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Lukács 50. Örökség , viták és értelmezések
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össze: „És ha Isten közém és a nekem rendelt tett közé a bűnt helyezte volna – ki 
vagyok én, hogy ez alól magamat kivonhatnám?”
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John Bellamy Foster: Lukács és a forradalom tragédiája. Reflexiók a Taktika és 
etikára
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önfelszabadítását, az ember nem vonhatja ki magát az ennek megvalósulásáért 
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szellemi-politikai életet, amely később és nálunk is hatott. Egyesek a Történelem és 
osztálytudatot a nyugati kommunizmus titkos „bibliájaként” kezelték, míg mások 
az ettől a munkájától eltérő filozófusunkat párthű sztálinistaként kezelték. Kevéssé 
zavarva utóbbiakat, hogy a kommunista Lukács, a Szovjetuniót el nem ítélő „párthű 
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Lukács 50

Örökség, viták és értelmezések

Lukács György halálának 50. évfordulójára emlékezve az Eszmélet szer-
kesztősége körkérdést intézett baloldali értelmiségiek egy csoportjához: 
Hogyan értékeli Ön Lukács 1919-es kommunista fordulatát 2021-ben, 
halálának 50. évfordulóján? E fordulatot – szimbolikusan – a Taktika 
és etikában kifejtett nézetéhez szokták kötni, az ismert Hebbel-idézettel 
kapcsolva össze: „És ha Isten közém és a nekem rendelt tett közé a bűnt 
helyezte volna – ki vagyok én, hogy ez alól magamat kivonhatnám?” 

A beérkezett válaszokat az alábbiakban – a szerzők vezetékneve alap-
ján – abc-rendben közöljük.

***

RICARDO ANTUNES*1

Lukács, a 20. századi Galilei

A megemlékezés Lukács Györgyről halálának 50. évfordulóján újabb 
remek és méltó kezdeményezés az Eszmélet folyóirat részéről. A jelen-
legi sötét korban, amikor a tőkés társadalmi anyagcsere újratermelési 
rendje (Mészáros – A tőkén túl) nemcsak pusztító, de egyenesen 
halálos, csak a legmegátalkodottabb – manapság járványként terjedő 
– struccpolitika vélheti úgy, hogy a Covid-19-pandémia a termé-
szettől való „elhajlásunk” eredménye vagy egy kínai laboratórium 
„találmánya”.

*1 Szociológus, Campinasi Egyetem (Universidade de Campinas), Brazília.
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6 Tekintve a méretét, fajsúlyát, eredetiségét és vitás aspektusait, 
Lukács életműve a marxizmus egyik legnagyobb 20. századi alakjává 
teszi őt. Ebben a korszakban a legerősebb megfogalmazások Lenin, 
Trockij és Rosa Luxemburg nevéhez fűződnek (a század legforradal-
mibb szakaszában), de hasonlóan nagy formátumú volt Gramsci és 
maga Lukács is.

Ebben a rövid írásban lehetetlen elemezni Lukács életművét és 
annak számtalan dimenzióját. Ezért itt csak néhányat emelünk ki a 
legjellemzőbb momentumok közül. Lukács az őszirózsás forradalom 
után csatlakozott a marxizmushoz és a kommunizmushoz. Roman-
tikus és idealista filozófiai háttérből érkező fiatalként, aki korábban 
főképp esztétikai és etikai kérdésekkel foglalkozott, Lukács testtel és 
lélekkel belépett a Tanácsköztársaság forradalmi politikájába, hatott 
rá az orosz forradalom, Marx munkái, és főként Lenin tevékenysége, 
ami mélyen megérintette. 

Ahogy Lukács megfogalmazta egy interjúban, amely Gelebtes 
Denken címmel jelent meg: „Mit tegyünk? – számomra mindig is 
ez volt a fő kérdés, és ennek a kérdésnek mind etikai, mind politikai 
vetülete van.” Ugyanezekben az interjúkban, utalva a korszak egyik 
legemblematikusabb munkájára, az 1919 januárjában kiadott Takti-
ka és etikára, megjegyezte: „Ez a cikk volt a belső leszámolás, amely 
lehetővé tette a számomra, hogy belépjek a kommunista pártba.”*2 

A szilárd etikai érvek megfogalmazása – az emberiség védelmében 
a kapitalizmus nyomorúságával szemben – és a két forradalom poli-
tikai hatása hozta létre azt, amit Lukács életművében az egyetlen és 
igazi törésnek nevezhetünk: a materializmus és a forradalom üdvöz-
lését. Ennek az időszaknak a legkifejezőbb intellektuális és politikai 
eredményeit találjuk meg Lukács Történelem és osztálytudat című 
nagyhatású művében (1923). Ebben Lukács kifejti radikális kritikáját 
az akkori hegemonikus marxizmussal szemben. Ez utóbbi megörö-
költe a Második Internacionálé ismerten mechanikus és sematikus 
nézőpontját, ami olyannyira ártalmasnak bizonyult a kommunista 
mozgalom számára. Lukács elmélete a tárgyiasulásról – ami még 
Marx Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből című munkájának meg-
jelenése előtt keletkezett – megmutatta analitikai erősségeit, és ez a 
munka még ma is a leggazdagabb nézőpontot kínálja a proletariátus 
osztálytudatával kapcsolatban.

*2 George Lukács: Record of a Life. Edited by István Eörsi. London, Verso, 1971.
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7Azóta Lukács munkásságának kutatása megkísérelte ötvözni a 
szigorú analízist a sztálinista kor szovjet marxizmusát uraló dogmatiz-
mus elvetésével. Itt nem tehetünk kísérletet ennek a komplex témának 
a kifejtésére,*3 de érdemes emlékeznünk, hogy Lukács A fiatal Hegel 
című munkája – amit 1938-ban, éppen Sztálin ellenforradalmának és 
a moszkvai pereknek az idején fejezett be – vázolta fel azt az elméletet, 
miszerint Hegel a dialektika mestere volt, s így elvetette a sztálinista 
dogmatizmust, amely a német filozófust a nácizmus előfutárának 
tekintette. Ezek a kérdések megjelentek Az ész trónfosztásában is 
(1952), ahol az egymástól elválasztott értelem és irracionalizmus 
fontos kérdés volt a marxizmus újraéledésével és a sztálinista mar-
xizmussal való szembenállással kapcsolatban. 

Most nem említve Lukács monumentális Esztétikáját, emlékeztet-
nünk kell utolsó, befejezetlenül maradt művének (és véleményünk 
szerint leggazdagabb reflexiójának) fontosságára. A társadalmi lét 
ontológiája kidomborítja Lukács eredetiségét és találó megfogalma-
zásait. Röviden: ennek a munkának köszönhetjük a felismerést, hogy 
Marx nem csupán a materialista dialektika egyedüli megalapítója volt, 
de ő volt a materialista ontológia első kidolgozója is, aki felvázolta az 
egyedülállóan emberi és társadalmi lény ontológiájának legfontosabb 
kategóriáit. 

Ezen a módon Lukács elméletben mind a nyugati, mind a sztálinista 
pozitivizmust megcáfolta, és új, érzékletes utat nyitott a marxizmus 
újjáéledéséhez mind nyugaton, keleten, északon és délen. Az On-
tológiát számos országban kiadták, ami jól mutatja erejét és létjo-
gosultságát. A mű egyszerre zseniális és befejezetlen; eredményes, 
ugyanakkor hordozza azokat a korlátokat, amiket Lukács nem volt 
képes meghaladni.

A legnagyobb ilyen korlát – amit Mészáros István próbált bemutat-
ni A tőkén túl című munkájában – Lukács teoretikus leragadása volt az 
egyetlen országban létrehozandó szocializmus sztálinista elméleténél. 
Ezt a nézőpontot számos marxista tette magáévá az 1920-as évek 
vége és 1930-as évek eleje óta (Trockij a kiemelkedő kivétel), és ez 
elkoptatta Lukács munkájának néhány elméleti és politikai formulá-

*3 Itt utalnék Lukács gondolatvilágának két kiemelkedő kutatójára, akiknek állás-
pontja igencsak eltér: Nicolas Tertulianra és Mészáros Istvánra. A maguk módján 
mindketten megmutatják, mennyire gyenge lábakon állnak a Lukáccsal szemben 
megfogalmazott kritikák e tekintetben. 
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8 ját. Bár az Ontológiában (I. kötet) Lukács kidolgozta annak a (szintén 
sztálinista) elméletnek a kritikáját, amely az orosz forradalmat egy 
„klasszikus modellé” tette, ennél messzebbre nem juthatott. 

S éppen ezek miatt tisztelhetjük benne a 20. század Galileijét. 

(Fordította: Lyublyanovics Kyra)

*

VIKTOR ARSZLANOV*4

Miért küzd Lukács, Hamlet és az öregasszony  
egy Moszkva környéki piacról?

„És ha Isten közém és a nekem rendelt tett közé a bűnt helyezte 
volna – ki vagyok én, hogy ez alól magamat kivonhatnám?” De Isten 
helyezte-e oda a bűnt, Isten bujtott-e fel az akaratlan bűnre vagy az 
ördög? Ez a kérdés. „Hamlet egész életével és halálával azt a gondola-
tot sugallja, hogy a rosszat egy másik rosszal való megtorlással (tehát 
azonos szinten maradva) nem lehet kiirtani, hogy a büntető hatalom 
nem szabadulhat a romlott világ átkától, és csak úgy tisztulhat meg, 
ha vele együtt pusztul” – írta Mihail Lifsic, az októberi forradalom 
sorsára utalva. De igazuk van-e azoknak a mai oroszországi rende-
zőknek, akik James Joyce nyomán Hamletet gyilkosnak, minden baj 
okozójának ábrázolják? Sem Shakespeare, sem Goethe, sem Lifsic és 
Lukács nem így gondolták. Miért?

Mindannyian elfoglalunk valamilyen helyet a társadalmi terme-
lés rendszerében. Azon a helyen, amelyet Lukács és Lifsic találtak 
maguknak, megjelenhetett Ivan Gyenyiszovics Alekszandr Szolzse-
nyicin elbeszéléséből, Fjodor Kuzkin Borisz Mozsajev Eleven című 
kisregényéből, Vaszilij Tyorkin Alekszandr Tvardovszkij poémájából. 
Ezek az irodalmi hősök nem magányosan léteztek, és az általuk lét-
rehozott informális közösség nem volt se fasiszta, se rabló, se csaló, 
hanem elvtársi és spontán módon szocialista. A „szocialista” állam 

*4 Filozófus, művészettörténész, Orosz Művészeti Akadémia (Moszkva).
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9által észrevétlenül és megbecsülés nélkül végzett közös munkájuk 
segítette a hozzájuk hasonló emberek megmenekülését a világ leg-
különbözőbb országaiban. Természetesen az Ivan Gyenyiszovicsok 
milliói által megtermelt vagyont jelentős mértékben a pártbürokrácia 
javára osztották újra. De aljas hazugság azt állítani, hogy a bürok-
ratikus újraelosztással az ügy be is fejeződött volna. A megtermelt 
értéktöbblet nagy részét azoknak a megsegítésére fordították, akik 
felemelték a fejüket, megvédték érdekeiket a világtőke nyomásával 
szemben; ipar és katonai komplexum létrehozására költötték, amely 
képes megvédeni az agressziótól a Szovjetuniót, Kínát, Kubát, meg 
Vietnámot… És a „kommunistának öltözött boltosok” (Mihail Lifsic) 
semmit nem tudtak kezdeni ezzel.

Mi történt Oroszországban 1991 augusztusában? A legfőbb ered-
mény azoknak a „helyeknek” a megsemmisítése, amelyeken a párt-
bürokráciától függetlenül vagy éppen annak ellenére, megjelenhettek 
olyan emberek, mint Ivan Gyenyiszovics és Fjodor Kuzkin.

Ivan Gyenyiszovics helye a koncentrációs tábor, Fjodor Kuzkiné 
pedig a romos sztálini falu lenne? Vitathatatlan tény. Ugyanakkor 
ma másféle tények mutatkoznak meg – véletlenszerűek, de mély 
jelentéssel bírók. A napokban a Moszkva melletti Isztra városában 
ribizlit áruló idős nő, a háborús veterán, Zsirinovszkij arcába vágta: 
„Nincs már helyem… hova jutottunk? Csak a csalás van! Mindent 
eladtak – egyetlen vállalat sem maradt!” Ő meg erre: mindenről a 
kommunisták tehetnek – és pénzt vett elő degeszre tömött tárcájából. 
A felháborodott öregasszony nem vette el tőle a pénzt. A leforrázott 
demagóg visszakozásra kényszerült: azon a helyen, ahol ez a nő volt, 
nem működött a jól bevált demagógia és az alamizsna.

Lukács azt mondta, hogy jobb fogolynak lenni egy szocialista 
lágerben, mint professzornak egy burzsoá egyetemen. A professzo-
rok és „reális figurák” számára Lukács szavai bájos paradoxonnak, 
kazuisztikának látszanak, de Ivan Gyenyiszovics és ez az öregasszony, 
szerintem, pontosan értették volna.

Lukács és Lifsic nem törődtek a lelkük megmentésével, az életüket 
adták azért, hogy „a hely”, amelyről szó van, az Ivan Gyenyiszovicsok 
közös erőfeszítésével ne a lágerben, hanem a szabad munka és a 
szabad gondolat társadalmában jöjjön létre. Sajnos nem sikerült. 
Ugyanakkor Ivan Gyenyiszovics létezett, ahogy Vaszilij Tyorkin is, 
megváltoztatták a bolygó erkölcsi klímáját, és ezt a tényt semmi nem 
döntheti meg. Ez az idős nő a tanú rá a Moszkva melletti kisváros 
piacán.



A
SZ

TA
L 

 K
Ö

RÜ
L

10 BUDAI GÁBOR*5

Lukács György és akiknek nem kell

Lukács György „hirtelen jött” politikai elköteleződését már a kor-
társak is értetlenséggel és teljes megrökönyödéssel fogadták. Szerb 
Antal egyenesen „lélektani rejtélyt” emlegetett ezzel kapcsolatban.*6

Azóta nagyot fordult a világ. Mára odáig jutottunk, hogy Lukács 
kommunista fordulatát (és ennek ürügyén egész monumentális 
életművét) gyakorlatilag kriminalizálni próbálják. Jellemzően persze 
azok, akik egy sort sem olvastak tőle…

Éppen ezért nem is lehetne aktuálisabb a kérdés: miként értékelhető 
ez a fordulat?

Megfontolandó mindenekelőtt, hogy egyáltalán mennyiben tekint-
hető érvényesnek a „fordulat” szó használata Lukács 1918–19-es, élet-
re szóló politikai-világnézeti elköteleződésére. Ő maga idős korából 
visszatekintve közismereten a kontinuitás mozzanatát hangsúlyozta. 
Ha mindezt figyelembe véve elfogadjuk teória és praxis egységének 
a lukácsi életműben mindvégig kötelezően jelen lévő alapelvét, akkor 
erre az elköteleződésre a „megélt gondolkodás” jegyében úgy is te-
kinthetünk, mint saját voltaképpeni politikai filozófiájának reprezen-
tációjára. Merthogy Lukácsnak az 1910-es években formálódó és az 
évtized végére alakot öltő politikai filozófiája volt az, amely politikai 
elköteleződését meghatározta, nem pedig fordítva. Innen nézve pedig 
valóban nincs éles váltás az életműben.

Számomra ezért az eredeti kérdés inkább így vetődik fel: mit gon-
dolna, mit tenne ma Lukács György, ha élne? Mindenekelőtt nagyon 
ismerős lenne számára a szituáció. Ma ugyanúgy, mint bő száz évvel 
ezelőtt, hamis alternatívák csapdájában vergődik az európai ember. 
Jól ismert a kései Lukács frappáns jellemzése az első világháború 
okozta krízisből kiutat kereső „írástudók” helyzetéről: „Amikor 
ebben az időben érzelmi állásfoglalásom tudatosítására törekedtem, 
körülbelül a következő eredményre jutottam: a központi hatalmak 
előreláthatóan legyőzik Oroszországot; ez a cárizmus bukásához 

*5 Filozófus (Budapest).
** Ld. Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Budapest, Magvető. 1991. 488.  
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11vezethet: eddig a dolog rendben van. Van bizonyos valószínűsége, 
hogy a Nyugat győz Németország ellen; ha ez a Hohenzollernek és a 
Habsburgok bukását eredményezi, ugyancsak egyetértek. De akkor 
felmerül a kérdés: ki ment meg minket a nyugati civilizációtól?”*7 
És hol tartunk most? Az egyik oldalon a politikai korrektségbe 
beleszédült liberalizmus önmagukat felkent papjai, a másik oldalon 
az illiberalizmus konjunktúralovagjai kínálják identitáspótlékaikat 
a politikai piacon. Ennél hamisabb alternatívát elképzelni is nehéz 
volna… Joggal tehetné fel tehát a korántsem költői kérdést Lukács 
György: hova álljanak a belgák?

Van azonban egy lényegi különbség is a két korszak között. Egy 
évszázada a világháborús kataklizmával valódi perspektívák nyíltak 
meg a társadalmat ténylegesen átalakítani törekvő politikai mozgal-
mak előtt. És éppen ez a tény az, ami különös jelentőséget kölcsönöz 
az előbbi tézisemben foglaltaknak, vagyis hogy Lukács a látensen 
már létező politikai filozófiájához kereste a megfelelő politikai praxis 
lehetőségét, nem arról van tehát szó, hogy az általa választott poli-
tikai mozgalom elvárásaihoz igazította volna utólagosan a politikai 
filozófiáját. (Máskülönben kommunista elkötelezettsége valóban 
egy teljességgel esetleges „fordulat” lett volna.) Az itt felmerülő – és 
Lukács által ekkoriban rendkívüli mélységgel bemutatott – erkölcsi 
dilemmák alapját pedig az képezte, hogy az első világháborút követő 
„kivételes állapot” nyújtotta lehetőséggel nem pusztán a radikális 
baloldali programok képviselői kívántak élni, hanem a születőfélben 
lévő szélsőjobboldali mozgalmak alapítói és vezetői is.

Mi jellemzi ezzel szemben a jelenkort? A lehető legrosszabb 
kombináció: a szélsőjobboldal ma ereje teljében van, köszönhetően 
annak is, hogy a mainstream európai baloldal az elmúlt évtizedekben 
kollektív harakirit követett el – mindeközben a fennálló társadalmi 
viszonyok megváltoztatása mintha végleg lekerült volna a napirendről. 
Talán nem szükséges részletesen ecsetelni, ilyen körülmények között 
mekkora tere maradna egy lukácsi típusú elköteleződésnek – mint 
ahogyan azt sem, hogyan viszonyulna Lukács a manapság megkép-
ződő politikai alternatívákhoz…

Pedig Lukács életútja az értelmiségi lét paradigmájának megteste-
sítője volt. Mondhatnánk: mintaadó. (Lukács szerénységére jellemző 

*7 Lukács György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika – A regény elmélete. 
Budapest, Magvető, 1975. 479.
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12 persze, hogy ő maga számos önéletrajzi megnyilvánulásában saját 
magát egy már létező értelmiségi paradigma egyik képviselőjének 
tartotta, noha valójában életútjával ő egymaga teremtett egy tipikus 
értelmiségi paradigmát.) Ami azonban az értelmiség mai létállapotát 
illeti, arról Szalai Erzsébet nyomán elmondhatjuk: „Az értelmiség 
soha nem volt annyira labilis, szerep- és identitászavaros, mint 
jelenünkben.”*8

Ezért Lukács György ma nem aktuális.
A mai korszellemnek nem kell Lukács György.
De ez nem Lukács Györgyről, hanem a mai korszellemről árul el 

nagyon sokat…

*

KALOUS ANTAL**9

Eszmetörténetileg

A felvetés alapjául szolgáló idézet előfeltételezi, hogy Lukács ekko-
riban a polgári sajtó álhíreinek hatása alatt állt. A beállítás ugyanis 
„bűnnek” titulálja a marxisták küzdelmét a szélsőjobboldal ellen, ez 
két dolgot feltételez kimondatlanul: 1) a cselekmények egyoldalúak, 
vagyis a jobboldal úgymond „fegyvertelen”, „passzív”, „kiszolgáltatott” 
a plebejus „csőcselék” elvont, „doktrinér” „ideológia” nevében elkö-
vetett „terrorizmusával” szemben. Ezt cáfolják a történelmi tények, 
melyek szerint az orosz polgárháborút a polgári oldal terrora indította 
be. Még az a kontextusból kiragadott módon is előszeretettel idézet 
mondat, „A fehérterrorra vörös terrorral válaszolunk!” is felmutatja 
egy kétoldalú társadalmi konfliktus fegyveressé éleződésének dialekti-
káját. Elmondhatjuk, a népi, „vörös” rész szemszögéből önvédelemről 
van szó. Azt megkövetelni, hogy a társadalom 90+%-a, akik áldozatai 
voltak a félfeudális-félkapitalista cári önkényuralomnak és a kasztos 
elmaradottságnak, csendben tűrjék a fehérgárdisták erőszakos resta-

*8 Szalai Erzsébet: Hatalom és értelmiség a globális térben. Tanulmányok és publicisztikai 
írások 2015–2018. Kalligram, Budapest, 2018. 151.

