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Vajda Mihály

A TUDÓS, AZ ESSZÉISTA 
ÉS A FILOZÓFUS

1910: Lukács elkészült már A LÉLEK És A FORMÁK1 című esszékötetének a német vál
tozat számára átdolgozott kéziratával is. Seidler Irma öngyilkossága után, 1911 au
gusztusában ír még egy esszét A LELKI SZEGÉNYSÉGRŐL (EGY LEVÉL ÉS EGY PÁRBESZÉD) 
címmel,2 1911-12 telén viszont már állítólag rendszeres esztétikáján dolgozik, a mely - 
lyel később Heidelbergben habilitálni akar. 1914-ben kész a mű, melyet ma A HEIDEL- 
BERGI MŰVÉSZETFILOZÓFIA címen ismerünk3 (hogy ezt akkoriban Lukács és mások is 
kész műnek tekintették-e vagy sem, az már más lapra tartozik), Lukács azonban ahe
lyett, hogy megkísérelné a habilitációt, egy Dosztojevszkij-esszé megírásához fog. 
Amint azonban elkészül az első fejezettel,4 feladja az egészet, s újra a rendszeres esz
tétikán kezd dolgozni,5 hogy azután 1918-ban évtizedekre felhagyjon a rendszeres 
teoretikus munkával, és írói munkásságát a kommunista politikának rendelje alá.

Mivel kell mindezt magyarázni? S ami itt minket a leginkább érdekel: mi köze 
mindennek Heidelberghez, ahol környezete -  mindenekelőtt azok, akik ott számára 
az idő tájt mértékadók voltak -  Lukácsot elsőrangú esszéistának ismerte el, ami azon
ban a rendszeres munkára való képességét illeti, szkepszissel tekintett rá?

Márkus György L u k á c s  e l s ő  e s z t é t ik á ja 6 című dolgozatában idézi a fiatal filozó
fusnak 1911 szeptemberében íródott (tehát az első heidelbergi tartózkodását megelő
ző időből származó), Paul Emsthez intézett levelét, ahol Lukács a korabeli német kul
túrának a filozófia -  hogy úgy mondjam -  igazi szellemével szembeni értetlenségéről 
panaszkodik: „A németek számára Kant és Hegel valóban hiába élte át, hogy létezik a »szellem 
önmozgása«, hogy csak a szellemre lehet hatni -  ma Németországban ezt senki sem tudja. És nem 
is akarja tudni. Azt hiszik, megélhetnek »gyakorlati« rutinmunkájukkal. ” És már a levél elején 
levonja a maga számára a gyakorlati következtetést: „Látom, hogy mégis a tiszta »tudo- 
mányos« filozófiához űznek. ”'7 Ha az ezt követő hét-nyolc -  alkotói szempontból rendkívül 
termékeny -  évben Lukács ide-oda kapkodását ennek a megjegyzésnek a fényében 
akarjuk magyarázni, akkor feladatunk végtelenül egyszerűnek tűnik. Minthogy ha
bilitálni akart valamelyik német egyetemen (Freiburg és Heidelberg jöhettek szóba; 
Heidelbergben azonban több és jobb kapcsolata volt, így majdnem magától értetődő
nek tűnt, hogy ez utóbbi helyen fog kísérletezni), alkalmazkodnia kellett az említett 
„gyakorlati rutinmunkaszellemhez”, azaz fel kellett hagynia az esszéírással, s „tudomá
nyos” filozófiát kellett művelnie. Az a kézirat tehát, amelyet Márkus György 1974-ben 
A HEIDELBERGI MŰVÉSZETFILOZÓFIA (1912-1914) címen adott ki a hagyatékból, en
nek a filozófusra kényszerített alkalmazkodásnak első eredménye lenne. Éppen ilyen 
egyszerű lenne továbbá pszichológiai magyarázatát adni annak, hogy 1914-ben miért 
adja fel a rendszeres mű befejezésére vonatkozó tervét. A világháború kitörése -  amely 
nemcsak a világtörténelemnek, hanem Lukács személyes sorsának is új irányt szabott 
-  evidens magyarázattal szolgálna arra a tényre, hogy felhagy ezzel a számára idegen 
és kellemetlen tevékenységgel, s visszatér az esszéformához,8 hogy azután 1916-ban
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-  Budapestről visszatérvén Heidelbergbe -  ismét hozzáfogjon rendszeres esztétikájá
nak vagy művészetfilozófiájának kidolgozásához. Mégsem mondott le véglegesen a 
szándékáról, hogy Heidelbergben habilitáljon. Ha pedig habilitálni akart, akkor szóba 
sem jöhetett, hogy ezt valamifajta esszével, illetve esszéjellegű művel tegye. Elegendő 
csupán Max Weber véleményét idézni: „Haőszinteakaroklenni, el kellmondanomvalamit. 
Egy nagyon jó barátja -  szóval: Lask -  azon a véleményen volt: »született esszéista, nem fog 
megmaradni a szisztematikus (szakszerű) munkánál; ezért nem kellene habilitálnia. Az esszéista 
persze egy hajszállal sem kevesebb a szakszerű szisztematikusnál -  talán éppen ellenkezőleg! -  De 
nem való egyetemre, és nem tenne jót sem a cégnek, sem pedig, ami még fontosabb, saját magá- 
nak«. Annak alapján, amit annak idején felolvasott nekünk esztétikája ragyogó töredékeiből, én 
élesen ellentmondtam ennek anézetnek. És mivel hirtelen élkanyarodása Dosztojevszkij felé ennek 
a [laski] nézetnek látszott igazat adni, gyűlöltem ezt a munkáját, és gyűlölöm ma is. Mert 
alapjában véve nekem is ez a véleményem. Ha önnek valóban kibírhatatlan kín és gátlás, hogy 
egy szisztematikus művet befejezzen, és közben máshoz ne fogjon -  akkor nehéz szívvel, de azt 
tanácsolnám: hagyja a hahilitációt. Nem azért, mert »nem érdemli meg«. Hanem mert nem hasz
nál önnek, és végső soron a diákoknak sem, a legmélyebb értelemben. Akkor más a hivatása. ” 9

A történet azonban egyáltalán nem látszik ilyen egyszerűnek és egyértelműnek. 
Egyrészről semmiképpen sem magától értetődő, hogy Lukács a filozófiai szisztemati
kát, a rendszeres művészetfilozófiát azonosította volna a gúnnyal emlegetett „»tudo- 
mányos« filozófiával”. Amint majd még látni fogjuk, nagyon is lényeges nyilatkozatai 
utalnak arra, hogy az volt az ambíciója: maga mögött hagyja az esszéizmust, és rend
szeres filozófiát alkot. Mint már mondottam: az ötletnek, hogy megírjon egy rend
szeres művészetfilozófiát, tulajdonképpen semmi köze sem volt a habilitáciőhoz. A 
művészetfilozófia első fejezete már Firenzében elkészült.10 1916-ban, amikorújra dol
gozni kezdett művén, persze már habilitációs írásként kezelte azt, s a lehető leggyor
sabban be kívánta nyújtani.

Másrészről viszont, bármilyen rossz volt is a véleménye Németország szellemi álla
potáról,11 a szemében Weber és Lask semmiképpen sem voltak ennek a kicsinyes szel
lemnek a képviselői. Lukácsnak amaz ismételt kísérleteit, hogy egy rendszeres eszté
tikát tető alá hozzon, Heller Ágnes éppenséggel abból eredő frusztrációval magyaráz
za, hogy „csak” esszéista, nem pedig rendszerező tehetséggel rendelkezett. Lukács 
igyekezete és kudarcai Heller szerint abból fakadnak, hogy a filozófus magáévá tette 
a tudományos filozofálás követelményeit, jóllehet azoknak semmiképpen sem volt ké
pes eleget tenni. „Lukács képtelen volt kimondani: a filozófiai esszék iránt van tehetségem, 
ezért én ezt fogom művelni, s csináljanak bármit is a többiek, nem tartozik rám.5,12

Nem hinném, hogy el kellene döntenünk -  szerintem nem is lehet eldönteni -  a 
kérdést, vajon Lukács számára a rendszeres munka valami rákényszerített nyűg volt, 
amihez alkalmazkodni akart, vagy, éppen ellenkezőleg, valamiféle eszmény, amelyhez
-  úgy érezte -  nem tud felnőni. Mindkét -  nagyon is különböző -  motívum játszhatott 
bizonyos szerepet. Amúgy is egy másik kérdés tűnik számomra fontosabbnak. Egy 
olyan kérdés, amely nem egyszerűen Lukács szellemi biográfiájára, hanem Heidel- 
berg szellemi légkörére s azon túl a német filozófiai fejlődés állapotára vonatkozik. A 
kérdés így hangzik: valóban egyszerűen csak arról lenne itt szó, hogy képes-e Lukács 
egy problémának türelmes rendszerességgel utánajárni, a „professzori céh” szabályait 
követni? Kötve hiszem. Szó van itt tartalmi kérdésekről is, a filozófia státusáról is, arról, 
hogy vajon egyáltalában lehetséges-e a filozófiát tudományként művelni; így az adott 
esetben tényleg egyértelmű és megnyugtató választ adni arra a kérdésre: „Műalkotá
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sok vannak, miként lehetségesek?” -  ami egyben azt is jelentené, hogy egy valamikép
pen beteljesült kantianizmus lenne a filozófia végső szava. Vagy éppen ellenkezőleg: 
tudomásul kell vennünk, hogy a megismerés és valamennyi más „tételezés” végső fel
tételeit illető kérdés nem megoldható, azazhogy a tudomány és az a racionalista világ
kép, amely a világ varázslattól mentessé tételén nyugszik, más világképekkel szemben 
semmiféle előjoggal nem bír.

A dolog iróniája, hogy a „szerény céhes munkát” követelő Max Weber végső soron 
arról van meggyőződve, hogy a „végső kérdések” nem megoldhatók, míg Lukács a 
„gyakorlati rutinmunkát” azért utasítja vissza, mert „a filozófia végső kérdéseit” kívánja 
megoldani. Mindaddig, amíg nem érezte képesnek magát arra, hogy előálljon e meg
oldással, legalább a megoldás irányát szerette volna jelzésszerűen megadni. Ez pedig 
az esszét jelentette a számára. Megvagyok győződve arról, hogy a megváltás, a szilárd 
bizonyosság iránti leküzdhetetlen vágytól űzött Lukács sohasem adta fel azt a lehető
séget, hogy ráleljünk racionális tudásunk szilárd alapjaira. Számára az esszéforma va
lami ideiglenes, pontosabban átmeneti forma volt -  a végső, szilárd igazsághoz vezető 
úton. Ezzel szemben Max Weber, aki a végső metafizikai kérdések „megoldhatóságát” 
illetően teljesen szkeptikus, s ennek megfelelően egy „igazán emberi társadalom” le
hetőségét illetően nagyon pesszimista volt, meg akarta tiltani az irracionálissal folyta
tott veszélyes játékot legalább azon a területen, ahol a ház urának tarthatta magát. Az 
egyetem falai, egy olyan institúció falai között, melynek a racionálisan megismerhetőt 
kell szolgálnia, nem akarta és nem tudta megtűrni az esszéistát: a prófétát. Gyűlölnie 
kellett tehát A REGÉNY ELMÉLETÉ-t: ez a mű heidelbergi körének legzseniálisabb ifjú 
tagja és az egyetem mint institúció közé állott. Talán már sejtette: semmi sem tudja 
majd Lukácsot visszatartani attól, hogy hamis prófétává legyen.

