarisztikusan pri-
mitív gondolati-filológiai konstrukció. Amelyben csonka 
citátum bizonyít csonka gondolatmenetet, és tekintély támo-
gat meg tekintélyt. Rákosira hivatkozva védi a sohasem 
támadott Lenint. Egyszerre tüntetvén fel sötét színben a 
szerzőt és ragyogóban önmagát. Tagadja az egyenlőtlen fej-
lődés és a realizmus diadala teóriáját, meg a pártköltő 
„partizán" voltának tételét, és utal a szovjet irodalom mellő-
zésére is. De a gondolatrendszer különböző elemeiből nem 
tudja összerakni a téves koncepciót. Az elméleti gyengesé-
get pedig a hang minősíthetetlen élességével, fenyegetőzésbe 
átcsapó megfellebbezhetetlenségével kompenzálja.13 

A per tehát az indulatos, de hevenyészett, meglehetősen 
kíméletlen, de meglehetősen koncepciótlan vádirattal kezdő-
dik. Világosan három szakaszra tagolódik. 1. Az érvelés 
szakaszára, a kritikától az első önkritikáig. 2. A vesszőfutás 
szakaszára, az első önkritikától a másodikig. 3. És az utó-
hang és konzekvenciák szakaszára. Szomorú történet, de 
nincsen tanulságok nélkül. Érdemes részleteiben is felidézni. 
Nem csak a tartalmát, a mechanizmusát is. 

Ervelés. A kritikától az első önkritikáig 

Lukács válaszáig, 49 szeptemberéig csak két hónap telik el. 
Mégis sok minden történik. A végén kell kezdeni. 

Az önbírálat evidensen kétarcú. Egyfelől a nagystílű teo-
retikus jogos sértődöttsége érződik, másfelől a meghurcolás 
előtt álló ember indokolt ijedtsége. Néhány vádat elutasít, 

13 Rudas cikkére vonatkozóan lásd az l-es jegyzetet. 
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néhányat elfogad. De többet fogad el, kevesebbet utasít el, 
mint amennyit szeretne. Inkább meghajlóan megfontolt, 
mint bátran spontán. Gerincroppanás nincs, de manipulált-
ság igen. Az idealizmus és a Lenin elleni rágalom rágalmát 
megcáfolja. Érintve támadója érvelési-bizonyítási metodiká-
ját is. A „partizán"-elméletet félszívvel visszavonja. Bár félre-
értésre is utal, meg arra is, hogy Lenin másképpen értel-
mezte a pártirányítást, mint Rudas. Elismeri, hogy lebecsülte 
a tematikát mint irodalomkritikai szempontot, túlbecsülte 
a naturalizmust mint lehetséges veszélyt. És persze érdemeire 
is hivatkozik: a dekadencia elleni következetes harcra. 

Egy mozzanatot azonban meg kell figyelni. Enyhébben 
fogalmazva : két ponton is többet vall be, mint amivel vádolják. 
Keményebben fogalmazva: megkonstruálja a „vonalat", 
ami támadójának nem sikerült. Továbbgondolja, elméleti 
szívességből teoretikus szintre emeli Rudas nem szorosan 
összefüggő polémiatöredékeit. Mint akit zavar az alacsony 
gondolati színvonal. Demokrácia-ügyben nemcsak a fogal-
mak tisztázatlanságát ismeri el, hanem hogy túlzottan hozzá-
simult az adott helyzethez, és nem látta a perspektívát. 
A szovjet irodalom tekintetében nemcsak a mellőzést ismeri 
el, hanem a stratégiai hibát is. Hogy harcolt a dekadencia 
ellen, de a realizmusra orientált, nem a szovjet irodalomra. 
Még jelszót is deformál hozzá : Vigyázó szemetek Moszkvára 
vessétek!14 Miről van szó? Vallásos színezetű bűnbánat-
rohamról; mazochista teoretikus előzékenységről vagy mani-
pulációról? Egyértelműen az utóbbiról. Érdemes megnézni 
a dokumentumokat júliusból és augusztusból. 

A kezdet nem világos. Az „első mozgató", aki jelt ad, 
ismeretlen. De a folytatás rekonstruálható. Révai félszívvel 
vesz részt, még a támadás előtt figyelmezteti a veszélyezte-
tettet.15 Aztán készül a vallomás. Július 25-én Rákosi aszta-
lán van Gerő levele. Lukács válasza nem őszinte, és nem is 

14 Lukács: Bírálat és önbírálat. Uo. I. 63— 101. 
16 Erre vonatkozóan lásd Ambrus János tanulmányát. 
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elegendő az önkritika. Meg kell mondani, hogyan dolgozza 
át, de előbb meghallgatandó Horváth Márton is. A végén a 
párt szögezze le álláspontját.16 Ebben több mozzanat is 
érdekes. A megtámadott bemutatta tervezett önkritikáját. 
Az irodalmi kérdésekben nem túlzottan járatos Gerő itt is 
szürke eminenciás. Ő tervezi a per folytatását. A háttérben 
pedig ott van — szolgálatra készen — Horváth Márton. 

Az ő levele Rákosihoz másnapról, 25-éről datált. Talán 
készen lehetett előbb is. Ebben — ha nem is zárt logikával -
alaposan körvonalazódik már a konstrukció. Lukács neve 
a párt- és szovjetellenes tendenciák lobogója. (Szereti ezt a 
„frappáns" metaforát — Petőfi is .lobogó!) A lényeges éppen 
ez : a burzsoá és a szovjet orientáció harca. Nem lehet enged-
mény. El kell ismernie a fő bűnöket: hogy azt hirdette, nem 
változik a termelés tőkés alapja. Nem orientált a szovjet 
irodalomra. Elfordult a néptől és párttól. Ezért kell többet 
elismernie, mint amivel vádolták (sic!).17 Vagyis Horváth 
feljelentése nem csupán a per kíméletlen eszkalációját tar-
talmazza, hanem Rudas munkájának megítélését is. Hogy 
alacsony szinten — nem indulatilag, hanem intellektuálisan 
alacsony szinten — teljesítette a megbízást. És még valami. 
Ebben a levélben indul dicstelen útjára az egész procedúra 
legtöbbet emlegetett metaforikus állatalakja, a Himalája 
nyulacskája. Az egyenlőtlen fejlődést jelképező, öntudatlan 
tapsifüles. Mert Lukács hírhedtté vált példabeszéde szerint 
a marxizmus-leninizmus ugyan a világnézetek Himalájája. 
A rajta ugráló nyulacska mégis kisebb a síkság elefántjánál. 
Horváth fogja először rá az ideológiai puskát. Sokat kell még 
reszketnie a végleges ítéletig. 

