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Lukács György 

(1885-1971) 
Azt hiszem, a Lukács Györgyöt búcsúztató gyászbeszédek során Déry Tibor mondta a rá 

legjellemzőbbet akkor, amikor „boldog"-nak minősítette az elhunyt világhírű filozófus-eszté
tának, a nemzetközi és hazai munkásmozgalom kimagasló alakjának életét. Miért volt boldog 
ez az élet? A Déry említette indokok — a maga választotta feladaton dolgozhatott, a maga 
vállalta fegyelem szabályozta életét, a maga választotta rendszerben becsülettel ellátta minden 
kötelességét — találóak, csupán egyet érdemes hozzájuk tennünk. Nem azt, hogy — mint 
mondani szokták — ismert energiájával szinte halála percéig dolgozni tudott egymás után 
sorjázó szintetikus művein. S nem is azt, hogy emberségéről lepergett az intrika, rosszhiszemű
ség, alantas indulat, hogy az alkotó fölényével lépett túl minden effélén. „Ilyesmi" polgári 
tudósoktól is kitelik. Hanem azt, hogy Lukács Györgynek azért lehetett, azért volt boldog 
az élete igazán, mert sikerült tevékenységét példaképe, Marx nagyszerű Feuerbach-téziseinek 
szellemében folytatnia: nemcsak megismerte filozófusként a világot, hanem azon volt, hogy 
— amennyire egyetlen ember erejétől telhet — valamit változtasson annak arculatán. 

Változtatott — nagyon is lényegeset! — az irodalomtörténetírásén is. Nem annyira közvet
lenül, mint inkább gondolatainak, elveinek kisugárzásával, az általa képviselt ideológiának 
magas színvonalú kifejtésével és alkalmazásával. A felszabadulás történelmi percétől kezdve 
sokat tanultak tőle az irodalomtörténész nemzedékek is. Irodalomtudományt Tőle, aki főként, 
túlnyomó részt filozófus és esztéta volt? Nos, azt is, de annál sokkal fontosabbat: világszem
léletet, társadalmi gondolkodást, közéleti szenvedélyt, szilárdan következetes szellemi maga
tartást, olthatatlan intellektuális érdeklődést. S elsősorban és mindenekelőtt marxizmus-leni
nizmust. Olyan elveket és módszert, problémafelvető kezdeményező készséget és önállóságra 
törekvő írói habitust, amelyik csak akkor látja értelmét bárminő szellemi tevékenységnek, ha 
az eltéphetetlen kapcsolatban van a társadalmi valóság mozgásfolyamatával, sőt abból fakad, 
arra hat vissza, azt szolgálja. Szociális összefüggéseiben, közösségi erőtérben szemlélni és értékelni 
irodalmat nem kis részben Lukács Györgytől tanultak a hazai szellemi élet részvevői. 

Gondolkodóink között Lukács György egyike volt azoknak, akik a legmélyebben és leg-
élményszerübben kapcsolódtak a marxizmus eszmevilágához és módszeréhez. S nemcsak szemé
lyesen élte át maradéktalanul a tudományos szocializmus ideológiáját, de egyénisége impul-
zivitásával képes volt ezt a világnézeti-eszmei revelációt megosztani másokkal, elsősorban 
tanítványai és olvasói seregével. Amit Marxhoz, a marxi tanításokhoz való viszonyáról utóbb 
megfogalmazott, az nemcsak személyiségének fejlődéséről, de hatásának mozgatóelemeiről, 
irányáról is pregnáns vallomás: „ . . . A Marx írásaiban való előrehaladó — bár ellentmondásos, 
nem egyenes vonalú — elmélyülés intellektuális fejlődésem történetévé — és messze túl ezen 
— egész életem történetévé vált, amennyiben ennek az életnek egyáltalában jelentősége van 
a társadalom számára. Úgy vélem, hogy abban a korszakban, amely Marx fellépését követi, 
a Marxhoz való viszony tisztázása központi problémájává kell hogy legyen minden gondolkodó
nak, aki egyáltalában komolyan veszi magát: hogy az a mód és az a fok, amelyben elsajátítja 
Marx módszereit és eredményeit, határozza meg rangját az emberiség fejlődésében." 