A heidelbergi Lukács-történetnek ezt az interpretációját persze nem lehet direkt 
módon bizonyítani. Hogy azonban legalább hihetővé tegyem, szeretném itt a követ
kezőket tárgyalni: 1 .Lukács az esszéről, 2. Max Weber a tudományról, 3. A habilitációs 
írás első fejezete első és második variánsának összehasonlítása.

I. Heidelberg előtt: Mi az élet, az ember és a sors

Lukács első esszékötetének, A LÉLEK És A FORMÁK-nak az előszava egy levél. A szerző 
levele legjobb barátjához, az esszék német fordítójához, Popper Leóhoz szól. Az írás: 
levél az esszéről, a kísérletről. Ez is a címe: Levél a KÍSÉRLETRŐL.13 Lukács itt min
denekelőtt a tudomány és a művészet megkülönböztetésére tesz kísérletet, hogy e 
megkülönböztetésen keresztüljusson el azután az esszé jellemzéséhez. „A tudományban 
a tartalmak hatnak ránk, a művészetben a formák; a tudomány tényeket és azok összefüggéseit 
nyújtja a számunkra, a művészet ezzel szemben lelkeket és sorsokat. Itt elvi különbségek vannak, 
és nincsenek pótlások és átmenetek. És ha kezdetben, a differenciálatlan korokban együtt van 
még, és elválaszthatatlanul tudomány és művészet (és vallás és etika és politika), mihelyt külön
vált a tudomány, értékét vesztette minden előkészítője. Csak ha valami minden tartalmát feloldotta 
a formában, és így tiszta művészetté lett, csak akkor következhet be, hogy már nem lehet feleslegessé; 
akkor azonban egykori tudományossága teljesen feledésbe merül és jelentőség nélkül való lesz.

Tehát van művészet-tudomány; és van az emberi temperamentumoknak egy másfajta meg
nyilvánulása, mely megjelenési formának rendesen szintén a művészetről való írást választja. 
Csak rendesen, mondom, mert sok írás van, ami ugyanezekből az érzésekből nőtt, és mégsem érinti
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az irodalmat és művészetet; mely ugyanazokat a kérdéseket teszi fel az élethez% mint minden kri
tikának nevezett írás, csak éppen egyenesen az élethez fordul velük, és nem kell neki irodalom és 
művészet mint közvetítő. És éppen a legnagyobb, a legtökéletesebb esszéisták írásai ilyenek: Platón 
dialógusai és középkori misztikusok írásai, Montaigne Esszéi , valamint Kierkegaard imaginá- 
rius naplói és novellái. ”14 Van tehát először is a tudomány. Tényekkel és azok összefüg
géseivel foglalkozik. Ez a foglalatosság nem érinti tehát a lényegiségeket. A tudo
mányban minden esetleges. A tények ugyanis nem kényszerítő erejűek: egészen má
sok is lehetnének. Van azután, másodszor, a művészet. A tiszta művészetben minden 
tartalom feloldódik a formában. „Csak ha valami minden tartalmát feloldotta a formában, 
és így tiszta művészetté lett, csak akkor következhet be, hogy már nem lehet feleslegessé, akkor 
azonban egykori tudományossága teljesen feledésbe merül és jelentőség nélkül való lesz. ” A „mű
vészet [...] lelkeket és sorsokat” nyújt a számunkra. Ha a két állítást összevetjük, azt kell 
mondanunk: A művészet, de csakis a művészet képes arra, hogy túllépjen az emberi élet eset
legességein és tényszerűségein, s megmutassa a lényegit, a sorsszerűt. A tudományosságot, a 
tényszerűséget el kell felejtenünk, ezeknek el kell veszíteniök jelentőségüket, hogy a 
lelkileg lényegi, a sorsszerű világosan álljon előttünk. A tudomány fejlett formáitól 
nincs is többé átmenet a művészethez. Harmadszor van a művészet-tudomány. Lukács 
itt ezt nem elemzi, ha azonban a tudomány mint olyan meghatározása erre is érvényes, 
akkor a művészet-tudománynak a már tiszta formába emeltet kell világunk valamifajta 
tényeként, valamifajta esetlegességként felfognia. A művészetről azonban lehet olyan 
formában is írni, hogy az ne legyen többé tényszerűségnek tekinthető. Ez, negyedszer, 
a kritika, az irodalom- és a művészetkritika. Talán valamifajta művészetről szóló mű
vészet, olyaténvaló írás művészetről és irodalomról, hogy ne kezeljük többé azokat 
pusztán a világ tényeiként, hanem ők maguk is feloldódjanak a formában. S van, ötöd
ször, az esszé, „mely ugyanazokat a kérdéseket teszi fel az élethez, mint minden kritikának ne
vezett írás, csak éppen egyenesen az élethez fordul velük, és nem kell neki irodalom és művésziét 
mint közvetítő”. A dolog fogalmilag minden, csak nem egyértelmű: vagy kritikaértel
mezésem hamis, s a kritika talán mégis valami más, mint művészet a művészetről, vagy 
pedig hiányzik még valami, ami az esszét -  ezt az így vagy úgy, de művészetszerűt -  
a szorosabb értelemben vett művészettől (ahol lé lekről és sorsról van szó) megkülön
bözteti. A példák azonban segítenek: esszék Platón dialógusai, a misztikusok írásai, 
Montaigne Esszéi, valamint Kierkegaard imaginárius naplói és novellái. Az esszé te
hát egyfajta művészeti műfaja a filozófiának, amely a szorosabb értelemben vett művé
szettel valamifajta rokonságot mutat fel. S úgy tűnik, nem kevésbé értékes egyéb filo
zófiai műfajoknál, melyeket Lukács itt nem említ. Ha valamifajta támpontra akarunk 
találni, figyeljünk fel a következő kifejezésre: „[...] az emberi temperamentumoknak eg  
másfajta megnyilvánulása. ” Ehhez a másfajta megnyilvánuláshoz tartozik a kritika és az 
esszé. Ez rendesen a művészetről való írást választja megjelenési formának. Ha viszont 
ugyanezzel a temperamentummal közvetlenül -  irodalom és művészet mint közvetítő 
nélkül -  az élet felé fordulunk, akkor esszéisták vagyunk. Az eddigieket összefoglalva 
azt mondhatjuk talán: eddig a viszonyulásnak három fajtája soroltatott fel. Először is 
adva van a tudomány, amely az -  esetleges -  tényeket és összefüggéseiket mutatja fel 
nekünk; méghozzá olyan módon, hogy itt nincsenek pótlások és átmenetek, ahonnan 
ugyanis nem vezet el semmi a viszonyulás más módjaihoz. Azután van művészet, 
amely a tartalmakat, a lelkek és a sorsok területére tartozó tényeket és összefüggéseiket 
a tiszta formába emeli. Van végül az esszé, amely alapjában véve ugyanezt teszi, csak
hogy talán mások a tartalmak, amelyeket a tiszta formába emel. És valóban: „[...] van
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nak élmények, amiknek nincsenek kifejező gesztusaik, és amik kifejezés után vágyódnak mégis. 
És az eddig elmondottakból kiveszed bizonyára, hogy mik és milyenek ezek az élmények. Az intel- 
lektualitás, a fogalmiság ez, mint szentimentális élmény, mint közvetlen valóság, mint spontán 
lételv; a világnézet a maga meztelen tisztaságában, mint lelki szenzáció, mint motorikus ereje az 
életnek. A közvetlenül feltett kérdések: mi az élet? mi az embert mi a sors? De csak mint kérdések, 
mert a felelet itt sem felelet igazán, nem »megoldásokat« hozó, mint a tudományban vagy mint 
-  magasabb szinten -  a filozófiában, hanem szimbólum, sors, tragédia, csakúgy, mint bármely 
költészetben.5,15

A dolog tehát, ügy tűnik, a következőképpen fest: az esszé mégiscsak egyfajta mű
vészet, ahol is a lelkek és sorsok helyett az intellektualitás, a fogalmiság mint szenti
mentális élmény, mint közvetlen valóság, mint spontán lételv emelődik formává (most 
már újból érthetjük a kritikát is művészetnek: a kritikában a művészet mint élmény, 
mint spontán lételv lesz formára emelve); mindent lehet azonban tudományosan is ke
zelni, mint tényt, illetve mint a tények szintjén lévő összefüggést. Ebben az esetben 
művészet helyett pszichológiával, kritika helyett művészettudománnyal, esszé helyett 
pedig megint pszichológiával van dolgunk: a pszichologizmussal a filozófiában.16 Tisz
tább magasságokban azután mindez feldolgozható valóban filozófiailag is. Most még 
azonban valami középső szinten mozgunk (hogy szabad-e ezt mondanunk, nehéz kér
dés: a tudománytól ugyanis -  tudjuk -  nincsenek átmenetek), ahol nincsenek „meg
oldások”, csak kérdések mint feleletek: szimbólum, sors, tragédia. Itt talán a legfon
tosabb: az esszé szintjén is vannak válaszok. Ezek a válaszok azonban „csak” kérdések, 
abban az értelemben, hogy nem „megoldások”. És megoldások nélkül minden csak 
szimbólum és sors és tragédia. Minden abba az irányba mutat, hogy itt -  annak elle
nére, amit Lukács a filozófia tisztább magasságairól mond -  nem valamifajta „filozófiai 
műfaj” személyes megválasztásáról van szó, nem az esszéista vagy éppen a filozófus 
tehetségéről (csak nem hihetem, hogy Lukács számára Platón „kisebb” lett volna Arisz
totelésznél, Montaigne „kisebb tehetségű” filozófus Descartes-nál, Kierkegaard He
gelnél!). Minden valószínűség szerint a világhoz való viszonyulás módjáról van szó. Ez már 
majdnem egyértelművé lesz, amikor Lukács az esszéista iróniáját elemzi. Esszé -  kí
sérlet -  a szó egyfajta szerénységre utal. De már magát a szerénységet is ironikusan 
éljük meg. „Mert gőgös udvariasság ennek a szónak egyszerű szerénysége. Ironikusan inti le 
saját gőgös reményeit a végső pontok megközelítéséről.”1*1 Ezek után Lukács a platóni dialó
gusok iróniáját elemzi, hogy végül is azt állítsa: az újabb esszéistáknál is rátalál erre 
az iróniára. „És nagy, modern esszéisták óriási tudományos apparátusában (csak Weiningerre 
emlékeztetlek) ugyanezt az iróniát érzem, és csak másfajta megnyilvánulását másoknak -  Dil- 
theynek például -  finoman óvatos tartózkodásában. ”18 Az irónia: távolságtartás az ábrázolt
tal szemben, tudatos távolságtartás a tényékhez, egyfajta majdnem-frivolitás, amely 
prioritást ad a szempontnak, a fogalomnak a látottakkal szemben. „ És nem érzed-e, milyen ked
ves és megható irónia, hogy amikor egy ilyen vágy teljesül, amikor egy nagy kritikus beleálmodja 
a mi vágyainkat korai firenzei festményekbe vagy görög szobrok torzóiba, és elhozza onnan azt, 
aminek mi máshol hiába kerestünk formát, hogy akkor a tudományos kutatás új eredményeiről 
beszél, új adatokról, új módszerekről, régi adatok új elrendezéséről? Adatok mindig vannak, és 
mindig bennük van minden, de minden időnek más görögök kellenek, és más középkor, és más 
reneszánsz. ”19 Ez a távolságtartó, majdnem frivol látásmód azonban mégiscsak nagyon 
problematikus Lukács szemében. Már Szókratésznál is problematikus volt: „És Szók
ratész [...] kimondja a hozzá hasonló emberek örök ideálját, amit sohasem fognak megérteni sem 
a töretlenül emberien érzők, sem a lényük legmélyén poéták, azt, hogy ugyanannak az embernek