Ezután gyorsan megy minden. Rákosi — miheztartás 
végett — megküldi a perbefogottnak a leveleket. Ezek alap-
ján átdolgozza a választ, az arányokon — a beismerés és 
visszautasítás arányain — is változtat. Rákosi ugyan már 

16 In: Irodalom és demokrácia. II. 278—279. 
17 Uo. II. 2 8 0 - 2 8 1 . 
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majdnem elégedett, de a polémia további rövidítését és végére 
helyezését, az önkritika erősítését javasolja. Itt azonban a 
végső pont tapintható. A visszavonulás végső pontja, amin 
túl az ellenállás kezdődik. Az arányokat tovább módosítja; 
rövidít (a visszautasításon), bővít (az önvesszőzésen), de 
a szerkezetet nem változtatja.18 Az eredmény így sem rossz. 
A mechanizmus majdnem tökéletes. Többet ismer el a vád-
nál. És összehozza a „vonalat", az igazi konstrukciót, ami 
Rudasnál tökéletlen volt, és Horváthnál sem elég zárt. 

Vesszőfutás. Az első önkritikától a másodikig 

Az egyik cél már az első lépésben megvalósult. A kétség-
telenül legnagyobb teoretikust sikerült kikapcsolni az ideoló-
giai élet napi gyakorlatából. Megérlelődik benne a vissza-
vonulás gondolata. Az egyetemen is elszigetelődik. Filozófiai 
intézet létrehozására számít. Oda kíván menni. Ezért kér 
szabadságot Révaitól (a „kedves Józsitól"). Nagy esztétiká-
ját akarná megírni, az etikát (ki tudja hányadszor?) ismét 
elhalasztja.19 Néhány hónapig csend is van. De a háttérben 
érlelődik valami, mert novemberben-decemberben újra indul 
minden. Megkezdődik a per második szakasza. 

Csendes, csendesen gyilkos felhalmozódás figyelhető meg. 
Érvekben, gondolattöredékekben, citátumokban. Felhalmo-
zódás Révai számára. Aki majd — néhány hónap múlva — 
kimondja az ítéletet. Persze a beismerő vallomás alapján, 
részletes indoklással együtt. Eleinte nem sok történik. Leg-
feljebb az idézetanyag gazdagodik. De ugyanabban a téma-
körben. A termelés tőkés szerkezetének megőrzéséről meg 
a realizmusról mint fő irodalmi eszményről. Legfeljebb azt 
érdemes megfigyelni, hogy az ideologikus nyulacska Horváth 
belső használatra szánt leveléből kiugrik a Szabad Nép 

18 Uo. II. 2 8 3 - 2 8 5 . 
19 Uo. II. 286. 



A „Lukács-per" 243 

hasábjaira.20 De a közvetlen sugalmazás nem bizonyítható. 
Lehet, hogy „konzseniális" egybeesésről van szó. A kará-
csonyi számban azonban színre lép Horváth. És nem sokkal 
utána ismét. 

A hang már erősebb. Nem mellőzi, hanem lenézi a szovjet 
irodalmat. Nem csupán a hajdani nagy realizmusra orientál, 
de melléjük a Panteonba csak Thomas Mannt engedi be. 
Akad a rágalom határára érkező sarkítás is: nem egyszerűen 
tartós átmenetben gondolkodik — meg is tagadja a szocia-
lista perspektívát. Először hangzik el a legsúlyosabb, a többi 
bűnt is összefoglaló vád: harmadikutas. És mindezek alap-
ján a lényeg: önkritikája nem elég átfogó és mélyreható.21 

Ugyanebben a számban néhány író hozzászólása is meg-
jelenik.22 Nem merül fel bennük új mozzanat. Csak a han-
gulati aláfestést szolgálják. Meg dokumentálják a támadás 
szélességét. A folyamatot a holtpontról Horváth mozdítja 
ki. Az ő cikkével kezdődik a tulajdonképpeni vesszőfutás. 

A kulisszák mögött sok minden történik. Rémhírekről is 
szó lehet, de „kiszivárogtatásról" is. És persze vigaszról és 
fenyegetésről. A kettő triviálisan pszichologikus egységéről. 
A legfőbb veszély a per eszkalációja. A hatás nem is marad 
el. A megfélemlített Lukács — levélben, a „kedves Józsitól" 
— kegyelmet kér az első tanítványnak, Szigetinek. De nem 
kap egyértelmű megnyugtatást, csak bizonytalan ígéretet a 
halasztásra. Pedig ekkor már tisztán lát. Kesernyés levelek-
ben emlegeti — mindig csak az egyetlen támasznak vélt 
Révainak! — , hogy irodalmi Rajkká tették, és Magyarorszá-
gon a kapitalizmus elleni harc Lukács-kérdéssé zsugorodott. 
Ugyanakkor a meghurcoltat, aki jól tudja, hogy még nincs 
vége, arra is biztatják, persze csak élőszóban, hogy foly-
tassa a munkát. De hol, miről és kinek folytassa?23 

20 Devecseri Gábor : Hozzászólás egy kritikához és egy önkritiká-
hoz. Uo. I. 1 1 7 - 1 2 3 . 

21 Horváth Márton: A Lukács-vitáról. Uo. I. 1 5 7 - 1 6 7 . 
22 Uo. I. 1 6 7 - 1 7 9 . 
23 Uo. II. 2 8 7 - 2 8 8 . 
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Horváth másodszor már csak utána rúg egyet. A pökhen-
diség határára érkező magabiztossággal oktatja ki a kor egyik 
legnagyobb gondolkodóját a pártosság kérdésében. Arra a 
— tényleg nem egyértelmű — gondolatmenetre utalva, amely 
az irodalomnak az osztályharc szolgálatára való puszta 
egyszerűsítését Upton Sinclair dilettáns teóriájának tulaj-
donítja. Nos, ezt nem Upton Sinclair teszi, hanem Lenin — 
így Horváth. (Bizonyítván, hogy nem csupán Lukácsot érti 
félre, hanem Lenint is!) No meg, új mozzanatként, számon-
kéri a — szovjet irodalom mellett — a forradalmi romantika 
ugyancsak tisztázatlan elméletét.24 

Ezzel a vád minden érve elhangzott. A védelem? Nos, 
védelem nem volt. Fagyejev megszólalása nem hozott új 
szempontokat, csak kötelező apropót adott.25 50 márciusá-
ban Révai hirdetett ítéletet. 