** Történész PhD-hallgató, ELTE (Budapest).
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13urációs kísérleteit, hogy a liberális Ideiglenes Kormány visszavezesse 
a felesleges háborúba az országot és annak népét – önkényes és 
tudatlan extremisták sötét akarnoksága. Ha a népnek megadjuk az 
önvédelem jogát (amint megtagadni tőle a par excellence totalitárius 
lépés, és az „antitotalitárius” antikommunisták pontosan abba a 
kihívóan érzéketlen, jogfosztó magatartásba helyezkednek, amelyet 
ők oly szívesen tulajdonítanak ellenségeiknek), akkor nem vethetünk 
követ a lakosságra, amely a „vörösterror” képében visszalőtt az addig 
akadálytalanul vérengző ősfasisztákra.  2) Hogy akár a cári rendszer, 
akár az élősdi liberális körök politikája „hibátlan” volt, és pusztán 
„ideológia” volt a lakosság a fehérgárdisták elleni harcának hátterében. 
Ismerni kell a cárizmust és „Véres Miklóska” gazdasági, katonai és 
nemzetiségi politikáját, hogy tisztán lássuk, 300 év véres önkényural-
ma feletti lakossági düh öltött testet abban, hogy a plebejus elemek 
megragadták az alkalmat a kasztos freakshow, a társadalmiság torz 
paródiája megszűntetésére. A parasztság 90%-os gyermekhalandó-
sága, az analfabetizmus, az idénymunkások éhbéres kizsigerelése, a 
nemzetiségek és felekezetek hátrányos megkülönböztetése, nyelvek 
kategorikus betiltása, a hatóságok fellépésének korrumpálása, a forra-
dalmat megelőző 100 év során 50 éhínséghullám, a parasztság földtől 
megfosztása, a feszültségek levezetésére a zsidópogromok és a japán 
háború – mindezek félreismerhetetlenül mutatnak fel egy olyan társa-
dalmat, amelytől szabadulni kellett. Nem a marxisták szava indította 
el a forradalmat, mert az korábban csak marginális munkásrétegekhez 
juthatott el, viszont a marxista elem későbbi megerősödése mentette 
meg a forradalmat a mahnoista és kronstadti bűnözés pusztító hatá-
saitól, gerincet adott a népnek, és győzelemre vitte annak zászlaját. 
A nép nem „ideologikus” szavakért, délorosz kisnemesek kimagasló 
analitikus képességeiért állt a bolsevik oldalra, hanem kézzelfogható, 
életközeli célokért: munkáért, lakhatásért, megélhetésért, földért, a 
nagyorosz soviniszta idiotizmus, az ókori klerikalitás és a „kozák” 
visszaélések ellen. 

Lukács 1918-as írása mindezekről teljesen tájékozatlanul keletke-
zett, a polgári sajtó dezinformációs hatása alatt; sírós apologetikája 
ezért mentegetőzik mesebeli „bűnök” miatt. Lukács maga egész élete 
során tett említéseket a sajtó terjesztette előítéletekről, szomorú mó-
don ma sokan az ő személyes „tanúságtételévé” ferdítik. 

*
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14 KARDOS ANDRÁS*10

A kísértet

„A fűnyírógép (odakint)
Villanyborotvám (odabent)”
Tandori Dezső: Kant-emlékzaj

„Nézze, ha nem vagyok ott, 
akkor akár fel is köthetnek.”

Lukács György

Hipotézis: Lukács György 1918–19-ben semmiféle filozófiai 
fordulatot nem hajtott végre. Ami történt, az filozófiájának belső 
átrendeződése. Másképpen megfogalmazva: Lukács „megtérése” a 
bolse vizmushoz nem fordulat a szó filozófiai értelmében, hanem 
szervesen, bár nem problémamentesen következik Lukács addigi 
filozófiai fejlődéséből.

Segédtétel: Lukács György egész fiatalkori filozófiája „végsőkép-
pen” Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésének köpönyegéből bújt elő.

Bizonyítás helyett álljon itt két idézet, amely megmutatja a bizo-
nyítás irányát, melyet jelen sorok szerzője készülő könyvében – mun-
kacíme: A lényegi élet kísértete, alcíme: Az eszme skizofréniája – kíván 
a maga teljességében bemutatni.

Idézet 1.: „Élőszóban kellene megpróbálnunk az állam (és az objektív 
szellem többi képződményével) kapcsolatban nézeteinket közelíteni 
egymáshoz. Ha Ön azt mondja: az állam a magunk része; ez helyes. 
Ha azt mondja: az állam a lélek része, ez nem helyes. Mindaz, ami-
vel valamilyen kapcsolatba kerülünk, önmagunk egy része (még a 
matematika tárgya is), de ez a Magunk, amely (az ész szintetikus 
funkciójának értelmében) »megteremti« és ezzel eloldhatatlanul 
magához kapcsolja ezeket az objektumokat, absztrakt, metodológiai 
fogalom, és az így létrejött objektum részesedése magunkból metodo-
lógiai viszony, amely csak a metodológiai szféra immanens területén 
érvényes. A dolog ott válik hamissá, hogy ezt a Magunkat a Lélekkel 
váltják fel, ami által, mivel a szubjektum minden szubsztancializálása 

*10 Esztéta, kritikus, MTA Könyvtár és Információs Központ (Budapest).
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15a megfelelő objektum szubsztanciálissá válását jelenti, a »képződ-
mények« dologszerűvé és metafizikaivá lesznek. Metafizikai reali-
tással pedig csak a lélek rendelkezik. Ez nem szolipszizmus. Éppen 
az a probléma, hogy megtaláljuk azokat az utakat, amelyek lélektől 
lélekig vezetnek. Minden egyéb csak eszköz, ami valamire szolgál. 
Azt hiszem, hogy nagyon sok konfliktus eltűnne, ha elérnénk ennek 
a szférának a levezetettekkel (egy etikailag elsajátított intézményből 
következő jogokkal és kötelességekkel) szembeni abszolút elsőbb-
ségét, persze nem azért, hogy az életet teljesen konfliktusmentessé 
tegyük, hanem azért, hogy csak abból legyen konfliktus, ami válasz-
út elé állítja a lelket. Egyáltalán nem tagadom, hogy vannak olyan 
emberek, akiknek a lelke – legalábbis részben – elfogadja az objektív 
szellemhez és képződményeihez való viszonyt. Én csak az ellen tilta-
kozom, hogy ezeket a viszonyokat normatíve lényeginek tekintik és 
azzal az igénnyel lépnek fel, hogy minden egyén ehhez kösse lelkének 
sorsát. (Ezért tekintem a valaha létezett legaljasabb rabszolgaságnak 
a modern általános hadkötelezettséget.) Ezért nem látok Ropsinban 
sem – dokumentumnak, nem műalkotásnak tekintve – kórtünetet, 
hanem az első etika (a képződményekkel szembeni kötelességek) és 
a második etika (a lélekkel szembeni kötelességek) közötti konfliktus 
új megjelenési formáját. A rangsor mindig sajátos dialektikus módon 
bonyolódik, amikor a lélek nem önmagára, hanem az emberiségre 
irányul a politikus embernél, a forradalmárnál. Itt – a lélek megmen-
téséhez – éppen a lélek feláldozása szükséges: egy misztikus etika 
alapján kell kegyetlen reálpolitikussá válni, és megsérteni az abszolút 
parancsot, amely nem a képződményekkel szembeni kötelezettség, a 
»Ne ölj!« parancsát. Legbenső magvában ez mégis ősrégi probléma, 
amelyet talán Hebbel Juditja mond ki a legélesebben: »és ha Isten 
közém és a nekem rendelt tett közé bűnt helyezett volna – mi vagyok én, 
hogy ez alól magamat kivonhatnám?«”

Lukács György levele Paul Ernsthez, 1915. május 4.

Idézet 2: „A forradalom etikája
1. szabad-e föláldoznom magam? (kanti szemszögből [?])
2.  Judith: a) kicsoda Isten?
  b) mi az, hogy tett?

A bűn nyilvánvaló: csak akinek a számára ölni bűn, annak szabad 
ölnie.

3. az etikai minimum követelménye,
4. a politika problémája: etikailag transzcendálni, politikailag csele-

kedni.
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16 5. absztrakt jóság (az emberiség szeretete: Lucifer és Parakleitosz. 
Csernyisevszkij a részvétről. [Masaryk II. 48.])

6. az örök béke mint eszmény; ám eltűrni csak egy kívánatos ál-
lapotot szabad. Probléma: van-e erkölcsi értelme a világ külső 
átformálásának (Marxnak mint prófétának a tragédiája) [?] Az 
etika viszonya a jehovaihoz,

7. a hit evidenciája a) a doktriner nem-tudása, b) a credo quia absur-
dumban rejlő tudás (eretnekek),

8. a szubsztancia visszahúzódása az objektív szellemből; a hazugság 
eleste. Mihajlovszkij: »a személyes felelősség érzése saját társa-
dalmi pozíciónk miatt.« (Masaryk II. 172.) Ebből: a forradalom 
mint kötelesség (Marx),

9. lehetetlen bűntelenül cselekedni (de a nem-cselekvés is cselekvés 
= bűn). A jehovai elismerése (Tolsztojjal szemben). A »saját« bűn 
(a tisztaság föláldozása),

10. egészen prózai (Bolotow mint romantikus 232.). Nekünk nem 
adatott meg a tudás 133., 247., 339.”

Lukács György: Dosztojevszkij jegyzetek, R/c. 1914–1915

Q.E.D.

*

KRAUSZ TAMÁS 

Tertium datur

Máig megviseli a filozófiai széplelkeket és szépelgő intellektueleket, 
hogy egy bankár gyermeke, aki mellesleg a XX. század egyik legna-
gyobb filozófusa lett, 1918 őszén a kommunista forradalom, az orosz 
proletárforradalom „világfelszabadító” ügyéhez  csatlakozott. Ezt 70 
évvel később, 1989-et követően – egy  újsütetű liberális manírban, 
nem is szólva konzervatív-nacionalista hangvételről – már pusztán 
csak a „véres diktatúra” prológjaként értelmezik (mintha csak össze 
akarnák keverni a „kommunizmust” a nácizmussal, a fasizmussal). 
Ebben az összefüggésben tipikus kihívás a jeles filozófus, Vajda 
Mihály – a 90-es évek elején a Beszélőben (6. évf., 5. sz.) megjelent –  
értelmezése.
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17Lukács, aki a történetiség módszerének és elméletének német is-
koláját járta ki, beleértve természetesen Marxot, pontosan tudta már 
1918-ban, hogy az imperialista világháború a „tökéletes bűnösség” 
korszaka. Éppen ezzel szemben keresett valamiféle „megváltó” alter-
natívát: rábukkant az egyetlen végiggondolt alternatívára, a „kommu-
nizmus” forradalmi praxisára, amely Oroszországban öltött politikai 
formát. A történelem persze megbonyolította a filozófus dolgát (is). 

Lukács felismerte, hogy egy történelmileg kikerülhetetlen alternatíva 
körvonalazódik: a véres diktatúrának csak véres diktatúra képes ellen-
állni. A fasizmus, a nácizmus mint a „tökéletes bűnösség korának” újabb 
kiadása az ellentmondást még inkább felszínre hozta. Mindezzel op-
pozícióban – példaképpen – a „megigazult” francia történész, F. Furet, 
még az 1990-es évek elején – a kommunizmustól éppen búcsúzva – ci-
nikus-provokatív módon „demokratikusnak” nevezte a világháborút: „a 
népek választottak”. Sztruve – az egykori orosz „legális marxista” – már 
70 évvel korábban, immár liberálisként Gyenyikin tábornok „propa-
gandaminiszterévé” avanzsált a maga antibolsevista meggyőződésének 
megfelelően. Tulajdonképpen Furet-nél őszintébben és helyesen látta: 
Leninnel szemben csak Gyenyikin és Kolcsak az alternatíva. 

A filozófushoz éppen az lett volna méltatlan, ha képtelen lett volna 
a különbségtételre. Ma két „mozzanat” a legnépszerűtlenebb Lukács 
„választásában”, egyrészt, hogy képes volt különbséget tenni a sztá-
linizmus és a szocializmus között, másrészt, hogy felismerte: végső 
soron a kapitalizmus népirtás nélkül nem tartható fenn. 

Lukács számára a real existierender sozialismus  sem volt azonos a 
GULAG-gal, noha ő maga néhányszor csak a véletlennek köszönhe-
tően kerülte azt el. Eretneknek számító gondolatai mellett két győ-
zelmet  mindig magáénak vallott: az egyik a nácizmus legyőzése, a 
másik, hogy a „reálszocializmus” tíz- és tízmilliók kulturális felemel-
kedésével, egy új szocialista művészet és irodalom megjelenésével 
párosult. A tökéletes ellentmondások kora – valójában ő ennek volt a 
filozófusa. Lukács miért ragaszkodott a kommunista párthoz? Nem 
pártmániától szenvedett, nem misztikus okok játszották itt a fősze-
repet: Lukács meg volt győződve arról, hogy a kommunista párt 
bukását egy retrogád, fasizmussal terhes új korszak követi. 1918-as 
döntését ezért sohasem bánta meg. Heller Ágnes egy késői írásában*11 

*11 Ami Lukács Györgyből maradandó. Online: http://www.matud.iif.hu/2017/ 
08/01.htm
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18 megadja – legalábbis részben – a kulcsot az értelmezéshez: Lukácsnak 
azért volt szüksége Marxra és Leninre, hozzáteszem, a kommunista 
pártra, „mert biztos tudás kellett a jövőről”.  „A tökéletes bűnösség 
korszakát felváltja a megváltó forradalom”, a közösségi társadalom.  
A szimbolikus analógia, miszerint Lukács fordulatában a párt „a földi 
egyház” lett volna, és ő annak eretneke, mint Heller Ágnes és mások 
vélik, némileg félrevisz a történelemtől. Igaz, hogy eredendően a 
párt mint az osztálytudat szervezeti alakja, mint erkölcsi felhajtóerő  
jött számításba, ám Lukácsnak számos nem misztikus oka volt a for-
dulat megtételére. Már 1918-ban érzékelhetett abból valamit, hogy 
a weimari Németországban in statu nascendi megtermékenyült a kí-
gyótojás, amelyből Hitler és a nácizmus kikelt mint a bolsevizmus és 
általában az antikapitalizmus történelmi alternatívája, s már látszott 
a népirtás eszközrendszere, amellyel biztosítják majd a profitrendszer 
fennmaradását. Lukács azért  ragaszkodott haláláig a párthoz, mert 
nem látott más antifasiszta és antikapitalista organizációt. 

Méghogy a bolsevizmusnak nem volt etikája… Nevetséges. A „sza-
badságolt halottakat” megtalálhatjuk minden antifasiszta ellenállás 
legelső soraiban Olaszországban és Franciaországban, Görögország-
ban és Jugoszláviában, de mindenekelőtt a szovjet Vörös Hadse-
regben… Halála előtt nem sokkal – „pártfeladatként” – a vietnámi 
háborúval és az amerikaiak délkelet-ázsiai népirtásával szembeni „bé-
keharc” reprezentatív alakja volt: Lukács, a kommunista békeharcos, 
Angela Davis védelmezőjeként áll előttünk, miközben ezzel párhu-
zamosan az államszocializmus demokratikus, munkásönkormányzati 
átalakításának nemzetközi teoretikusa, egyszersmind a hazai „balol-
dali ellenzék” gyámja. 

Nem mögöttünk, előttünk áll Lukács antisztálinista és antikapita-
lista öröksége. Vagy az örök sötétség.  

*
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19LENGYEL ANDRÁS*12

Válasz az Eszmélet körkérdésére

A szerkesztőség körkérdése voltaképpen egy döntésre és egy döntés-
indoklásra kérdez rá. Maga a döntés megítélése, mai perspektívából, 
egyszerű. Az első világháború végén szinte erkölcsi követelmény volt 
fölvenni egy alternatívaképző oppozíciót – oly nagy és oly nyilvánvaló 
volt a baj. Egyetlen döntés következményei sem mérhetők föl azon-
ban maradéktalanul, s minden döntésnek vannak olyan következmé-
nyei, amelyek nemkívánatosak, s előre nem is kiszámíthatók. (Hegel, 
s nálunk József Attila, ezért számol a „szükséges véletlen” szerepével.) 
Mindazt tehát, ami 1918–19 után marxista szempontból valódi téve-
désnek, hibának, problémának minősül, nem hatálytalanítja vissza-
menőleg a döntést. Legföljebb arra hívja föl a figyelmet, hogy a tör-
ténelem alakulástörténete nem egyetlen döntés függvénye; az ember 
folyamatos döntéshelyzetben van, s ezt a folyamatos mérlegelést, nem 
lehet megspórolni. A másik kérdés, a döntés szubjektív indoklása, már 
kevésbé egyértelmű. Egyrészt minden ember minden döntése a saját, 
előzetesen adott gondolkodástörténeti kontextusában születik meg, 
a döntés ahhoz képest teremt új helyeztet, s az indoklás, ha őszinte, 
csak saját előzetes világára reflektálhat. A Hebbel-idézet karaktere 
azonban figyelmeztető jelzés; ebből a misztikából kellett (kellett 
volna) egy új, egyáltalán nem misztikus gyakorlatot megteremteni. 
Márpedig a modern kapitalizmus komplexitása oly nagy, hogy levál-
tásának programja is csak hasonló komplexitást föltételez – egyetlen, 
erkölcsi metaforával nem intézhető el. S itt a homályból előlép egy, 
látszólag technikai jellegű praktikus kérdés: a munkások empirikus 
osztálytudatának és a kapitalizmus leváltását irányító „élcsapatnak”, 
a pártnak a lehetséges és a tényleges viszonya. Ismeretes, Lenin (s 
maga Lukács György is) az „élcsapatban” látta a megoldást. Mások, 
például nálunk József Attila az empirikus osztálytudat meghatározó 
szerepét hangsúlyozta. A különböző munkáspártok (a kommunisták 
is, a szocdemek is, sőt az igazában már polgári „munkáspártok” is) 
oly sok és oly végzetes bakit produkáltak, hogy mai perspektívából 

*12 Irodalomtörténész (Szeged).
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20 könnyű az élcsapat-elvet süllyesztőbe küldeni. S az is tény, hogy az 
ember önemancipációja, ami nélkül a tőkelogika végzetes érvényesü-
lése fölszámolhatatlan, a bérmunkások empirikus osztálytudatának 
valóságos dinamikája nélkül, ennek a tudatnak az ellenében nem fog 
realizálódni. De hogy az így keletkező ellentmondás áthidalható-e, s 
ha igen, akkor hogyan, az a ma legnagyobb politikai kérdése.

Az öreg Lukács egyszer azt mondta, az egészet valahol, valamikor, 
másképpen újra kell kezdeni. Az újrakezdésnek ez az igénye és hite 
példaszerű. Mert a kudarcok ellenére sem igazolja azt, ami igazolha-
tatlan, és aminek leváltása égetően szükséges, de amelynek módját 
nem sikerült megtalálnunk. A vereségekből föl kell állni. Az utakat 
keresni kell, ezt a munkát nem lehet megspórolni, és senki nem végzi 
el helyettünk. Ám a megalázottak és megnyomorítottak sorsát, amely 
világviszonylatban egyre nagyobb kiterjedésben érhető tetten, aktu-
álisan nem lehet levenni a szellemi élet „képernyőjéről”. Ezt a sorsot 
minél pontosabban, minél élőbb érzékenységgel kell megragadni és 
fölidézni, hogy történeti bázisa legyen a reménynek. A valóság ész-
lelésének érzékenysége és pontossága minden politikai gyakorlatnak 
sine qua nonja.

A globális kapitalizmus tömegtársadalma – már csak méreténél és 
komplexitásánál fogva is – egyszerre óriási intellektuális és erkölcsi 
kihívás, amelynek tanulságait a politikának integrálnia kell.

*

MICHAEL LÖWY*13

Forradalom és erőszak

Lukács György „kommunista fordulata”, 1918–1919

1918 decemberében Lukács megjelentette A bolsevizmus mint erkölcsi 
probléma című írását, amelyben szimpatizál az orosz forradalom-
mal, ugyanakkor bírálja a bolsevikokat egy erkölcsi, majdnemhogy 

*13 Marxista, ökoszocialista szociológus, filozófus, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (Párizs).
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21kantiánus nézőpontból. Képtelen a diktatúra, a terror és elnyomás 
szentesítésére, és elutasítja a törekvést, hogy „az előző osztályok ural-
mát a proletariátus uralmára cseréljük”, amely szerinte olyan, „mintha 
Belzebub űzné ki a Sátánt”. Véleménye szerint „a bolsevizmus azon a 
metafizikai feltevésen alapszik, hogy a gonoszság jót szülhet”.

Mindazonáltal pár héttel később Lukács belépett a Magyar Kom-
munista Pártba. Olyan volt ez, mint egy vallásos megtérés, egy hirte-
len jött megvilágosodás. A Taktika és etika című 1919-es írásban már 
igazoltnak látja az erőszakot, Borisz Szavinkov, egy orosz narodnyik 
regényéből merítve inspirációt. Szavinkov szerint a gyilkosság ugyan 
teljes mértékben bűn, de a felszabadítás érdekében mégis „el kell 
követni”. Itt jön be a képbe Hebbel Juditjának híres idézete: „És ha 
Isten közém és a nekem rendelt tett közé a bűnt helyezte volna – ki 
vagyok én, hogy ez alól magamat kivonhatnám?”

Az erőszak témájának boncolgatása Lukács fiatalkori írásaiban le-
nyűgöző, ugyanakkor erősen idealista, metafizikus, már-már vallásos 
hangvételű elem. Körülbelül ugyanebben az időben írta Rosa Luxem-
burg a pamfletjét az orosz forradalomról (1918-ban vetette papírra, 
de csak 1921-ben jelent meg), amelyben ugyanezt a kérdést tárgyalja, 
bár sokkal konkrétabb, marxista alapokon. Határozottan támogatja 
a törekvést, hogy az uralkodó osztályok helyét a proletariátus dikta-
túrája vegye át, és elfogadja az erőszak szükségességét a proletariátus 
hatalmának megtartása érdekében. Ugyanakkor elutasítja az egyetlen 
párt diktatúráját, és a pluralista szociáldemokráciát tekinti célnak, 
elítélve a terrort mint a burzsoá hatalomgyakorlás eszközét.

Mit mondhatunk minderről 2021-ben? Che Guevara Latin-Ame-
rika kapcsán egyszer azt írta, az erőszak – a gerilla hadviselés – csak 
abban az esetben legitim, ha egy reakciós elnyomó rezsimmel kell 
szembeszállni. Ez sajnos ma a világ számos országára igaz. Hozzá-
tenném, hogy az erőszak erkölcsileg védhető akkor is, ha egy demok-
ratikus, forradalmi vagy népi hatalmat fenyegetnek erőszakos belső 
vagy külső ellenségek – mint látjuk ezt pl. az Iszlám Állammal harcoló 
rojavai kurdok esetében Észak-Szíriában, vagy Erdoğan félfasiszta 
rendszerében Törökországban.