E marxista gondolat fundamentumára épült filozófusi, művészetelméleti, politikusi, kultúr
politikai, publicisztikai, nevelői és irodalomtudósi munkássága egyaránt. Az egyes tudomány
ágak, kulturális szférák szakemberei minden bizonnyal behatóan elvégzik majd mindennek a 
maguk területén való értékelését, mi itt csak arra utalhatunk, hogy ez a marxista szellemiség, 
dinamikus elvi hatás szűkebb hivatásunk terén hogyan, milyen fontos impulzusokkal érvénye
sült. Mindenekelőtt a Tart pour l'art polgári irodalomszemléletének leküzdésében volt Lukács 
György érvelése igen eredményes. Hogy 1945 után a Horthy-korszak provincializmusának 
és demagóg politikájának ellenhatására a művészet öncélúságával, dekadens életidegenségével 
olyannyira átitatott irodalmi-kulturális gondokoldásunk e polgári örökségtől fokozatosan 
megszabadult, hogy irodalom és társadalom egy tőről szakadottsága olyannyira belénk ivódott, 

539 



abban Lukács Györgynek kivételes érdemei vannak. S éppen nem az egyetlen mítosz, roman
tikus elképzelés, idealista fikció volt ez irodalmunkban, melynek szétoszlatása az ő nevéhez 
is szorosan fűződik 1 Kétségtelen: az ő életműve sem mentes merev egyoldalúságoktól, leszűkítő 
elfogultságoktól, a konkrét fejlődésfolyamat részleteiben való elmélyülés híján sommás-séma
szerű disztinkcióktól, de annyi bizonyos, hogy a légvárak, felhőkakukkjátékok és a szellemi 
köldöknézés értelmetlenségére ő világított rá az elsők között és módszeres következetességgel. 
Az irodalomtörténész szakemberek számottevő része nem vagy csak részben fogadja el azt, 
amit a Magyar irodalom—magyar kultúra tanulmányainak szerzője például a hazai romantika 
jellegéről és fejlődéséről, a XIX. század második felének megítéléséről, a Nyugatról, Babitsról, 
Kassákról stb. megfogalmazott, van és lesz vitájuk szellemével a modernség, az avantgárdé 
jelentését és jelentőségét, a szocialista realizmus értelmezését illetően is, de e vita a tőle is tanult 
materialista elvek és a dialektikus módszer alapján bontakozhat, bontakozik ki igazán. 

Az irodalomtörténészek számára — miként a filozófusoknak, esztétikusoknak stb. is — min
den időben termékenyítő volt a lukácsi életműnek vitára késztető, gondolatot gondolattal 
ütköztető, „provokatív" jellege, kisarkított érvrendszere. Annak például, hogy az elavult 
hagyományok, megrögzött konvenciók és „tekintélyek" hirdette közhelyek melengetése milyen 
káros, hogy nézeteink időnkénti felülvizsgálata és korrekciója mennyire szükséges, ez az élet
mű szinte jelképszerűen tömör tanúságtétele. Alkotója kora fiatalságától kezdve élesen szembe 
fordult a hazai társadalmi (és benne irodalmi) tudat virulens előítéleteivel, olcsó nacionalista 
sztereotípiával, illúzióival, a kulturális közgondolkodás „bevett" és kiüresedett formuláival. 

E fontos harcának része volt az is, hogy Lukács folyvást az egyetemes távlatokban, az emberi 
ség-egész" perspektívájában, a világirodalmiság horizontjában való gondolkodásra ösztönözte 
az irodalomtörténetírás munkásait. A maga eleve egyetemes jellegű esztétikai—filozófiai mun
kásságával, hatalmas világirodalmi műveltségével és orientáló készségével, erudiciójának 
jellegzetes európai távlatosságával kezdettől fogva bíráló ellenzéke volt a nálunk oly sokáig 
közkeletű „népies—nemzeti" irodalmi irányzat normatív hegemóniájának. Annak az irodalom
eszménynek, amely létrejötte idején, a XIX. század első felében történetileg szükségszerű, sőt 
egészében véve nagyon is progresszív volt, de a későbbi évtizedekben, kivált századunk for
dulójára már elvesztette funkcióját, merőben anakronisztikussá vált. A provincializmus, kisr 
szerű partikularizmus, a nacionalista öntömjénezés és búsmagyarkodás, a komikus „Extra 
Hungáriám non est vita"-szemlélet elleni küzdelem szükségességének felismerésében igen sokat 
segített a lukácsi életmű szüntelenül érezhető igen széles műveltséghorizontja, elemző össze
hasonlításainak — még ha azok nemritkán a hazai eredményekkel szemben szűkkeblűek, mél
tánytalanok voltak is 1 — „világméretű" látóhatára. Nem utolsó sorban pedig a hazai állapo
tokat változtatni—felemelni—korszerűsíteni kívánó közéleti ember kritikus szenvedélyessége. 