700 •  Vajda Mihály: A tudós, az esszéista és a  filozófus

kell írnia a tragédiákat és komédiákat. Hogy szempont dolga a tragédia és komédia: a kritikus 
kimondta itt legmélyebb életérzését, a szempont, a fogalom prioritását az érzés felett, a leg
mélyebben görögellenes gondolatot, amit csak elképzelni lehet. ”20 A problematikus tehát a 
szempont, a fogalom prioritása -  nem a tényekkel, hanem az érzéssel szemben.21 Egy
fajta frivol intellektualizmus az, amit itt az esszéista az esszéista szemére vet.22 „[...] ha 
egyszer egy gondolkodási mód problematikussá vált -és ez a gondolkodásmód s annak ábrázolása 
nem is vált problematikussá, hiszen mindig is az volt akkor az üdvösség mindenfajta probléma 
esetében csakis a kérdésesség legvégső kiélezettségéből, egyfajta radikális az úton végigmenésből 
származhat. ”23 Nincsen más út, csakis az esszéistáé -  hiszen a tudomány szóba sem jö
het, a tényéktől nem vezet út a lényegiségekig. Megoldásokról pedig a tudományban 
szó se essék -  mindaddig, amíg el nem jő a filozófus, akinek saruját megoldani sem 
érdemes az esszéista. „Az esszéista egy Schopenhauer, aki a Parergát írja, arra várván, hogy 
eljöjjön az ő (vagy a-más) országa mint akarat és képzet: ő a Keresztelő, aki kivonul a pusztába, 
hogy ott hírt adjon arról, akinek el kell jönnie, arról, akinek ő nem érdemes saruját sem megoldani 
[...] Az előfutár tiszta típusa, s nagyon kérdésesnek tűnik, hogy az ilyen önmagában, tehát az 
általa megjövendöltek sorsától függetlenül, egyáltalában igényt tarthat-e értékre és érvényesség
re. ”24 Lehetetlen nem látni, hogy a megoldás itt megváltás -  Lösung ist Erlösung -, 
hogy itt műfajok és műnemek csak azért játszanak szerepet, mert ők a viszonyulás 
formái, „hozzárendelt, zugerechnetes” formái. Lehetetlen nem látni, hogy itt a kizök
kent időről van szó, ahol az esszéista csupán a kizökkent idő hírnöke, s a filozófus és 
csakis a filozófus az, aki megváltó lehet, aki arra született, hogy a kizökkent időt hely
retolja. „Az esszé nyugodtan és büszkén állíthatja szembe a maga töredékességét a tudományos 
egzaktság kis beteljesültségeivel és az impresszionista frissességgel, de legtisztább megvalósulása, 
legerőteljesebb célba érkezése is erőtlenné lesz, ha megjött a nagy esztétika.5,25 A nagy esztétika? 
Már hogyan lenne a nagy esztétika megváltás? Hiszen kétség sem lehet felőle, hogy a 
megváltásról van szó! Irónia? Persze. Az esszéisták mindig ironikusak. Vagy a nagy 
esztétika, vagy a lényegtelenbe való belehullás apokalipszise. Nem feledkezhetünk 
meg róla, hogy Lukács egész életművében csak egyetlen rövid pillanat volt, ahol az 
esztétika mint megváltópótlék nem állt a középpontban. A T örténelem és osztály- 
tudat történelmi pillanata, amikor is az e világi gyakorlati megváltás pusztító hité
ben élt.

Hogy mit értett akkoriban Lukács esszén, az most már alapjában véve világosnak 
tűnik. Az ugyanis világos már, hogy az esszéforma a világhoz való sajátos viszonyból 
fakad. Mi határozza meg ezt a viszonyulást -  ezt azonban még alapjában véve nem 
tudjuk. A mondottak után talán azt állíthatnánk, hogy három lehetőség van. Lehet 
az esszé annak terméke, hogy szerzője képtelen előrenyomulni a megoldásokhoz, 
hogy hiányzik a talentuma vagy éppen ehhez szükséges jelleme (emlékezzünk csak 
arra, hogy Lukács temperamentumról beszél!). Vagy az határozza meg az esszéfor
mát, hogy a szerző egy bizonyos pillanatban külső okokból nem képes rá, vagy éppen 
elvesztette képességét arra, hogy megalkossa az abszolút rendszert. Végezetül: lehet, 
hogy minden a korból adódik, a kizökkent időből. Vannak talán olyan korszakok, 
amelyekben nem lehetséges filozófia.

Nos, 1912 őszéről van Lukácsnak egy levele, amely világos választ ad kérdésünkre. 
A levélben Lukács Margarete Susmann-nak A LÉLEK És A FORMÁK-at illető kritikájára 
válaszol. „Ön [...] jellemvonást csinál abból a helyzetből, amelyben a könyvet írtam, vagy abból 
a helyzetből, amelyben ilyen könyvek íródnak. A végső, feloldhatatlan lezárás hiánya a kétség- 
beesés a könyvben, de -  legalábbis ma úgy érzem -  a távolban néhányszor mégiscsak feltűnik.
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Ön ezt a célt elérhetetlenként fogja fel, és elérhetetlenségét történetfilozófiai »faktumként«, korunk 
jellemzőjeként. Előttem (abban az időben is, amikor a kezdő és befejező esszét írtam) a cél feltét
lenül elérhetőként és elérendőként állt. Ha mégsem érném el, ez nem olyan »faktum« volna, ame
lyikből következtetéseket lehetne levonni a metafizikai érzés lényegére vonatkozóan, hanem ítélet 
rólam (és csak rólam), a filozófiához való el nem hívaíottságomról. ” 2 6

Ha egyszerűen csak az esszéformáról szeretnénk tudni, hogy vajon azt a személyes 
képtelenség vagy a történelmi konstelláció határozza-e meg, akkor a mondottak már 
elegendők is lennének. Lukács úgy véli, az esszé szerzőjének arra való képtelenségéből 
ered, hogy megragadja az abszolútat.27 Ami azonban itt engem a leginkább izgat, arra 
kényszerít, hogy folytassam az idézetet: mennyiben az ember a végső, mindent eldöntő 
kérdésre való választ elutasítja, amivel minden kategóriánk elvesztette valóban konstitutív jelen
tését, és minden, amit a Felettünk és Rajtunk Kívül levőről kijelentünk, bennünk marad, reflexív 
lesz, az ember elveszíti a fogalmak szigoráért való döntőfelelősséget, amit csak az abszolút rend
szerbe való hierarchikus besorolás nyújthat. Nincs olyan, amit ezekben az esszékben meg ne pró
báltam volna, hogy elkerüljem ezt a veszélyt. Minden -  látszólag -  nagyon is szubjektív, »költői«, 
töredékes mozzanat abból a törekvésből fakadt, hogy egyértelmű, éles és felelősségteljes lehessek -  
anélkül, hogy a kiteljesedett rendszer magától értetődő felelősségével rendelkeztem volna, rendel
keztem volna már. És az esszéisztikus forma etikája a kétségbeesés, amely e formának ebből az 
ősi kettősségéből adódik. ”28 Ha valaki egyszer már úgy véli, hogy a cél, a fogalmak szigora, 
a „megoldás” mindenképpen elérhető, akkor felelőtlenség, ha az esszé kétségbeesését 
nem akarja meghaladni. Ezért volt Lukács számára Heller Ágnes álláspon(ja -  hogy 
ugyanis Lukácsnak azt kellett volna mondania: „a filozófiai esszék iránt van tehetségem, 
ezért én ezt fogom művelni, s csináljanak bármit is a többiek, nem tartozik rám” -  elfogadha
tatlan. Nem szabad megfeledkeznünk róla: az esszé nem más, mint az álláspont, a fo
galomprioritása az érzéssel szemben, amit sem az 1912-es Lukács, sem Heller nem tudnak 
tolerálni. Csak ha mindezt figyelembe vesszük, csak akkor tudjuk magunknak meg
magyarázni Lukács Dilthey-nekrológjának kegyetlen hidegségét: „Így egész életén ke
resztül a pszichológiai »élmény«-fogalommal operált mint centrális fogalommal -  egy zavaros és 
minden teherbíró és rendszerépítő képesség nélküli fogalommal. Így lett a filozófus DiUheyből 
esszéista. És ha sírjánál megsiratjuk az utolsó finom és nagystílű német esszéistát -  már életében 
megsirattuk egy filozófus elpusztulását, eg  kitűnő emberét, akit a rossz kor, amelybe született, és 
amelytől nem bírta emancipálni magát, pusztított el. ”29

II. A heidelbergi találkozás után:
A tudomány mint hivatás -  A tudomány hivatása

Weber két 1919-es előadását, A TUDOMÁNY MINT HlVATÁS-t és A POLITIKA MINT Hl- 
VATÁS-t szinte Lukács 1912 és 1919 közötti útjára való reakcióként is felfoghatnánk: 
A tudomány mint HlVATÁS-t egyenesen válaszként Lukács Levél a kísérletről cí
mű esszéjére. Bizonyítani nem tudnám, hogy Weber olvasta Lukács esszéjét, jóllehet, 
ezt nemcsak kizárni nem lehet, hanem tulajdonképpen nagyon is valószínű.30 Az vi
szont valószínűtlennek látszik, hogy Weber, amikor 1919 elején a két előadást tartotta, 
ismerte volna már Lukács kommunista „karrierjét”. Jóllehet, még ezt sem lehet ki
zárni. Legyen azonban bárhogy is, semmiképp sem tudom kiverni a fejemből a gon
dolatot: Weber már korábban megsejtette, hová vezet Lukács útja.