(Fordította: Lyublyanovics Kyra)

*
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22 MAROSÁN BENCE*14

Demokratikus keretek között az emancipáció felé,  
Lukács György nyomdokain

 

Lukács egész életében az volt talán a legfontosabb motívum, hogy 
az emberi emancipáció marxi gondolatát továbbvigye, és segítse 
annak gyakorlatba való átültetését. Az emancipáció itt a minden el-
idegenedéstől és eldologiasodástól mentes, tökéletesen felszabadult, 
autonóm, kreatív és spontán alkotótevékenységnek szentelt életforma 
feltételeinek megteremtésére vonatkozik. Ez összekapcsolódott nála 
azzal a további megfontolással, hogy a marxizmustól elszakíthatatlan-
nak vélt bizonyos etikai motívumokat és dilemmákat. A körkérdés-
ben szereplő idézet is tulajdonképpen erre utal. Lukácsnak az ezzel 
kapcsolatos megnyilatkozásai az emberi emancipációt mint végcélt 
állítják be olyan etikai eszményként, amely minden mást felülír és 
amely a végső kötelezettségeket támasztja velünk szemben. Neveze-
tesen: mindent meg kell tennünk az emancipáció valóra válásának 
érdekében.

Úgy tűnik továbbá, hogy ez az erkölcsfilozófiai alapvetés bizonyos 
szempontból erőteljesen következményetikainak nevezhető motí-
vumokkal kapcsolódott nála össze: mi az az ár, amit még hajlandóak 
vagyunk megfizetni azért, hogy az emancipáció megvalósulását 
elősegítsük. Lukács szerint a „hétköznapi”, polgári morál normáinak 
áthágása nem nagy ár azért, hogy elősegítsük a polgári, tőkés, elidege-
nült társadalmi állapotok meghaladását. Ennek szellemében Lukács-
ban sokáig éltek olyan megfontolások, melyek szerint az emancipált 
emberi állapot elérhető diktatórikus eszközökkel, és a „hétköznapi”, 
polgári morál normáit nem éppen feltétlen iránytűnek tekintő hata-
lomtechnikai manipulációkkal. Mindez szükséges rossz a végső jó, 
a legfőbb célnak tekinthető emberi emancipáció elérésének útján.

Ebből a szempontból is érdekes, tanulságos a Max Weberrel 1920-
ban (nem sokkal Weber halála előtt) folytatott utolsó levélváltása, 
amikor Weber a bolsevizmustól óvta Lukácsot, mondván, „ez az egész 
társadalmi kísérlet legalább 100 évre alá fogja ásni a demokratikus 

*14 Filozófus, esztéta, Budapesti Gazdasági Egyetem.
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23szocializmus ügyét”. Száz év távlatából úgy tűnik, inkább Webernek, 
mint Lukácsnak volt igaza e tekintetben. Ezt Lukács maga is kezdte 
belátni élete vége felé, amikor a szocializmus demokratizálódásának 
lehetőségeiről tűnődött. A Lukács halála óta eltelt ötven év inkább 
– újra és újra – azt látszik igazolni, hogy nem, nem tudjuk magunkat 
„keresztülhazudni az igazságig”. Az idős Lukács kezdte ezt maga is 
egyre világosabban látni. A mi feladatunk az, hogy ne adjuk fel az 
emberi emancipáció ügyét és az eldologiasodás és elidegenedés 
elleni küzdelmet – de ezt muszáj alapvetően demokratikus módon 
és keretek között lefolytatnunk; még akkor is, ha a küzdelem sokszor 
kiegyenlítetlennek tűnik. Az elidegenedés és eldologiasodás erői 
ugyanis sokszor nem tartják be a játékszabályokat. Következmény-
etika helyett felelősségetika, és végig a demokratikus keretek között 
mozogni – Lukács után, a lukácsi örökséget átvéve és folytatva, ezek 
kellenének hogy legyenek, szerintem, az emancipációért folytatott 
küzdelem jövőbeli alapelvei.

*

MESTERHÁZI MIKLÓS*15

Bőbeszéd

Válasz az Eszmélet körkérdésére

Zavarba ejtő kérdés. Zavarba ejtő, mert mintha ott bujkálna mögötte 
(vagy csak én érzékelem így?) a Lukács figuráját kísérő kaján kom-
mentár (közvélekedés), hogy tudniillik jobban jártunk volna mi, az 
utókor, és jobban járt volna Lukács is, ha az lesz belőle, aminek ígér-
kezett, és aminek az eshetőségéről olyan lefitymálóan emlékezett meg 
a Megélt gondolkodásban, „»érdekes«-excentrikus heidelbergi ma-
gántanár”, és nem kötelezi el magát hebehurgyán a forradalom meg 
Marx mellett. Zavarba ejtő, mert nem gondolom, ellentétben a pályá-
jára visszatekintő Lukáccsal, és talán ellentétben azzal is, ahogy 
Lukács annak idején látta a dolgot, hogy ifjúkori útkeresései mind 

*15 Filozófus, filozófiatörténész (Budapest).



A
SZ

TA
L 

 K
Ö

RÜ
L

24 zsákutcába torkolltak volna. („Itt világosan látható a zsákutca”, ezzel 
a mondattal zárul az esszékorszakot tárgyaló pár oldal a Megélt gon-
dolkodásban.) Vagy legyen, talán zsákutcába torkolltak, de kit érdekel, 
A regény elmélete attól még ragyogó munka, kevés írás volt nagyobb 
hatással az esztétikai gondolkodásra, mint éppen ez, és semmi kifogá-
som nem volna az ellen, ha heidelbergi magántanárként kikerül Lukács 
keze alól még néhány olyan pompás darab, mint, mondjuk, a Balázs 
Bélának szentelt kötet pár oldalas meseteóriája. De akárhogy is, a 
fordulat után Lukács megírta a Történelem és osztálytudatot (amelyet 
mély rokonság fűz A regény elméletéhez, és, megjegyzem, Lukács már 
1919-ben sem írt butaságokat, el kéne olvasni), és a Történelem és 
osztálytudatról, akik amúgy anafilaxiás sokkot kapnak Lukácstól, any-
nyit azért azok is el szoktak rebegni, hogy a kevés olyan mű egyike, 
talán az egyetlen, amelyik a marxizmus Marx utáni történetében ko-
moly kontribúció volt a filozófiához mint olyanhoz. Ami bóknak 
hangzik, de egyrészt pontatlan, mert hát mit is kellene kezdenünk 
akkor, mondjuk, a frankfurtiakkal, másrészt meg nem bók, érzékelhe-
tő benne a fenntartás, hogy azért amiről Lukács a könyvben beszél, 
marxista belügy, épeszű ember csak maszkban-kesztyűben piszkál 
bele. Holott, képzelem én, valami meggondolandóbbról szól az 1923-
as könyv, és nem is csak, mert döntő impulzust adott a tudásszocioló-
gia akkoriban született diszciplínájának, és mert, akárcsak A regény 
elmélete, mély nyomott hagyott a XX. század esztétikai gondolkodásá-
ban, vagy mert a központi tanulmány filozófiatörténeti vázlata megér-
demelné a sorról sorra haladó értelmező kommentárt (© Axel 
Honneth) stb. Hanem mert valami olyasmiről szól, amivel valamiképp 
mi is bajmolódunk, arról, hogy valóban aktorai vagyunk-e a saját 
cselekedeteinknek, vagy már rég döntött (végiggondolni sem tudott) 
alternatíváink felől valami, amit, minthogy a magától értetődőség 
látszatát ölti magára, még csak azonosítani sem tudunk, hogy lehetne-e 
az ember több mint kibic élete dolgaiban, meg hogy miben is áll a 
csorbítatlan élet. (Ha így ismerősebb a szövegből: eldologiasodás, 
kontemplativitás, szabadság.) Erről szól, bármilyen hülyén hangzik is, 
a Történelem és osztálytudat ama bizonyos utolsó tanulmánya, a „Mód-
szertani megjegyzések a szervezeti kérdésről” is, „a marxista elmélet 
történetének egyik legrémesebb állításával” (© Márkus György) 
egyetemben is erről. (Ezért sem igazán üdvözlendő, bár nem érthetet-
len, hogy a Lukács legfontosabb írásait paperbackben újra kiadó 
Aisthesis a Történelem és osztálytudatból csak a központi tanulmányt 
jelentette meg. A bolsevik pártfegyelem apoteózisa nyilván nem vará-
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25zsol elalvás előtt az ágyban olvasandó könyvet a Történelem és osztály-
tudatból, de nem érdektelen, ha meg akarja tudni az ember, mire megy 
ki a játék.) De ha a Történelem és osztálytudatot hajlandó is elnézni a 
közvélekedés Lukácsnak, azért a későbbiekre nézve már magától ér-
tetődőnek számít, hogy jobb lett volna néki Heidelbergben maradnia. 
(Tegyük most félre, hogy abban a bizonyos mondatban Lukács 
„»érdekes«-excentrikus” magántanár voltról beszél, és ez az excent-
rikusság – amely őt végül is a marxizmushoz sodorta – rosszul passzolt 
a heidelbergi magántanársághoz, Max Weber nem véletlenül volt 
mérges Lukácsra, amiért ahelyett, hogy a habilitációs dolgozatán 
munkálkodott volna, A regény elméletének megírására adta a fejét, egy 
olyan nagyesszének a megírására, amellyel a megbízhatatlanság be-
nyomását keltette Heidelbergben. Mellesleg: ha Heidelbergben nem 
is, Jénában – Korsch meghívására – Lukács örömmel lett volna pro-
fesszor, ez a lehetőség azonban hamar kútba esett.) És valóban: az a 
Lukács, aki még a fordulattól számítva is csak 12 év tévelygés után 
találta meg végre igazi útját – bár ez voltaképp a 30-as években született 
megfogalmazás, a Megélt gondolkodás is visszahivatkozik rá –, finoman 
fogalmazva is: megkopott. Habár talán érdemes felidézni: világhírű 
gondolkodóvá Lukács igazán 1945 után lett a német klasszikáról, a 
francia, orosz, német realistákról írt tanulmányoknak köszönhetően 
(a Történelem és osztálytudatot csak a 60-as évek fedezték fel újra), és 
talán érdemes felidézni azt is – sajnos nincs előttem a szöveg –, ahogy 
George Steiner ír róla (ha jól emlékszem, Lukács 70. születésnapja 
alkalmából), meg arról a szellemi ragyogásról, amely Lukács Belgrád 
rakparti lakásából árad. (Emlékezzünk meg róla: az a lakás bár még 
nincs elidegenítve, már be van szegelve.) És eltűnődve a dolgon, kicsit 
letéve megszokott szemüvegünket, tán láthatjuk akár úgy is, van vala-
miféle koherencia az életműben: a 30-as évek (és a későbbiek) irodal-
mi írásai is a csorbítatlan élet esélyein tűnődnek (ha az afféle megfo-
galmazások, mint hogy „a teljes ember fogalma mint az emberiség elé 
állított társadalmi és történelmi feladat”, elvigyorodni ingerelnek is). 
Furcsa munkamegosztással. Kollégái (mondjuk, Adorno) számára a 
marxista esztétikai gondolkodásban (habár erre a „kollégái”-ra Lukács 
fölvonná a szemöldökét) az esztétika a filozófiai gyász szerve (ezt J. 
Bernsteintől oroztam el), a gyászé a veszteségek fölött, amelyekkel a 
modernségért fizettünk, a széttépettség fölött, amely a dolgok racio-
nálissá – az anyagi termelés önjáróvá, az uralom absztrakttá, az igazság 
tudományossá (stb.) – válásának fonákja volt, és amelynek a művészet 
gyógyírja lett és vesztese. Amit Lukács is pontosan tudott, erről szól 
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26 A regény elmélete, és mégis, a 30-as évektől mintha a makacsul – bocsá-
nat a frivolitásért – a Brian élete záródalocskáját („Always look on the 
bright side of life”) fütyörészné: bár kommunistaként – gondolná az 
ember, legalábbis gondolják sokan (édes istenkém!) – mindenre átkot 
illett volna szórnia, ami valahogy a polgári korszakra vall, Lukács a 
haladás vívmányairól papol, rációról, felvilágosodásról, eszményekről, 
csupa olyasmiről, ami persze (félreértés ne essék) a széttépettség tu-
datában fogalmazódott meg, de dacolni próbált vele. (Olvasd el, 
Nyájas Olvasó, a Lessing-tanulmányt!) Amit (megint csak: sokan 
vélik így, néha Ernst Bloch is) talán Lukács klasszicizmusa magyaráz. 
Vagy sem. „A XIX. század dicsérete” – bár ez csak afféle vélemény – 
talán csak (fékezett habzású) átirata volt annak a gondolatnak, hogy 
„a társadalom kommunista szellemű átalakítása” „mindenekelőtt an-
nak az uralomnak a megszűntét jelenti, amelyet a gazdasági élet az 
egész élet fölött gyakorolt”, hatalomra juttatva „az ember öncélúságá-
nak eszméjét”, „az új kultúra alapgondolatát”, a „XIX. század klasszikus 
idealizmusának örökségét”. (Régi kultúra és új kultúra, Internationale, 
1919. június 15., az idézetekben a szórendet a mondathoz igazítot-
tam.) Örökség, amelyet az örökösnek sürgősen be kellene magolnia, 
ha egyszer legalábbis szeretnénk, ha igaz volna, hogy „a világnak régóta 
megvan az álma egy dologról, amelyről csak a tudatot kell megszerez-
nie ahhoz, hogy valóságosan az övé legyen”. (Hogy Lukács formafo-
galma – félreértés ne essék, a fiatal Lukácsé – mekkora mozgásteret 
engedett volna Lukácsnak, ha kedve szottyant volna a formabontásra 
nem csak mennydörögni, azon magamnak is el kellene tűnődnöm, de 
ez itt, most mellékszál.) Hogy az örökös (a proletariátus, különös te-
kintettel a győzedelmesre) mire ment azzal, amit Lukács papolt, arra 
most inkább fátylat borítanék (hogy ő mire ment, azt tudjuk: hogy 
hülyének nézik), azt meg, hogy a felszabadult emberiség mit is gondol 
az örökségről és miért, nos azt – majd meglátjuk. A kérdés végül is úgy 
szólt, mi, az utókor, mire megyünk vele, csak hát erre a válasz nagyon 
kevéssé függ épp Lukácstól, sajnálom, sokkal inkább függ attól, az idő 
mennyire savanyította meg eszményeinket (vagy bennünket), szóval 
sokkal inkább függ a mi találékonyságunktól, meg attól, hogy előbb 
fut-e be a pályaudvarra a katasztrófa, hogysem meghúzhatnánk a 
vészféket (ez egy gyengén sikerült Benjamin-parafrázis, de hagyjuk). 
Amit éppen nem amellett gondolok érvnek, hogy fölösleges volna 
Lukácsot olvasnunk. Ellenkezőleg. Szóval kéretik Sterne intelmét 
megfogadni: „Kíméletesen tapodjatok hamvain, ti lángelmék, ki véle-
tek volt lelkiekben rokon.” Ennyit talán illik megkockáztatnunk.
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27RASTKO MOČNIK*16

Kommentár Lukács György  
Taktika és etika című művéhez 

Első pillantásra ez hegeli konstrukció. Az olyan politikai szerveződés-
nek, ami a dolgok jelen állását meghaladó célt tűz ki, mozgósítania 
kell „a társadalmi realitás keretein belül” már létező és azokat tagadó 
erőket. Egy forradalmi szervezet tetté fordítja azt a tagadást, ami 
már – vagy állandóan – jelen van a Wirklichkeit-on belül. Ahhoz, 
hogy felismerjük a tagadás erőit, a forradalmi pártnak tudnia kell, 
mik ezek. A hegeli világnézet szerint a tudás annak a tagadásnak a 
felismeréséből és kifejezéséből áll, ami folyamatosan arra tör, hogy a 
következő (magasabb) szintre emelje a Geist, a Szellem megvalósu-
lását, realitássá válását.

Az azonban, ahogyan Lukács továbbvitte ezt a gondolatot, kapott 
egy „maoista” csavart: a valóságos (tőke-munka) ellentét forradalmi 
értelemben nem működik, hacsak a proletariátus mint osztály harca 
nem válik elsődleges aspektussá. Amíg ennek az ellentétnek az elsőd-
leges aspektusát a hatalmában tartja, a tőke újratermeli saját uralmát. 
A tőke uralma alatt a reálpolitika érvényesül: az emberi jogok, a 
törvény, a polgári demokrácia, az állampolgári kezdeményezések, az 
identitások elismerése… Megtörve a tőke hatalmának kompromisz-
szum általi újratermelését, a proletár osztályharc ezen az ellentéten 
belül nyitja meg annak lehetőségét, hogy a lehetségest elérjük. 

Ha szerkezeti tekintetben vizsgáljuk ezt az ellentétet, nem látjuk 
a lehetőségét forradalmi fordulatnak. Az 1960-as években Maurice 
Godelier felvetette, hogy a tőke és a munka ellentéte újratermeli 
a kapitalista rendszert, és csak a termelési viszonyok és a terme-
lőeszközök ellentmondása fog forradalmi helyzetet teremteni: a 
termelőeszközök olyan szinten közösségivé válnak, hogy elkezdik 
elpusztítani azokat a viszonyokat, amik a magántulajdon keretei közé 

*16 Szociológus, filozófus, irodalomtörténész, Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar (Szlovénia), baloldali politikai aktivista, az Eszmélet tanácsadója.



A
SZ

TA
L 

 K
Ö

RÜ
L

28 szorítják őket.*17 Nemrég tanúi lehettük Godelier tézise cáfolatának: 
egy forradalom által, ami nem történt meg. Az új információs és 
kommunikációs technológia hatalmas fejlődést hozott a termelő-
eszközök társadalmasításában, és megjelenésük számos optimista 
forgatókönyvet eredményezett. A működésük jogi szabályozása, 
hozzáigazítva a kapitalizmus jelenkori általános monopóliumaihoz, 
egyelőre blokkolja a rendszerellenes potenciált és csökkentette ezen 
eszközök lehetőségeit a társadalom átalakítására. Az új információs és 
kommunikációs technológiát megszelídítették, hogy egy újabb ipari 
forradalmat hozzon a kapitalizmus rendszerén belül, és így nagyban 
hozzájárul annak újratermeléséhez. Ennek az a tanulsága, hogy nincs 
technológiai determinizmus: a jogi-politikai beavatkozás az új tech-
nológiát a tőke szolgálatába állította. 

Ha az ellentmondást a folyamat oldaláról nézzük, megláthatjuk a 
forradalom lehetőségét – és megérthetjük az azt blokkoló történelmi 
realitást. Az 1960-as évek elején az olasz „workerizmus” bevezette a 
megkülönböztetést a munkaerő technikai összetétele és a munkásosz-
tály politikai összetétele között. A munkaerő technikai összetétele a 
munka tőkének való valós alávetettségének, rendszerbe foglaltságának 
következménye. Az állandó tőke mint technikai struktúra formálja 
a munkát és a munkásokat – a testüket, a tudatukat és az életüket. 
Ez Godelier tőke-munka ellentétében a reproduktív dimenzió.  
A munkások azonban visszavágnak. A harcuk osztályharc, mivel nem 
csak a munkaerő ellenállásáról van szó, ami csapdába esett egy adott 
történelmi-technológiai helyzetben. Ebben az értelemben az osztály-
összetétel politikaivá válik, mivel kihat a munkások különböző, az 
őket a tőke uralma alatt tartó munkaviszonyok keretei között működő 
szektorainak újjászerveződésére. Azáltal, hogy megszünteti a munká-
soknak a különböző szektorok eltérő technikai összetételéből – mint a 
tőke különböző uralkodási és kizsákmányolási formáiból – származó 
töredezettségét, a politikai „osztálykompozíció” a munkásosztály po-
litikai egységét teremti meg, és megkérdőjelezi a kapitalista termelési 
mód dominanciáját. Ez a Lukács-féle „proletariátus osztályharca, ami 
önmaga célja és megvalósulása”.

*17 Maurice Godelier: Système, structure et contradiction dans Le Capital. Les Temps 
Modernes, 22/246. November 1966.
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29Mivel a munkásság osztályösszetétele meghaladja azokat a viszo-
nyokat, amiket a munkaerő technikai összetétele előzetesen kijelöl, 
a tőkés osztály egy új technikai összetétel megvalósításán keresztül 
veszi fel a harcot a munkásosztállyal: új technológiákat vezet be és új 
formában szervezi meg a munkafolyamatot. A munkások számára ez 
csak azt jelenti, hogy a munkaerő új technikai összetétele megpró-
bálja megsemmisíteni a munkásosztály korábbi politikai összetételét. 
A munkásoknak elemezniük kell az új munkafolyamatot, mint az 
értéktöbblet termelésének új folyamatát – ez a kritikus mozzanat. 
El kell engedniük a korábbi politikai szervezetet – ez az önkritikus 
mozzanat. Végül meg kell szervezniük az osztályharc új módozatát – 
ez a politikaiosztály-alkotás mozzanata. A munkásoknak történelmi 
előnye lehet a tőkés osztállyal szemben, amennyiben sikerrel járnak 
a politikai osztály létrehozása terén.*18

A munkásosztály létrehozása politikai tett, mivel a kapitalista 
termelési módok, vagy az értéktöbblet előállításának más, tör-
ténelmileg létező konkrét társadalmi formái által meghatározott 
választóvonalakon átlépve hozza össze a munkásságot. Ennek meg-
felelően megsemmisíti a polgári ideológia gazdasági horizontját, és 
megteremti a saját horizontját, ami túlmutat az értéktöbblet tőkés 
termelési módján és az ennek megfelelő csereviszonyokon. Amikor 
meghaladja a bérmunka viszonyait, egyszerre áll ellen mind a tőkés 
viszonyoknak, mind ezek specifikus megnyilvánulásának a munkaerő 
technikai összetétele formájában. A gazdasági ideológia lebontásával 
együtt lebontja az autonóm jogi-politikai szféra ennek megfelelő 
polgári ideológiáját és ennek megtestesülését a polgári államban és 
ennek apparátusaiban. 