E markáns attitűdjével Lukács György elsőrangú alakítója tudott lenni a hazai irodalom
tudomány közszellemének is. Ugyanakkor azonban a magyar fejlődésre vonatkozó megálla
pításainak hatékonyságát jelentékeny mértékben tompította azáltal, hogy a nemzeti függet
lenség, a kultúra és az irodalom nemzeti sajátosságai problémakomplexumában nem mélyült 
el megfelelő érzékenységgel és árnyalatossággal. Kölcsönhatásuk, a fejlődést determináló el
választhatatlan kapcsolódásuk megítélésében Lukács Györgynél időnként hiányzott a kellői 
történetiség, az adott feltételekből és konstellációkból kiinduló megközelítés, kor és művész 
produkció, nemzet és alkotó egyén dialektikájának sokoldalú, körültekintő érzékelése-érvé
nyesítése. 

Az irodalomtörténész munkája, a történeti és filológiai tények elemzése, a művek és pályák 
részletekbe merülő konkrét vizsgálata így némely esetekben másról tanúskodik, mint amit 
a Madáchról, Aranyról, Jókairól stb. szóló tanulmányok szerzője irodalmunkról teoretikusan 
hirdetett. Kételyeinkre, polemikus hajlandóságunkra, az övétől eltérő nézetek fenntartások 
nélküli megváltására azonban nem éppen az ő bátor, megalkuvásokra képtelen, nemcsak intel
lektuálisan, de morálisan is imponáló karakteres egyénisége ösztönzött és ösztönöz bennünket? 
Nem jelentett-e például — és jelent ma is! — értelmiségünk számára rengeteget, hogy egy 
„nagyvilág"-formátumú marxista tudós nehéz évtizedekben, a személyi kultusz okozta csaló
dások alatt és után is meg tudta őrizni szellemi-erkölcsi önállóságát, emberi integritását, 
tévedéseivel-egyoldalúságaival együtt is alkotói szuverenitását? Hogy nézeteit mindenkor 
vitákkal, eszmecserékkel, elvi harccal kívánta győzelemre juttatni, megvetéssel utasítva el 
a szellemi terror, a parancsolgató kinyilatkoztatások sajátszerű légkörét? Lukács György 
alkotói jelleme a legnehezebb időkben volt arra tanúság, hogy a marxizmus nem azonos egyes 
nevében fellépők szubjektivisztikus-voluntarista torzításaival. Hogy az igazán magas szín
vonalú marxista tudomány és tisztesség voltaképp édestestvérek. 

Ebben rejlik, úgy gondolom, Lukács György alakjának igazi nagysága is, műve ezáltal neme
sedik az irodalomtörténészek szemében is továbbfolytatást sugalló eszmei örökséggé. Munkái 
folyvást vitákat ébresztenek, ellentmondásra késztetnek? Hogyne ébresztenének, hogyne kész
tetnének, hiszen századunk legdöntőbb ideológiai—világnézeti—művészetbölcseleti kérdései-
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hez szólt hozzá mély felelősségérzettel és szinte páratlan felkészültséggel. Olykor tévedett, 
jelenségeket és törvényszerűségeket néha egysíkúan mérlegelt? Igen, de vállalta tévedéseit, 
mert minden időben vállalni tudta önmagát. Elviség, töretlen jellem és társadalmi hatni aka
rás: az Irodalomtudományi Intézet munkatársai a rendkívüli teoretikus teljesítmény mellett, 
azon is túl ezért tisztelik emlékezetét, ezért adóznak annak a nagy alkotónak, nem mindennapi 
kommunista embernek kijáró igaz elismeréssel. 

