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LUKÁCS GYÖRGY: ADALÉKOK AZ ESZTÉTIKA TÖRTÉNETÉHEZ 

Bp. 1953. Akadémiai Kiadó, 477 I. 

Hegel Esztétikáikhoz írott előszavában 
Lukács György arról ír, hogy a »régi nagy 
művészet . . . helyes értékelése a legszorosab
ban összefügg a jelen és a jövő helyes értéke
lésével«. Ez a megállapítás a művészetelméletre 
is vonatkozik, és éppen ez a szempont adja 
meg Lukács György legújabb könyvének 
jelentőségét irodalmi életünk számára. 

A könyv központi problémái közül egyik 
leglényegesebb a kulturális örökség kriti
kai átdolgozásának- kérdése. A Bolsevik 

'Párt XIX. Kongresszusán Sztálin elvtárs 
arról beszélt, hogy a burzsoázia félrelökte a 
demokratikus szabadságjogok, a nemzeti 
függetlenség és a nemzeti szuverenitás, egy
szóval a haladó gondolat zászlaját és ezt 
a zászlót most már a kommunista és 
demokratikus pártok képviselőinek kell 
magasra emelniök. A művészetben sincs más
kép, »a haladó emberi fejlődés örökségének 
formái is, tartalmai is elvesztek a burzsoázia 
számára«. (37L lap). A proletariátusé tehát 
a feladat, hogy eít az Örökséget folytassa és 
továbbfejlessze. 

Ez az elv vezeti Lukács Györgyöt akkor, 
mikor arra törekszik, hogy a polgári eszté
tikából átvegye mindazt, ami valóban 
haladó volt, minden helyes kérdésfeltevést, 
a megoldás bármilyen finom megfejtését is. 
Ebben a szellemben íródott Schillerről, és 
méginkább Hegelről szóló tanulmánya. 
Hegelnek különlegesen jelentős szerepe van 
az esztétika fejlődésében. A művészet kér
déseit Marx előtt egyedülálló dialektikával, 
a történelemmel való legszorosabb összefüg
gésben tárgyalja, így a polgári esztétika 
csúcspontját jelenti. A művészetelméletnek, 
a művészeti kategóriáknak szinte minden 
problémája előfordul nála és kevés olyan 
kérdés van, aminek tárgyalásánál a marxista 
esztétika ne tudná felhasználni — természe
tesen kellő kritikai átdolgozás után — Hegel 
kérdésfeltevését, sőt válaszát is. 

A kritikai átdolgozás kifejezésén pedig 
nem egyszerűen az ú. n. »negatív« oldalak 
egyszerű elhagyását kell érteni, hanem 
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az olyanfajta munkát, amilyent Lenin 
Hegel logikájának marxista feldolgozásával 
végzett. Lukacs elvtárs is azt hangsúlyozza, 
hogy nem elég Hegel konkrét fejtegetéseiben 
az ideálizmus helyébe egyszerűen materia
lizmust írni, az azonos szubjektum-objektu
mot a visszatükrözés elméletével pótolni 
stb., hanem, minden egyes problémát megvizs
gálva »még Hegel helyes megoldásait is 
tejük tetejéről lábakra kell állítani«. (\Q1.-
lap.) Néhány konkrét esetben a hegeli és 
marxi elemzés különbségein mutatja be 
a dialektikus materialista módszer fölényét 
a legmélyebb és kiindulópontjaikban leg
helyesebb hegeli megoldások felett is, pl. 
Rembrandt festészetének értékelésében, vagy 
a regény csíráiról írva. 