Amit Weber A TUDOMÁNY MINT hivatás című híres előadásának részletes elem
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zésével meg szeretnék mutatni, az a következő: Max Weber ellenszenve az esszéista 
Lukáccsal szemben egyáltalában nem azon alapszik, hogy azt gondolta volna: a tudós 
megélhet és meg kell hogy éljen „»gyakorlati«mtinmunkájával”. Kimondta ezt vagy sem, 
Lukács esszéizmusával szembeni ellenszenvében valamifajta félelem rejlett a démoni- 
kustól, aminek létét tagadni, amit az életből kirekeszteni nem akart, a tudománytól -  
legalább az egyetemről -  azonban távol szeretett volna tartani. Igen nagyra becsülte 
Lukács talentumát, amint azt a már idézett levelek is tanúsítják. Ez a tehetség azonban 
félelemmel töltötte el. Nem azért, mintha szerinte Lukácsnak képesnek kellett volna 
lennie a „»gyakorlati«rutinmunkára” is, s nem is azért, mintha a rendszerezőt önmagá
ban magasabbra értékelte volna az esszéisztikusnál.31 Hanem mert az esszéista kép
telen a követelményt teljesíteni, melyet a tudósnak teljesítenie kell: a szükséges önfegyel
met magára kényszeríteni. Az esszéista nem elég bátor, hogy belássa: a „végső kérdések” 
szigorú-racionálisan meg nem oldhatók. Weber jól értette Lukácsot: az esszé nem ad 
megoldást a végső kérdésekre. De e kérdéseket csak azért hagyja nyitva, mert az 
esszéista-akár személyes, akár történeti-szociális okokból -  „még” nem talált rá a meg
oldás-megváltásra. Szeretném még egyszer hangsúlyozni: két diametrálisan ellentétes 
világfelfogás harcáról van itt szó, nem pedig a szűk céhes szempontok harcáról „a szel
lem önmozgása” ellen. Hogy a végeredményt előlegezzem: Max Weber számára Lu
kács a maga esszéizmusával azok közé tartozott, akik korunk sorsát nem tudják és nem 
akaiják elviselni. „Korunknak, a világ racionalizálása, intellektualizálása, varázslat alól való 
feloldása korának az a sorsa, hogy éppen a végső és legmagasabb rendű értékek húzódtak visz- 
sza a nyilvánosságból, mégpedig vagy a misztikus élet világ mögötti birodalmába, vagy az egyének 
egymással való közvetlen kapcsolatainak testvériségébe. ” „Aki a kornak ezt a sorsát nem tudja 
férfiason elviselni, annak ezt kell mondani: térjen vissza inkább hallgatva, a szokásos nyilvános 
renegát-reklám nélkül, egyszerűen és szerényen a régi egyházak szánóan kitárt karjai közé. ”32

Lukács más utat járt. Minthogy a kornak ezt a sorsát nem tudta férfiasán elviselni, 
a Weber szemében lehetetlent kísérelte meg, azt, hogy elméletileg megfogalmazza a 
választ a végső, mindent eldöntő kérdésre, s így meghaladja az esszéisztikus forma 
kétségbeesett etikáját. Miután ez nem sikerült neki -  a nagy esztétikamegváltás még
sem jött meg -, nem valamelyik régi egyház szánóan kitárt karjai közé tért vissza, 
hanem egy új egyház, egy olyan egyház harcosa lett, amely az e világi megváltásra 
törekedett. Az eredmény -  itt bennünket mindez csak művének színvonalát és ér
tékét tekintve érdekel -  ismeretes. Talán csak ettől akarta Weber Lukácsot vissza
tartani?33

Van egy hely az előadásban, ahol úgy tűnik, mintha Weber számára mégiscsak a 
fent emlegetett céhszerű lenne a döntő, mintha az lenne a véleménye: „Ha nem tudod 
magadra erőltetni a céh szűk szabályait, akkor lehetsz akármekkora zseni, nem ké
rünk belőled.” Mintha Weber beállítottsága a középszert támogatná. De erről szó sin
csen. A legcsekélyebb mértékben sem tekintette kellemes ténynek, hogy a tudo
mányban a legkülönfélébb és megszüntethetetlen okokból gyakran a középszert tá
mogatják.34 Csakhogy amikor a tudomány iránti belső elhivatottságról kezd beszélni, 
mégis úgy látszik, mintha a modem tudományban nélkülözhetetlen specializáció azt 
jelentené, hogy szemellenzőt hordunk. „A tudományos munkás azt az életben egyszer és 
talán többé sohasem fellépő teljességérzést, hogy itt valami olyasmit csináltam, ami tartós lesz, 
csak szigorú specializációval szerezheti meg. A valóban végérvényes és becsületes teljesítmény ma 
minden esetben szakteljesítmény. Aki tehát nem képes kifejezetten egyoldalúvá válni [a német 
eredetiben: Aki tehát nem képes egyszer legalább, hogy úgy mondjam, szemellenzőt
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venni -  V. M.] és elmerülni abban a képzetben, hogy lelkének sorsa attól függ, helyesen értel
mezi- e azt, éppen ezt a fordulatot ennek a kéziratnak ezen a helyén, az csak maradjon távol a 
tudománytól. ”35