Fenyő István 

Kardos Pál 
(1900-1971) 

Kardos Pál, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem nyugalmazott professzora olyan 
alapos felkészültséggel, filológiai lelkiismeretességgel és tudós gonddal foglalkozott a huszadik 
századi magyar írók életművével, amilyen általában csak a hagyományok által szentesített 
klasszikusoknak jár ki. Nem akarta bevárni a múló idő mindent helyretevő, „megfellebbezhe
tetlen" ítéletét, halaszthatatlan feladatának érezte, hogy tisztázza annak az irodalomnak a 
helyét, értékét, jelenségeinek az összefüggését, amelytől ő a legtöbbet kapta, amely nemcsak 
élményt jelentett számára, de egész ízlésére és egyéniségére formáló erőként hatott. így lett 
belőle a Nyugat korának, Babits és Nagy Lajos életművének, Nagy Zoltán lírájának, Móricz 
Zsigmond életrajzának hivatott elemzője és kutatója. 

Aki tanításban, irodalomtörténetírói munkában nem áll meg a klasszikusoknál, hanem a kor
társ-irodalom értékeinek az elismeréséért küzd, abban szükségszerűen a vitatkozó hajlam érzéke 
is kifejlődik. A fiatal Kardos Pál nevére is egy jelentős vitairattal kapcsolatban figyelt fel a 
szakmai közvélemény. 1930-ban két debreceni tanár francia nyelvű könyvet írt, franciák szá
mára, a magyar irodalomról. A Párizsban megjelent könyv szerzői az ellenforradalmi korszak 
szellemében, sok elfogultsággal, a divatos faji mítosz torzításaival hozták létre ezt a könyvet, 
amely a franciák előtt csak kompromittálhatta a magyar irodalomtörténetirást. Nyomban 
a könyv megjelenése után adta ki Debrecenben Kardos László és Kardos Pál szerény hangú, de 
mégis megsemmisítő hatású közös kritikáját a gyanús vállalkozásról. Az ő munkájuk csak 
magyarul jelenhetett meg, de nem maradt visszhangtalanul. A Nyugat-ban Babits hívta fel 
a figyelmet erre a vitairatra, amely a francia nyelvű könyv szükséges revízióját magyar rész
ről kielégítően elvégezte. A polémikus mű megállapításai négy évtized elmúltával sem veszítet
ték eí aktualitásukat, sőt ez a munka egészében már mai irodalmi szemléletünk körvonalait 
jelezte. 

A Nyugat íróinak munkásságán kívül Kardos Pál behatóan foglalkozott szülővárosának, 
Debrecennek irodalmi életével is. 1947-ben feldolgozta a debreceni Ady Társaság húsz éves 
történetét. Elsősorban az ő munkájában dokumentálódik világosan az a tény, hogy abban a 
korban, amikor az ország fővárosában működő, nagymúltú irodalmi társaságok iskolai önkép
zőkörök színvonalán álltak a debreceni Ady Társaság két évtizedes működése során nemcsak 
a korszak legkiválóbb íróinak adott fórumot, de egyben országos jelentőségű, eleven szellemi 
centrum is volt. 

Nem volna helyes említetlenül hagyni a Kardos Pál munkásságáról szóló visszatekintésben 
érdeklődési körének harmadik területét sem: többször elemezte a magyar zsidóság létének és 
múltjának a kérdéseit is. A maga álláspontját ebben a vonatkozásban a legvilágosabban 1935-
ben, a Válasz hasábjain fogalmazta meg, vitázva Pap Károlynak a zsidóságról szóló röpiratá
val, amely megjelenése idején nagy vihart váltott ki. Kardos Pál szerint sem a programszerű 
és erőszakosan siettetett asszimiláció, sem a merev elzárkózás nem lehet helyes út, minden 
nagyobb közösségen belül élhetnek és működhetnek kisebb tömbök is, amelyeknek múltja 
és hagyományvilága, a maga sajátos színeivel gazdagíthatja a teljesebbet, az egészet, a nemzeti 
kultúrát. A hajdúböszörményi zsidóság múltjával foglalkozó tanulmánya, amely az 1944-es 
tragédiáig vezeti egy alföldi magyar zsidó közösség történetét, szándéka szerint nem tudomá
nyos szociografikus mű, mégis olyan kísérlet, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül a magyar 
művelődéstörténet. 