Lukács megmutatja, hogy a munkások osztályának megteremtése 
radikálisan politikai cselekedet: az uralkodás-kizsákmányolás létező 

*18 Marx a Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája című művében így írja le ezt a 
folyamatot: „A XIX. század szociális forradalma nem merítheti poézisét a múltból, 
hanem csakis a jövőből. […] Proletárforradalmak viszont […] állandóan bírálják 
önmagukat, folyton megszakítják saját menetüket, visszatérnek a látszólag már 
elvégzetthez, hogy megint újból elkezdjék, kegyetlen alapossággal gúnyolják első 
kísérleteik felemásságait, gyengéit és gyatraságait, úgy látszik, mintha ellenfelüket 
csak azért tepernék le, hogy az új erőt szívjon a földből s még nagyobb óriásként 
egyenesedjék fel velük szemben, mindig újra visszariadnak saját céljaik bizonytalan 
hatalmasságától, míg meg nem teremtődik az a helyzet, amely minden visszafor-
dulást lehetetlenné tesz, s a viszonyok maguk kiáltják: Hic Rhodus – hic salta!”
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30 viszonyrendszerén belül hoz létre egy olyan „anyagi létezőt”, ami 
hozzátartozik annak történelmi körülményeihez, de idegen annak 
szerkezetétől. Lebontja az uralkodás-kizsákmányolás létező struktú-
ráit azáltal, hogy radikálisan újszerű viszonyokat hoz létre (nem ki-
zsákmányolás, szolidaritás, egyenlőség). Ez egyrészt azt jelenti, hogy 
a munkások harcának történelmi temporalitása más lényegű, mint a 
tőkés osztályharc temporalitása, másrészt azt, hogy a tőkés termelés 
forradalmi eltörlésére annak minden fázisában történelmi lehetőség 
van. Lukács elemzése szerint, amit az „operaisták” újragondoltak, a 
tőkés társadalom történelmi „fejlődése” és ennek különböző „fázi-
sai” abból következnek, hogy a tőkés osztály megpróbál gátat vetni 
a munkásosztály megszerveződésének és késleltetni a forradalmat. 

A jelen helyzetben két dolog tűnik fontosnak. A proletár osztály 
létrejöttének kritikus mozzanatát, a kizsákmányolás új fajtáinak 
elemzését gátolja a polgári ideológiai apparátusokban (egyetemek, 
kutatóintézetek, iskolák, folyóiratok, média) jellemző szellemi elnyo-
más. Az önkritikus mozzanatot pedig gátolja a hasonló ellenségesség 
a névleg „baloldali” pártok és szakszervezetek részéről, illetve ezek 
beintegrálódása a polgári parlamentarizmusba és a tőke által uralt 
társadalmi diskurzusba.

Ugyanekkor a tőke uralma most döntően jogi szabályozásokon és 
korlátozásokon (az EU jogi rendszere, az Európai Központi Bank, 
az IMF, a Világbank stb.), illetve katonai beavatkozásokon nyugszik. 
Ez azt jelenti, hogy a Gesamtkapital, az össztőke, már visszavonult 
védvonalai mögé. A társadalmasított termelési mód legyőzte a tőkés 
termelési mód történelmi lehetőségeit. Fennmaradása érdekében a 
kapitalizmus most a jog eszközeivel és katonai intervenciókkal, vagyis 
nyers erő révén termeli újra önnön viszonyait. Ez biztos jele annak, 
hogy igennel válaszolhatunk Lukács kérdésére: „Eljött-e már az a 
történelmi pillanat, ami elvezet – vagy inkább elröpít – az araszolástól 
a cél megvalósításáig?” 

(Fordította: Lyublyanovics Kyra)

*
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31ROPOLYI LÁSZLÓ*19

Válasz az Eszmélet körkérdésére

Száz éve, amikor Lukács György nevezetes döntését meghozta a 
kommunista mozgalomhoz való csatlakozásáról, az emberek nagyon 
más világban éltek. Természetesen nemcsak a nyilvánvaló történeti 
különbségekre gondolok, hanem a korabeli és a mai kulturális és 
társadalmi körülmények radikális különbségeire.

1. Akkoriban a Lukács számára oly fontos világtörténeti perspektíva 
alkalmazása, a történelmi haladás lehetőségeinek azonosítása, értel-
mezése és elemzése számára a feltételek adottak voltak. Immár ötven 
éve rendelkezésre állt a fennálló társadalmi viszonyok tudományos 
igényű megértését szolgáló társadalomelmélet és az elfogadhatatlan 
viszonyok szükségszerű átalakításának forradalmi cselekvési program-
ja. Létrejöttek a program megvalósítására kész politikai mozgalmak. 
A kiteljesedett bűnösség állapotában leledző modern világ válsága 
társadalmi, kulturális, gazdasági, politikai összeomlással járt, s en-
nek nyomán a társadalmi fejlődés perspektívái valaminő politikai 
realitásként tűnhettek fel. A társadalmi viszonyok világtörténelmi 
perspektívába illeszkedő kommunista, forradalmi átalakításában való 
részvétel személyesen választható reális cél lehetett.

Ebben a helyzetben Lukács „kommunistává fejlődése”, mint 
életének legnagyobb fordulata, minden esetlegessége (személyes 
viszonyok, kulturális érdeklődés, művészeti preferenciák, filozófiai 
hatások stb.) mellett végső soron racionális döntések eredménye 
volt (amiként később meg is fogalmazta: a racionális – definíció 
szerint – a haladó alternatíva melletti állásfoglalás). Ez annak világos 
belátásán alapult, hogy a kommunizmus (s így a proletárdiktatúra is) 
a világtörténeti haladást képviseli. (Figyelemre érdemes, hogy Lukács 
élete végéig – nagyjából ötven éven át – minden történeti és politikai 
kataklizma ellenére fenntartotta ezt az álláspontját.) 

Mindazonáltal a történeti haladást szolgáló proletárdiktatúra szük-
ségszerűen erőszakos hatalomgyakorlása és a csak ezáltal létrehozható 
kívánatos, haladottabb társadalmi viszonyok közötti ok-okozati ösz-

*19 Fizikus, filozófus, ELTE TTK Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék 
(Budapest).
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32 szefüggés alapvető etikai és politikai kérdéseket vetett fel – és végső 
soron kétségessé tette a modern ész-használat, a modern racionalitás 
gyakorlatát is. 

A körkérdésben szereplő Hebbel-idézet, valamint Lukács korabeli 
cikkeinek további súlyos erkölcsi dilemmái (keresztülhazudhatjuk-e 
magunkat az igazságig; illetve, hogy vannak tragikus helyzetek, 
„amelyekben lehetetlen úgy cselekedni, hogy bűnt ne kövessünk 
el”; valamint „ha két bűn között kell is választanunk, akkor is van 
még mértéke a helyes és a nem helyes cselekvésnek. Ez a mérték: 
az áldozat”; továbbá: „csak annak gyilkos tette lehet – tragikusan – 
erkölcsi, aki tudja, megingatlanul és minden kétséget kizáróan tudja, 
hogy gyilkolni semmi körülmények között nem szabad” stb.) külön-
féle formákban világosan megfogalmazzák a forradalmi cselekvésre 
vállalkozók „végső emberi tragédiáját”. Az erőszak alkalmazása és a 
bűnös gyakorlat messianisztikus felvállalását. 

Ugyanakkor figyelemreméltó körülmény, hogy az erőszak és a 
bűnök közösségi jelenléte a modern társadalom, a modern élet „hét-
köznapi” gyakorlatának is – ideológiai okok miatt általában elfedett –  
integráns része. Ezzel Lukács nyilván ugyanúgy teljesen tisztában volt, 
mint a korszak intelligens megfigyelői: Franz Kafka, Iszaak Babel vagy 
József Attila. Ilyenformán észrevehetjük, hogy a messianisztikus for-
radalmi praxis működteti, de nem feltétlenül generálja az erőszakot, 
s elköveti, de nem feltétlenül okozza a bűnöket. 

2. Ma olyan világban élünk, amelyben a korábbi világtörténeti 
perspektíva szertefoszlott, a történelmi haladás lényegében azono-
síthatatlan, értelmezhetetlen és elemezhetetlen. Ötven éve rendel-
kezésünkre áll már Lukács Ontológiája is, de mégse vagyunk képesek 
korunk társadalmi viszonyainak tudományos igényű megértésére, 
és elérhetetlennek tűnik mai elfogadhatatlan viszonyaink átalakítá-
sának programját – akár csak érvényes módon megfogalmazni is. 
Lényegében nincsenek egy efféle program kimunkálására és vég-
rehajtására alkalmas hatékony politikai mozgalmak. A kiteljesedett 
tanácstalanság állapotában leledző késő modern (posztmodern) 
világ válsága társadalmi, kulturális, gazdasági, politikai széthullással 
fenyeget, s ennek következtében a társadalmi fejlődés perspektívái 
elhomályosulnak, sőt reális perspektívának tűnik az egész földi világot 
pusztulással fenyegető klímakatasztrófa. Ezek nyomán feltámad a 
gyanú: a társadalmi viszonyok világtörténelmi perspektívába illesz-
kedő kommunista, forradalmi átalakításában való reménykedés vagy 
személyes részvétel ma csak irreális cél lehet.
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33Ebben a helyzetben Lukács racionális döntések eredményeként 
végbement „kommunistává fejlődésének” az értelmezése csakis 
mint történetileg bekövetkezett, a korabeli társadalmi és politikai 
viszonyok által determinált fordulatként lehetséges. Úgy tűnhet, ez 
ma már egy irreleváns, százéves esemény. 

Mostanra ugyanis mindkét, Lukács számára fontos tényező radi-
kálisan átalakult. Nincsen világtörténelmi perspektívából értelmez-
hető társadalmi haladás, és így értelmetlenné lett a haladás melletti 
állásfoglalásként felfogott racionalitás elképzelése. A XX. század 
válogatott szörnyűségei a modernitás kritikusai szemében mindkét 
elképzelést hiteltelenítették. Végzetes veszélyként azonosították a 
modern, elvont ész univerzális használatát, melynek során az ész azt 
képzelheti, hogy erőszakkal uralkodhat az élet felett is. Semmiféle 
racionálisnak tűnő társadalmi haladás igénye sem lehet univerzáli-
san érvényes, a társadalmi haladás és az ész-használat egyaránt csak 
szituációkhoz kötött lehet. Mindezek (a posztmodern álláspontok) 
nyilvánvalóan kívül esnek Lukács – végső soron modernista – 
társadalomfelfogásán. 

A posztmodern álláspont értékrendjét befogadva azonban létrejött 
és az utóbbi harminc évben világszerte elterjedt az internet, amelynek 
használata ezt a beépített értékvilágot folyamatosan realizálja. Az 
internethasználat következtében kialakult (a természeti és társadalmi 
mellett) egy harmadik emberi létmód, az előbbiekre ráépülő hálólét. 
Így az emberi világ ma már e három összefüggő és kölcsönható lét-
szféra komplexuma. Lukácsi szellemben a filozófiai feladat ma abban 
állna, hogy mindezt egy új világtörténeti perspektívába illesztve, a 
történeti haladás új lehetőségeinek azonosításával, értelmezésével és 
elemzésével próbáljuk megérteni.

Az efféle próbálkozásokból érthető, hogy a most formálódó emberi 
világban nem szűnik meg az egyes létmódok viszonylagos önállósága 
se. Így a természeti és társadalmi létmódok és egymáshoz való viszo-
nyuk értelmezésében továbbra is hasznos például Lukács Ontológiájá-
nak tanulmányozása, de az is fontos, hogy ez nem elég, hiszen nyilván 
nem veszi figyelembe e szféráknak a hálóléttel való kapcsolatait. 
Ugyanígy meghatározó jelentőségű marad a társadalmi viszonyok 
kritikai elemzése és az elfogadhatatlan társadalmi viszonyok forra-
dalmi átalakítására való törekvés. A kapitalizmus mai formái elleni 
forradalmi harc ugyanolyan indokolt lehet, mint korábban bármikor. 
Teljes mértékben indokolt lehet elkötelezett kommunistaként küzde-
ni a társadalmi viszonyok humanizálása érdekében. 
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34 Ugyanakkor az is teljesen világos, hogy ennek a küzdelemnek a 
feltételei ma mások, mint Lukács idejében. Nincs igazán elképze-
lésünk az új, komplex emberi világ jellegéről és működéséről. Nem 
nyilvánvalóak az eltérő értékek szerint szerveződő társadalmi szféra 
és hálólét szféra kölcsönhatásának meghatározó részletei, azaz keveset 
tudunk arról, hogy a társadalmi viszonyok milyen mechanizmusok 
révén és milyen mértékben befolyásolják a hálólét jellegét és viszont. 
A korábbi erkölcsi dilemmákhoz társulnak újak is, például az, hogy 
hamis hírek és összeesküvés-elméletek révén vajon eljuthatunk-e az 
igazsághoz? Az internet-korszak olyan filozófusai és teoretikusai, mint 
Antonio Negri, Christian Fuchs, Nick Dyer-Witheford, vagy Andrew 
Feenberg Marx, sőt esetenként Lukács nyomán próbálkoznak átfogó 
filozófiai vagy tudományos elképzelések kialakításával, amelyek révén 
képesek lehetünk az egész új, komplex emberi létforma értelmezésére.

3. Végül is talán egyszerűen azt mondhatjuk, hogy Lukácsnak a 
kommunista mozgalomhoz való régi csatlakozása a marxizmus általa 
deklarált „legmélyebb igazsága: az ember emberré válása mint a tör-
ténelmi folyamat tartalma” felismerése, bemutatása, elemzése és re-
alizálása szándékával ma is teljesen releváns és fontos, természetesen 
figyelembe véve, hogy azóta a kulturális és társadalmi körülmények, 
sőt az emberi lét alapstruktúrája is egyaránt radikálisan átalakultak s 
efféle értelmezésekre várnak.  

*

SAVVAS MICHAEL-MATSAS*20

Forradalom a teljes bűnösség korában

A Taktika és etika nem csupán Lukács meghatározó fordulatának mér-
földköve a forradalom és a kommunizmus felé. Ez a mű több, mint 
egy múló pillanat egy gondolkodó életművében: pontosan tükrözi az 
emberiség belépését egy átmeneti korszakba, amit az első világháború 

*20 Marxista értelmiségi, (vallás)filozófus, a görög Munkások Forradalmi Pártja 
vezetője.
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35tragédiája és az 1917-es októberi szocialista forradalom nyitott meg. 
Magába sűríti az új korszak nagy ellentmondásait és dilemmáit, ami-
ket több mint egy évszázaddal később sem sikerült feloldani. 

Az első világháború kitörésével elérkezett új korszakot Lukács, 
Fichte szavaival élve, a teljes bűnösség koraként jellemezte. 

Élete vége felé egy interjúban Lukács rávilágított, mit jelent ez a 
kifejezés a történelmi materializmus szemszögéből: „[A] Fichte-féle 
Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit [a teljes bűnösség korszaka] 
azt jelenti, hogy Európa abból a látszatkonszolidációból, amelyben 
14-ig éltek az emberek, lezuhant oda, ahol van. Ennélfogva ez a 
Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit negatíve tökéletesen meg-
felel az igazságnak, csak természetesen hiányzik még belőle, amit 
Lenin fejtett ki ebből, hogy az egész társadalmat gyökeresen át kell 
alakítani.”*21 

Egy radikálisan új történelmi helyzet először mindig „negatív 
oldaláról” mutatkozik meg, holtpontként, zsákutcaként. Lukács így 
írta le a világégések mészárszékéből való megszabadulás reális lehe-
tőségének hiányát: „A központi hatalmak előreláthatóan legyőzik 
Oroszországot; ez a cárizmus bukásához vezethet: eddig a dolog 
rendben van. Van bizonyos valószínűsége, hogy a Nyugat győz Né-
metország ellen; ha ez a Hohenzollernek és a Habsburgok bukását 
eredményezi, ugyancsak egyetértek. De akkor felmerül a kérdés: ki 
ment meg minket a nyugati civilizációtól?”**22

A nemzetközi liberális kapitalista rend, az áruvá degradált, de-
humanizált világ összeomlott és világháborút hozott. Hogyan lehet-
séges meghaladni az élőhalott burzsoá liberalizmus és az „illiberális” 
despozitmus világát? Ez a drámai kérdés ma is igen aktuális.

1917-ben egy váratlan alternatíva jelent meg az oroszországi ok-
tóberi szocialista forradalommal. Lukács reakciója „a történelemre 
nyitott ablakra” reményteli volt, bár kezdetben hezitált. A Bolseviz-
mus mint erkölcsi probléma című írásában a forradalmi erőszakot, 
aminek célja a jelenlegi hatalom által megtestesített erőszak eltörlése, 
„lényegében megoldhatatlan kérdésnek” nevezi. Hogyan lehetséges 
„erkölcstelenül és mégis helyesen” cselekedni?

*21Lukács György: Megélt gondolkodás. Életrajz magnószalagon. Budapest, Magvető, 
1989. 132. – a szerk. megj.

**22Lukács György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika – A regény elmélete. 
Budapest, Magvető, 1975. 479. – a szerk. megj.
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36 Ez volt a központi kérdés Szophoklész Antigonéjában, amely kérdés-
re Oidipusz halhatatlan leányának felemelő kiállása adta meg a választ. 
A modern korban újra felvetődött ez a kérdés Hebbel Juditjában is, 
és a forradalmi szocializmus szemszögéből a Taktika és etika végén 
nyert pozitív választ.

Lukács érvelése szerint az uralkodó osztályok és a hozzájuk kapcso-
lódó pártok a céljaikat a létező jogi rendszer keretein belül tűzik ki, a 
múltban ugyanúgy, mint a jelenben. Így az olyan krízishelyzetekben, 
mint a háború, „a legsekélyebb és legkatasztrofálisabb reálpolitikát 
követik”. Ezzel ellentétben a forradalmi osztályok, mint a proletariátus 
és pártjai, olyan célokat tűznek ki, amelyek meghaladják a létező rend 
kereteit. Éppen ezért „ha van történelmi mozgalom, amely számára 
»a reálpolitika« végzetes és vészthozó, akkor az a szocializmus”. 

A szocializmus nem egy absztrakt, „a társadalmon kívül vagy 
felett lebegő eszme”. A forradalmároknak el kell merülniük koruk 
társadalmi valóságában, amely összekapcsolódik azon erőkkel – a 
proletariátussal –, amely történelmileg a rendszer határainak meg-
haladására tör. 

„Az »eszköz« nem másnemű a célhoz képest […], hanem a cél-
nak magának közeledése önmegvalósulásához.” A taktika az eszköz 
és a cél között közvetít anélkül, hogy tudná, melyik taktikai lépés 
fogja közelebb hozni a végső célt, vagy hoz magával negatív, esetleg 
katasztrofális következményeket. De a forradalmárnak egyénileg kell 
teljes felelősséget vállalnia a kollektív forradalmi tettekért. Az eszkö-
zök és célok dialektikus egymásra utaltsága, paradox módon, a korai 
Lukácsot Trockij Az ő erkölcsük és a miénk című írásához hozza közel, 
annak a jól ismert „egyoldalú” (Mészáros István) vagy inkább téves 
nézetnek ellenére, amely szerint az előbbi szembenállt az utóbbival. 
Mindkettőjük szerint a célokhoz vezető különböző utak különböző 
vagy egyenesen ellentmondó célokhoz vezethetnek, ahogyan ezt „a 
teljes bűnösség korának” tragikus tapasztalata megmutatta.

Ezt a tapasztalatot nem söpörheti félre a történelmi amnézia.  
A felszabadítás céljához vezető összes, összetartó és szétfutó utat újra 
és mélységében meg kell vizsgálni, előítéletek, mentegetés és öniga-
zolás nélkül. A történelmi nihilizmus azonban a tragédia receptje. Ma 
még sürgetőbb, mint valaha, hogy a forradalmi küzdelem átlépjen a 
szétesőfélben lévő globalizált kapitalista rendszer korlátain, ami az 
egész emberiséget és az életet kihalással fenyegeti egy megoldhatatlan 
globális krízisben, amely – a klímakatasztrófa előjátékaként – most 
épp egy járványban csúcsosodott ki.
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37Lukácsnak teljesen igaza volt abban, hogy a világméretű osztályharc 
végeredménye szempontjából mindannyian személyes felelősséggel 
tartozunk a kollektív (nem)cselekvésért. Lukács 1919-ben meghalad-
ta A lélek és a formákban megjelenő esztétizmusát és moralizmusát, és 
egy dosztojevszkiánus marxista etikát alkotott, amely Krisztus szavait 
(Mt 16:25) követi: „Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, 
aki pedig elveszti az életét énértem – az emberiség egyetemes, mes-
sianisztikus felszabadításáért – megtalálja.”

(Fordította: Lyublyanovics Kyra)

*

SZIGETI PÉTER

Hogyan ítéljünk?

„És ha Isten közém és a nekem rendelt tett közé 
a bűnt helyezte volna – ki vagyok én, hogy ez 
alól magamat kivonhatnám?”

Minél elvontabban és minél inkább a morálfilozófiai síkhoz kötve 
tesznek fel egy kérdést, az empirikus-racionális kritériumok alapján 
annál kevésbé megválaszolható, ellenben dilemmákat szül. Persze az 
érzékletes, szép irodalmi forma vonzó. Dosztojevszkij Razumihinje 
mindenféle bűn elutasítása mellett van – Hebbel Juditja a szükséges 
bűn elkövetésére kérdésével megengedően válaszol. Ámde sem a 
tett jelentőségére (mi a „nekem rendelt tett”), sem a bűn mivoltára 
(hazugság?, zsarolás?, ölés?) ettől még nem derül fény. Goethe 
megoldása többet ad: „Átgondoltam, […] hogy a gondolkodás-
módok különbözősége az emberek különbözőségére épül, s épp 
ezért lehetetlen a mindenre kiterjedő egyhangú meggyőződés. 
Ha az ember csak azt tudja, melyik oldalon áll, így már eleget tett; 
immár megbékél önmagával és méltányos mással szemben.” Igen, 
a világnézeti és erkölcsi tolerancia álláspontja szükséges ahhoz, 
hogy tudjuk: mi magunk kik vagyunk – hol állunk. Ám a hol állunk 
kérdésére a válasz csak akkor lehet teljes értékű, elvontságtól men-
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38 tes, ha egy történetileg adott léthelyzetre vonatkoztatottan kell állást 
foglalnunk önmagunkról. 