Nála — metsző éleselméjűsége okán — minden összeáll, 
és minden sokkal világosabb. Részben rendszerbe rendezve, 
kiélezetten összefoglal, részben tovább is fejleszt. A rendsze-
rezés — hozzátartozik a história tragikomikumához — 
nemcsak a vádakra támaszkodik, legalább annyira az ön-
kritikára is. Hiszen Lukács vallomása „hozta össze" igazán 
a „vonalat". Az összefoglalásnak három pontja van. Mind-
egyik kiélezett. Nem csupán elméletileg igaztalan, hanem 
tényszerűen is. Harmadik utat hirdetett. Állandónak vélte 
az átmenetet; 48 —49-ben is azért harcolt, mint 45 —46-ban. 
Vagyis megtagadta a szocialista perspektívát. Elfordult a 
szovjet irodalomtól — ezzel a szocialista realizmus helyett 
a realizmusra orientált. Tetézte mindezt az egyenlőtlen fejlő-
dés félreértett és félreérthető tételével. Végül a pártszerűséget 
a lírára korlátozta és az irányzatosság szintjére fokozta le. 
A tematika lebecsülésével fékezte az újat, és az objektiviz-
mus lejtőjére kerüt. Eddig a rendszerező összefoglalás. Persze 

24 Horváth Márton : Magyar irodalom — szovjet irodalom. Uo. I. 
1 7 9 - 2 1 3 . 

26 Fagyejev: Az irodalmi kritika feladatai. Uo. I. 243—261. 
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a Horváth fogalmazását szinte szó szerint megismétlő kon-
zekvenciával együtt: az önkritika nem volt elegendő. 

A továbbfejlesztés — bizony — meglepő. Kimondja — 
szinte elszólásként, csak mellékmondatban —, ami az egész 
per mögött — mint ideológiai-stratégiai bázis - meghúzó-
dik. Hogy Lukács komolyan vette, elvi-távlati koncepciónak 
tekintette a népfrontgondolatot, ami nem volt más, mint a 
fasizmus által kiprovokált, kényszerű kitérő. (Ezzel a vitá-
nak a Blum-tézisekhez visszanyúló gyökere nyilvánvalóvá 
vált!) Továbbá elhangzik egy fenyegetés is: rázza le nevelt-
jeit ! Azaz a per eszkalációja nem kizárt. Végül élesen illogi-
kus fordulattal mondja ki: a vádlott mégis érték. Tehát per, 
vesszőfutás, megalázás van, de a kivégzés elmarad.26 

Az ítélet igencsak kétarcú. Egyfelől végső, de csak leg-
végső védelmet biztosít, másfelől felhív a további hajszára. 
Amelynek újabb, az eddiginél is megalázóbb önkritika a 
célja, de nem jár a teljes kirekesztés és megbélyegzés konzek-
venciáival. A hatás nem is marad el. A vádanyag a mai magyar 
irodalomról szóló írószövetségi vitákba is átszivárog. És 
kap egy meglehetősen félelmetes tematikai és hangsúlybeli 
pluszt. Lukács a felelős az irodalmi fejlődés elmaradottsá-
gáért! (Amely persze az azonnali és gyökeres fordulat, a 
tisztázatlan alapokon nyugvó szocialista realizmus kizáró-
lagossága szempontjából mutatkozó, vélt elmaradottság.) 
Gergely Sándor még csak egyesek elméleti tisztátalanságát 
és önmaga mindenkori tisztánlátását hangsúlyozza. Darvas 
furcsa, főképpen egy írószövetségben furcsa elmarasztalást 
fogalmaz meg: túlzott színvonalkövetelménye (sic!) vissza-
fogta a fejlődést. Barabás pedig azzal fenyegetőzik, hogy 
munkásságát külön írószövetségi vitára kell kitűzni.27 Gimes 
még élesebb: elmélete elszigetelte az írókat a párttól.28 

28 Révai József : Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez. Uo. 
I. 2 1 3 - 2 4 3 . 

27 Uo . II. 6 - 1 7 . , 2 1 - 2 2 . 
28 Gimes Miklós: Révai József: Irodalmi tanulmányok. U o . II. 

4 5 - 5 2 . 
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Mindezek csak adalékokkal szolgálnak Horváth újabb, az 
eddig összeállt „vonalat" tovább gazdagító megnyilatkozá-
sának. Az egész irodalmat, a mait és tegnapit, akkorit és 
azelőttit elmarasztalja. Ebben — az elmaradottságban — 
szerepet játszott a marxista kritika hiánya is. Ez pedig - és itt 
rejlik a lényeg — Lukács hibája.29 

A mechanizmus, a külső politikai és belső pszichológiai 
már magától mozog tovább. A megvádolt tudja kötelességét. 
Fogalmazgatja a második önkritikát. És a szöveget elbizony-
talanodott teoretikusként előcenzúrára vagy elbizonytala-
nodott kisdiákként előkorrekcióra — valószínűleg önkénte-
sen — benyújtja az egyetlen végső támasznak tartott Révai-
nak. Nem rossz érzékkel teszi. Egyrészt Révai tényleg nem 
akarja fejét venni, másrészt neki van — ebben az ügyben -
tényleges hatalma ahhoz, hogy megálljt vagy továbbot mond-
jon. Él is az ideológiai biztosnak vagy dolgozatjavító tanár-
nak kijáró jogokkal. Húzásokat javasol. Lukács elfogadja, és 
eleve biztosítja, a szovjet irodalom felsőbbrendűségét mindig 
is elismerte.30 így érett meg a helyzet — kívül és belül is -
a második önkritikára. Egy apró meglepetés azonban mégis 
történik. 