Kardos Pál legjobb munkáiban a szigorú logika, a tények tisztelete, a tárgyilagosságra 
törekvő szándék érvényesült. Napi munkánk során elsősorban ezért fogunk monográfiáihoz, 
tanulmányaihoz és vitacikkeihez vissza-visszatérni — nemcsak adatok átvétele végett, hanem 
műveinek általánosabb érvényű tanulságaiért is. 

Vargha Kálmán 

541 



Mezősi Károly 
(1907-1971) 

Leveleinek és iratainak a költő félegyházi születése mellett érvelő vaskos kötege volt kezem
ben, amikor halálhíre megérkezett. Az utolsóelőtti levél így kezdődött: „Marc. 27-én kelt 
leveledre eddig nem tudtam válaszolni. Marc. 19-től máj. 7-ig kórházban feküdtem, s még haza
érkezésem után sem adták át családom aggódó tagjai a leveledet, mert lévén ez már a második 
szívinfarktusom, minden munkától és izgalomtól óvnak. Az írógépemet eltüntették, ezért 
kézzel írom levelemet . . . " 

E pár sor talán mindennél hívebben jellemzi Mezősi Károly önemésztő szenvedélyét, tudósi 
odaadását. Egyetemi magántanár volt, tanítóképző intézeti igazgató, múzeumigazgató, de 
igazán és mindenekelőtt, ahogyan nekrológjában is ezt a címet emelte ki családja az első he
lyen: Petőfi-kutató. Erejét, idegzetét, szívét sem kímélve kitartóan ment az adatok nyomában, 
lett légyen szó a kívülálló számára bármilyen apróságról, mert Petőfi esetében a legkisebb új 
adatnak is jelentősége lehet. 

Kezdetben úgy látszott, csak a szülőhely-vita vonzza. Félegyháza ügyének lett legszívósabb, 
ám érvekben is legerősebb képviselője, aki egyedül is kitartott álláspontja mellett — sokszor 
bizony nem mindig tárgyilagos ellenfelekkel szemben is tudományos becsületességgel. Később 
aztán megmutatkozott, hogy nem lehet őt a szűkkörű polémiák keretei közé szorítani: túl a 
szülőhely-vitán, az egész Petőfi-családtörténet legjobb ismerőjévé vált. Mindaz, amit ma Petőfi 
Sándor apjának vagyoni felemelkedéséről és bukásáról tudunk — és meglehetősen sokat 
tudunk — elsősorban neki köszönhető. De itt sem állt meg. Legújabb dolgozatai már azt jelez
ték, hogy a családtörténeti vonatkozásokon is túllépve, az életrajz sőt az életmű más problémái 
is izgatják. 

Utolsó levelében is új terveiről beszélt: „Kérlek, a most küldött és a korábbiak közül a V 
betűvel megjelölt cikkeket, tanulmányokat légy szíves visszaküldeni, mert — remélem — ha
marosan szükségem lesz rájuk . . . " Reményeit már nem válthatta valóra, de azokra a tanul
mányokra csakugyan szüksége van és lesz mindenkinek, aki közelebb akar jutni Petőfi meg
értéséhez. 

A sokat emlegetett másfél százados évfordulót, amelyre annyit készült, már nem ünnepelheti 
meg. De azt legalább megérhette, hogy családtörténeti kutatásainak eddigi legnagyobb ered
ménye, fontos okmánygyűjteménye a kiadás küszöbére került, készül tanulmányainak kötete 
is. A munka, amelyet vállalt, íme, halála után sem marad abba. 

Reméljük, hogy az egyetemek és tudományos intézmények új, fiatal tudósokkal fogják erő
síteni a Petőfi-kutatóknak az utóbbi évtizedben fájdalmasan meggyérült seregét. Kívánjuk, 
hogy legyenek e fiatalok között olyanok is, akik Mezősi Károly szenvedélyével, levéltárak tit
kait ostromló hevületével és kitartásával látnak munkához. 

Fekete Sándor 
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