Ugyan már, a tízmilliós áldozatot követelő imperialista világháború, 
tehát a „tiszta bűnösség korában”, majd az azt követő forradalmak és 
polgárháborúk idején, miért kellene csodálkoznunk Lukács György 
páli fordulatán? A történelem fordult, és a tisztességes magatartás 
a cselekvés álláspontja felé, nem pedig a kívülálló, szemlélődően 
tartózkodó nemcselekvés felé vezetett. Ezért váltott. Az adott kor, 
adott feltételei között pedig a cselekvés gyakorta nem maradhatott 
szeplőtlen. Ahogy a háború rettenetes öldöklése emberölés, de nem 
gyilkosság – ezt minden jogász érti –, azonképpen a polgárháborús 
harcok vagy a forradalmi erőszak sem a régi rend álláspontjáról minő-
sítendő, sem etikailag, sem politikailag, sem büntetőjogilag. Miért is 
nem? Mit is mond Machiavelli A fejedelemben? Nem azt, hogy „a cél 
szentesíti az eszközt”, ahogy ezt a jezsuiták leegyszerűsítően a szájába 
adták, hanem azt, hogy a politikai mint olyan immanens, és végső kódja 
nem erkölcsi természetű, hanem a hatalom megszerzése és megtartása. Ez 
a születő modern politikaelmélet felismerése, amin a pluralizmusel-
méletek korunkban csak annyiban mennek túl – helyesen –, hogy a 
versengő ellenfél (és nem ellenség) számára biztosítandó a főhatalom 
működésének befolyásolása és kontrollja a polgári tömegdemokrá-
ciákban. Ezért nem a morálfilozófiai sík, az erények az elsődlegesek, 
amivel a 19. század előtti társadalmi-politikai gondolkodásba esnénk 
vissza. Eltüntetve a moralizáló kritikának a nagypolgári, a kispolgári, a 
lumpenproletár, a szervezett munkás, az értelmiségi, a pacifista vagy a 
forradalmi morál és moralitás osztály- és rétegspecifikus különbözősé-
gét figyelembe sem vevő megközelítését, a léthelyzetek és individuális 
választások megszüntethetetlen heterogenitását.

Így most már visszatérhetünk az eredendő kérdés adekvát megvála-
szolására: kinek szól a kérdés és milyen helyzetben? A hivatásos forradal-
márok, a politikusok, a citoyen republikanizmus és a politikai névtelenek 
válaszai aligha lehetnek azonosak, sőt habituálisan egyenesen külön-
bözők lesznek. Azért nem, amiért Goethét idéztük. A Taktika és etika 
Lukácsa a forradalmi erkölcs válasza volt – forradalmi helyzetben.  
A hivatásos politikusokat pedig a hatalom megszerzése-megtartása-
befolyásolása motiválja, amihez képest az erkölcsi megfontolások 
háttérben maradnak. Közismert: az ifjúkorában antimachiavellista II. 
Frigyes egészen addig hirdette az erkölcsileg feddhetetlen politizálást, 
ameddig hatalomra nem került. Ekkortól rögvest fordult a kocka. 
Ami nem azt jelenti, hogy a bűn elengedhetetlen eszköze lenne a ha-
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39talomnak. Sőt, a bűnös politikusi magatartás megbosszulhatja magát, 
hatalomvesztéssel is járhat. Helyzete válogatja: más a stacioner társa-
dalmi állapotokban a cél-eszköz kölcsönös függősége, mint a forradalmak, 
ellenforradalmak, háborúk, polgárháborúk, a gerilla- és partizánharcok 
feltételrendszere közepette. Ami békeidőben elfogadhatatlan még az 
aktív részvételi, citoyen ethosz számára is, az a háborúban, polgárhá-
borúban, forradalmi vagy ellenforradalmi helyzetben lehet szükséges 
vagy akár elengedhetetlen eszköze egy stratégiai cél taktikai elérésnek. 
A leigázott nemzetek felszabadító harca vagy az elnyomott osztályok 
partizán- vagy gerillaharca egzisztenciálisan kiélezett helyzetek szülte 
eszközrendszert involválnak. Ilyenkor a fegyveres próféták győznek a 
fegyvertelenekkel szemben. Történelmileg ritka kivételként adódik az 
erőszakmentes ellenállás, az aktív pacifizmus győzelmének lehetősége 
(mint Mahatma Gandhi sikere a faji elnyomó rezsimmel szemben). 
A politikai névtelenek, akik a politikát „úri huncutságnak” tartják, 
pedig sorsfordító időkben sem tesznek semmit, átadják a viszonyok 
alakítását a politikailag aktív népességnek, ekként elszenvedve bár-
minő konzekvenciákat.*23

*

TALLÁR FERENC**24

Válasz az Eszmélet körkérdésére

A Történelem és osztálytudatot (TO) megnyitó Mi az ortodox marxiz-
mus? című tanulmány bevezető bekezdéseiben egymást követően két 
idézet is szerepel Marx két korai – még Hegel közvetlen hatását őrző 
– munkájából. Az első így hangzik: „Nem elég, ha a gondolat  megva-
lósulásra tör, a valóságnak önmagának is a gondolatra kell törekednie.” 
A következő pedig: „a világnak régóta megvan az álma egy dologról, 
amelyhez csak a tudatot kell megszereznie ahhoz, hogy valóságosan 

*23 A szerző Lukács életművének mai relevanciáját a „Múlt és jelen – Lukács György 
az idő rostáján” című tanulmányában vizsgálja részletesen. Lásd: https://merce.
hu/2021/07/10/mult-es-jelen-lukacs-gyorgy-az-ido-rostajan/

**24Filozófus, az ELTE professzor emeritusa (Budapest).
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40 az övé legyen.” Végül álljon itt harmadikként egy sokszor felhangzó 
idézet A regény elméletéből: Odakint és Odabent, Lélek és Élet, forma 
és tartalom egysége,  megvalósult totalitás csak ott lehetséges, „ahol 
már minden egynemű, mielőtt még a formák magukba fogadnák; 
ahol a forma nem kényszer, hanem csupán tudatosodása, felszín-
re bukkanása mindannak, ami addig tisztázatlan vágyakozásként 
szunnyadt a megformálandó belsejében”. Az összefüggés – Marxtól 
feltehetőleg függetlenül, de nem függetlenül Hegeltől – nyilvánvaló. 
Mindkét mű esetében az értelem életimmanenciájáról van szó: nem a 
művészi anyagnak, hanem az élet empirikus anyagának, magának a 
történelemnek a megformáltságáról.

Félreértések elkerülése végett: nem azt akarom sugallni, hogy az 
úgynevezett „fordulat” előtti és utáni két „főművet” egyenesvonalú 
fejlődésvonal kötné össze. A regény elméletét író Lukács – ahogy ké-
sőbb maga fogalmaz – a Kanttól Hegelhez vezető utat járja még, és a 
regény polgári világát, Kant szellemében, egyértelműen a feloldhatat-
lan antinómiák világaként mutatja be. Az I. világháború és a háborút 
követő forradalmak tapasztalatával a háta mögött, Lukács a TO-val 
azonban végleg megérkezik Hegelhez és egy hegelizáló marxizmus-
hoz. Hegel világtörténelmi víziójában és a Hegelre hangszerelt törté-
nelmi dialektikában az antinómiák gyakorlati-forradalmi feloldásának 
lehetőségét fedezi fel. A TO elemzései azt üzenik, hogy az eldologia-
sodott viszonyok szükségszerű látszatai mögött jelen van a totalitás, 
és vele az értelem életimmanenciája: „a történelem fejlődéstendenciái 
– írja ekkor Lukács – az empíria merev, dologi fakticitásaival szemben 
a történelemből magából kinővő, tehát semmiképpen sem túlnani, 
mégis magasabb rendű valóságot, az igazi valóságot képviselik.”  
A proletariátus tudata az, ami ezt az „igazi valóságot”, a történelmi 
világ „álmát” majd gyakorlatba fordítja.

Ez a „történelemből magából kinövő”, „magasabb rendű valóság” 
áll a „forradalom utáni” Lukács érdeklődésének középpontjában is. 
A 30-as évek Lukácsa ugyan a forradalmi gyakorlattól ismét a művé-
szet és a regény felé fordul, de a realizmus koncepciója is arról szól, 
hogy Lukács az „átmeneti korszakban” egy olyan művészet mellett 
foglal állást, mely képes ennek a „magasabb rendű valóságnak” a 
megőrzésére és művészi ábrázolására az átmenet idején: az értelem 
életimmanenciáját, a totalitás jelenlétét az eldologiasodás szükség-
szerű látszatai mögött „csak akkor lehet megőrizni, ha a valóságos, 
dialektikus tendenciákat, a valóságos, dialektikus folyamat irányát fel 
lehet mutatni a jelenben is, mint működő, valóságos tényezőket, mint 
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41folyamatot, ha a jelen valóságosan-dialektikusan túlmutatna önmagán”. 
Innen válik érthetővé, hogy Lukács kritikája a 30-as évektől nemcsak 
az eldologiasodás felszíni jelenségeinek, a tényeknek a „leírására” vagy 
„riportszerű” ábrázolására korlátozódó naturalizmust veszi célba, de 
minden utópisztikus törekvést is. Minden olyan Legyent –  származ-
zon az a szocreál idealizáló, a valóságot meghamisító „tendenciájából”, 
vagy az avantgárdnak a valósággal szembeállított, autonóm forma-
konstrukcióból –, mely nem „magából a valóságból”, hanem „a dolog 
lényegiségének megerőszakolására és megsemmisítésére” törekvő 
akarat absztrakt szabadságából ered.

Miként a TO forradalmi víziója mögött, a realizmus elmélete mö-
gött is a hegeli világtörténelem egységes fejlődésfolyamatába vetett 
meggyőződés áll tehát. Ahogy Lukács  A fiatal Hegelben fogalmaz: 
„az emberi haladás ellentmondásosságának valóban dialektikus áb-
rázolása csak olyan álláspontról lehetséges, amelyet mély hit tölt el 
az iránt, hogy maga a haladás – minden ellentmondásossága dacára 
– végül győzni fog.” Joggal feltehető, hogy ez a hit, vagy ha teszik, ez 
a döntés állt Lukács úgynevezett „kommunista fordulata” mögött is. 
Egy hit, vagy döntés, mely egészen az 1970-es évekig, szóval Lukács 
életében – nem egyszer súlyos kompromisszumok árán, de – fenn-
tartható volt. Mára azonban Lukács hit-vezérelte magatartása egy 
olyan történelem részévé vált, mely a legkevésbé sem látszik iga-
zolni a Keletről lassan Nyugat felé vándorló Szellem által irányított 
világtörténelmi haladás ígéretét. Ma már úgy néz ki: Lukács gazdag 
életműve elidegeníthetetlen része ugyan a baloldali (és az európai) 
gondolkodásnak, de a maga közvetlenségében hegelizáló marxizmu-
sa folytathatatlan – nem gyújtópontja többé a lehetséges baloldali 
útkeresésnek. Amitől – könnyen lehet – mi lettünk kevesebbek, nem 
Lukács (© Mesterházi).

*
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42 TÓTH KÁROLY*25

Kritika, gyakorlat és nevetés

Széljegyzet Lukács György halálának 50. évfordulójára

„Miért halad így a történelem? Hogy az  
emberiség derűsen váljék meg múltjától.”**26

Egyik élénk gyermekkori emlékem, hogy általános iskolásként a 
nyári szünet idején a nagyszüleimnél nézem a tévében akkortájt új-
raadott Maláj tigris befejező részét. Brooke, a „fehér rádzsa” katonái 
lerohanják Mompracemet, Sandokan szigetét, kedvesét, Lady Mari-
annát halálos lövés éri és a túlélők maroknyi csapata pedig anélkül 
kényszerül egyetlen csónakban menekülni, hogy azt sem tudják, hol 
fognak majd kikötni. Amikor barátja, Yanez de Gomera sürgetni kezdi 
a „maláj tigrist”, hogy nincs vesztegetnivaló idejük, azonnal vízre kell 
szállniuk, akkor Sandokan csak annyit mond, hogy most már minden 
úgyis hiába. Yanez egy pillanatra elcsöndesedik, majd így felel: „Té-
vedsz, testvérem. Mompracem megmaradt – ott van azon a bárkán.”

Nem egyszer elfogott egy furcsa érzés Lukács (leginkább kései) 
műveinek olvasásakor, hiszen a marxista szakzsargon formájába 
öntött aspirációi és ambíciói gyakran hatnak anakronisztikusnak a 
XXI. században. Mégis mit számít a klímaváltozás vulgáris valóságá-
val szemben, hogy a „filozófus elvtárs” milyen, mára már rég bukott 
szocializmusba keseredett bele? Mégis mi haszna volna az egyes 
tanítványaitól és a rendszerváltó értelmiségtől örökölt, életművét 
közrefogó zárójelek feloldásának? Mit számít, hogy ma Brazíliában 
vagy Kínában mit filologizálnak ki az ő korszerűtlen gondolataiból?

Az emberarcú szocializmus álommá válásáról beszélő Žižektől 
kezdve igen sokan vélik úgy, hogy Lukács által is képviselt antisztá-
linizmus képtelen volt a kapitalizmus lehetséges alternatíváját a 
létezett szocializmusban, pontosabban annak demokratizálásával 

*25 Esztétika szakos doktori hallgató, ELTE (Budapest).
**26Karl Marx: A hegeli jogfilozófia kritikájához. In MEM 1. Budapest, Kossuth, 

1957. 381–382.
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43felmutatni. Azonban ami ebből a kérdésből eldöntendőként maradt a 
valóságunk posztszocialista-későkapitalista sivatagára, az elsősorban 
a perspektíva lehetősége, nem pedig a feltételes módú történetírás. 
Az elavultnak tűnő lukácsi hagyaték egynémely gondolatszála ezen 
a ponton kezd egészen más fényben feltűnni. 

Sally Rooney 2018-ban megjelent Normális emberek című regényé-
nek egyetemista főszereplői egyik szeretkezésük után többek között 
arról is beszélgetnek, hogy milyen nehéz folyamatában vizsgálni 
azt a konkrét történelmi pillanatot, amelyben az életünket éljük.*27  
A magát komolyan vevő gondolkodás egyik alapvető kérdése 
az, amiről Marianne és Connell beszélget. A marxizmusnak a 
desztalinizációval párhuzamosan – és annak elégtelensége kritiká-
jaként – Lukács által meghirdetett reneszánsza az, ami rámutatott a 
történelmi pillanat megragadásának tétjére. Tétről van szó, ugyanis 
minden magabiztossága ellenére sem ígér semmit ez a megújulás, 
hanem – a kvázi Lukács-tanítvány Lucien Goldmann frappáns meg-
fogalmazásával élve – csupán fogadást tesz a saját sikerére.**28 

Ahogy a politika jelentésének kizárólag a képviseletiség pártküz-
delmeire való beszűkülése elfogadhatatlan annak, aki képes a demok-
ráciában azt látni, ami lehetne, úgy az elméletírás munkája is jóval 
többre hivatott napjaink szakfilozófiájánál. Lukács, de még inkább a 
részben vagy kifejezetten általa inspiráltak egyes művei képesek voltak 
felmutatni azt a gondolkodást, ami ha nyelvezetében nem is mindig, 
de kérdésfeltevéseiben képes volt emberléptékű maradni. Lukács nem 
is igazán megindítója, hanem a konkrét történelmi helyzetben, ott és 
akkor katalizátora volt a marxizmus e reneszánszának: a mindennapi 
élet központi kategóriájából való kiindulása olyan alapot teremtett, 
amely – hol közvetve, hol közvetlenebbül – valós lehetőségként 
ajánlotta fel a praxisfilozófiai gondolkodást. Nem magától értetődő, 
de Lukács maga is tisztában volt munkásságának jelentőségével, ami 
egyben annak tartalmi és történelmi korlátai felismerését is jelentette. 
Talán ennek is köszönhető, hogy a praxisfilozófia legkimerítőbb isme-
retelméleti megalapozását – ami nélkül nehezen volna elképzelhető 
bármiféle filozófiai igényű gondolkodás – a művészet felől közelítve, 
Az esztétikum sajátosságának bevezető fejezeteiben végezte el.

*27 Sally Rooney: Normális emberek. Budapest, XXI. Század, 2020. 113.
**28Lucien Goldmann: A rejtőzködő isten. Budapest, Gondolat, 1977. 154–155.
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44 Tág értelmezésemben a praxisfilozófiai gondolkodás, pontosab-
ban eredményeinek spektruma – a teljesség igénye nélkül – Torres 
atya felszabadítási teológiájától egészen az 1960-as évek szovjet 
festészetének „szigorú stílusáig” húzódik. Azonban az ilyen gazdag 
hagyomány sokszínűsége láttán érdemes legfontosabb vonásait, azaz 
a kíméletlen kritikát és a – még ha csak ösztönszerűnek tetsző – inde-
terminisztikus történetfelfogást magunkévá tenni. Ugyanis ezek azok 
a kulcsfontosságú mozzanatok, amelyek egyrészt ezeket a nem egy-
szer látszólag hiábavaló erőfeszítéseket alapvetően különböztetik meg 
napjaink romantikus antikapitalizmusának perspektívátlanságától és 
performanszjellegétől, másrészt pedig valóban képesek értelemmel 
megtölteni a humanizmus fogalmát (erre később visszatérek). Termé-
szetesen ez egy ellentmondásos hagyomány, de talán éppen ennek a 
„dialektikus” sajátosságának köszönhető, hogy bár kérdései látszólag 
nem egyszer konkrét cél, de sosem távlat nélkül fogalmazódnak meg. 
Ezen „helyes” kérdések alapját pedig mindig kritika és gyakorlat saját 
történetiségével tisztában lévő összekapcsolása képezi – cselekvési 
lehetőségeink vélt vagy valós korlátai ellenére. A rövidségre való 
tekintettel mindennek csupán egy, szívemhez közel álló és elméleti 
kifejtést Lukácsnál nyert megvalósulására szeretnék utalni a művészet 
területéről.

Lukács gondolkodásának, de különösen művészetfilozófiájának 
talán legelhanyagoltabb része a történelemileg felfogott tömegben 
rejlő kreatív, de nem csak művészileg értett potenciál feltételezése.  
A történelmi regény lapjain bukkan fel először a gondolat, miszerint 
a regényműfaj ábrázolja először az „óriási, emberileg hősies lehetősé-
geket” és a „hatalmas erőtartalékokat”, amelyek „a népben állandóan, 
lappangva jelen vannak, és amelyek minden jelentős eseménynél, a 
társadalmi vagy akár a közvetlen magánélet minden mély megráz-
kódtatásakor »hirtelen« irtózatos erővel törnek a felszínre”.*29

 Az 
irodalmi hősökön túl már a XX. század is képes volt felmutatni olyan, 
még sokat látott mai szemünkkel nézve is meglehetősen valószínűtlen 
karriereket, mint amilyet Gorkij, Andersen Nexø vagy éppen Genet 
járt be. Bár napjainkban valószínűleg továbbra is a művészi ábrázo-
lás és a szabályt erősítő kivétel határain belül maradnak e jelenség 
megnyilvánulásai, mégis talán érdemes elmerengenie ezen annak az 

*29 Lukács György: A történelmi regény. Budapest, Magvető, 1978. 66.
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45értelmiségnek, amelynek „gyors reagálása az új fordulatokra, az új ten-
denciákra, amellyel mindenkor megelőzi saját osztálya átlagát, azt az 
illúziót kelti benne, hogy ő maga hozta létre ezeket a tendenciákat”.*30 
Azonban joggal tehető fel a kérdés, hogy pontosan mi is különböz-
teti meg a filozófus magasztos szavait a kispolgár arcpaskolásától és 
kockacukrot nyújtó kezétől? 

Lukács az általa „életigenlő epikureus materializmusnak” nevezett 
művészeti hagyományban véli felfedezni a már emlegetett huma-
nizmus forrását, méghozzá úgy, hogy az „sohasem tagadja meg, 
hogy húsból és vérből való”.**31

 Habár gondolatmenete Rolland Colas 
Breugnon című 1919-es regényének tárgyalásával véget ér, mégis kije-
lenthető, hogy a különösen finom elemzőkészséggel feltárt tendencia 
többé-kevésbé azóta is érvényesül. Bahtyini szóhasználattal***32 élve 
karneváli hősei megtalálhatók A történelmi regény megjelenésekor vi-
lághírre szert tevő Csapajev alakjától egészen Kevin Smith filmjeinek-
képregényeinek szereplőiig (és akkor még szó sem esett a „harmadik 
világ” nevetéskultúra szempontjából legalább annyira gazdag, mint 
ismeretlen örökségéről). Mindez azonban nem Lukács személyes íz-
lésének vagy holmi „irodalomszakmai” szektaharcok kérdése, hanem 
a determinisztikus történelemfelfogás kinevetése, nevezze magát akár 
jobb-, akár baloldalinak. 