Hogy nem egy önkritika jelenik meg, hanem kettő. Nem-
csak az egy éve folyamatosan támadott Lukácsé, hanem a 
nyíltan sohasem támadott Szigetié is. Az első kényszerszülte, 
fásult engedmény. A második atmoszféra szülte, megfontolt 
túlbiztosítás. Igazán új mozzanatot egyik sem tartalmaz. 
Szigeti elismeri a vele kapcsolatban ténylegesen el nem hang-
zott összes vádakat. Az elképzelt kulturális harmadik utat, 
a szocialista orientáció hiányát. Sőt, az esztétikai-pszicholó-
giai tévhiedelmet is, hogy az ellenség belülről ábrázolható.31 

Lukács elismeri a vele kapcsolatban ténylegesen elhangzott 

29 Horváth Márton: Megjegyzések demokratikus irodalmunk kiala-
kulásához. Uo.: II. 57—67. 

30 Uo. II. 2 8 9 - 2 9 0 . 
31 Szigeti József: Önbírálat. Uo. II. 139 -153 . 
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összes vádakat. Révaival — feltűnően csak vele! — tökéle-
tesen egyetért. No meg Fagyejev bírálatát is elfogadja. 
Valóban nem hitte, hogy ilyen gyors lesz a fejlődés. Ezért 
mulasztotta el a szocialista realizmusra és a szovjet iroda-
lomra való egyértelmű orientációt. A pártosság lenini fogal-
mát tényleg az irányzatosság engelsi fogalmára vezette 
vissza. Mindezt jóvá kívánja tenni, és részt vesz a szellemi 
tisztázás folyamatában.32 

Méltán érzi, hogy mindennek eleget tett. így is van. A per-
nek — lényegében — vége. De teljes feloldozás biztosan nincs, 
és a konzekvenciák sem egészen világosak. Tanúskodik erről 
egy apró mozzanat. Letiltják könyvei külföldi megjelenését. 
Legalábbis lengyelországi tilalomról konkrétan szó esik. 
Most — jutalomképpen — ennek feloldását kéri Révaitól. 
A „kedves Józsi" nem sokkal biztatja. Sőt, ki is oktatja nai-
vitása miatt. A „Holdban él", ha azt hiszi, a bojkott azonnal 
megszüntethető. Legalábbis azután, amit Rákosi mondott, 
nyilván nem. De azért írhatna a Csillagnak.33 Hogy Rákosi 
mit mondott — nem tudjuk. Nem is lényeges. Inkább az, 
hogy a legfelsőbb hatalmak is beavatkoztak. És, hogy a meg-
büntetett a tiltás és biztatás, kirekesztés és csalogatás közötti 
egzisztenciálisan és pszichésen tisztázatlan állapotban lebeg-
tetett. Nem kiátkozva, de nem is visszafogadva ; tovább már 
nem bántva, de meg sem nyugtatva. Azon a sehova sem tar-
tozó senkiföldjén, ahol az egykori üldözött könnyen üldözővé 
válhat, hogy ne legyen megint üldözötté; ahol az egykori 
megtámadott könnyen felcsap támadónak, hogy ne váljon 
megint megtámadottá. 

Utóhang és konzekvenciák 

Az utóhang vagy utójáték sokáig elhúzódik, és nem is lát-
ványos. Inkább csak a mechanizmus önmozgásáról van szó, 

32 Lukács György : Következtetések az irodalmi vitából. Uo . II. 
1 5 3 - 1 5 9 . 

33 Uo. II. 2 9 1 - 2 9 2 . 

2 It 85/2 
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mint további akciókról. Valamelyes lélektani mozgásról, ami 
megpróbálja — belül is — lezárni-elrendezni a történteket. 
Két évig tartanak a visszarezgések. Csak az utólagos okosko-
dás kötheti őket a nagy perhez. 

Az első mozzanat az írószövetség kongresszusához kap-
csolódik 51 tavaszán. Atmoszférikusán érdekes és pszichésen 
pikáns. Lukács — nincs jele külső ösztönzésnek — felszólal 
a kongresszuson. És a per lezárulta után egy esztendővel — 
flagelláns gyönyörűséggel — ismét önkritikát gyakorol. Fel-
szabadult a hangja. Nyoma sincs a második önkritika és 
a Révaihoz írott levelek tompa visszafogottságának. Vidá-
man ismeri el a szovjet irodalom mellőzésében elkövetett 
összes vétkeit. Szívből jövően lép fel mindenfajta dekadencia 
— és a hazai irodalomban jelentkező sematizmus ellen is. 
Eddig hűen önmagához. De mechanikusan ismételgeti a 
szocialista tartalom és nemzeti forma semmivel sem konkre-
tizálható, bűvösen üres formuláját. Meg a pozitív hős meg-
formálására orientál. Teszi méghozzá az Ázsájev könyvére 
való bőséges hivatkozásokkal. Vagyis egyrészt elméletileg 
bírálja a sematizmust, másrészt gyakorlatilag felhív rá, és 
ama bizonyos „kvalitásérzék" teljes kihúnyásával a művészi-
leg vitathatatlanul legalacsonyabb szintet lépteti elő vitat-
hatatlan művészi példaképpé.34 

A második mozzanat a penitenciához kapcsolódik 52 
tavaszán. Mármint a magára vállalt jóvátételhez, az ekkor 
publikált szocialista realizmus-kötethez. Ez a groteszk 
módon nevezetes dedikáció Rákosinak. Megköszöni az egy-
kori kritikát, talán az egész pert is. Külön a beszélgetéseket, 
talán a lengyel bojkott feloldását meghiúsítót is. Ezek irányí-
tották a szovjet irodalom felé, tették lehetővé e könyv szüle-
tését.35 Nem kell kommentár hozzá. Itt, két évvel később, 
üríti ki az utolsó cseppet. 

34 Uo. II. 2 3 2 - 2 4 3 . 
35 Uo. II. 294. 
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A következmények is kezdenek lassan egyértelművé válni. 
Szinte magányossá lesz — a le nem „rázott", soha meg nem 
tagadott tanítványok szűk körétől eltekintve. Csak ideológus. 
De nem a napi szellemi-irodalmi gondok közelében, hanem 
a teóriák hosszabb távú következtetései közé visszavonulva. 
Még az egyetemen is háttérbe szorul. Publikációs nehézségei 
vannak. Nagyobb kötete az első időből csak a szovjet iro-
dalomról szóló. Nyilvánvalóan és nyilvánosan megalázott. 
Egyedüli bűnössé tették egy közös bűnért. Mindenkitől hir-
detett kollektív tétel magányosan eretnek prófétájává avat-
ták. Megváloztatták az egykori doktrínát, és rajta verték el 
érte a port. Egy személyre konkretizálva a bűnt, biztosítva 
maguknak a bűntelenséget. Maguk elé dobták, hogy ne 
vádolhassák őket. Lehet, hogy a konstrukció általános moti-
vációjáról és mechanizmusáról is szó van itt. Ehhez azon-
ban — ebben a perben — nem elegendő a tényanyag. Senki 
sem meri kimondani, hogy individuálisnak kijátszott bűne 
kollektív vétek. Ő a legkevésbé. Csak Sinkó Ervin - persze 
nem idehaza. Hogy hiába kért a művészet számára különle-
ges bánásmódot. Csak Fejtő Ferenc — persze ő sem idehaza. 
Persze az is latba esik, hogy a kulturális-ideológiai vezetés-
ben nincs már szükség rá. Sem a heidelbergi filozófiai isko-
lázottságra, sem az árnyaltan érvelő, hajlékony dialektikára. 
Furcsa látvány, a kései szemlélőnek is megalázó. A század 
egyik legnagyobb gondolkodója, életműve hullámvölgyében, 
méltatlan partnerekkel vitatkozik, mélyen hajdani és maj-
dani szellemi-tudományos színvonala alatt. Magát is fruszt-
rálva, puerilizálásra kényszerítve. És nem meri kimondani 
az evidens — mindenkitől ismert — igazságot. 