Ez a módszer természetesen csak a haladó 
hagyományok tárgyalásánál érvényesül. Re
akciós filozófusok esztétikáját akkor is 
el- kell vetnünk, ha egy-egy kérdésfelte
vésükben közeljárnak az igazsághoz, mélyen 
megértik, finoman elemzik a kapitalista 
társadalom egyes jelenségeit és eszméiket 
viszonylag magas színvonalon adják elő. S itt 
semmiféle ellentmondást sem találunk. Már 
Engels rámutatott arra, hogy a nagy klasz-
szikus örökség pökhendi, avantgardista el
vetése és ^a legjelentéktelenebb »modern« 
burzsoá irodalmi divatok előtt való meghó
dolás szoros összefüggésben áll egymással 
és ez fordítva is így van ; mennél mélyeb
ben ismeri, mennél magasabbra értékeli 
egy marxista filozófus az emberiség nagy 
kulturális örökségét, annál élesebben utasít el 
minden művészi és emberi züllést jelentő 
álmodern irányzatot, bármilyen tetszetős 
köntösben jelentkezzék is. így Lukács 
György is engedmény és ingadozás nélkül 
utasítja vissza nemcsak Vischer eklektikus 
— liberális esztétikáját, hanem az értelmi
ség számottevő részére hosszú ideig óriási 
hatást gyakorló Nietzsche eszmeit is. Ez az 
éles, elvszerű elutasítás nem zárja ki, hogy 
világosan rámutasson arra a mérhetetlen 
színvonalkülönbségre, amely Nietzsche é s 



fasiszta utódai között kétségtelenül fermáll. 
Mindez azonban nem menti Nietzsche felelős
ségét, mert mint azt Lukács elvtárs tanul
mánya is világosan megmutatja — Nietz
sche ideológiája logikusan vezetett a fasiz
mus embertelenségéhez. 

A kulturális örökség döntő problémája az 
elmúlt korok művészetének, elméleti irány
ainak értékelése. Az Adalékok cikkeiben az 
elemzéseknek mindig történelmi alapjuk van, 
méghozzá kettős értelemben : egy-egy esz
tétikus értékelésénél az akkori társadalom
hoz való viszonyát veszi figyelembe, más
részt viszont maguknál. ezeknél az eszté
tikusoknál is azt kutatja, mennyiben látták 
ők maguk helyesen vagy helytelenül elemzé
seikben a témájukkal kapcsolatban felmerült 
történelmi kérdéseket. Igen tanulságos ebből 
a szempontból Engels és Lassalle Sickingen 
vitája, ahol a tragédia formájának látszólag 
tisztán esztétikai kérdése mögött a német 
történelem, különösen pedig a 48-as forrada
lom két egymással élesen szembenálló felfogá
sa rejtőzik. Mehring helytelen, időnként 
mechanisztikus elemzései mögött is a törté
nelem hiányos ismeretét találjuk. Igen jel
lemző és számunkra is tanulságos az a meg
állapítás, hogy hiányos és felületes történel
mi, főleg pedig politikai gazdaságtani elem
zéseit Mehring szubjektív, idealista pszicho-
logizálással, életrajzi magyarázatokkal 
igyekszik »kiegészíteni«. A vulgárszociológia, 
a mechanikus materializmus egyfelől, idea
lista konstrukciók, pszichológizálás másfelől, 
igen jól megfértek és megférnek sajnos ma is 

az esztétikában. 
\ 

Kulturális örökségünk központi gondo
lata kétségtelenül a humanizmus eszméje. 
Minden jó művészet és irodalom humanis
ta, »szenvedélyesen védelmezi az ember 
emberi integritását, minden azt támadó, 
lealacsonyító, eltorzító iránnyal szemben«. 
(191. lap.) Természetesen ennek a hu
manizmusnak tartalma és formája egyre 
változik. A forradalmat előkészítő nagy 
humanisták, a Felvilágosodás filozófusai 
még a feudális kötöttségek ellen harcoltak 
az egyéniség jogaiért. A kifejlődött kapita
lizmus korában már magának a tőkés 
társadalomnak munkamegosztása következ
tében merült fel az egyéniség egyoldalú 
elnyomorodásának, a művész »specialistává« 
züllésének problémája. Természetes, hogy 
a kapitalizmus hanyatlásával ezek a kérdé
sek egyre bonyolultabbá és fájdalmasabbá 
válnak, a művész és az esztéta számára 
is. És ha a legnagyobbak — gondoljunk 
csak Thomas Mann-ra — még ma is teljes 
erővel harcolnak az ember- és művészetel
lenes tendenciák ellen, a polgári írók több-
s égénél a kapitalizmus embertelenségének 
felismerése egyre gyakrabban•- vezet sivár, 

kiuttalan pesszimizmusba, vagy — ami még 
rosszabb — cinizmushoz. 