Úgy látszik, mintha Weber számára is a „»gyakorlati« rutinmunka” lenne a döntő, 
mintha éppen ez a rutinmunka képezné a tudomány lényegét. Észre kell azonban 
vennünk az idézett szövegben az „egyszer legalább” szavakat. Weber nem azt mondja, 
hogy a tudományos munkás munkája során szemellenzőt kell hogy hordjon. Weber 
azt mondja: a tudományos munkásnak meg kell hogy legyen a képessége, hogy a rész
letekben szakszerűen elmerüljön, sőt hogy ezt szenvedéllyel tegye. E nélkül a képesség 
nélkül nem lehet tudományos munkás, úgy valahogy, ahogy senki sem lehet festő 
anélkül, hogy ne lenne képes „természetimen” ábrázolni valamit. A szakszerű részlet- 
munka iránti szenvedély azonban önmagában nem vezet eredményre. Ez csak egyik 
előfeltétele annak, hogy az, ami döntő, az „ötlet” érvényesülhessen. Az utóbbinak a 
tudományban „[...] -  ezt [...] sokszor nem látják -  nincs kisebb szerepe, mint a művészet terü
letén”. 36 De: „Az ötlet nem pótolja a munkát. S másfelől a munka ugyanúgy nem pótolhatja 
vagy nem kényszerítheti ki az ötletet, mint a szenvedély. 5,37 Munka; a részleteken való munka 
iránti szenvedély; ötlet. A tudósnak ezenkívül természetesen „személyiségnek” is kell 
lennie -  de ami a tudós személyiségét teszi, az megint csak nem különbözteti meg őt 
senkitől, aki valami jelentősei akar és képes létrehozni -  bármiben is. „»Személyisége« 
tudományos téren csak annak van, aki kizárólag az ügyet szolgálja. És nemcsak a tudomány 
területén van ez így.38 Nem ismerünk nagy művészt, aki valaha is mást tett volna, mint hogy az 
ügyet szolgálta és csakis azt. [...JA politikában sem más a helyzet. ”m Mindaz, amit eddig fel
soroltunk, fontos, de nem megkülönböztető jegye a tudománynak mint hivatásnak; 
mindez nem különbözteti meg a tudományt a művészettől vág)' a politikától. Ami a 
tudományt mint hivatást minden más hivatástól, különösen a művészettől és a politi
kától megkülönbözteti, az két dolog. Egyrészt tisztában kell lennünk azzal, hogy a tu
domány a szellemi produkció egyetlen olyan területe, ahol haladásról beszélhetünk. 
„A művészettel közös eme feltételekkel [...] szemben áll egy olyan mozzanat, amely munkánkat [a 
tudományos munkás munkáját -  V. M.] mélyen megkülönbözteti a művészi munkától. A 
tudományos munka a haladás része. ” „Ez a tudomány sorsa, sőt ez a tudományos munka ér
telme, ennek van alárendelve, és ezt szolgálja, egészen sajátos, valamennyi többi -  ugyanennek 
a törvénynek alávetett -  kulturális elemtől eltérő értelemben: minden »tökéletes« tudományos al
kotás új »kérdéseket jelent, és azt akarja, hogy felülmúlják és elavuljon,”40 Ez a pont szem
pontunkból már önmagában is fontos: minthogy a tudományban van haladás, bizo
nyos idő elteltével még a legnagyobb tudományos felfedezések is puszta tudomány- 
történeti érdekességekké lesznek. A nagy esztétika egyáltalában nem létezhet tehát. 
Ez azonban mégis csupán mellékes körülmény. Ami itt fontosabb, a második dolog, 
az a következő: „A tudományos haladás az egyik eleme, éspedig a legfontosabb eleme annak az 
intellektualizációs folyamatnak, amelynek az ember évezredek óta alá van vetve, s amellyel szem
ben ma rendszerint oly hallatlanul negatív módon foglalnak állást. ”41 Mit jelent ez az „intel- 
lektualizálódás és racionalizálódás”? „A fokozódó intellektualizálódás és racionalizálódás 
[...] nem jelenti az ember saját életfeltételeinek fokozódó általános ismeretét. Hanem valami mást 
jelent: annak a tudását vagy abban való hitet, hogy ha akarjuk, bármikor megismerhetjük eze
ket, hogy tehát itt elvileg nem működnek közre semmiféle titokzatos, kiszámíthatatlan hatalmak, 
hogy ellenkezőleg, számítással uralmunk alá hajthatunk- elvben -  minden dolgot. Ez azonban 
azt jelenti, hogy feloldjuk a világot a varázslat alól. Nem kell többé a vadember módjára, akinek 
a számára léteztek titokzatos hatalmak, mágikus eszközökhöznyúlni, hogy uralmunk alá gyűrjük
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vagy kérleljük a szellemeket. Technikai eszközökkel és számítással érjük el ezt. Az intellektuali- 
zálódás elsősorban ezt jelenti. ”42 Azt gondolhatnánk: a XIX. század szokásos tudományfa- 
natizmusa: számítással uralmunk alá gyűrhetjük a dolgokat. A nyugati civilizáció em
bere, mint a létező ura -  ahogy később Heidegger megfogalmazta. Weber felfogása 
azonban sokkal rafináltabb. A következő bekezdésben a haladás már idézőjelbe kerül. 
Mindez ugyanis megfosztotta az embert az élet értelmétől. „De vajon állíthatjuk-e, hogy 
ennek a nyugati kultúrában évezredek óta folyó folyamatnak, a varázs alól való feloldásnak és 
egyáltalán, ennek a »haladásnak«, amelynek a tudomány is szerves része és előrehajtó ereje, volna 
valamilyen, e tiszta praktikumon és technikumon túlmutató értelme? Ezt a kérdést a legélesebb, 
elvi formában Lev Tolsztoj művei vetik fel. Sajátos úton jutott el ide. Töprengésének egész prob
lematikája egyre inkább a körül a kérdés körül forgott, hogy a halál értelmes jelenség-e vagy sem. 
Válasza az, hogy a kultúra embere számára nem. Éspedig azért nem, mert a civilizált, a »hala- 
dásba«, a végtelenbe beállított egyedi életnek a maga saját, immanens értelme szerint nem volna 
szabad befejeződnie. ”43 „S minthogy a halál értelmetlen, a kultúra embere is az, hiszen éppen a 
maga értelmetlen »haladni akarásával pecsételi értelmetlenséggé a halált.”44 Vajon ez csak 
Tolsztoj? S Weber részéről egyfajta ironikus elhárítása a maga feltette kérdésnek, vagy 
Weber saját válasza is? Minden látszat ellenére nem olyan könnyű megválaszolni ezt. 
Itt ugyanis -  jóllehet, Weber indicativust használ: „weil dér Tód sinnlos ist, ist es auch 
das Kulturleben als solches” -  Tolsztoj véleményéről van szó. „Tolsztoj kései regényeiben 
kivétel nélkül ez a gondolat képezi művészetének alaphangját.5,45 Tegyük fel azonban, az in- 
dicativus azt jelzi, Weber azonosul a tolsztoji gondolattal. Tehát a tudomány: intellek- 
tualizálódás és racionalizálódás, azaz a világ feloldása a varázslat alól; ez azonban azt 
jelenti, hogy az élet -  a kultúrélet, a nyugati civilizáció élete -  értelmetlenné vált. „[...] 
mi a tudomány hivatása az egész emberiség életén belül? és mi az értéke?”46 Nem vezet-e a 
gondolatmenet elkerülhetetlenül egyfajta romantikus tudomány ellenességhez? Itt 
ugyanis Platón barlanghasonlatának leírása következik az ÁLLAM-ból, s a leírás lezá
rásaképp a következők állnak: „Fokozatosan [...] megtanulja, hogy belenézzen a fénybe, s 
akkor az a feladata, hogy lemenjen a barlangban ülőkhöz és kivezesse őket a világosságra. 0  a 
filozófus, a nap pedig annak a tudománynak az igazsága, amely egyedül nem éri be tévképekkel 
és árnyakkal, hanemadolgokigaz értelmét keresi. ” Új bekezdés: „Igen, ki az, aki ma így szemléli 
a tudományt?”4̂  Mit jelent ez a kérdés? Ma már nem az igazságot akarja a tudomány? 
Vág}'' a kérdés éppen kritikája „az irracionalitás modern intellektuális romantikájának”?48 
Az elemzés ezt követő lépései olyan izgalmas-érdekesek, hogy a legszívesebben egy
szerűen csak idemásolnám az egészet. A fogalom felfedezése a görögöknél, a racionális 
kísérlet bevezetése az újkor kezdetén. „Mármost mit jelentett a tudomány ezeknek az embe
reknek az újkor küszöbén?”4® -  teszi fel azután Weber a kérdést. „[...] az igaz művészethez 
vezetőutat [...] a[z igaz -  csak a németben] természethez vezetőutat” és„mégennél is többet: 
[...] az Istenhez vezető ut”- at. „Ezt az utat akkor nem a filozófusoknál, nem a filozófia fogal
maiban és dedukcióiban lelték meg. Az egész akkori pietista teológia, elsősorban Spencer azt tar
totta, hogy Isten nem található meg azon az úton, amelyen a középkor kereste. Isten rejtve van, 
útjai nem a mi útjaink, gondolatai nem a mi gondolataink. Az egzakt természettudományokban 
azonban fizikailag meg lehet ragadni műveit, s azt remélték, hogy itt nyomára bukkannak a vi
lággal való szándékainak. És ma? Ki hiszi ma még -  eltekintve néhány nagy gyermektől, éppen 
a természettudományokban -, hogy a csillagászat vagy a biológia vagy a fizika vagy a kémia 
ismeretei valamit ismondanánaknekünk a világ értelméről vagy akár csak arról is, hogy milyen 
úton lehetne nyomára akadni ennek az »értelemnek« -  ha ti. van?”50 Igen, az újkor hajnalán 
a tudomány értelme: fellelni az igaz természetet, Istent, a világ értelmét. Mi nem hi
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szünk többé ebben. De vajon akkor egyáltalában igazság-e az, amit a tudomány nyújt 
nekünk? „Minden természettudomány arra a kérdésünkre ad választ, mit tegyünk akkor, ha 
technikailag uralkodni akarunk az életen. De hogy uralkodjunk-e felette technikailag, és hogy 
akarjuk-e ezt, hogy van-e ennek végső soron egyáltalán értelme, azt vagy tökéletesen figyelmen 
kívül hagyják, vagy feltételezik céljaik szempontjából az igenlő választ.”51 És alapjában véve 
így van ez a szellemtudományokkal is. „[...] vegyünk egy olyan tudományágat, mint például 
a művészettudomány. A műalkotások létezése adott tény az esztétika számára. Tisztázni igyekszik, 
milyen feltételek mellett következik be ez a tényállás. De nem veti fel azt a kérdést [...], hogy lé
gy enek-e műalkotások. 5-52 Vagy: „Nem tudom, hogyan tudná valaki megoldani, hogy »tudo- 
mányosan« döntsön a francia és a német kultúra értéke között. Mert itt is különböző istenek 
állnak egymással harcban, éspedig mindörökre. [...] Csak azt lehet megérteni, mi az isteni az 
egyik és a másik számára, illetve az egyik és a másik rendben. ”5S Tehát mégsem maga a világ 
az, amit a tudomány felold a varázslat alól? Az istenek és démonok továbbra is jelen 
vannak, harcolnak egymással, és a tudomány, melynek varázslat alól feloldott világa 
nem azonos az igazi világgal, nem szabadított meg és nem is tud megszabadítani ezektől 
az istenektől és démonoktól? Weber álláspontja bizonyosan nem egészen egyértelmű. 
Újra idézem, amit az intellektualizálódásról és racionalizációról, a világ varázslat alól 
való feloldásáról mond: „A fokozódó intellektualizálódás és racionalizálódás” azt jelenti, 
hogy „nem működnek közre semmiféle titokzatos, kiszámíthatatlan hatalmak, hogy ellenkezőleg, 
számítással uralmunk alá hajthatunk -  elvben -  minden dolgot. Ez azonban azt jelenti, hogy 
feloldjuk a világot a varázslat alól. Nem kell többé vadember módjára, akinek a számára léteztek 
titokzatos hatalmak, mágikus eszközökhöz nyúlni, hogy uralmunk alá gyűrjük vagy kérleljük a 
szellemeket. Technikai eszközökkel és számítással érjük ezt el. Az intellektualizálódás elsősorban 
ezt jelenti.” Mindez úgy hangzik, mintha Weber szerint a Nyugatnak ez a varázslat alól 
feloldott világa -  a nyugati embernek legalábbis -  maga a világ, az ő világa lenne. Vagy 
az intellektualizálódás végső soron mégiscsak egy „mintha”, egyszerűen csupán a tu
domány eljárásmódja, amely -  ami a világgal való technikai bánásmódot illeti -  meg
engedi nekünk, hogy kényelmesebben kezeljük a világot, s ne kelljen a vadak módján 
mágikus eszközökhöz nyúlnunk; de amelynek a világról való igaz tudáshoz semmi 
köze sincsen, hiszen azt továbbra is démonok és istenek uralják? Majdnem minden 
amellett szól, hogy ez az utóbbi volt Max Weber álláspontja. A másik előadásban, A 
POLITIKA MINT HlVATÁS-ban Weber egyértelműen és világosan beszél „a világ irra
cionalitásának tapasztalatá”-r6\.54

Ami Weber számára biztosan a legfontosabb volt, az két dolog. Először: az istenek 
és démonok harcában az egyes embernek -  legyen tudós, művész vagy bármi más -
magának kell döntenie. „Az egyén számára saját végső állásfoglalásától függően az egyik az 
ördög és a másik az isten, és el kell döntenie, melyik az ö számára az isten és melyik az ördög. ”55 
Ami a végső kérdéseket illeti, nem segít semmifajta racionális megismerés. És ami a legabszur
dabb a számára: a döntéshez alapot a tudományban keresni. Másodszor (és ezzel We
ber meg is válaszolja a kérdést: mit jelent tulajdonképpen a tudomány a számunkra}): 
a tudománynak -  a világ irracionalitása ellenére -  világosságot kell teremtenie. „[...] 
ha mindez így van, akkor voltaképpen miféle pozitívumot nyújt a tudomány a gyakorlati és sze
mélyes »életnek«? [...] Először is természetesen ismereteket nyújt arról a technikáról, amelynek 
segítségével számítás révén uralmunk alá hajtjuk az életet, a külső dolgokat csakúgy, mint az 
emberek cselekvését [...]. Másodszor [...] rendelkezésre bocsátja a gondolkodás módszereit, a gon
dolkodás szerszámait és iskoláját. [...] Szerencsére argonban még ezzel sem merült ki a tudomány 
teljesítménye, hanem még egy harmadikra is rámutathatunk: ez a világosság.”56 Világosság -
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mire vonatkozóan? „[...] meg tudjuk mondani, [...] hogy ezt és ezt a gyakorlati állásfoglalást 
lehet belső következetességgel, tehát becsületességgel levezetni a dolog belső értelme szerint ebből 
és ebből a végső világnézeti alapállásból [...], ezekből és ezekből viszont nem. Képekben szólva, 
ha ezt az állásfoglalást választod, akkor ezt az istent szolgálod, és megsérted ezt és ezt a töb
bit. [...] A filozófia mint szaktudomány és a különböző tudományszakok lényegileg filozófiai 
jellegű elvi vizsgálódásai meg is próbálják ezt. ”5>J Világosság tehát a különféle istenek vá
lasztásának következményeit illetően. De semmifajta világosság, ami a végső kérdése
ket illeti.

Nincs mit csodálkozni azon, hogy Weber gyűlölte a lukácsi esszét. Ez ugyanis -  be
vallottan vagy sem -  mindig az igaz Istent akarta megtalálni, s így a tudományra hárí
tani azt a választást, melynek terhét az egyesek válláról senki sem veheti le, és senkinek 
sem szabad levennie. Ez Weber szemében annak a kis haladásnak is a visszavétele len
ne, amiről a Nyugat történetében beszélhetünk.