Az első látásra magyarul kevéssé csábító éppígylét (Geradesosein) 
kategóriája az, amelynek segítségével összekapcsolható kritika és 
gyakorlat, hiszen „a társadalmi-történelmi jelenségek éppígyléte és 
általánosan megfogalmazható törvényszerűségeik módszertanilag 
sohasem ellentétesek”.****33 Lukács egyik legfontosabb hozzájárulá-

*30 Lukács György: „Szakadék” Nagyszálló. Világosság, (1977), 8–9. 573.
**31 Lukács (1978): i. m. 369.
***32Vö.: „A hivatalos ünneppel szemben a karnevál az uralkodó igazság és a fennálló 

rend alóli ideiglenes fölszabadulásnak, a hierarchikus viszonyok, kiváltságok, 
normák és tilalmak átmeneti fölfüggesztésének ünneplése. Benne az idő, a 
keletkezés, a változás, a megújulás ünnepelte önmagát. A karnevál szemben állt 
minden örökkévalóval, befejezettel és véglegessel. A nyitott jövőbe tekintett. [A] kar-
neváli paródia igen messze van az újkor tisztán tagadó és formális paródiájától: 
a karneváli paródia úgy tagad, hogy egyszersmind új életre kelti, meg is újítja azt, 
amit tagad. A puszta tagadás általában idegen a népi kultúrától.” (Mihail Bahtyin: 
François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Budapest, 
Osiris, 2002. 18–19. – kiemelések tőlem)

****33Lukács György: A demokratizálódás jelene és jövője. Budapest, Magvető, 1988. 25.
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46 sát a történelem egyenesvonalúságának tagadásában és az emberi 
döntések fontosságának hangsúlyozásában látom, ugyanis éppen 
ezek a minőségek képesek megnyitni azt a távlatot, amellyel az eddig 
említett alkotások kilépnek látszólagos határaik mögül, és az általuk 
felmutatott vidámság, móka és természetesen önirónia társadalmi 
jelentőségre tesz szert.

A már említett Smithnek 1994-ben világhírnevet hozó Shop-stop 
című film egyik jelenetében Randall arról kérdezi Dantét, hogy a 
Birodalom visszavágot vagy A jedi visszatért szereti-e jobban. Megle-
petésére a boltos azt válaszolja, hogy az előbbit: „A Birodalomnak 
jobb a vége. Luke-nak lecsapják a kezét, megtudja, hogy Vader az apja, 
Han jégbe fagy, elviszi őt Boba Fett, minden olyan lehangoló. Akár 
maga az élet, jó szar végek sorozata.” A marxizmus reneszánszának a 
felívelés közbeni kettétörését sokféleképpen lehet magyarázni, azon-
ban Mompracem vagy a Csillagok háborújának lázadóihoz hasonlóan 
korunknak nem csupán arra kell készen állnia, amit Marx „a látszólag 
már elvégzetthez” való visszatérésnek nevezett, hanem arra is, hogy 
céljainkat azok „bizonytalan hatalmasságában” legyünk képesek 
látni.*34 A kritikai hagyomány megléte okán és Lukács nyomdokait 
(is) követve pedig magabiztosan kijelenthető, hogy ebben áll korunk 
gondolkodásának voltaképpeni küldetése – amelynek sikerére fogad-
va és amelynek végén jobb szeretnék derűsen megválni jelenünktől.

*

TÜTŐ LÁSZLÓ**35

„… a nekem rendelt tett…”

Platón Szókratész szájába adja a következőt: „ahová valaki egy-
szer odaállt, akár mert azt a helyet találta legjobbnak, akár mert 
vezére oda rendelte, ott kell maradnia”. Eszerint tehát az egyén-
nek azért kell éppen úgy viselkednie, mert vagy a felettese, vagy 

*34 Karl Marx: Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája. MEM 8. 1851–1853. 
Budapest, Kossuth, 1962. 108.

**35Marxista filozófus, az Eszmélet alapító szerkesztője (Budapest).
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47a saját értelme azt a helyet (viselkedést) jelölte ki a számára. 
Azért tesz meg valamit, mert az őt irányító tekintélyre (felettes-
re vagy az eszére) hallgat. A külső vagy belső tekintélynek való 
alárendelődés minősíti helyessé a magatartását. Ez a beállítódás 
(a tekintélynek való feltétlen engedelmeskedés) egyfajta bizton-
ságot ad: védelmet nyújt különböző kételyek, dilemmák ellen. 
Ebben a felfogásban felment a cselekedeteink iránti felelősség alól, ha 
külső utasítást hajtunk végre („parancsra tesszük”). De az is felment, 
ha valaki az értelmének útmutatását követve cselekszik („azt a helyet 
találta legjobbnak”). Amikor a legjobb belátásom szerint döntök, 
elmentem a végső határaimig: a saját okosságom/butaságom vezet 
(ennyi okosság telik tőlem, ennyivel vagyok kénytelen együtt élni). 
Hiszen nem kerülhetek ellentétbe az értelmem (a számomra rendel-
kezésre álló észszerűség) parancsával. Az így meghatározott tettek 
vállalása azok következményeinek az elfogadását is jelenti – beleértve 
az igénybe veendő eszközökét. 

A Hebbel-idézet egy küldetés következményeit az alkalmazandó 
eszközökre konkretizálja. A „neki rendelt” feladat végrehajtásában 
benne foglaltatik az – úgymond – bűnös eszközök elfogadása.

Niccolo Machiavelli egyik (bár inkább tendenciózus átfogalma-
zásban ismert) megállapítása: aki a célt akarja, annak akarnia kell az 
eszközöket is. Cél és eszköz nem két külön dolog – szervesen össze-
tartoznak egymással.

Ha valaki komolyan vesz egy feladatot, akkor következetesen 
törekszik annak a megvalósítására. Bármilyen áron. Rákényszerül 
arra, hogy alkalmazza a célravezető eszközöket (persze, ha aktuálisan 
léteznek ilyen eszközök). Ebben a megközelítésben egyetlen krité-
rium létezik: az eredményesség – ami pedig szakszerű, célirányos 
viselkedést követel. Ennek a gyakorlati pragmatizmusnak kelléke a 
sikerre vezető eljárás tárgyilagos, szenvtelen, tudományosan követ-
kezetes végrehajtása, végigvitele. Egy cél akarása a célravezetőnek 
ítélt eszközök akarását is magába foglalja. Ha valaki nem vállalja a 
célravezetőnek tekintett eszközöket, az arról tanúskodik, hogy az 
illető nem akarja komolyan a kitűzött cél elérését.

Ám ezen a ponton belép egy új szereplő: a személyes lelkiismeret, 
amely képes felülírni mind a vezéri vagy isteni rendelést, mind az 
értelmi belátást. Lelkiismereti szempontból az egyén számára nem 
valamilyen racionális megfontolás (logikai levezetés), hanem csak a 
lelkiismereti-erkölcsi meggyőződés „parancsa” miatt válhat egy tett 
„neki rendeltté”. (Egy másik síkon persze a lelki harmóniára, illetve 
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48 a lelkifurdalás elkerülésére való törekvésnek – mint pszichikai önvé-
delemnek – szintén van racionális indokoltsága, de ezt itt nincs mód 
részletesebben kifejteni.)

Úgy tűnik tehát, hogy a célok megválogatása (ellenőrzése) a lelki-
ismeretre, az eszközöké pedig az értelemre tartozó ügy. A lelkiismeret 
számára is érvényes, hogy ha azonosul egy céllal, akkor a realizálásá-
hoz szükséges eszközöket is akarnia kell.

Egy feladat végrehajtása szakszerű cselekvést igényel: eredmény-
re vezető eszközök szakszerű alkalmazását. A megfelelő eszközök 
megtalálása és használata pusztán technikai kérdés. Az eszközök 
vonatkozásában az egyén akkor viselkedik értelmesen, ha „passzív” 
marad: gépiesen kiszolgálja az eszközök által megkövetelt techno-
lógiai racionalitást. A technikai racionalitás mintegy kikapcsolja a 
lelkiismeret közvetlen kontrollját.

Mindebből az következik, hogy a szóba jöhető eszközök mérlege-
lése és alkalmazása – úgymond – tisztán szakmai (végrehajtási) ügy, 
ahol már nincs helye lelkiismereti megfontolásoknak. Vagy mégis? 
Hiszen mi történik akkor, ha a lelkiismeret nem tud megbékélni 
(például annak „bűnös” volta miatt) valamilyen célravezető eszköz-
zel? Felülírhatja-e a lelkiismeret a technikai (szakmai) racionalitást?

Az egyén személyes lelkiismerete nincs abszolút módon alárendel-
ve az értelemnek. (A személyiség egyediségének van alárendelve.)

Végső fokon a lelkiismeret dönti el, hogy mely eszközöket kell elfo-
gadni, illetve elvetni. Célravezető volta miatt a lelkiismeret igényelhet 
„bűnös” eszközt – hiszen annak elutasítása magának a célnak a gya-
korlati helyességét vonja kétségbe. Ugyanakkor, ha elfogadhatatlan-
nak ítéli a célmegvalósító eszközt, kénytelen (legalábbis aktuálisan) 
magát a célt, illetve a cél elérésére irányuló tevékenységet visszautasí-
tani. Itt megmutatkozik, hogy a lelkiismeret – harmóniájának őrzése 
védelmében – rákényszerül arra, hogy nem csupán a célnak, de az 
eszközöknek is meghatározójává, szuverén alanyává váljon. (A célt és 
az eszközt egyaránt a konkrét egyén lelkiismerete fogadja el, írja elő.)

Ebben a megközelítésben a „nekem rendelt tett” valójában nem 
más, mint a végső, legátfogóbb belső „revizor”, a személyes lelkiis-
meret által „nekem rendelt tett”. Ez a lelkiismeret összhangban lehet 
valamilyen vezéri, isteni, értelmi stb. rendeléssel (rendelkezéssel), 
de fel is lázadhat ellene – vállalva az adott erőviszonyokból fakadó 
bármilyen következményt. Útmutatása a biológiai értelemben vett 
élethez való ragaszkodásnál is erősebb lehet. Vö. például: „Jobb állva 
meghalni, mint térden csúszva élni” (Emiliano Zapata).
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49A lelkiismeret sajátossága, hogy egyéni. Ennek megfelelően, indivi-
duumokként nagyon különböző tartalmú viselkedéseket követelhet 
meg. A „végtelen” számú tartalomnak azonban megkülönböztethető 
egymástól két formailag elváló típusa. 1. A vélt nagyobbik rossz el-
kerüléséhez keresi az utakat, módokat, eszközöket. 2. A nagyobbik 
jó eléréséhez (közelítéséhez) keres eszközöket.

1918-ban Lukács György célok és eszközök egyneműségének szük-
ségességét vallotta (Lehetséges-e „az igazsághoz keresztülhazudni 
magunkat”? Lehet-e „Belsebubbal kiűzni a Sátánt”?). A „hebbeli for-
dulatot” követően ezt felváltja a komplexebb látásmód, a lelkiismereti 
mérce egyneműségének álláspontja, és Lukács abba a lélektanilag 
szerencsés helyzetbe jutott, hogy lényegében nem került ellentétbe az 
értelme a lelkiismeretével. Haláláig megőrizte azt a meggyőződését, 
hogy a „létező szocializmus” megjavítható. (Ennek érdekében tett 
ismételt erőfeszítéseket.) Sőt, ezen országok népei számára – mintegy 
„minimális programként” – a „létező szocializmust” még „javítatlan” 
formájában (nem mellékesen, mint történelmi lehetőséget) is kisebb 
rossznak tartotta a kapitalizmusnál.

*

RAQUEL VARELA*36 – ROBERTO DELLA SANTA**37

Rövid kommentár Lukács kommunista fordulatáról  
halála 50. évfordulóján

Megtalálni a valós azonosságot a látszólagos különbözőség mögött és 
a lényegi különbözőséget a látszólagos azonosság mögött – Gramsci 
szemében (aki, Lukács György szavai szerint, „talán a legjobb közü-

*36 Raquel Varela társadalomtörténész, a Lisszaboni Új Egyetem (UNL) Társadalom- 
és Humántudományi Karának tanára, a nemzetközi munkásmozgalmat vizsgáló 
csoport kutatási koordinátora. 

**37 Roberto della Santa kritikai teoretikus, kutató és tudományos koordinátor a 
Lisszaboni Új Egyetem Társadalom- és Humántudományi Karának Élet- és 
Munkakörülményeket Vizsgáló Csoportjában, valamint a NOVA 4 the Globe 
interdiszciplináris platform munkatársa.
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50 lünk”) ez volt „a legfontosabb minőség”, amit egy kritikai teoretikus 
és társadalomtudós elérhetett. Ebben az értelemben a feladat, ami elé 
barátaink az Eszmélet folyóiratnál állítottak minket, egyáltalán nem 
könnyű. Hol kezdjük Lukács „kommunista fordulatának” értékelését? 
Hogyan kommentáljuk korai írásait? Hová tegyük a Taktika és etika 
záró idézetét Friedrich Hebbel művéből, istenről és a bűnről? S végül, 
de nem utolsósorban, hogyan közelítsük meg vagy értelmezzük ma 
az egész problémakört?

„Hogyan lesz egy értelmiségiből forradalmár?” – kérdezi Löwy*38 
klasszikus művében. E kérdés azonban egészen más színezetet kap, ha 
valaki egy befektetési bankár báró családjából származik az osztrák–
magyar dualizmus korában. Lukács tragikus világlátása – amire olyan 
gazdag és változatos életművek hatottak, mint Fichte és Kierkegaard, 
Weber vagy Simmel, a modern irodalom és a neokantiánus filozófia – 
antipozitivista marxizmust jelenített meg, amit Lukács pár hónappal 
a magyarországi tanácsköztársaság kikiáltása előtt tett magáévá mind 
történelmi, mind politikai, mind filozófiai szemszögből. A központi 
etikai-taktikai dilemma, amivel azóta is szembenézünk, az évszázad 
egyik legkifinomultabb filozófiájának megszületéséhez járult hozzá. 

A kérdéskör számos megoldhatatlan dilemmát rejt, mint pl. az 
egyén és a társadalom elválasztása, bár a legmagasabb morális érté-
kek és a földhözragadt empirikus tapasztalatok, a köztes szubjektív 
voluntarizmus és az objektív realizmus nem azonos Lukács írásaiban. 
A sztálinizmus elátkozott öröksége – később – egyféle morális oppor-
tunizmust terjesztett el a globális kommunista mozgalomban, ami 
értékelméletileg pozitívan ítélt meg minden, bizonyos végkifejlethez 
vezető cselekedetet. „A cél szentesíti az eszközt” gondolata, ennek 
marxista bírálói szerint, olyan kezdetleges realizmuson alapul, amely-
ben az állam számító racionalizmusa diktál. Ennél semmi sem állhat 
távolabb Marx vagy Engels morális és intellektuális világlátásától.

És semmi sem lehet ennél idegenebb a fiatal Lukácstól. A metafizi-
kai nyelvi hév, a tekervényes barokk megfogalmazás talán egy titkos 
heurisztikus kulcsot rejt. Ez emlékeztet az (idézeten belüli) idézetre 
Hebbel tragikus színjátékából, akinek számára „a rab a szabadság szó-
szólója”; ezt a gondolatot a szocialista-forradalmár terroristából lett 
későbbi agonizáló antibolsevik, Szakinov bonyolult memoár-króniká-

*38 Michael Löwy: From romanticism to bolshevism. London, New Left Books, 1976.
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51jában is olvashatjuk. Hebbel, ugyanaz a költő, akitől Gramsci átvette 
saját stratégiai mottóját – „élni annyit jelent, mint elkötelezettnek 
lenni” – dolgozza fel Judit történetét: a vakmerő, gyönyörű bibliai 
hősnőt, aki csáberejével megtalálja az utat az agresszorok táborába,*39 
és akit Caravaggio vagy Klimt is megfestett.

Hebbel verziója egy új hősnőt állít elénk, aki átlépi a hagyomány 
korlátait. Erősen hegeli motívumokkal kifigurázva az eredeti bibliai 
történetet, Judit itt újfajta erotikát és nagyszerűséget jelenít meg, 
ami végzetesnek bizonyul: Holofernész sátrában tudattalanul beveti 
elnyomott libidóját és lefejezi az erőszakkal fenyegető asszír hódítót. 
Judit, a korábbi zsidó özvegy, most éppen e bűnös cselekedeten 
keresztül menti meg elnyomott népét. Ahogy Lukács többször kifej-
tette, a forradalmi tettet a zsidók még nagyobb bűne szimbolizálja: a 
messiás megölése, aki – ironikus módon – elhozhatná a Jót a Földre.

Sokan felismerték, hogy e korai messianizmus sui generis sztálinista 
reálpolitikába fordulhat. Kevés bíráló – vagy talán senki sem – érte el 
Mészáros kritikai szigorát saját mestere megfeddésében. A szubjektum 
és a tárgy problematikus azonosságát, a „Hegelebbnek lenni Hegelnél” 
szemléletet – Lukács és legjobb tanítványa szavaival élve – megátkozta 
a felgyorsult idő egy megkésett jövendölésben. Az igazolt osztálytudat 
tárgyiasulása vagy a szovjet fetisizmus lehetővé tette, hogy Lukács fel-
ismerje az értéktöbblet kinyerésének fennmaradását a Szovjetunióban 
és az állam nyers gigantizmusát a kelet-európai „létező szocializmus-
ban”, megágyazva a történelmi fejlődés etatista szemléletének és az 
„egy országban megvalósuló szocializmus” elméletének.

Mit kezdjünk Lukács örökségével ma, és hogyan lássunk neki a 
munkának? Lukács, egyszerre idealista és vitathatóan realista módon, 
megjelenítője a tragikus és feloldhatatlan ellentmondásnak a „még 
létre nem jött” új társadalom és a „már nem létező” régi rend között. 

*39 A fennmaradt bibliai kéziratok számos történelmi anakronizmust tartalmaznak, 
ezért sok kutató különállónak tekinti ezt a történetet: parabolának, teológiai 
írásnak, sőt talán az első történelmi regénynek. Ez a műfaj, mint a történelmet 
feldolgozó irodalmi forma, amely múltbéli események láncolatát idézi fel, lesz a 
tárgya Lukács egyik művének, A történelmi regény (Der historische Roman) címmel, 
amit az 1930-as években, oroszországi emigrációja alatt írt. Kissé ironikus, hogy a 
Taktika és etika, az a műve, amit választóvonalnak szokás tekinteni a korai roman-
ticizmusa és az 1919–1929-es leninista bolsevik korszaka között, éppen abból 
a műfajból választott záró idézetet, amit Lukács „a valósággal való megbékélés” 
fázisában Oroszországban tanulmányozott.
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52 Gramsci írta a Börtönfüzetekben: „A régi múlófélben van, az új még 
nem tud megszületni: ebben a köztes világban, interregnumban a 
kórtünetek széles skálája válik láthatóvá.” Az „interregnum” kifejezés 
– ami eredetileg egy rövid időszakot jelöl az egyik uralkodó uralmá-
nak végétől a következő hatalomba lépéséig – itt magában foglalja a 
társadalmi viszonyok összességét.

Verba non sufficiunt ubi opus est factum. – A szó nem elég ott, ahol 
tettekre van szükség.

(Fordította: Lyublyanovics Kyra)

*

WIENER GYÖRGY*40

Egy fordulat hátteréhez

Meghatározó jelentőségű történelmi fordulópontok idején egyes 
egyének, sőt szervezetek is nem egyszer egyik napról a másikra meg-
változtatják korábbi álláspontjukat, az ellenkezőjét vallják és teszik 
annak, amit addig képviseltek. Ilyen radikális változások jellemezték 
az 1914–1919 közötti időszakot, a rövid XX. század kezdetét is. Mint 
közismert, a történészek számára nehezen értelmezhető feladvány volt, 
hogy 1914 júliusában Tisza István néhány napon belül miért változ-
tatta meg véleményét a háború kérdésében, elutasítóból miként vált a 
nagy világégés elkötelezett támogatójává. A hadüzenetek időszakában 
a II. Internacionálé pártjai is feladták pacifista álláspontjukat, s vezető-
ik egy szűk csoportjától eltekintve „honvédőkként” politizáltak. Még 
gyorsabban, szinte órákon belül váltott 1919. január 6–7-én Károlyi 
Mihály is; először Festetics Sándor hadügyminiszter ösztönzésére egy 
nacionalista ellenforradalmi fordulatot támogatott, másnap délelőtt 
viszont megjelent az MSZDP választmányi ülésén, s felszólalásával 
elérte, hogy a szociáldemokraták nem váltak ki a kormányból. 

*40 Akotmányjogász, politológus (Budapest).
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53E kontextusban kell vizsgálnunk Lukács György sokat tárgyalt 
ideológiai-politikai fordulatát is, azt, hogy A bolsevizmus mint erkölcsi 
probléma című cikk szerzőjéből miként vált a KMP egyik vezetőjévé, 
majd a Tanácsköztársaság népbiztosává, ezt követően a XX. századi 
marxista filozófia egyik kiemelkedő képviselőjévé. Évtizedek múlva 
Lukács is úgy nyilatkozott erről, mint élete legnagyobb változásáról.  
A szöveg elmélyült elemzéséből ugyanakkor kitűnik, hogy szerzője 
már korábban átesett egy döntő jelentőségű fordulaton, hiszen ro-
mantikus antikapitalistából, legalábbis eszmeileg, a szociáldemokrá-
ciához közelített. Lényegében tehát nem egy új társadalmi forma lét-
rejöttének szükségességét vitatta, hanem azt elemezte, hogy erkölcsi 
döntésként demokratikus úton, vagy erőszakot is alkalmazva helyes-e 
ezért küzdeni. Ezzel összefüggésben vetette fel, hogy számos elköte-
lezett szocialista miért utasítja el a bolsevizmust, továbbra is kiállva 
a demokrácia mellett. Megközelítésében tehát a morális probléma 
lényege az, hogy a demokrácia csak a szocializmus taktikájához tar-
tozik-e, vagy pedig annak integráns részét képezi. E dilemmát ekkor 
még úgy oldotta meg, hogy az egész szociáldemokrácia megvalósítása 
mellett foglalt állást, nagyobb önfeláldozást feltételezve azoknál, akik 
a szocializmus megvalósításának ezt az útját választják. Cikke utolsó 
mondatában azt hangsúlyozta, hogy ez lényegében nem megoldha-
tatlan kérdés, mint a bolsevizmus erkölcsi problémája. 