Egyedül a marxizmus képes az elember-
telenedés és a művésziesség probémált úgy 
felvetni, hogy a-teljes igazság megismerése 
után is optimista maradj on.Nemcsak ma tudj a 
ezt megtenni, mikor már szemünk előtt fej
lődött ki az új emberibb társadalom és annak 
új, humánus művészete, ugyanezt a törté
nelmi optimizmust találjuk Marx és Engels 
esztétikai írásaiban is. Egyedül azok harcol
hattak eredményesen az »elidegenítés« társa
dalmi-filozófiai és művészeti következményei 
ellen, akik felismerték - ennek a jelenségnek 
gazdasági alapját — a kapitalista magántulaj
dont — és így tudták, hogy a magántulaj
don megszűntetésével a filozófiában és a 
művészetben is sohasem látott távlatok tárul
nak az emberiség elé. 

Itt elérkeztünk a kötet másik nagy köz
ponti problémájához, a marxista esztétika 
kérdéséhez. Bizonyos értelemben marxi örök
ségről is beszélhetnénk. Egyrészt azért, mert 
egyes tételeket tovább kell fejleszteni .(gon
doljunk csak a pártosság kérdésére Engelsnél 
és Leninnél), másrészt pedig klasszikusaink 
esztétikai nézetei még ma sem eléggé közis
mertek. Technikai hibák is akadnak ezen a 
téren, pl. Marx—-Engels irodalmi vonatko
zású írásainak csak egy részét fordították le 
magyarra, holott rendelkezésünkre áll ma már 
a miénknél sokkal' bővebb német- és orosz-
nyelvű kiadás. Rosszul áll azonban a meglévő 
anyag felhasználásának kérdése is, bár ezen a 
téren természetesen egyre javul„ a helyzet. 
Még mindig nem használjuk ki eléggé azt a 
nagyszerű eszközt, amelyet klasszikusainknak 
a művészetről és irodalomról szóló tanulmá
nyai, vagy csak rövidnek tűnő, de annál 
mélyebb megjegyzései nyújtanak számunkra 
új irodalmunk kialakításához : a marxista 
esztétikát. 

Az Adalékok tíz cikke közül öt foglal
kozik közvetlenül a marxista esztétikával. 
Ily módon a marxista esztétika igen sok 
problémája vetődik fel a tanulmányokban. 
Ezek közül csak a legjelentősebbeket, vagy 
a .legaktuálisabbakat szeretném megemlíteni. 

Mindenekelőtt a marxizmusnak - a kultu
rális örökséghez való viszonyát szükséges 
tisztázni. Nem az a döntő, hogy a marxizmus 
szervesen összekapcsolj a az esztétika területén 
a történelmi és az elméleti rendszeres szemlé
letet, hiszen ezt már Hegel is megtette, hanem 
az, hogy helyes történelmi szemléletet, helyes 
filozófiával kapcsol össze. Ezért tudja Lenin 
szavával élve »organikusan« magába olvasz
tani mindazt, ami a múltban valóban haladó 
volt, és ezért tud először a történelemben 
tudományos esztétikává válni. ». . . a marx
izmus a tisztázott fogalmak síkjára emeli a 
művészi alkotás ama központi alapelvét, 
amely a legjobb gondolkodók- rendszerében, 
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a legkiválóbb írók alkotásaiban évezredek óta 
elevenen él«. (196.1.) 