Egyvalamit azonban fel kell hoznunk Lukács mentségére -  végiggondolta ezt We
ber vagy sem: a tudás itt ábrázolt elképzelésén belül nincsen hely a filozófia számára. 
Amit Weber filozófiának tekintett, az -  Heidegger szavaival szólva -  „filozófiatudo
mány”, de nem filozófia. Lukács feltehette volna Webernek a kérdést: kedves Herr 
Weber, mit jelent a haladás a filozófiában? Csakhogy ez a kérdés -  amely az én kér
désem -  a lukácsi álláspontról éppoly kevéssé volt feltehető, mint a weberiről.

III. Heidelberg előtt és Heidelbergben: Lukács két korai esztétikája

Márkus úgy véli,58 hogy Lukács Heidelbergi MŰvÉszETFiLOZÓFiÁ-ja59 éppúgy töre
dék, mint a Heidelbergi esztétika.60 Heller úgy véli,61 A heidelbergi művé
szetfilozófia lekerekített kész mű, s csak azért vagyunk hajlamosak töredéknek te
kinteni, mert szerzője, mielőtt kiadhatta volna, elégedetlenné vált vele, s újra akarta 
írni. Nem szeretnék itt e vitában állást foglalni, az adott összefüggésben nem is külö
nösebben érdekes számunkra a dolog. Itt csak az a fontos, hogy a két műnek vagy 
műtöredéknek van egy-egy fejezete, amelyeket illetően nem is merülhet fel a kétség: 
a későbbinek a korábbi helyére kellett volna lépnie. E két fejezet témája: művészet és 
élményvalóság viszonya. Pontosabban -  s ezzel már benne is vagyunk a probléma kel
lős közepében -, a Művészetfilozófiai rész (1912-1914) kérdéses fejezete62 bizo
nyos tisztázatlanságok ellenére felfogható annak magyarázataként, hogy mennyiben 
lehet, illetve nem lehet a művészetben az élményvalóság szolipszizmusának börtönét 
megszüntetni, míg az Esztétikai rész (1916-1918) megfelelő fejezetéről63 szólván, 
ha pontosak akarunk lenni, egyáltalán nem szabad művészet és élményvalóság viszo
nyáról beszélnünk -  a késői műben ugyanis az esztétikumnak semmi köze sincsen az 
élményvalósághoz. Hogy pontosan milyen tényezők járultak hozzá Lukács beállított
ságának megváltozásához, azt meglehetősen nehéz lenne megmondani. Habilitációs 
tervei, Windelband, Weber, Lask véleménye az esszéisztikusról64 nem hagyhatók fi
gyelmen kívül, mégis szeretném az olvasó figyelmét felhívni arra a körülményre, hogy 
az a tragédia, amely -  ha nem is feltétlenül kialakította, de mindenképpen -  megerő
sítette Lukácsnak azt a meggy őzödé sé t, hogy az élményvalóságban lehetetlen a kom
munikáció, 1911-ben következett be. Seidler Irma öngyilkosságára gondolok.65 Ak
kortájt Lukács írásaiban kétségtelenül saját személyes problémáira is kereste a vá
laszt.66 1916-1918-ban kérdései már sokkal kevésbé voltak személyes jellegűek.
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De bárhogyan álljon is a dolog, annyi bizonyos, hogy Heidelbergbe való visszatérése 
után Lukács úgy érezte, át kell írnia az első fejezetet, méghozzá radikálisan. Az első 
változat minden kétséget kizáróan esszéisztikus, és -  hogy úgy mondjam -  dialektikus 
„megoldatlansága” ellenére, vág}' éppen annak következtében igen profetikus: az „el
érhetetlen földi paradicsomira való vágyakozás szellemében íródott. Az Esztétika- 
bán azután valami „megoldásra” vélt találni. Miféle megoldásról van itt szó? A kérdés 
most már mindörökre nyitva marad. Hogy Lukács egy pillanatra abban a meggyőző
désben élt-e, hogy megalkotta a „nagy esztétikát”, azazhogy a tudományos munka kis
stílűségéhez való menekülést elkerülve, meghaladta a töredékeset, a megoldatlant, a 
frivolan nyitottat? -  erre nincsen válasz, s a magam részéről meg vagyok győződve 
róla, hogy maga Lukács sem tudott volna a kérdésre választ adni. Menekülése a kom
munizmushoz, az abszolút bizonyossághoz a „párt”-ban és a „párt” által (amelynél éle
te végéig -  kegyetlen tapasztalatai ellenére -  megmaradt -  credo quia absurdum est), 
arra látszik utalni, hogy Lukács a teóriában azután is a megváltást kereste, hogy kí
sérletet tett valamifajta szigorúan „tudományos”-kantiánus formára. De a teória nem 
hozott megváltást. Késői önéletrajzi vázlatában, a Megélt GONDOLKODÁs-ban ezt írja: 
„Legjobb esetben... »érdekes«-excentrikus heidelbergi magántanárrá fejlődhettem volna. ”67 És 
ezt minden valószínűség szerint már akkor sem akarta feltétlenül. Számára a teória -  
legyen az „tudomány” vagy bármi más -  soha nem volt öncél, mindig csak eszköz volt 
-  a megváltás eszköze.68 A két fejezet összehasonlítása itt persze csak néhány fontos 
pontra korlátozódhat: amúgy sem az élményvalóság vág)? az esztétikai tételezés prob
lémája érdekel bennünket, hanem kizárólag Lukács elméleti alappozíciójának meg
változása.

Ha futólagos pillantást vetünk a MŰVÉSZETFILOZÓFIA első fejezetének szövegére, 
úgy tűnik, mintha a művészet már itt is igen határozottan elválnék az élményvalóság
tól. „Ha tehát, egyrészt, nem reflektálunk arra, hogy milyen mélységesen valószínűtlen az, hogy 
a mű immanens tökéletessége emberi (tehát törékeny és tökéletlen) alkotó műveletnek köszönheti 
létezését, és ha, másrészt, nem tudatosodik a befogadói magatartás ama sajátossága, hogy mint 
élmény, közvetlenségének felszámolása nélkül, örök érvényű normáknak kell hogy megfeleljen, 
ha tehát az adottságok e komplexusából nem világlik ki a mű belsőleg paradox jellege, akkor az 
a nagy módszertani veszély keletkezik, hogy a művészetet túlságosan közelítjük az élményva
lósághoz, s így félreismerjük tulajdonképpeni lényegét. Az a veszély keletkezik, hogy ez a folyamat 
úgy jelenik meg, mint az élményvalóságbeli közlésfolyamat egyszerű, legfeljebb lehető leginten
zívebb folytatása és kiteljesedése, a mű pedig mint a kifejezés puszta eszköze, ami megint csak 
felszámolja létezésének elsődleges tényét: immanens önmagában lezárt voltát. Mert ebben a pa
radoxonban, ebben az élményvalósághoz69 való egyidejű közelségben és távolságban rej
lik a művészet lényege: amikor elismerjük létezését, egyszersmind világosan kell látnunk e létezés 
valószínűtlenségét is, és nem szabad a művészetet sem összecseréléseket lehetővé tevő és igazi kons
titutív sajátosságait elfedő közebégbe hozni más értékszférákhoz, sem azt nem hagyhatjuk, hogy 
hasonlóképpen összezavaró, túlságosan erős rokonság álljon fenn a művészet és az élmény
valóság között, ami elhomályosítaná mindkettőlegsajátabb lényegét. ”70 Az idézett szöveg szán
déka kétségtelenül egyértelmű. Mindenekelőtt arra akarja felhívni figyelmünket, mi
lyen nagy veszély rejlik abban, ha a művészetet és az élményvalóságot túlságosan kö
zelítjük egymáshoz. Ha ezt tesszük, félreismerjük a művészet tulajdonképpeni lénye
gét. Fennáll az a veszély, hogy a folyamat, „amely az alkotástól a művön át a műélvezetig 
végbemegy”f l úgy jelenik meg, mint az élményvalóságbeli közlésfolyamat egyszerű foly
tatása és kiteljesedése, ami megszünteti a mű létének primer tényét. A művészet lé
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nyege ugyanis Lukács szerint abban a paradoxonban áll, hogy az élményvalósághoz 
való viszonya közeli s egyszersmind távoli. M a  hívja fel a figyelmünket, hogy egyál
talában nem érthetjük meg a művészetet, ha nem vesszük észre a distanciát, amely 
elválasztja az élményvalóságtól. Mialatt azonban minderre felhívják a figyelmünket, 
a szöveg világossá teszi a számunkra: a veszély akkor áll fenn, ha a művészetet túlsá
gosan közelijük az élményvalósághoz, nem pedig, ha egyáltalában közelítjük; hogy a 
művészet specifikuma egyidejű közelsége és távolsága az élményvalósághoz, azazhogy 
a művészet nemcsak távol, hanem közel is áll az utóbbihoz; hogy nem hagyhatjuk, 
hogy művészet és élményvalóság között túlságosan erős rokonság álljon fenn, de ro
konság azért fennáll közöttük; továbbá azt tanuljuk meg, hogy a mű megalkotásának 
és élvezetének folyamata az élményvalóságbeli közlésfolyamatnak nem egyszerű foly
tatása és beteljesülése, de azért mégiscsak valamifajta folytatása.

Most pedig a fejezet végére ugrunk: „Ezzel, úgy látszik, világossá vált az élményvaló
ságbeli közlésfolyamattal kapcsolatos vizsgálódásunk módszertani jelentősége: ha lehetséges ebben 
a folyamatban adekvát tartalmi közlés, akkor lehetséges, sőt szükségszerű, hogy fokozatosan emel
kedő hierarchia épüljön fel a közvetlen élménykifejezéstől az isten közvetlen megismeréséig, amely 
hierarchiában a művészet a legjobb esetben is csak átmeneti stádium; ha viszont bebizonyosodott, 
hogy ez a folyamat semmiféle közlésre és közösségre nem alkalmas, akkor azok a szervek, amelyek 
az »igazi lényeget« megragadják, teljesen különböznek ettől a lényegtől, és a művészetnek az a 
paradox beosztás ju t a rendszerben, hogy [...] normatív és általános közvetlenséggel rendelkezzen 
[...], objektív, egyén feletti értékkel bírjon. [...] Az esztétika, központi értékének örökkévalósága, 
általánossága és objektivitása jóvoltából élesen elválik az élmény valóságtól; a mű normatív ha
tásának spontaneitása és élményszerűsége, továbbá az a tendencia, hogy ne lehessen az élmény
világ zavaros és elszigetelő közvetlenségét meghaladni, félreértését leküzdeni, eleve kizár minden 
lehetséges közeledést más értékszférákhoz.”72