Dramatis personae 

A főszereplő, ha nem is egyértelműen pozitív hős, az utó-
kor számára is, maga a vádlott. Tanulságos a viselkedése és 
a mögötte felsejlő portré. Egyes vonásaiban korportré is — 

2* 
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történelmi dokumentum. A mechanizmusról vall, csak nem 
a külső gépezetről, hanem a belső reflexióról. Néhány etap 
egészen világos. Először — tájékozatlan doktrinérként — 
mindent félreért. Azt hiszi, vita kezdődik. Polemizálni akar. 
Aztán hagyja manipulálni magát, de nem egészen. Világosan 
látja, miben kell deferálnia, de vissza is támad. A rágalmak-
ból szőtt dilettáns konstrukciócsíra nem egy részét kemé-
nyen hárítja el. Csak a vesszőfutás során törik meg végkép-
pen. Meg is ijed. Meggörnyed, és lépésenként hátrál a fejére 
hamut szóró második önkritikáig. Itt már csak a hallgatás-
ban van tartás. Abban, hogy Révait akceptálja, aki az ítészek 
között nem csupán a legnagyobb hatalmú, de a legnagyobb 
formátumú is. A többiekről, például Horváthról, beszédesen 
nem beszél. Furcsa, hogy a fizetséget is rögtön kéri, a kül-
földi bojkott feloldását. Ebben megalkudottság is van — ne 
tagadjuk ! — kisstílűség is, és persze tényleg egy adag naivi-
tás. Mintha valami régi rutin is működésbe lépne. Amit viták-
ban, kritikákban-önkritikákban szerzett, és amiből már 
elszivárgóit a tényleges, belsőleg érdekelt részvétel. Csak a 
sztereotipizált, mert kötelező viselkedés maradt. Ezzel magya-
rázható az írószövetségi spätreflex. A derűsen folyékony, 
önkéntes önkritika. Meg az önmagán végrehajtott színvo-
naldegradáció. Az Ázsájevre orientáló felszólalásban és az 
ekkor készülő kötetben is. Persze a Rákosi-dedikációval 
együtt. 

Érdekes — az ő szempontjából is — az 51 tavaszi építész-
vita, a „Major-per". A megtámadottból — rövid idő alatt — 
támadó lett, a vádlottból — bizony — vádló. Méghozzá 
— nem esik jól leírni — úgy tűnik, nem is a hozzáértés leg-
magasabb szintjén. Úgy, hogy az építészet, képzőművészet 
és irodalom közé — ő, az esztétikai szféra pluralitásának 
későbbi megfogalmazója — szinte aggály nélkül tesz egyenlő-
ségjelet. Fejtegetvén, hogy modern irodalom, absztrakt fes-
tészet és Bauhaus azonos gyökérből fakad. Tehát a harmadik 
éppen úgy dekadensen embertelen, mint az első és második. 
Ebben pedig nem csupán a következtetés mélyen probléma-
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tikus, hanem a kiindulópont és a logikai sor is. Nem említve, 
hogy még az irodalom esetében értelmes kategóriák is az 
építészetre vonatkoztatva teljesen értelmetlenek. Ráadásul ő, 
a tegnapi dupla önkritika szomorú hűse, azonnali, az eddigi 
elveket radikálisan megtagadó önkritikát követel.36 Persze 
most az avantgarde-ról van szó. Amiben mindig következetes 
volt, olykor értetlen, nem egyszer könyörtelen is. 

Ugyanakkor, ahogy az egészet állja, nincs „tartás" nélkül. 
Sőt, méltóság is van benne. Rákosi és Révai előtt — ki vitatná 
az indokot — leteszi a fegyvert. De más előtt nem, legalábbis 
megfogalmazottan nem. Rudassal — méltán — mindig érez-
teti fölényét. Előkelő rezignáció van a visszavonulásában is, 
a filozófiai intézetről szőtt álomban. És akad két megindító 
gesztusa. Két kegyelemkérés. Az egyik tanítványára vonatko-
zik, Szigetire. Lényegében nem is marad sikertelen. A másik 
— szomorúan groteszk epizód! — József Attilára. Révai 
ugyanis írószövetségi beszédében nem említi a költőt. Erre 
néhányan József Attila „kiiktatására" készülnek. A meghur-
colt Lukács figyelmeztet. Kegyelmet kér a pillanatnyi poli-
tikai nagyságtól az örök érvényű költői nagyságnak. És van 
még egy — kommentárt nem kívánó — mozzanat. A máso-
dik önkritika előtt, a mélyponton, a Révaitól előcenzúrát 
kérő levélben a meghurcoltan is méltóságteljes, megalázott, 
de nem megalázkodó Luthert idézi: „Hier stehe ich, ich kann 
nicht anders".37 Történetfilozófiai bélyeget üt az efemer 
szituációra. 

Ha eposzról lenne szó, Rákosi és Gerő lehetnének az égi 
hatalmak, a földivel szemben az olümposzi szint. De nem 
eposz ez, legfeljebb groteszk játék, inkább tragikomédia, 
folyamatában és eredményében is erősen tragikus felhan-
gokkal. A kezdetnél és végkifejletnél bukkannak fel, kézben 
tartván, sőt, szővén is a sorsok fonalát. A szereposztáson 

38 In: Új építészet, új társadalom. Szerk.: Major Máté és Osskó 
Judit. Bp. 1981. 7 7 - 8 1 . 

37 In: Irodalom és demokrácia. II. 290. 
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érdemes gondolkodni. Gerő itt is szürke eminenciás. Levele 
a felsőbb erők beavatkozásának első dokumentuma. A mű-
fajt, alaphangot és játékszabályokat is meghatározza. Nem 
vita lesz, hanem per, nem toleráns, hanem kíméletlen hangú, 
nem az érvek súlya dönt, de a hatalomé. Talán apró doku-
mentum ahhoz, hogy más ügyekben is hasonló szerepe lehe-
tett? Rákosi mosolygó nagyúr, nem tonans, hanem joviális 
Jupiter. Segít az önkritikában, a vádló leveleket is elküldi. 
Ezzel fenyeget — nem babra megy a já ték; de óv is — nem 
szabad elkövetni naivitásból fakadó hibát. Tanácsokat ad. 
Gyengíti az ellenállást, erősíti a megalázkodást. Kegyes, de 
nem engedékeny. Megbocsát, de a közlés bojkottját nem 
oldja fel. Fölötte áll a folyamatnak, de érezni kell a jelen-
létét. 