A marxista esztétika tudományos vol
tából természetszerűen következik, hogy ob
jektív mércéje van valamely műalkotás érté
kénekmegállapítására: »...így meg van adva 
a'mérték, amely az irodalom és művészet 
kiemelkedő' alakjait igazán kiemelkedőkké 
teszi: a nagy nemzeti problémák haladó, irá
nyú felvetése és magasrendűen művészi meg
válaszolása«. (141. 1.) Ha ehhez a meg
határozáshoz tartjuk magunkat, szinte ma
guktól eltűnnek a polgári esztétika (és a vulgá
ris ú. n. »marxista« esztétika) álproblémái, 
elsó'sorban tartalom és forma merev antidia
lektikus szembeállítása. Tartalom és forma 
mindig egyaránt az objektív valóságot tük
rözi vissza, természetesen a tartalom elsőbb-
rendűségével, amely mindig konkréten meg
határozza saját formáját. Nagyon helytelen 
az az álláspont, mintha a forma csak amolyan 
tizedrangú technikai kérdés lenne. Akik így 
gondolkodnak, rendszerint összetévesztik a 
művészi forma és a nyelvhelyesség problémá
ját, vagy legjobb esetben is csak a külső for
mát: ritmust, rímelést stb. tekintik és nem 
gondolnak, arra, hogy a forma az írás minden 
problémáját—'kompozíció, tipikusság stb. —• 
magába foglalja. Marx és Engels konkrét 
elemzései ezen a téren is kitűnő' útmutatóul 
szolgálnak. Tartalom és forma mély össze
függését mutatja Engelsnek az »igazi szoci
alisták« prózájáról írt bírálata, amelyben ki
emeli, hogy az elbeszélés szétesése az írók 
világnézeti határozatlanságával függ szorosan 
össze. Vagy egyáltalán nem adnak cselek
ményt, vagy kiagyalt cselekményt kapunk, 
»a legjobb esetben« a valóságból vett tényék 
egyszerű felsorolásával találkozunk. Ez a 
megállapítás— valljuk be —ma is alkalmaz
ható lenne nem egy ú. n. sematikus mű író
jára, akinek egyes kritikusok igen helytele
nül kizárólag formai, helyesebben mondva 
technikai gyengeséget vetnek szemére. 

Ugyanilyen dialektikus összefüggés áll 
fenn tipikus és egyéni között. Klasszikusaink 
nem egyszer hangsúlyozták, de nem árt újból 
kiemelni, hogy igazi típus és helyes egyéní
tés között nemcsak hogy ellentét nem áll fenn, 
hanem minél jobban egyénítünk, annál tipi-
kusabban fejezzük ki a valóságot. Ez az 
egyénítés azonban természetesen csak a való
ságból nőhet ki, a valóság mély ismerete 
nélkül vagy elvont általánosságokhoz, vagy 
pedig a betegességig, a különcségig menő 
rossz, értelmetlen egyénítéhez jutunk. A 
jólismert Lassalle-vita mellett, amely tipikus
ság és történelem összefüggését olyan nagy
szerűen mutatja meg, nem árt Engels egy-egy 
kisebb konkrét megjegyzését sem elolvasni, 
mint pl. azt, amit Lukács György emel ki 
Engels egyik ifjúkori levelében. Engels itt 
egy tizedrangú szerzőnek a pietisták ellen 
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írt drámáját azért bírálja igen keményen, 
mert nem a pietizmus lényegét, hanem egyes 
pietisták teljesen véletlen és esetleges rossz
tulajdonságát pécézi ki — ezzel pedig nem 
segít, hanem árt az ügynek. Az ellenség ilyen 
hibás ábrázolására sajnos a mi irodalmunk
ban is éppen elég példa akad. 

A harmadik ilyen álprobléma az osztály
irodalom és nemzeti irodalom közötti 
ellentét. Sztálin elvtárs nyelvtudományi cik
kében maró gúnnyal beszél azokról, akik 
úgy képzelik, hogy az osztályharc a társada
lom szétesésével, jár. Egy kor irodalmát sem 
tudjuk úgy megérteni, ha azt képzeljük, hogy, 
mondjuk, a feudális ideológia egyáltalán nem 
volt hatással a parasztság világnézetére, vagy 
akár a népdalokra. 