Itt, úgy látszik, a művészet talán még távolabb van az élményvalóságtól, mint a fen
tebbi szöveg szerint. Ha pedig itt továbbmennénk, s azt a kritikát olvasnánk, amelyet 
Lukács mindenekelőtt Fiedler esztétikafelfogásán gyakorol, ez a benyomásunk még 
csak fokozódna. Mégis, a művészetnek itt az a funkciója, hogy megragadja az „igazi 
lényeget” (még ha ez az igazi lényeg idézőjelbe kerül is), minthogy az élményvalóságból 
kiindulva ez nem lehetséges. És a végeredmény a következő (Lukács itt elhunyt leg
jobb barátjára, Popper Leóra hivatkozik, akinek gondolataiból sokat kölcsönzött): 
„[...] számára a technika és az anyag elmélete volt a művészet metafizikájának igazi előfoka; 
mert nézete szerint a technikai akarás és az anyag törvénye a műre irányuló akarat metaszubjektív 
hordozói, mely műre irányuló akarat az akaró és odaadó szubjektumokon keresztül kény télén meg
valósulni, s amely a műben szubsztancializálódik, hogy az emberektől vágyva vágyott, ál
taluk megteremtett, de akaratuk és élményük számára mégis mindörökre elérhetet
len földi paradicsomot hozzon létre.”73

Nézzük meg ezek után az Esztétika felfogását. Ami a változás lényegét illeti, tel
jesen egyetértek Márkussal: „Mindezáltalmaga az esztétikai tételezésnem annyiraúgy jelenik 
meg, mint a közönséges élet alapvető antinómiáinak végső és egyedüli (ám épp ezért »hamis«) 
meg- és feloldása (ilyen felfogása maga is normatív inadekvációt képvisel), hanem mint az emberi 
tudat alapstruktúrájához tartozó egyik, az élményvalóságban szükségszerűen csupán töredékes- 
depravált, ellentmondásos formában érvényesülő meghatározottság és lehetőség tökéletes és teljes 
megvalósulása. ”74 Mert Lukács itt (ez alkalommal egyértelműen és határozottan) azt 
mondja: „Azok a zavarosságok, amelyek itt fel szoktak lépni, általában két típusra vezethetők 
vissza. Vagy felismerik az esztétikai tételezés érvényességjellegét, de -  mivel közös nevezőre hozzák
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az érvényességi formát és az élménytranszcendenciát -  érvényessége lényegét szükségképpen el
távolítják eredeti jellegétől, logizálják vagy etizálják. Vagy pedig ragaszkodnak az élményszerű
séghez, de ezáltal az egész szférát túlságosan közel viszik valamiféle érvényességen inneni (vagy 
túli) »élethez«, s új szerkezeti keveredéseket okoznak, pszichologizálják vagy metafizikaivá teszik 
az esztétikát aszerint, hogy az adott esetben számba jövő életfogalom pszichológiai-e vagy meta
fizikus. S ennek során figyelmen kívül hagyják, hogy az esztétika formája ugyanúgy érvényességi 
forma, mint az elméleté vagy az etikáé, hogy tehát -  anélkül, hogy ezzel élményjellege ok
vetlenül fel kellene hogy számolődjék -  pontosan úgy eltávolodott az »élettől«, mint 
ezek, s nem tételez és okoz kisebb distanciát az élettől, mint ők.”' 5 A „túlságosan közel 
viszik” kifejezés itt is előfordul. Itt azonban nincsen a közeinek és távolnak semmiféle 
paradoxonja többé, a művészet itt éppoly távolra került az élettől, mint a logika és az 
etika, az élettőlvaló distanciája éppoly nagy, mint ez utóbbiaké, szó sincsen arról, hogy 
az élményvalóságot transzcendálná. Egyszerűen ott van. És ha Lukács úgy vélte, hogy 
az élményt mégis elemeznie kell, ez csak azért van, hogy megmutassa: az élménysze
rűnek nem szükségképpen van köze az élményvalóság szubjektivitásához. „Ahhoz 
azonban, hogy az esztétikum mint autonóm érvényességi mód lényegét megvilágítsuk, az a leg
fontosabb, hogy rendszerbeli funkciójának összes lehetősége tekintetében tisztázzuk az élmény 
fogalmát.”76 Csak az Esztétika -bán lesz az esztétikai tételezés valóban kiindulóponttá. 
Az élményvalóság megoldhatatlan problémái semmiféle szerepet nem játszanak töb
bé. Ha egyáltalában terítékre kerülnek, akkor csak azért, mert ahhoz, hogy megvilá
gíthassuk az esztétikumot, meg kell értenünk az élmény különféle lehetőségeit. 
Műalkotások vannak -  hogyan lehetségesek?, nem pedig: Műalkotások vannak -  mi
re jók?

Hogy a mondottakat alátámasszam, szeretném még röviden az élményvalóság két 
elemzését szembeállítani. Művészetfilozófia. : „[...] gyenge intenzitásán belül [a gya
korlati valóságról van szó -  V. M.] mintha minden kifogástalanul működne, és az élmény
valóság embere csak nagyon ritkán, a nagy elhagyatottság gászos időszakaiban ébred e megha- 
sonlottság tudatára, és még ilyenkor is csak szubjektiven, csupán »átéli«, de nem érti meg.”*1'1 
„[...] itt is hiába lehet biztosítékot találni a legszemélyesebb, a közvetlenül átélt dolog átadására 
való képességre [...] a saját individualitás börtöne tágul itt világgá -  miközben -mégis börtön 
marad [...] Ez az élményvalóság emberének mély nyomorúsága és felszámolhatatlan magányos
sága. ”78 „A szolipszizmus [...] az élményvalóság belső szerkezetének fogalmi kifejezése. ”' 9 Vitán 
felül áll, hogy itt a műalkotás megértésének valóságos kiindulópontja éppen ez a teljes 
elmagányosodás az élményvalóságban, a szolipszizmus, a kommunikáció lehetetlen
sége. Már az élményvalóság ilyen jellemzése önmagában is arra csábít bennünket, 
hogy így gondoljuk. Ezzel szemben az Esztétika egészen eltérő szempontból elemzi 
az élményvalóságot: a „[...] készen adott tárgiasság olyan világát jelenti, amelynek elvei kü- 
lönneműek, és ezért a tárgyiasságot elvileg vegyes tárgyiasságként határozzák meg”.so Az ember 
magatartását az élményvalóságban Lukács közvetlen, természetes magatartásnak ne
vezi: „[...] e közvetlen, természetes magatartás feltételezi, hogy a tárgyiasság kész világában van, 
amelyet a maga módján befogad, amelyen azonban semmit sem változtathat, amelyben semmit 
sem teremthet. ”81 Az élményvalóság világa a kész, vegyes tárgyak világa. Ezzel a művészet 
egyszerűen mint egyfajta sajátos tételezés van szembeállítva. Az élményvalóság nem 
siralomvölgy többé, amelynek problémáit a művészet által, a művészetben kellene 
megoldani -  jóllehet, e megoldás csak látszat lehet.

É „művészettudomány” hűvös objektivitása még az 1916-1918-as évek személye
sen már kiegyensúlyozottabb Lukácsát sem tudta kielégíteni. A mű -  egyértelműen -
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torzó maradt. Lukács ahelyett, hogy a művészetben transzcendálta volna saját indivi
dualitásának börtönét, az individualizmus világának meghaladását választotta. AWe- 
ber szerint mindenfajta elméletben visszautasítandó kérdésre -  „[...] a harcoló istenek 
közül melyiket szolgáljuk, vagy esetleg valaki egészen mást, és ki legyen az?”s2 -  feltétlenül 
személytelen -  filozófiai -  választ kívánt kapni. S ily módon -„egy istentől idegen, próféta 
nélküli korban”8S -  nem érdekes-excentrikus heidelbergi magántanárrá, hanem pró
fétává lett. Művét illetően is siralmas következményekkel.
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- A  MŰVÉSZET MINT „KIFEJEZÉS” ÉS AZ ÉLMÉNY-
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311.0.
16. Lukács még öreg korában is hangsúlyozta 
azt a  pozitív hatást, am elyet Husserl Logikai 
vizsgálódások cím ű műve, m indenekelőtt 
annak első kötete, a filozófiai pszichologizmus 
kritikája gyakorolt rá.
17. Németül: i. h. 19. o. Magyarul: i. h. 314. 
o. A ném et szövegből ezen a  helyen az „ironi
kus” szó hiányzik. De az egész bekezdés az esz- 
szé ironikus voltáról szól o tt is.
18. Németül: i. h. 19-20. o. Magyarul: i. h.
314.0.
19. Németül: i. h. 23-24. o. Magyarul: i. h.
317.0.
20. Németül: i. h. 26. o. Magyarul: i. h. 319- 
320. o. Kiemelés tőlem  -V . M.
21. Az első önm agában teljesen természetes 
lenne az esszében: „Persze van művészettudo
mány, és kell is lennie. Pontosan az esszé legnagyobb 
képviselői mondhatnak le róla a legkevésbé: amit 
megalkotnak, tudomány is kell legyen, ha egyszer 
már életlátomásuk a tudomány köreit meghaladta. ” 
Németül: i. h. 24. o.
22. A LELKI SZEGÉNYSÉGRŐL című esszéjében 
(1. a  2. sz. jegyzet) úgy tűnik, Lukács számára 
egy pillanatra egész egyszerűen isteni ado
mány, ha valaki képes arra , hogy ne rendelje 
alá az érzést a  szem pontnak. És o tt ő ezt mé
lyen tragikus értelem ben -  persze az érzést a 
szem pontnak m egin t csak alárendelve - , ön
kritikusan fogalmazza meg.
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23. Németül: i. h, 27. o.
24. Ném etül: i. h. 29. o,
25. Németül: uo.
26. Lukács György levele M argarete von Ben- 
dem annhoz 1912. szept. 25-én. Levelezés, i. 
h. 501. o.
27. Ez -  gondolom  -  nem  lehete tt m indig így. 
Az talán tényleg kissé frivol lenne, ha valaki 
Platón, M ontaigne vagy Kierkegaard filozófi
ára való el nem  hivatottságáról beszélne. A do
log nincs egészen tisztázva, jó llehet a Levél a 
KÍSÉRLETRŐL-ben -  furcsa m ódon abban a be
kezdésben, ahol a  gondolkodásm ód m indig is 
problem atikus voltáról beszél -  a következő 
m ondat található: „A modem esszé elvesztette azt 
az élethátteret, amely Platónnak és a misztikusoknak 
erejüket adta.” Németül: DlE SEELE UND DIE 
FORMEN, i. h. 27. o.
28. Lukács György levele M argarete von Ben- 
dem annhoz 1912. szept. 25. i. h. 501. o,
29. Lukács György: WlLHELM DlLTHEY . In: 
Lukács György: IFJÚKORI művek (1902- 
1918), i. h. 553. o.
30. „Tegnap Windelband mellett ültem (szándéko
san), és Gotheinnel Önre tereltem a beszélgetést. 
Ifjindelband] erre tett néhány (tárgyűagjelenték
telen ) megjegyzést az Ön esszéiről, nem kimondottan 
barátságtalanul, de ahogy vártam: a form a termé
szetesen rendkívül távol áll tőle, erről kifejezetten 
nyersen nyilatkozott.” Max W eber levele Lukács 
Györgyhöz 1912.jú lius22-én. Levelezés, i. h. 
489. o. Ezt a  helyet nyugodtan felfoghatjuk 
annak bizonyítékaként, hogy Weber m aga ol
vasta az esszékötetet.
31. Emlékezzünk csak -  Lasktól egyetértőn 
idézett -  m ondatára: ,/íz esszéista [ . . .]  egy haj
szállal sem kevesebb a szakszerű szisztematikusnál -  
talán éppen ellenkezőleg!”
32. Max Weber: A TUDOMÁNY MINT HIVATÁS. 
In: Max Weber: ÁLLAM, POLITIKA, TUDOMÁNY. 
Közgazdasági és Jo g i Könyvkiadó, Budapest, 
1970. 155-156. o.
33. M ielőtt W eber előadásának részletes is
m ertetéséhez és elemzéséhez fognék, hangsú
lyoznom kell a következőket: am int az m ár az 
eddig  m ondottak alapján is világossá kellett 
hogy váljon, W eber m indent m egtett azért, 
hogy Lukács H eidelbergben habilitálhasson. 
Bizonyára m ár akkor is tisztában volt a 
ténnyel, hogy Lukács zsidó volta akadály le
het, Lukács esetében azonban ez a körülmény 
bizonyára nem  befolyásolta őt. Amikor Luká