Lukács György felvetését messze nem tekinthetjük egyedi jelen-
ségnek. A jakobinus diktatúra vezetője Maximilien de Robespierre 
az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 1791. május 30-i ülésén még a 
halálbüntetés eltörlését követelte. Marx nem egyszer mondta En-
gelsnek, az arisztokraták kisajátításáról, hogy legjobb lenne az egész 
„rablóbandát” kifizetni, vagyis a kártalanítással történő társadalmasí-
tás mellett foglalt állást, s emellett mindketten vizsgálták a szocialista 
társadalomba való átmenet békés, parlamentáris útjának lehetőségét. 
Rosa Luxemburg, Bernstein revizionista nézeteit bírálva hangsúlyoz-
ta, hogy a forradalomnak nem kell feltétlenül véres leszámolással 
társulnia, bízva abban, hogy a polgári átalakulás erőszakos eseményeit 
elkerülhetik. Ebből az alapállásból kritizálta 1918 augusztusában 
keletkezett írásában az orosz forradalmat, leírva azt a sokszor idézett 
mondatát is, amely szerint a szabadság a másként gondolkodók sza-
badsága. November 9-e után azonban megváltoztatta álláspontját, s 
nemzetgyűlés helyett szovjet mintára tanácskormányt követelt, annak 
megteremtését nevezte igazi demokráciának. 
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54 Az 1917–1923 közötti időszak tapasztalatai alapján a demokrácia 
iránt egyébként mélyen elkötelezett Antonio Gramsci elválasztotta 
egymástól a politikai és az erkölcsi ítéletet, nem függetlenül attól, hogy 
az erkölcsöt nem statikus, hanem változó jelenségként értelmezte.  
E kontextusban a konfliktust akkor nevezte „erkölcstelennek”, ha az 
eltávolít a céltól, vagy nem teremti meg a célhoz közelítő feltételeket. 
Felfogása tulajdonképpen azon a feltételezésen alapult, hogy a szabá-
lyozott társadalom, vagyis a szocializmus kezdeti szakaszában szükség-
szerűen önkényuralmi, az „állam” és a „polgári társadalom” azonosul, s 
a kényszerítő beavatkozások csak fokozatosan csökkenhetnek. 

Lukács fordulatát, csakúgy, mint Luxemburgét, feltehetően az 
1918–1919-es sodró erejű változások befolyásolták. A gyakorlatban 
végrehajtott, majd a Taktika és etika című írásban elméletileg is ki-
fejtett fordulat azonban nem jelentette azt, hogy valóban feloldotta 
dilemmáját. Ezt bizonyítják a Blum-tézisek, a pártfegyelemtől való 
ódzkodása, 1956-os szerepvállalásai, s végezetül A demokratizálódás 
jelene és jövője című 1968-ban keletkezett írása. Életében tehát nem 
találhatta meg a megoldást, a tertium datur sem a ma, legfeljebb a jövő 
ígérete lehetett. Nyomasztó gondjait egy marxista etika megalkotá-
sával is orvosolni kívánta, e műve azonban sohasem született meg.

Kemény György: Lukács György portréja, 1970–1971 (a teljes – pop-art stílusú 
– secco Kőszeg Ferenc lakásában – Ferenciek tere 11. – található)
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55JOHN BELLAMY FOSTER

Lukács és a forradalom tragédiája

Reflexiók a Taktika és etikára

Már a húszas és korai harmincas éveiben Lukács György úgy jelent 
meg a szellemi életben, mint Európa legkiemelkedőbb intellektu-
eljeinek egyike, a kétkötetes A modern dráma fejlődésének története 
(1908, 1911), A lélek és a formák (1910), az Esztétikai kultúra (1913), 
A regény elmélete (1916) és a Heidelbergi esztétika szerzője. Eközben 
Lukács elsődleges kutatási területe az esztétika, gondolkodásának 
filozófiai alapja pedig a neokantianizmus volt, az a neokantianizmus, 
amely elválasztotta a szubjektumot és az objektumot, a tényeket és 
az értékeket, a tapasztalati valóságot és az utópikus törekvésű sza-
bad akaratot, a társadalmat és a természetet. Az első világháborút 
közvetlenül megelőző években és a háború alatt Lukácsot egyre 
inkább gyötörte az őt körülvevő valóság, amelyet úgy élt meg, mint 
a közönséges, dekadens és nem hiteles emberi létezés uralma és egy 
csak a „lehetőségek birodalmába” tartozó „autentikus” emberi lét 
közötti ellentmondást. Habár ezt az ellentmondást a művészet, az 
emberi lét dilemmáinak kulturális tárgyiasulása kiegyenlítette, az 
ellentmondásnak ez a feloldása nem volt átvihető a történelmi gya-
korlat szintjére. Politikailag és etikailag Lukács ezekben az években 
egyfajta dosztojevszkiji–tolsztoji forradalmi egzisztencializmus híve 
lett.1 Habár balról kritizálta a német szociáldemokráciát, gondolko-
dásának domináns mozzanata már a neokantianizmus dualizmusából 
született „tragikum” motívuma volt, s a forradalom általa érzékelt 
lehetetlensége, amely a „nemcselekvés” tragédiáját jelentette számára. 
Az egyedüli autentikus egyéni döntésnek a valláshoz fordulás vagy 
az öngyilkosság tűntek számára.2

A nemcselekvésnek ezt a tragédiáját, aminek Lukács észlelte a maga 
helyzetét, alapjaiban változtatta meg az 1917-es orosz forradalom.  
A forradalmi cselekvés, amely előzetesen olyan távolinak tűnt, most 
egyszerre elképzelhetővé vált. Ez az intenzív belső konfliktusok kor-
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56 szakát indította el Lukács gondolkodásában, amint ez világosan kitű-
nik esszéiből: A bolsevizmus mint erkölcsi kérdésből (1918) és a Taktika 
és etikából (1919). E két esszé közül az elsőben Lukács etikai alapon 
veti el a bolsevizmust, s ez még a nemcselekvés tragédiáját tükrözi.  
A másodikban, amelyben meghirdeti megtérését a kommunizmus-
hoz, Lukács olyan alapokon tette magáévá a bolsevizmust, amelyek, 
ha ez egyáltalán lehetséges, még tragikusabb következményeket 
hordoztak magukban, ámde ez a tragédia most a cselekvés tragédiája 
volt.3 Ez azt tükrözte, hogy Lukács felismerte: milyen mélyreható 
problémákkal szembesül az egyén, amikor egy forradalmi szituáció-
ban a cselekvés és a nemcselekvés egyaránt kihívást jelent számára. 
Az, ahogy megoldotta ezt a problémát 1919-ben, már előrevetítette 
nagy művét: az 1923-ban született Történelem és osztálytudat hegeli–
marxi dialektikus szintézisét, amelyben Lukács arra törekedett, hogy a 
proletariátus forradalmi tudatosságára, mint végső filozófiai alapelvre 
támaszkodva meghaladja a korábbi neokantiánus elméleti keretet.4

A bolsevizmus, mint erkölcsi kérdés magába sűríti azt a tragikus 
erkölcsi dilemmát, amelyben Lukács – aki még mindig megtartotta 
úgy neokantiánus episztemológiáját, mint az erőszakmentességnek 
való radikális tolsztojánus elkötelezettségét – találta magát, amikor 
szembesült az októberi forradalom valóságával. Habár szimpatizált 
a bolsevikok ügyével, azzal kellett szembesülnie, amit „a rosszból jó 
származhatik” metafizikai előfeltevésének nevez. Itt hivatkozik Fjodor 
Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésére, tehát specifikusan a gyilkosság 
kérdésére, amely kérdés marad akkor is, ha mint Raszkolnyikov, a 
regényben önmagát is becsapva állítja: a gyilkosság jó ügy érdekében 
történik. Tehát 1918-ban Lukács „feloldhatatlan erkölcsi dilemmát lát 
a bolsevizmus gyökerében”: A demokrácia, vagyis a változás keresése 
törvényes formákon keresztül, azért követel csak meg „emberfeletti 
lemondást és önfeláldozást”, mert végül az embernek félre kell tennie 
a meggyőződéseit és belenyugodnia az eredménybe, megkockáztatva, 
hogy „az emberiség többsége ma még nem akarja ezt az új világ-
rendet”. Ezzel szemben a „bolsevizmus erkölcsi problémája” sokkal 
mélyebb, mivel a cselekvésen alapul. A forradalommal szembesülve 
a nemcselekvés, úgy tűnik, elkerüli annak az erkölcsi dilemmának a 
teljes komolyságát, amellyel a cselekvést választó ember szembesül. 
Lukács levonja azt a konklúziót, hogy nem szabad vért ontanunk a 
forradalomban, különösen akkor nem, amikor a forradalomtól várt 
jövő bizonytalan. A zsarnokság és az osztályuralom – érvel Lukács – 
nem igazolhatók – még akkor sem, amikor a proletariátus vagy a párt 
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57az elnyomó zsarnokság vagy a reakciós osztályuralom megdöntésének 
céljával vezeti őket be – pusztán azzal, hogy ez megakadályozza a 
„céltalan és értelmetlen örök küzdelmek végtelen sorát”.5 

A kontinuitás és a diszkontinuitás dialektikájának drámai példáját 
láthatjuk Lukács gondolkodásában, amikor összehasonlítjuk A bolse-
vizmus, mint erkölcsi kérdés érvelését, amelyet Lukács úgy ír le, mint 
„a végérvényes, végérvényesen helyes elhatározás előtti utolsó inga-
dozást” a Taktika és etika gondolatmenetével, amelyet csak néhány 
hónappal később írt, 1919 január–márciusban.6 Az utóbbi esszében 
nyilvánosan deklarálta a forradalom ügye melletti elkötelezettségét, 
megfordítva korábbi álláspontját a bolsevizmus etikájáról, miután 
1918 decemberében csatlakozott a Kommunisták Magyarországi 
Pártjához (akkor, amikor annak alig 100 tagja volt).7 Ahelyett, hogy 
egyszerűen teljesen elvetné korábbi érvelését az etikáról és a forra-
dalomról, Lukács arra törekszik, hogy dialektikusan meghaladja azt 
„a praxis irányában”.8

Itt a korábbi erkölcsi dilemma sokféle módon még mindig jelen 
van, de ami Lukács számára korábban a nemcselekvés tragédiája volt, 
az most a cselekvés tragédiájának formáját ölti. Azonban az eltolódás 
a két álláspont mögött rejlő elméleti előfeltevésekben nem is lehetne 
radikálisabb. Itt először fogalmazódik meg Lukács elemzésében, hogy 
„a marxi osztályharcelmélet (ebből a szempontból teljesen a hegeli 
fogalomalkotást követve) a transzcendens célkitűzést immanenssé 
változtatja; a proletariátus osztályküzdelme egyszerre maga célkitű-
zés és annak megvalósulása”.9 Ez Lukács felfogásában megalapoz egy 
objektív történeti-filozófiai tendenciát (vagy a történelem logikáját), 
amelyről közvetlenül a forradalmi osztálytudat révén bizonyosodunk 
meg – ezt az érvelést dolgozza ki aztán Lukács a maga teljességében 
a Történelem és osztálytudatban. 

Mi több, Lukács számára, aki 1918 decembere után és egész életé-
ben sokat megőrzött a neokantiánus problematikából úgy, hogy ez 
nehezen fért meg hegeli–marxi filozófiai szintézisével, az egyéni cse-
lekvés/nemcselekvés erkölcsi problémája megmaradt – még ha most 
már Lukács a problémát egy teljesen ellentétes álláspontból szemléli 
is, mint abból, amit alig hónapokkal korábban, a Bolsevizmus mint 
erkölcsi kérdésben megfogalmazott. Tehát az egyént most arra hívja fel 
Lukács, hogy fogadja el a forradalmi cselekvésben benne rejlő erkölcsi 
áldozatot – mert ez felel meg az osztályalapú történelmi-filozófiai 
szükségszerűségnek. Lukács korábbi tolsztojánus pacifizmusát olyan 
etika váltja fel, amely nyíltan elfogadja a bűn szükségességét, az erő-
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58 szakos tettek és a „gyilkosság” (még ha csak a harcmezőn elkövetett 
gyilkosságról van is szó) formájában.10

A nemcselekvést most úgy látja-láttatja Lukács, mint amely éppoly 
súlyos erkölcsi felelősséggel jár, mint a cselekvés, mivel félreállni és 
belenyugodni a történelmi helyzetbe csak a realitás uralkodó erőinek 
a támogatását jelentheti. Mi több, a történelem – írja Lukács – „az 
egyéni lelkiismeret és felelősségérzet elé azt a problémát helyezi, hogy 
úgy kell cselekedni, mintha az ő cselekvésén vagy nemcselekvésén 
múlna a világ sorsának az a fordulata, melynek eljövetelét előmozdí-
tani vagy megakadályozni az aktuális taktikának hivatása”.11 Mi több, 
az osztály objektív potenciáljának realizálására irányuló forradalmi 
cselekvés – beleértve azt is, hogy ez a cselekvés az osztálynélküli tár-
sadalom végcélját mozdítja elő – az, amely a „világ sorsának fordulata” 
melletti erkölcsi elkötelezettség teljes morális súlyát hordozza. 

Mindazonáltal az egyéni erkölcs szintjén a tragédia benne rejlik 
a harcnak való elkötelezettségben, sokkal inkább, mint a misztikus-
passzív megadásában.12 Itt Lukács bevezeti a klasszikus kérdést, azt 
a kérdést, amelyet láthatunk például Szophoklész Antigonéjában: az 
ellentmondást az „elsődleges etika (kötelezettség az intézmények 
felé) és a másodlagos etika (a saját lelkünk felé való elkötelezettség)” 
között. A másodlagos (második) és az elsődleges (első) etika között 
– fejtegette Lukács – „mindig egy sajátos, dialektikus komplexitásban 
ölt testet, amikor a lélek nem elégséges önmagának, hanem elkötele-
ződik az emberiség ügyének – ahogyan ez a politizáló ember, a for-
radalmár esetében is történik. Itt, ha a lelket meg akarjuk menteni, a 
lelket fel kell áldoznunk: a misztikus etikából kiindulva az ember arra 
kényszerül, hogy brutális reálpolitikussá váljon, és áthágja az abszolút 
parancsot is, a »ne ölj«-t, amiből nem következik elkötelezettség az 
intézmények felé.”13 

Hivatkozva Borisz Szavinkov, az 1905-ös orosz forradalom terro-
rista vezére regényeire – inkább „dokumentumnak”, mintsem műal-
kotásnak tekintve ezeket –, Lukács kijelenti, hogy Szavinkov „abban 
látja a terrorista tettének nem igazolását (ez lehetetlen), hanem végső 
erkölcsi gyökerét”, hogy „ő nemcsak életét áldozza fel testvéreiért, 
hanem tisztaságát, erkölcsét, lelkét”.14 A lényeg az, hogy egy tett, 
amely az „elsődleges etika” szerint amorális, a másodlagos etika 
szerint, amikor a közös ügyért hozott áldozattal párosul, „igazán – és 
tragikusan – erkölcsös lesz”. Lukács nem éri be azzal, hogy ennyiben 
hagyja a dolgokat, a „másodlagos etika” a nyilvánvalóan terrorista 
jellegű cselekvés által reprezentált „luciferi” formájánál.  Lukács 
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59azzal fejezi be az esszét, hogy a terrorista etikája mellé odaállítja egy 
egészen másfajta hősnő, a bibliai Judit tettét.15 Így, Lukács szerint: 
„hogy Hebbel Juditjának utolérhetetlen szépségű szavaival fejezzük 
ki a végső emberi tragédiának ezt a gondolatát: »És, hogy ha Isten 
közém és a nekem rendelt tett közé a bűnt helyezte volna – ki vagyok 
én, hogy ez alól magamat kivonhatnám?«”16

Hebbel Juditja az, amelyben megtalálhatjuk az esztétikai „kulcsot” 
a „mélységes emberi tragédia” jelentéséhez, amely kísérte Lukács vá-
ratlan megtérését a forradalmi gyakorlathoz. Mindössze pár hónappal 
azután, hogy megírta a Taktika és etikát, a rövidéletű magyar Tanács-
köztársaság alatt, amikor Lukács miniszter volt (oktatási és kulturális 
népbiztos), a pártvezetés Lukács körül összegyűlt ama csoportja, 
amelyet „etikai” csoportnak neveztek, megvitatta Hebbel Juditját 
és Dosztojevszkij Nagy inkvizítorját a Szovjetházban, feltehetően 
késő éjszakáig beszélgetve. Ahogy a kommunista író, Lengyel József 
emlékirataiban beszámol róla: ezekben a vitákban eldőlt, hogy „mi, 
kommunisták magunkra vesszük a világ bűneit, azért, hogy meg tud-
juk váltani a világot. És miért kellene magunkra venni a világ bűneit? 
Egyszer megint nagyon »világos« válasz jött erre, amelyet Hebbel 
Judit-jából vettünk. […] Éppen úgy, ahogyan Isten megparancsol-
hatta Juditnak, hogy ölje meg Holofernest – azaz bűnt kövessen el –, 
ugyanúgy megparancsolhatta a kommunistáknak, hogy pusztítsák el 
a burzsoáziát, metaforikus, de fizikai értelemben is.”17  

Judit kardja és Lukács második etikája 

Ahogyan Walter Benjamin az Illuminations-ban megírta: „Az infor-
máció értéke nem éli túl azt a pillanatot, amikor az információ új 
volt. Az információ a pillanatban él, át kell hogy adja magát teljesen 
a pillanatnak, és halogatás nélkül érthetővé kell hogy tegye magát. 
Egy történettel máshogy áll a dolog. A történet nem veszti el magát 
a pillanatban. Megőrzi és koncentrálja a maga erejét és hosszú idő 
elteltével is képes kisugározni.”18

Judit könyve egyike azoknak az utólagosan kanonizált könyveknek, 
amelyek benne vannak úgy a Szeptuagintában (a görög ótestamen-
tumban), mint pedig a katolikus és az ortodox biblia Ószövetsé-
gében, viszont a zsidó Ószövetségből kizárták, míg a protestánsok 
az apokrifok közé sorolták. Mindazonáltal ez egyike a leghíresebb 
bibliai történeteknek. Amióta a Judit könyve először megjelent, i. e. 
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60 135–78 között, szobrászok, festők, drámaírók és költők örökítették 
a történetet, a legkülönbözőbb formákban. A nevezetes kard vagy 
szablya, amellyel Judit Holofernes vezért lefejezte, örökre nevéhez 
kapcsolódik. 

Judit könyve – amelyet általában történeti alap nélküli legendá-
nak tartanak – arról szól, hogy Nebukadnézár, az asszírok királya,*1 
vezérét, Holofernest büntető hadjáratra küldi azok ellen, akik nem 
támogatják hadjáratát Arpaksád, a médek királya ellen. Minden 
nemzet megadja magát Holofernesnek, kivéve a zsidókat, ahol is je-
ruzsálemi templom védelmében a bethuliai zsidóknak kell elállniuk az 
asszír hadsereg útját. A brutális Holofernes ostrom alá veszi Bethulia 
városát, elzárja a vízutánpótlásukat. A város népessége elgyengül 
és demoralizálódik. Ezen a ponton a szép özvegy, Judit Istenhez 
imádkozik, és elhatározza, hogy a maga kezébe veszi a sorsát. Felci-
comázza magát úgy, hogy „gyilkossághoz legyen öltözve”, és megígéri 
Bethulia népének, hogy minden eldől öt napon belül. Elszántan arra, 
hogy megöli Holofernest, elindul az asszír táborba, úgy, hogy csak a 
szolgálólánya kíséri. Isten közben még szebbé teszi őt. Az éleselméjű 
Judit kettős értelmű szavaival okosan becsapja Holofernest azzal 
kapcsolatban, hogy valójában milyen szándékkal jött a táborba.  
A történet tele van szexuális feszültséggel. Holofernes a táborban való 
tartózkodása negyedik napján a sátrába invitálja Juditot, azért, hogy 
elcsábítsa, ámde az este végére oly sok bort iszik, hogy részegen az 
ágyra roskad. Judit ezután levágja a fejét a saját kardjával, és fejét egy 
zsákba teszi, elragadva az ágy leplét is. Midőn visszatér Bethuliába, 
Achior, az ammonita megtér a zsidó valláshoz, mikor felismeri, kinek 
a fejét hozta magával Judit. A zsidók, követve Judit tanácsát, kifüg-
gesztik Holofernes fejét a város falára és megtámadják az asszírokat, 
akik megrémültek, mikor megtalálták vezérük lefejezett holttestét, 
győzelmet aratva felettük. Juditot dicsőíti a város népe és ő 105 éves 
koráig él özvegyként. Halálát meggyászolja egész Izráel.19 

Hebbel 1840-ben íródott Juditja ezzel szemben Judit történetének 
egyfajta pszichológiai, egyszersmind morális jelleget ad, a bűn, az 
emberi szabadság, a végzet, a megváltás és az abszolútum kérdé-
seire összpontosítva. Habár Judit özvegy, mégis szűz maradt, mert 
rendkívüli szépsége leigázta férjét, és az őrületbe kergette. A férj hat 

*1 A valóságban Nebukadnézár (Nabukudurri-usszur), az újbabilóniai birodalom 
királya volt, már ez is mutatja, hogy legendáról van szó – a ford. megj.
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61hónappal a házasságkötés után meghalt, a szántóföldről, munkájából 
hazatérve, anélkül, hogy elhálta volna a házasságukat, meghagyva 
Juditot teljesen szűznek. Hebbel ezután hozzáadja a történethez 
( Judit elnyomott szexualitása mellett), hogy Holofernes brutálisan 
megerőszakolja Juditot, ezáltal Judit motivációi bonyolultabbá vál-
nak, s a tett végrehajtásakor inkább a megerőszakolása miatti bosszú 
hajtja, mintsem az, hogy megszabadítsa népét és végrehajtsa Isten 
akaratát. Szembesítve szolgálóleányát az erőszaktétel valóságával, s 
az alvó Holofernessel, Judit felkiált: „Megfizeti nekem a megalázta-
tást, amelyet a karjaiban elszenvedtem, most meg fogom bosszulni 
magamat az emberségem elleni brutális támadásért. […] Hogyha 
megaláztatásomban elvesztettem a létezéshez való jogokat, vissza 
fogom nyerni azt e kard által. […] Lásd, Mirza, ott fekszik levágott 
feje! Hah, Holofernes, tisztelsz most már engem?”20