Felmerül itt a nemzeti forma kérdése 
is, ahol szintén gyakori a félreértés. Egy iro
dalmi alkotás nemzeti jellegének nem az a 
fokmérője, mennyire hasonlít ritmusában a 
népdalhoz (hiszen így Szabolcska magyarabb 
lenne Adynál, hanem egyedül az, mennyire 
fejezi ki saját nemzetének döntő, történelmi 
kérdéseit, emberábrázolásában mennyiben jut 
érvényre a történelmileg kialakult nemzeti 
jeíleg és mennyire támaszkodik nemzetének 
haladó hagyományaira. 

A szocialista esztétika egyik legdöntőbb 
. kérdése, a pártosság is újra felmerül az Adalé
kok cikkeiben. Lukács elvtárs az egyik leg
többet, vitatott és legkönnyebben félreérthető 
részletet, a Balzac-problémát veti fel. Leszö
gezi, hogy teljesen helytelen lenne Balzac 
esetéből azt a tanulságot levonni, mintha 
reakciós világnézet alapján is lehetne igazán 
nagy műveket létrehozni, s/t az ilyenfajta 
világnézet egyenesen kedvezően hatna a mű
alkotás létrejöttére. Lukács elvtárs hangsú
lyozza, hogy nem jöhet létre nagy alkotás, 
ha az író nem áll mély és komoly összefüg
gésben az emberiség fejlődésének valamely 
nagy, progresszív áramlatával«. A világnézet 
a múltban, különösen bonyolult történetű 
korokban, nem valamilyen formális párthoz 
való tartozás,' hanem a nagy kérdésekben 
való állásfoglalás szabta meg. Balzac nem azért 
lehetett nagy író, mert royalista volt, hanem 
mert Küzdött a kapitalista társadalom elember-
teíenítő irányzata ellen. Az egyéniség jogai
nak védelmében. Nem egy példánk van arra, 
hogy velejéig reakciós világnézet alapján a 
legnagyobb írók sem tudtak művészit alkotni, 
gondoljunk csak Hauptmann írói csődjére, 
a fasizmushoz való csatlakozása után. Más-
helyütt ugyanekkor kiemeli Lukács György, 
hogy korunkban jóval világosabban és tu
datosabban alakulnak ki a különöző tábo
rok, hiányzik a haladás és reakció harcának 
az a rendkívüli bonyolultsága, amely a múlt
ban még lehetővé tette a Balzac-féle »realiz
mus győzelmét«. 

A legtöbb ilyenfajta problémát, vagy 



legalábbis la legközvetlenebb módon kétség
telenül Sztálin elvtárs nyelvtudományi cik
keihez írt hozzászólás veti fel. Részben ez 
teszi ezt a terjedelmére nézve nem túlságosan 
hosszú cikket a kötet egyik legfontosabb 
darabjává. Lukács György Sztálin cikkét 
történelminek nevezi abban az értelemben, 
amit éppen ebben a cikkben így határoz 
meg : ».. . történelmi esemény az, ami éle
tünket megváltoztatja« — pár sorral lejjebb 
pedig ezt írja — »tudományos életünkben 
fordulat állott be«. 

Valóban így áll a helyzet. Sztálin elvtárs 
nyelvtudományi cikkei kemény harc meg
indítását jelezték a marxista tudományos
ságvédelmében. Nemcsak a nyelvtudomány 
fejlődési irányát változtatták meg, hanem az 
elmélet más területén is komoly hatásuk volt. 
Esztétikánkat hozták közelebb a dialektikus 
materializmushoz. A materializmushoz azzal, 
hogy felépítmény-jellegét hangsúlyozták, a 
dialektikához pedig úgy, hogy Sztálin 
elvtárs félreérthetetlenül kimondta: a fel
építmény nem közvetlenül a termelőerőkkel, 
hanem a termelési viszonyokkal, vagyis em
berek egymáshoz való viszonyával van össze
függésben. Ez a marxista tanításokkal telje
sen összhangban álló megállapítás Végérvé
nyesen elvágta az utat a vulgárisan szocio-
lógizáló esztétika elől — vagy legalábbis azt 
tette lehetetlenné, hogy marxistának álcázza 
magát. Sztálin elvtárs azóta megjelent köz
gazdasági munkái pedig a közgazdaság terén 
fel- vetik a törvények objektivitásának az 
irodalomtudomány terén is döntő kérdését. 
Tisztán kell látnunk ugyanis, hogy esztétikánk
ban és kritikánkban legalább annyi volt a 
szubjektivitás, mint a közgazdaságtudo
mány terén. Ez a hiba vezetett a legtöbbször 
sematizmushoz irodalomban és kritikában 
egyaránt; a sematizmus pedig nemcsak oko
zója lehet a polgári ideológia behatásának, 