Rudas szerepe meghatározó, de rövid. Fabrikálja a vádat, 
ám nem igazi sikerrel. Szükség van régi dühére. Aktualizál-
ják indulatát, szabad kezet kap az elején, azonban további 
feladatot nem bíznak rá. Hátha elrontja, mint többé-kevésbé 
az indítást is, és most már biztosra kell menni. Mert lelkese-
dése lendületet is ad, de félre is csúszik. Keményen odavág, 
de nem koncepciózusán. Módszere — a csonka idézés, 
direkt félremagyarázás, értelemkiforgatás — rendkívül köny-
nyen leleplezhető. Komolytalanná teheti az egész konstruk-
ciót. Irodalmi kérdésekben nyilvánvalóan nem specialista. 
Igaz, Gerő sem, de neki nagy a hatalma, és megvan az 
összefogó képessége. 

Horváth is szürke eminenciásként, persze másodikként, 
Gerő szárnysegédeként indul, de azután a színre lép. Majd-
nem főszereplővé, ideológiai ügyésszé avanzsál. Ő kezdi iga-
zán összehozni - Rudasnál sokkal jobban — a konstrukci-
ót. Igaz, csak félig. A többit, a valódi megszerkesztést a vád-
lottra bízza. De ami ennél fontosabb : megteremti a megfé-
lemlítettségnek a légkörét, amiben a bírái elé készülő Lukács 
— náluk lényegesen szakavatottabban — ezt meg is csinálja. 
Az első, aki jelet ad : az önkritika nem elég. Noha, kívánságá-
nak megfelelően, erősebb a vallomás, mint a vád. Szervezi 
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a vesszőfutást. Megtalálja a per kedvenc „nyulacskáját" és 
ki is „szivárogtatja". Gondoskodik róla, hogy sokféle variá-
cióban feltálalják. Aztán a nyilvánosság előtt is megjelenik. 
Publikálja a félig-meddig összehozott „vonalat". Érezhetően 
az egész ügyben őt fűti a legtöbb ambíció. Mindig a holtpont-
ról mozdítja ki a folyamatot. Nem hagyván sem megbékélni, 
sem kimerülni. Lépésről lépésre összeállítja a teljes anyagot 
Révainak, az ítélethirdetéshez és indokláshoz is. De — való-
színűleg — nem egészen ezt az ítéletet várja. Mert keményeb-
bet-kirekesztőbbet készített elő. Révai elviekben — láttuk 
már — többet mond ki nála, de az indulatokat és főképpen 
konzekvenciákat valamelyest visszafogja. A második önkri-
tika előtt is neki - Horváthnak — jut a főszerep. Tovább 
szélesít. Most már a marxista kritika minden gyengéjét 
vagy egyenesen hiányát is Lukácsnak tulajdonítva. Az ő 
hangja a legmagabiztosabb. Apodiktikus, ellentmondást nem 
tűrő. Mintha ő lenne legkevésbé tisztában a vádlott gondol-
kodói nagyságrendjével. Vagy tőle áll legtávolabb a korláto-
zott idejű aktuális hatalom és a korlátlan idejű szellemi érték 
tényleges viszonyának dilemmája. Mindenesetre úgy tűnik, 
a második önkritikát, az utolsó lépcsőben szinte ő kény-
szeríti ki. Vajon észreveszi-e, hogy Lukács vele sohasem 
polemizál ?38 

Nehezebben tisztázható Révai szerepe. Az objektív-külső 
még valamennyire, a szubjektív-belső sokkal kevésbé. A vád-
lott — ítélet előtt és után — szinte gyermekien ragaszkodik 
hozzá. Ez magatartásában — Lukácséban — az egyik 
legmegindítóbb mozzanat. A motiváció persze világos. Róla 
sejteni lehet, hogy tudja értékét, és a végső, személyi-egzisz-
tenciális következtetéseket nem mondja ki. Nem is teszi. 
Igaz, egyebet mindent kimond. Nyakába zúdítja az összes 
vádakat, minőségi és etikai válogatás nélkül, amelyek addig 
a perben — szinte bárki részéről - felmerültek. Persze saját 

38 Horváth megnyilatkozásaira vonatkozóan lásd a 21-es, 24-es és 
29-es jegyzetet. 
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szintjén, azaz koncepcióba rendezve, nem Rudasén. Láttuk : 
népfront- és Lukács-iskola-ügyben még tovább is megy. 
Csak a legutolsó konzekvenciákat fogja vissza. De azokat 
igen. A személy létét és a mozgalmon belül létét illetően 
útjába áll Rudas dühének. Amit néhány hozzászóló (tanú?) 
is felszínen tart. Innen a bizalom. Mégis csak számítani lehet 
minőségérzékére, legalábbis maradékára. Pedig csak a leg-
végsőkben védi meg, és csak személyes beszélgetésekben 
biztatja. A publikációs bojkott ügyében már nem. És a meg-
védés is inkább csak kegyelem. Ráosztották a végső bíró 
szerepét — és mégis érződik valami kényesség —, nem akar 
részt venni a megsemmisítésében.3" így viselkedik az építész-
vitában, Major Máté esetében is. Rá is zúdít mindent, és 
meg is védi. Mármint őt is a végsők tekintetében. A cenzor 
és korrektor, a szigorú, de nem kegyetlen dolgozatjavító 
szerepét már most is vállalja. Előzetesen kozmetikázva a 
második önkritikát — mint később Majorét is. Persze 
nehezen feledhető, hogy б a per abszolút és szinte egyetlen 
nyertese, mondhatni haszonélvezője. Ezután már vitathatat-
lan az ideológiai egyeduralma. És a bűntől is mentesül. Amit 
maga is elkövetett, sőt, messzebb hangzóan, mert nyilváno-
sabb fórumokon, és nagyobb hatalommal a háta mögött. 
Most mindezt áthárította Lukácsra. Vagy legalábbis engedte, 
hogy áthárítsák, részt is vett benne, és egyértelműen meg-
kapta a belőle származó hasznot. Nem csupán a feloldoz-
tatást, de valami mást is. Mentesült a nála sokkal műveltebb, 
átfogóbb tudású, nagyobb formátumú ideológus és tudós 
árnyékától. Amiben eddig élt, és szívesen is vállalt. Most már 
taktikai szintű politikáját stratégiai szintű bölcseletté léptet-
heti elő, és erőszakosan éleseszű publicisztikáját fölébe emel-
heti az olykor egyoldalú, de elmélyült tudománynak. Lehet: 
féltett bizonyos értékeket, viszolygott bizonyos módszerek-
től. De érdemes megfigyelni, ahogy elfogadta a szellemi 