csot szinte m ár le akarta beszélni a habilitáció- 
ról, ez csak azért volt, m ert Lukács nem  akarta 
és nem tudta feladni esszéizmusát. Azért tar
tom  ezt fontosnak hangsúlyozni, m ert Weber 
a következőket m ondja az előadásban: „ A m i
k o r  f i a t a l  tu d ó s o k  ta n á c s é r t  j ö n n e k  a z  e m b e r h e z  h a -  
b ilitá c ió s  ü g y ü k b e n ,  a  rábeszélés s z ö r n y ű  fe le lő s 
ség é rze te t k e lt.  H a  zs id ó , te rm é sze te se n  a z t  m o n d o m  
n e k i:  la sc ia te  o g n is p e r a n z a .  " ( I .m . 131-132. o.)
34. L. i. m. 132. o.
35. I. m. 132. o.
3 6 .1. m. 134. o.
37. I. m. 133-134. o.
38. Ez a m ondat nem  szerepel a magyar for
dításban.
39. I. m. 135. o.
4 0 .1. m. 136. o.
4 1 .1. m. 137. o.
4 2 .1. m. 137-138. o.
4 3 .1. m. 138. o.
44. Uo.
45. Uo.
4 6 .1. m. 139. o.
47. Uo.
4 8 .1. m. 141. o.
4 9 .1. m. 140. o.
50. I. m. 140-141. o.
51. I. m. 143. o.
52. Uo.
53. I. m. 147-148. o.
54. Max Weber: A POLITIKA MINT HIVATÁS. 
M edvetánc Füzetek, Budapest, 1989. 78. o.
55. M ax Weber: A TUDOMÁNY MINT HIVATÁS. 
I. h. 148. o.
5 6 .1. m. 150. o.
5 7 .1 . m. 151.0.
58. Márkus: i. m. i. h. 39. o.
59. Magyarul: HEIDELBERGI ESZTÉTIKA I. MŰ
VÉSZETFILOZÓFIAI RÉSZ, 1. i. h.
60. Magyarul: i. m. II. ESZTÉTIKAI RÉSZ, 1. i. h.
61. Heller: i. m. i. h. 51. o.
62. A művészet m in t „kifejezés” és az élmény
valóság közlésformái.
63. Az esztétikai tételezés lényege.
64. Ahol m indenekelőtt Lask véleménye kel
le tt hogy súlyosan essék a  latba. H iszen Lask 
az első fejezet esszéisztikus jellegét egyértel
m űen észrevette; szeretném  em lékeztetni az 
olvasót W eber 1916. augusztus 23-án Lukács
hoz íro tt levelére (1. fentebb). Az ism ert doku
m entum ok fényében úgy tűnik, hogy Weber 
-  aki amúgy is elnézőbb volt Lasknál Lukács
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esszéizmusával szemben -  a MŰVÉSZETFILO
ZÓFIA első fejezetének esszéisztikus jellegét 
nem  akarta feltétlenül észrevenni. A m űnek 
az EsZTÉTlKÁ-éval formálisan azonos kérdés- 
feltevése m ár m aga is faszcinálta W ebert, ele
ve „tudom ányosnak” tekintette azt. Az első 
m ű a  következő m ondatta l kezdődik: „Az az 
esztétika, amely illegitim előfeltevések nélkül kíván 
megalapozást nyerni, ezzel a kérdéssel kell hogy 
kezdje: »Műalkotások léteznek -  hogyan lehetsége
sek? A’ (Lukács György: A HEIDELBERGI MŰVÉ
SZETFILOZÓFIA ÉS ESZTÉTIKA. A REGÉNY EL
MÉLETE. I. h. 15. o.) A m ásodikban a megfo
galmazás így szól: „»Műalkotások léteznek -  ho
gyan lehetségesek ?« -  ezzel a - h a  részleteiben nem 
is szó szerinti, szellemében — kanti kérdéssel kell 
kezdődnie minden olyan esztétikának, amelyet az 
esztétikum tiszta érvényességtanaként -  tehát nem 
metafizikaként és nem is pszichológiaként -  kívá
nunk megalapozni.” (Uo. 249. o.) -  M arianne 
W eber írja W eber-életrajzában: Lukács „éppen 
egy esztétikán dolgozott; egy jövőbeni rendszer része
ként gondolta azt el, amelynek meg kellett nyitnia a 
számára az akadémiai pályához vezető utat. Weber 
elmélyül benne, és ezt a megjegyzést teszi: »Nagyon 
erős benyomásom van róla, és egészen biztos vagyok 
benne, hogy a probléma felvetése definitíve a helyes 
felvetés. Nagy jótétemény, hogy miután írtak esztéti
kát a befogadó álláspontjáról, most meg megkísérlik 
az alkotóéról űzni, végre egyszer már a >mű< mint 
olyan jut szóhoz (M arianne Weber: MAX
W eber. Ein  Lebensbild.3 I. C. B. M ohr [Paul 
Siebeck],Tübingen, 1984. 47S. o.) A legfonto
sabb azonban ebben az összefüggésben, hogy 
W eber éppen  A TUDOMÁNY MINT HIVATÁS cí
m ű  előadásban a  lukácsi kérdésfeltevést m int 
a  tudom ányos esztétikai kérdésfeltevést tekin
ti: „ Vagy mint ahogyan a modern esztéták (kimond
va, mint például Lukács György, vagy gyakorlati
lag) ebből az előfeltételből indulnak ki:» vannak mű
alkotásoké— és felteszik a kérdést: hogyan lehetséges 
ez (értelemszerűen)?” (I. h. 154. o.)
65. L. Lukács esszéjét A LELKI SZEGÉNYSÉG
RŐL, i. h, és H eller Ágnesét: LUKÁCS GYÖRGY 
És S eidler Irma. In: H eller Ágnes: Portré- 
vázlatok AZ ETIKA TÖRTÉNETÉBŐL. Buda
pest, 1976. 385-422. o.

66. Weber: „ » S zem ély iség e«  tu d o m á n y o s  té r e n  c sa k  
a n n a k  v a n ,  a k i  kizárólag az ü gyet s z o lg á lja . É s  
n e m c s a k  a  tu d o m á n y  te r ü le té n  v a n  e z  íg y . [Ez a 
m ondat a m agyar fordításból hiányzik -  V. 
M. ] N e m  is m e r ü n k  n a g y  m ű v é s z i ,  a k i  v a la h a i s  m á s t  
te t t  v o ln a ,  m in t  h o g y  a z  ü g y e t  s z o lg á l ta  és c sa k is  a z t. 
M é g  o ly a n  r a n g ú  s z em é ly is ég  ese téb en  is, m in t  a m i
ly e n  G o e th e  v o lt ,  m e g b o s s z u lta  m a g á t  — m ű v é 
sze té b en  —, h o g y  v e tte  m a g á n a k  a  s z a b a d sá g o t és 
»életéből«  a k a r t  m ű a lk o tá s t  c s in á ln i .  D e  m é g  h a  eb
b en  té v e d n é k  is, m in d e n e s e tr e  G o e th é n e k  k e l l  le n n ie  
v a la k in e k  a h h o z , h o g y  e z t  m e g e n g e d h e sse  m a g á n a k ,  
és a b b a n  m in d e n e s e tr e  m in d n y á ja n  e g y e té r te n e k  v e 
le m , h o g y  e z t ő s e m  te h e tte  m e g  b ü n te t le n ü l ,  ő , a k ih e z  
fo g h a tó  c sa k  m in d e n  e ze r  é v b e n  e g ysze r  él. ” (A TU
DOMÁNY MINT HIVATÁS, i. h. 135. O.)
67. Lukács György: M e g é l t  g o n d o l k o d á s . 
In: Lukács György: M e g é l t  g o n d o l k o d á s . 
É l e t r a jz  m a g n ó s z a l a g o n . Magvető, Buda
pest, 1989. 56. o.
68. L. esszéimet: A DIALEKTIKA NYOMÁBAN. 
L u k á c s  1918-191 9 - b e n . In: V á l t o z ó  e v i
d e n c iá k . Századvég Kiadó, Budapest, 1992. 
53-99. o. (Ez az esszé a  hetvenes évek elején 
íródott, am ikor is még teljesen kritikátlanul 
elfogadtam  Lukács viszonyát az elm élethez 
m in t eszközhöz.) És A FILOZÓFUS ÉS A POLITI
KA. In: 2 0 0 0 ,  1990/1. 51-57. o.
69. A  magyar fordítás hibás -  V. M.
70. Lukács György: A HEIDELBERGI MŰVÉ
SZETFILOZÓFIA ÉS ESZTÉTIKA. A REGÉNY ELMÉ
LETE, i. h. 20. o. Kiemelések tőlem  - V . M.
71. Uo,
7 2 .1. m. 44. o.
7 3 .1. m. 48. o. Kiemelés tőlem - V .  M.
74. Márkus György: i. m. i, h. 43. o.
75. Lukács György: i. h. 254. o. Kiemelés tő
lem - V . M.
76. Uo. Kiemelés tőlem - V .  M.
7 7 .1. h. 28. o.
7 8 .1. m. 38-39. o.
7 9 .1. m. 39. o.
8 0 .1. h. 266. o.
8 1 .1. m. 267. o.
82. Max Weber: A TUDOMÁNY MINT HIVATÁS.
I. h. 153. o.
83. Uo.