HORVÁTH JÁNOS: RENDSZERES MAGYAR 

Budapest, 1951. Akadémiai Kiadó, 210 1. 

A magyar verstörténeti kutatások néhány 
év óta — elsősorban az újjászületett Magyar 
Tudományos Akadémia támogatása folytán 
— örvendetesen fellendültek : joggal mond
hatjuk, hogy e fejlődés szinte tökéletes pár
huzamosságot mutat azzal, amelyet a szovjet 
irodalomtudományban és számos népi demok
ratikus országban, különösen pedig a len-

1 Legutóbbi müve : Studia z historii i teor 
Akad. Um. Prace Komisji Jgzyko.wej. 33—35. sz. 

hanem végső elemzésben mindig maga is a 
polgárságnak a munkásosztályra való közve
tett hatását fejezi ki. 

Természetesen a tudományos életben sem 
lehet máról-holnapra minden hibát kija
vítani, sőt ezen a téren talán még lassabban 
folyik a harc, hiszen rendeletekkel nem 
lehet tudományos módszereket megváltoz
tatni. M.égis vaknak kellene lenni ahhoz, 
hogy ne lássuk: az utóbbi időben szinte 
minden tudomány terén komoly küzdelem 
folyik a nagyobb marxista tudományosság 
érvényesítéséért. 

Esztétikánknak sem szabad hátrább marad
nia. Ehhez azonban—és'ez éppen Lukács 
György könyvének egyik__ legfontosabb 
tanulsága — alapos felkészültségre van 
szükség. Az igazi marxistáktól, elsősorban 
pedig klasszikusainktól semmi sem áll távo
labb, mint az, hogy a marxizmust vezérfonal 
helyett dogmának használva, üres, de tetszetős 
konstrukciók kiagyalására használják fel. 
Helyes esztétikai ítéleteket, főleg pedig he
lyes esztétikai alapelveket csak a történe
lem, a politikai gazdaságtan és a filozófia 
alapos és mély ismeretének segítségével 
lehet megállapítani.Természetesen ez távolról 
sem jelenti, hogy az olvasónak ahhoz, hogy 
egy-egy könyvet élvezni és bírálni tudjon, 
feltétlenül ismernie kell — mondjuk — 
Schiller esztétikai nézeteit. Az irodalommal, 
esztétikával foglalkozóknak azonban, irodar 
lomtanárokra, lektorokra, kritikusokra iro
dalomtörténészekre , gondolok, egyenesen 
kötelességük a marxista esztétikát és legalább 
az azt közvetlen megelőző nagy polgári 
esztétikusok műveit megismerni. 

így tudják csak teljesíteni a szocializ
mus építésében rájuk jutott feladatot: a 
magyar irodalom és irodalomelmélet helyes 
értékelését, így tudnak hozzájárulni a rend
szeres marxista esztétika kialakításához. 

VERSTAN 

gyeleknél tapasztalunk. Mintha verstani téren 
is lennének gondolatok, amelyek — nemzet
közi vonatkozásban is — valahogy »a levegő
ben vannak«: az a szemléletmód, mellyel 
Horváth János akadémikus rendszerezi a 
magyar vers történelmi tényeit, lényegében 
a lengyel Maria Dluska módszerével «egyezik,1 

és ha M. Stokmarnak az orosz népi veiselésről 
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