39 Lásd a 26-os jegyzetet. 
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pápaságot, és belejött a maga választotta, maga magára tes-
tálta szerepbe. Majornál még csak megismételte az első fel-
lépést. Nem szervezte, de engedte a processzust, és a hozzá-
értés jóval alacsonyabb, ma már szinte karikatúraként ható 
szintjén ítéletet is hozott és hirdetett. Kérlelhetetlenül, de 
könyörületesen. Nem így a „Déry-perben". Itt őt fűti nehe-
zen leplezhető indulat. Ha nem is olyan, mint Rudast. Magán-
számmá vagy monodrámává alakítja. Koncipiálja, szervezi, 
vezeti és zárja. Egyedül van a színen, és nyíltan kezdeményez 
— még ha kap is hozzá adalékokat. Ügyész és bíró egy sze-
mélyben. Védő persze itt sincs. Folyamatos metamorfózisa 
még megíratlan kultúrpolitikai-személyiségpszichológiai his-
tória. 

Az irodalmi népfront sorsa 

Mindez szorosan összefügg az irodalom általános képé-
vel. A fejlődés sorskérdései a Lukács-perben merülnek fel, 
vagy itt is felmerülnek. Méghozzá a szűkülés-szürkülés irá-
nyában. Nem létrejön, de deklaráltatik a hazai literatúrának 
a csupán a publicisztikai óhaj szintjén megfogalmazott szo-
cialista realizmus alapján megvalósuló egysége. Amelyben 
csak szocialista írók vannak (a pártíró-pártirodalom termi-
nológiája is felmerül!) és útitársak. Persze csak átmenetileg, 
szoros határidőre szóló, ideiglenes jogosítvánnyal. Hatásos 
lenne patetikusan kimondani: a minden művészi értéket 
egyesítő, sokszínű-sokhangú irodalmi népfrontot szétszór-
ták. De csak rezignáltán lehet kimondani: a minden művészi 
értéket egyesítő, sokszínű-sokhangú irodalmi népfront meg 
sem született. Nem kifejlődött és megölték, hanem megmoz-
dult és elvetélték. Lassan-kínosan kezdtek megteremtődni 
a feltételei. Lényegében ezeket építette — néha maga is aka-
dályozta! — Lukács. Eltűnt a Válasz, a Magyarok, az Újhold 
— rövidesen a Fórum is. Mindez lecsapódik a „Lukács-
perben". Alig módosuló szereposztással. Horváth offenzíván 
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indít; Révai összefoglal, hozzá is told, de enyhít is; meg-
erősít és leegyszerűsít, megerősítve leegyszerűsít Darvas. 

Horváth hangja a megszűntekkel, a „pincéből előbújt" 
irodalommal kapcsolatban minősíthetetlenül magabiztos. 
Kurtán ítél elevenek és holtak felett. Legyen az a viharosan 
nagymúltú Válasz vagy az alig megszerveződött Újhold; 
a patinásan urbánus Márai vagy a rebellisen avantgardista 
Kassák. Netán a mindenképpen nagy tekintélyű Németh 
László. Itt ugyan elismeri a „jelentékenységet". Hírhedtté 
vált formula: nem íróként, de ellenségként. Egy mozzanat 
különösen dicséri érzékét. Németh életművében éppen az 
Iszonyt, az egyetlen vitathatatlanul remeket vitatja leginkább. 
Mindenki kap rövid minősítést. Az anarchista Tersánszky, 
kisszerű Nagy Lajos, ingadozó Illyés, felelőtlenül bíráló 
Karinthy — és így tovább. Csak az útitárs Veres Péter érde-
mel következetesen jelest. A Nyugat hagyománya megsemmi-
síttetik — és még József Attila is megkapja a magáét. Nem 
lehet egyetlen hagyomány. Mert izolálódott, sőt, kétségbe is 
esett, és elszakadt a párttól.40 Ezért esik a fény a 20. század 
proletár pokoljárója, József Attila helyett a 19. század plebe-
jus zászlóbontójára, Petőfi Sándorra. 

Révai mindezt megismétli, még ha helyenként jobban is 
árnyal. És hozzá is told valami félelmeteset. A bűnös nem-
zet nagy általános tételének konkrét irodalmi megfelelőjét, 
a bűnös irodalom teóriáját. Amelyben — ki tudja miért? — 
mindenkitől szükségeltetik az önkritika. A vétkek nem 
neveztetnek meg, és többnyire nem szólnak személyekre 
sem. Primitíven zseniális lélektannal ébresztve a kollektív 
bűntudat és állandó veszélyeztetettség pszichózisát.41 

Darvas mindent a végső következtetésig visz, és múltra-
jövőre vonatkozóan — köntörfalazás nélkül — leegyszerűsí-
tett világossággal ki is mond. A múltról: hogy mindenki 
vétett valamit a nép ellen, tehát van bevallani valója. A jövő-

10 Lásd a 21-es, 24-es és 29-es jegyzetet. 
41 Lásd a 26-os jegyzetet. 
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ről: hogy csak szocialista realista módon lehet, minden más 
variáció megszűnik. így szentesíttetik a múltbeli bűnösökből 
lett jövőbeli tiszták egyértelműen egyszínű irodalma.42 

Párhuzam, folytatás, elágazás 

Mindhárom variáció van. De ez már inkább hazai kultúr-
história általában, mint „Lukács-per" konkrétan. A pár-
huzam az építészeti vita, Major Máté megvádoltatásával a 
középpontban.43 A szituáció és mechanizmus erősen hasonló. 
A minőség és a következtetések azonban — a téma jellege 
miatt — még egyértelműbbek. Vádirat itt is van, de a drama-
turgia — valamelyest — módosult. A vádlott, még nem önkri-
tika formájában, az érvelés reményével, nyíltan előadhatja 
nézeteit. Aztán működésbe lép a valószínűleg közvetlenül 
is, de metakommunikative mindenképpen irányított mecha-
nizmus. Két napon keresztül záporozzák a vádakat. Közöttük 
— mi tagadás! — Lukács is. Itt is Révai hirdet, fellebezés 
nélküli, jogerős ítéletet, de itt is deklarálja, a kivégzés, a 
személyes-egzisztencális konzekvenciák elmaradását. Ezután 
jön a vádlott önkritikája. És hálája is a könyörületes ítész 
iránt. Éppen úgy, mint a tegnapi vádlottnál, mai vádlónál, 
Lukács Györgynél. 

A vita vagy per a mai olvasónak — valljuk be! — kifeje-
zetten abszurd. Az építészet sajátszerűségének, funkcióhoz 
kötött, alkalmazott művészeti jellegének teljes figyelmen kívül 
hagyásával, direkt ideológiai-irodalmi érvekkel folyik. Indító 
tételként, bizonyításra nem szoruló — persze nem is bizonyít-
ható — axiómaként kezeli az általános művészeti dekadencia, 
irodalmi „Neue Sachlichkeit", festészeti expresszionizmus, 
képzőművészeti absztrakció és a sokkal átfogóbb, de egy-

42 Lásd a 27-es jegyzetet. 
43 In: Ü] építészet, új társadalom. 45—145. 
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ben gyakorlatiasabb új építészet, a Bauhaus közös gyökerű-
ségét, sőt, azonosságát. Hamis premisszából fejleszt hamis 
konklúziókat, konkretizálhatatlan-illékony idolumokat, és 
ezeket kergeti hosszú felszólalásokon-oldalakon át. Főképpen 
kettőt : a tartalom és forma, sőt, szocialista tartalom és nem-
zeti forma máshol is nehezen megragadható, de az építészet 
esetében különösképpen képtelen doktrínáját. így kapja 
meg a furcsa végeredményt: a leginternacionálisabb klasszi-
kát mint nemzeti hagyományt, és a legkoncepciótlanabb 
eklektikát mint új stíluseszményt. 

A folytatás a Déry-vita. Egy esztendővel az építész-kázus 
után. Úgy tűnik, minden évre esne egy látványos aktus. Leg-
alábbis 53-ig ez a tendencia. Ezt, a Déry-vitát azonban 
kitünteti valami. Az eddigiekben ugyanis világos a motiváció. 
Megvan a maguk — hamis premisszákból induló, de zárt — 
logikája. Itt megtörik. Nem indokolja sem a radikális for-
dulat — mint a Lukács-pert —, sem a terület feltűnő ideoló-
giátlansága — mint a Major-ügyet. Lehet, a mechanizmus 
kezdett magától működni, a lendület vitte tovább. De inkább 
a személyes, indulati elemek hatalmasodtak el. Erre utal 
Révai szinte egyszemélyes játéka is. Ez az „önálló estje", de 
— persze előre nem látható módon — jutalomjátéka is. 
Az adalékokat ezúttal is - még Lukács kapcsán — Horváth 
szolgáltatja. És — nagyjából — megadja a hangot is. Meg-
vádolja Déryt a század java világirodalmával: Prousttal, 
Hemingway-jel, Steinbeckkel. Noha az elsőhöz lehet ugyan 
köze, de nem mérhető hozzá; a másodikhoz és harmadikhoz 
lehet ugyan mérhető, de nincs köze hozzá. Meg szó esik 
persze az excentrikus figurákról, hogy nem átlagalakokkal 
operál. És belülről ábrázol, azaz lélektanilag motivál. Ezzel 
fölösleges finomságokat visz a proletárhősök ábrázolásába, 
mint Ocsenás és Köpe Bálint híres jelenetében. Vagy éppen 
elmossa a különbségeket. Pszichológiai miszticizmusában 
közös nevezőre hoz fasisztát és kommunistát. Mindez össze-
függ a munkásosztály elszigeteltségének tételezésével. Hogy 
szovjet nélküli munkásmozgalmat ábrázol már a háború 
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előtt is.41 Nem érdemes folytatni. A vádak szerkezete és 
minősége is adott. Révai csupán — szokása szerint — koncep-
cióba foglalja és magasabb szintre is emeli. Ezúttal valamivel 
később. Valószínűleg pontos ütemezés szerint. 

Az elágazás a többször is felmerülő sematizmus-vita. 
Vagy inkább sematizmus-ellensematizmus-komplexum. Amit 
Horváth Déryben, Tersánszkyban, Karinthyban bírál — 
egyértelműen az ábrázolás leegyszerűsítése, a művészi világ-
kép uniformizálása felé mutat. A lélektani elmélyítés, a 
karakterbeli egyénítés, a társadalomábrázolásban megcsil-
lanó kritika feladásával. És persze az eszmei irányítás, a 
pártirányítás hihetetlen szimplifikálásával. Erre orientál 
Ázsájev glorifikálása is. Amely egy lényegesen magasabb 
művészi szintnek egy lényegesen alacsonyabb művészi szin-
tet tesz meg mércének.45 És mi tagadás, ezt, a kínos leegysze-
rűsítést támasztja alá — szinte minden lényeges pontjában — 
Révai hírhedett Déry-bírálata, és az egész utána fellángoló, 
egyszólamúra hangszerelt pszeudovita. Ugyanakkor Révai 
észre is veszi, hogy baj történt. Mindezzel egyidőben ő kezdi 
emlegetni a sematizmust. Meg a lélek elmélyült ábrázolását, 
sőt, az új típusú magánélet művészi megelevenítését is. Kettős 
orientációról van szó. Olyanról, amely egyrészt — objektíve 
— ösztönzi és előírja, másrészt — szubjektíve — felismeri és 
bírálja a sematizmust, az irodalmi ábrázolás elszürkülését. 

De mindezek már messze túlmutatnak a „Lukács-peren", 
beszédes adalékok — persze azzal együtt — egy korszak 
történetéhez. Nem lehet őket, a „Lukács-pert" sem, egészé-
ben feltárni. Csak a kor teljes történelmével, irodalomtörté-
netével, esztétikatörténetével és eszmetörténetével együtt. 
És persze egy Lukács- és Révai-monográfia részeként, vagy 
annak fényében. 

44 Erre vonatkozóan is lásd a 2l-es, 24-es és 29-es jegyzetet. 
45 Uo. 