Bethuliába visszatérve Judit szembekerül a város népével, amely 
a szomjúság és az éhség révén az összeomlás szélére jutott, ahol az 
egyik anyát azzal gyanúsítják, hogy már felfalta saját gyermekét. Judit 
megtiltja a népnek, hogy Holofernes fejét dárdára tűzve mutogassák 
– ami a korban elterjedt háborús szokás volt, és amit Holofernes, a 
maga brutális lelkületével bizonyára megtett volna ővelük –, hanem 
ehelyett Judit szégyenteljes módon eltemeti a fejet a földbe. Judit 
ragaszkodik hozzá, hogy nem kell nagy bátorság megverni egy olyan 
ellenséget, amelyet ő hőstettével már megvert, ezzel cselekvésre 
ösztökéli a népet, ami ahhoz vezet, hogy az asszírok megverik őket. 
Hallgatva a város népének dicsőítő szavait, Judit a zárójelenetben 
kiharcol tőlük egy ígéretet, hogy meg fogják ölni őt, ha úgy kívánja – 
mert Judit attól tart, hogy teherbe eshetett, s a gonosz Holofernestől 
fog gyermeket szülni. Hebbel Juditja, ha lehetséges, még nagyobb 
hősként emelkedik ki szemeink előtt, mint az eredeti bibliai történet 
hősnője, mert nyilvánvaló módon a világ bűneit vette magára, amikor 
véghezvitte tettét.21  

A Lukács által „páratlanul szépnek” leírt, itt hosszabban idézett sza-
kasza a drámának az, amelyben Judit először határozza el Holofernes 
meggyilkolását, mielőtt az asszír táborba indulna: 

„Köszönöm neked, köszönöm neked Uram! Te világítottad meg a szememet. A 
Te szemedben a tisztátlan is tisztává válik. Ha te a bűnt helyezted közém és a 
nekem rendelt tett közé, ki vagyok én, hogy vitába szálljak veled, hogy visszahúzód-
jak Tőled? Nem ér annyit az én tettem, amennyibe nekem kerül? Jobban szeret-
hetem becsületemet, szeplőtlen testemet, mint Téged? Kioldódott a csomó bennem!
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62 Te tettél engem széppé; most már tudom, mivégre, Te tagadtad meg tőlem a gyer-
meket; most én érzem, hogy miért, és örvendezek, hogy nem kell saját magamat
másban szeretnem. Amit korábban átoknak tartottam, most áldásnak tűnik nekem!
(A tükör elé lép.) Köszöntelek téged, hasonmásom! A szégyenért, ti orcák, amelytől
nem pirultok! Olyan hosszú az út tőletek a szívemig? Szemek, dicsérlek titeket, ré-
szeg tűz ég bennetek, és megmámorosodtok. Te szegény száj, nem veszem rossz 
néven tőled, hogy sápadt vagy; a szörnyet fogod megcsókolni. Holofernes, minden
a tiéd, többé nincs részem benne. Visszavonultam lelkem legbelső mélységeibe.
Vedd el, ami a tiéd, de reszkess, amikor megtetted. Akkor fogok előlépni, amikor
nem vártad, miként a kard a hüvelyéből, s a te életedet veszem el fizetségül ma-
gamnak. Ha meg kell csókolnom téged, azt fogom képzelni, hogy mérgezett aj-
kakkal teszem, ha megölellek, arra fogok gondolni, hogy megfojtalak. Istenem, 
engedd, hogy szörnytetteket kövessen el szemeim előtt, véres gaztetteket,
de óvj meg attól, hogy bármi jót lássak benne!22

Lukács úgy utalt arra az erkölcsi kérdésre, amelyet Hebbel Judit-
jából vett, mint „az etikai konfliktusra, arra, hogy hogyan lehetséges 
nem etikusan, és mégis helyesen cselekedni”.23

A modern dráma fejlődésének története egy egész fejezetét szentelte 
Hebbel tragédiáinak, megvizsgálva, Köves Margit*2 szavaival: „hogy 
Hebbel protagonistái, belső erőktől hajtva hogyan ütköznek össze 
koruk erkölcsi rendjével és intézményeivel.”24 Hebbel legnagyobb 
hősnői drámáiban, Judit és Mariamne a Heródes és Mariamneben, 
olyan nők, akik konfiktusba kerültek a férfi protagonistákkal, és 
Lukács szerint lényükkel megmutatták az „akarat szabadságához” és 
az „erkölcsi világrendhez” kapcsolódó konfliktusokat, mikor szembe 
kerültek azzal, amit Johann Gottlieb Fichte A jelenlegi kor alapvonása-
iban „a minden igazsággal szembeni abszolút közömbösség korának, 
[…] a teljes  bűnösség állapotának”25 nevezett. 

Hebbel ragyogó teljesítménye tragédiáiban (különösen a Heródes és 
Mariamnéban és a Gügész és gyűrűjében) abban állt, hogy ő már akkor 
rámutatott Henrik Ibsen híres drámájának, a Nórának a problemati-
kájára, és a nők felszabadításának kérdésére. De ahelyett, hogy ezt 
úgy látná, mint történelmi problémát, amelyen a történelem menete 
változtathat, Hebbel úgy mutatja be a nő sorsát, mint univerzális 
tragikus problémát és így felfogásában konzervatív marad.26 Ezen a 
ponton figyelemreméltó, hogy Bertold Brecht, akit, miként Lukácsot 
is, Hebbel befolyásolt, beépítette a Juditról szóló történetet (és vele 

*2 Köves Margit – Indiában élő magyar irodalmár, hungarológus – a ford. megj.
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63az egyéni erkölcs és a társadalmi formák közötti konfliktust) több 
drámájába is, ezek: A Biblia (amely 1914-ben íródott, amikor Brecht 
mindössze tizenöt éves volt), a Baal (1918), A zsidó feleség (rövid kar-
colat, része a Félelem és nyomorúság a harmadik birodalomban c. 1938-
as drámának) és a Shimoda-i Judit (1940).27 Magát Lukácsot pontosan 
az ilyen etikai problémákhoz való történelmi-dialektikus közelítése 
„húzta közelebb” a kommunizmushoz. Mint elmagyarázta: „az etika 
iránti érdeklődésem volt az, amely elvezetett a forradalomhoz.”28

 Az etika társadalmi ontológiája 

„Mindig veszélyes, ha nem éppen önkényes” – írta Mészáros István a 
Lukács’s Concept of Dialecticban – „a filozófusok munkásságát felbon-
tani a »fiatal X«-re és az »érett X«-re, hogy azután az egyiket szembe 
állítsuk a másikkal. […] Még az »idealizmusról« a »materializmus-
ra« való valódi áttérés sem jelenti az eredeti szintézisteremtő eszme 
radikális, következetes elvetését. […] Ezügyben szembeszökő eset a 
huszadik században Lukács György. Idealista korszaka utáni művei 
ugyanazt a gondolati struktúrát mutatják abban, ahogyan az összes 
fő problémákat megközelítette, annak ellenére, hogy őszintén maga 
mögött hagyta eredeti, idealista álláspontját.”29

Ebben az értelemben gyakran nehezebb észlelni a lényegi kontinu-
itást Lukács gondolatvilágában, mint a diszkontinuitást, felismerve, 
hogy mindig meg kell hogy maradjon egy dialektikus viszony a kettő 
között, bármilyen jelentős elméleti átalakuláson is ment át Lukács. 
Habár Lukács a köztudatban leginkább a Történelem és osztálytudat-
ban megvalósított, a proletár osztálytudat fogalmához kapcsolódó 
hegeliánus–marxista szintéziséről ismert, arról a szintézisről, amely 
túllépett korai neokantiánus szakaszán és annak individualista etiká-
ján, sok probléma korábbi éveinek kérdésfeltevései közül megmaradt, 
s marxista nézeteinek fejlődése során egymáshoz való viszonyuk 
átalakult. Ez látható a természet dialektikájának kérdésével folytatott 
küzdelmeiből, amelyek meghatározták azt, amikor később átugrott a 
társadalomontológia területére.30 De látható ez abból is, ahogyan Luk-
ács – nem egészen függetlenül ontológiájától – újra és újra kísérletet 
tett rá, hogy meghatározza az „én az énességhez való” viszonyának 
etikáját, azaz az egyén aktív viszonyát a történelemfeletti erőkhöz 
(a totalitáshoz) – ez az utóbbi kérdésfeltevés átjárja egész gondo-
latvilágát.31 Ha a forradalmi proletariátus egy, az eldologiasodástól 
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64 megszabadult osztálytudatot képvisel, akkor az értelmiségi (és a párt) 
szerepe az, hogy megkönnyítse a proletariátus útját ehhez, azzal, hogy 
a „tudatról való tudatosságra” koncentrál, összekapcsolva az egyént, 
az osztályt és a totalitást.32

Lukácsnak a dialektikus objektivitásra való fókuszálásában mindig 
ott van a küzdelem azzal, amit ő a „rossz objektivitásnak”, a szubjek-
tumot maga alá rendelő objektivitásnak tekintett.33 Ehhez azonban 
gondolkodásában kapcsolódik egyfajta nem dialektikus kettősség, 
amely miatt sohasem tudta teljesen meghaladni a legmélyebb vizsgá-
lódásait mozgató ismeretelméleti szubjektum-objektum problémát. 
Ez volt az, ami végül abba az irányba hajtotta, hogy a választ kérdé-
seire egy mélyebb, társadalomontológiai problémában keresse.34 
Mint életpályája egy későbbi szakaszán írta erről: „a társadalom a 
komplexumok egy óriási komplexuma, amelyben két egymással 
ellentétes pólus van. Egyfelől ott van a társadalom totalitása, amely 
végső soron meghatározza az egyes komplexumok kölcsönhatásait, 
másfelől a komplex egyedi ember, aki egy redukálhatatlan legkisebb 
egységet alkot a folyamaton belül. Ebben a folyamatban az ember vé-
gül ember lesz; […] a szabadság aspektusa mindig nagyobb, mindig 
átfogóbb jelentőséget nyer, végül átfogva az emberiség egészét.”35 Ez 
a hangsúlya azon, amit Lukács a „valóban önálló egyéniségnek” fog 
nevezni, „amelynek lehetőségét az eddigi gazdasági fejlődés teremtet-
te meg”, amely meghatározó volt Lukács egész filozófiáját illetően, és 
amely filozófiája többi részéről leválasztotta etikáját, amely az egyénen 
mint „redukálhatatlan minimális egységen” alapult, mely a történelem 
totalitásához való közvetített viszonyban létezik.36 

Lukács számára a Taktika és etikában „az etika az egyénre vonat-
kozik”.37 Azonban ugyanakkor az etikát az osztály közvetíti, amely 
egy történelmileg létrejött totalitást hoz létre. Ez az „egyén kérdés-
komplexumára” való összpontosítás alapvető marad egész gondol-
kodásában, és meghatározza az etikáról alkotott egész koncepcióját. 
Az „etikainak” mint az egyén és a társadalom közötti elsődleges 
közvetítés vizsgálatának a tétje nem is lehetne nagyobb. Az „etika”, 
írta Lukács a maga Esztétikájában, „a döntő terepe az alapvető, az 
evilágiság és a másvilágiság közötti mindent-eldöntő küzdelemnek, 
az emberi partikularitás valóban meghaladva/megszüntető átala-
kulásának.”38 Amennyiben a valódi egyén történelmi termék, akkor 
szükséges ezt a legmélyebb értelemben vett történelmi folyamatban, 
a társadalomontológiában megalapozni. Így azután azt látjuk, hogy 
Lukács, aki Esztétikája 1962-es befejezése után, élete végén egy (ere-
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65detileg az Etika helye az emberi tevékenységek rendszerében-nek címzett) 
nagy Etika írásának szenteli magát, úgy dönt, hogy az Etikát be kell 
vezetni (illetve meg kell alapozni) egy ontológiai bevezetéssel, amely 
azután gyorsan egy hosszú munkává, A társadalmi lét ontológiájává 
(és a hozzá fűzött Prolegomenává) fejlődött, anélkül, hogy a tervezett 
Etika valaha is megíródott volna.39 Ennek az a magyarázata, mint 
West megállapítja, hogy Lukács mindvégig egy új objektivista (vagy 
neofundacionalista) alapot keresett az etikához. Ebben nem tudott 
iránymutatást kapni Marxtól, aki, nem zavartatva magát a relativizmus 
vádjától, az etikát úgy tekintette, mint tisztán történelmi jelenséget, 
amely magából az osztályharcból alakul ki.40

Azonban Lukácsnak az az igénye, hogy etikáját az ontológiában 
alapozza meg, összefüggött hosszú küzdelmével azért, hogy meg-
haladja azt, amit a Történelem és osztálytudat fő fogyatékosságának 
látott, és ami részben annak volt betudható, hogy ebben a könyvben 
(neokantiánus episztemológiai álláspontja miatt) még habozó-kö-
vetkezetlen álláspontot foglalt el a természet dialektikáját illetően. 
A természet dialektikáját Lukács nem elsődlegesen Engels felfogása 
nyomán gondolta el (melyet Lukács keményen kritizált), hanem oly 
módon, hogy meglátta: Marx a természet dialektikáját az emberi 
munka a természettel való anyagcseréjeként fogta fel, mely az emberi 
lehetőségek objektív alapja, de amely egyszersmind a kapitalizmus 
második szintű közvetítéseinek égisze alatt az elidegenedés alapja is. 
A történelmi materializmus rekonstruálása így azt jelentette, hogy 
Lukács a munka társadalmi ontológiájának, mint a társadalmi lét 
alapjának a bázisán rekonstruálta azt. 

Itt egy újabb, a helyzetéből fakadó anomáliába ütközünk Lukácsnál, 
ez a konkrét helyzet ugyanis arra kényszerítette Lukácsot, hogy egy 
Etikát írjon, anélkül, hogy előzőleg megírta volna a Politikát (egy 
jogfilozófiát), jóllehet mindkettő elválaszthatatlanul összefügg a ma-
terialista történetfelfogással – mert Lukács valamiképp lehetségesnek 
tartotta, hogy az Etika megírásával túllépjen ezen az objektív szük-
ségszerűségen. Elképzelt Etikája a munka társadalomontológiájából 
kellett volna hogy kialakuljon, az etika közvetített volna az „egyén” 
és a „társadalom” között, ámde láthatóan az állam bármilyen sziszte-
matikus kritikája nélkül – mert az állam kritikája Lukács esetében azt 
jelentette volna, hogy foglalkoznia kell a „létező szocializmus” álla-
mával is, amit pedig az adott politikai helyzetben ő nem tehetett meg. 

Sok tekintetben Lukács szellemi pályájának tragikuma abban állt, 
hogy az explicit politikai szerep és az állam messzemenő kritikája 
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tette a híres Blum-tézisek sorsa, amelyek a proletárforradalmon 
belüli demokratikus átmenet problematikájával foglalkoztak, de a 
párt megakadályozta a publikálásukat.41 Habár Lukács továbbra is 
foglalkozott politikai kérdésekkel, de az adott körülmények között 
képtelen volt koherens módon megközelíteni az állam elméletét. 
Életének utolsó másfél évtizedében, az 1956-os magyar forradalom 
elnyomását követően, melyben Nagy Imre egész rövidéletű (a szovjet 
támadás által elsöpört) kormányának művelődésügyi minisztereként 
fontos szerepet játszott, Lukács tartózkodott a politizálástól, de még a 
politikai kritikától is – ez pedig hatalmas akadályt gördített tervezett 
Etikájának megalkotása elé.42 

Mindazonáltal jellemző volt Lukács megközelítésére az, hogy 
az etikát mint részben a politikához képest autonóm szférát fogta 
fel, mint amelynek mélyebb ontológiai gyökerei vannak „az egyén 
komplexumában”. Ezt korábban is jelezte az az állítása a Taktika és 
etikában, hogy „Hegel rendszeréből hiányzik az etika”, ennek az 
álláspontnak csak akkor van értelme (még ha ignoráljuk is Hegel 
Az erkölcsi élet rendszere című művét), ha úgy tekintjük az etikát, 
ahogyan Lukács látta ebben az időben, mint amely végső soron az 
egyén fogalmában gyökeredzik. Ez a felfogása az etikának kizárja, 
hogy elfogadjuk Hegelnek a Jogfilozófiában arra tett kísérletét, hogy 
az erkölcsi élet dialektikáját úgy mutassa be, mint a családra, a civil 
társadalomra és az államra alapozott objektív jelenséget.43 Lukács 
később, A fiatal Hegel etikáról írott fejezetében, ahol differenciált 
képet nyújtott Hegel etikájáról, revideálta ezt a megítélését Hegel-
nek.44 Itt, jellegzetes módon „az etika területén megjelenő tragédia” 
fogalmára összpontosított, ahogyan azt Hegel a Természetjogról 
szóló korai esszéjében bemutatta. „A tragédia” – írta Hegel Aisz-
khülosz Eumeniszek-jéhez (az Oresztész-ciklus utolsó darabjához) 
kapcsolódva „abban áll, hogy az erkölcsi természet a maga szervetlen 
természetét (azért, hogy ne keveredjék össze vele) a »végzetként« 
különíti el önmagától, és elfogadva ezt a végzetet az ellene fordított 
harcban, az erkölcsi természet megbékél az isteni lénnyel, mint a 
kettő egységével”.45 Az etikának ez a felfogása, mint az egyéni és az 
abszolút megbékélése az egyénnek a „külsővé tévő/elidegenítő” 
valóság elleni harca kontextusában (ezt a fogalmat szintén Hegeltől 
vette át Lukács) volt az, ami arra kényszerítette Lukácsot, hogy 
visszatérjen a munkában gyökeredző társadalomontológiához. Itt 
„az etikai területén zajló tragédia” úgy tárul fel, mint ami „nem más, 
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történetében – nagy és valóságos tragédia”.46

Különböző esztétikai elemzéseiben Lukács nagyon kritikus volt a 
kultúra vezető figuráinak ama hajlamával szemben, hogy az 1848-as 
forradalom németországi kudarca nyomán „a világtörténelmi konf-
liktus objektív ábrázolását a tragikus hősnek saját végzete tragikus 
szükségszerűsége belátásával” helyettesítették, ezt a retrográd tenden-
ciát találta meg Hebbel késői munkásságában is. Ez a megközelítés 
bátorította a visszatérést a condition humaine (az emberi létállapot) 
egy statikus felfogásához és a megbékélést egy hanyatló valósággal, 
ami a tragédia fogalmának elszegényítéséhez vezetett.47 Mi több, maga 
Hebbel is elmozdult a „pán-tragikum” filozófiája felé, ami azt jelentet-
te, hogy „minden egyes »tragédiát« a történelemben el kell fogadni, 
mint a végzet »örök« rendelését”, ez pedig egyet jelentett a történel-
mi haladás hegeli fogalmának felszámolásával és az irracionalizmus 
erősödésével.48 Így az 1848-as forradalom németországi kudarca lett 
Lukács szerint a társadalmi alapja a német kultúra jelentős részében a 
növekvő irracionalizmusnak, elvezetve az 1930-as évek tragédiájához, 
amelyet aztán Lukács Az ész trónfosztásában vett bonckése alá. 

A forradalom Lukács számára az „objektíve lehetséges” tartományát 
jelentette. A „második” etikájával együtt járó tragédiát, a forradalmi 
cselekvés tragikumát úgy látta, mint amely szükségszerűen hozzátar-
tozik a történelmi szükségszerűséggel azonosított nagyobb emberi 
szabadság felé irányuló mozgáshoz. Ragyogó, rövid könyve, a Lenin: 
tanulmány gondolatainak összefüggéséről, a „forradalmi Realpolitik” 
ott található leírása könnyen olvasható, s megláthatjuk benne Luk-
ács szemüvegén keresztül Leninben azt a világtörténelmi figurát, 
aki magára vette Judit terhét: „És ha Isten közém és a nekem rendelt 
tett közé a bűnt helyezte volna – ki vagyok én, hogy ez alól magamat 
kivonhatnám?”49 Ez a forradalom tragédiája, amely erkölcsileg csak 
akkor elfogadható, amennyiben közvetlenül kötődik egy második eti-
kához: ahhoz az etikához, amely objektíve és szubjektíve az emberiség 
felszabadításának lehetőségéhez (és történelmi szükségszerűségéhez) 
kötődik. 
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72 ALIX BOUFFARD – ALEXANDRE FERON

Ortodox marxizmus vagy  
nyugati marxizmus?

Lukács-recepció  
a negyvenes–ötvenes évek Franciaországában

Lukács György franciaországi recepciójának sokáig volt az egyik fő 
akadálya, hogy Janus-arcú, ambivalens kép alakult ki róla. Lukácsot 
ugyanis a franciák egyszerre tartották olyan sztálinista ideológus-
nak, aki a kulturális mezőben a marxista ortodoxia megtestesítője, 
másrészt olyan elátkozott, felforgató gondolkodónak, aki, épp 
ellenkezőleg, az antisztálinista heterodox marxizmus reményt adó 
képviselője. Míg egyesek Az ész trónfosztása szerzőjét, illetve a Szov-
jetunióbeli száműzetés éveiben általa kidolgozott marxista esztétika 
úttörőjét látták benne, mások kizárólag a puskaporszagú Történelem 
és osztálytudat, ha nem premarxista írásai iránt érdeklődtek. Az 
1960-as, 1970-es évek Franciaországában tehát, amikor a filozófus 
művei mind nagyobb számban jelentek meg, a francia intellektuális 
mezőben kettős Lukács-recepciónak lehetünk tanúi. Ami – a politikai 
életben meg a könyvkiadásban – ezt az egymással párhuzamos kettős 
Lukács-recepciót illeti, minden úgy történik, mintha az egyik oldal is 
meg a másik is csak azon az áron tudta volna megőrizni koherenciáját, 
ha figyelmen kívül hagyja Lukács életművének másik dimenzióját.

Ebből a szempontból egyáltalán nem érdektelen felidézni az 
1940-es, 1950-es éveket, annál is inkább, mivel ebben az időszakban 
alakulnak ki Franciaországban Lukács kettős recepciójának keretei és 
előfeltevései – mégpedig egy sor olyan epizódból, amelyben elméleti, 
politikai és történelmi törekvések keresztezik egymást. Áttekintésün-
ket közvetlenül a háború után a nyugati kommunizmus eszmeköréhez 
kapcsolódó reményekkel kezdjük; ez az eszmekör, amelynek a Tör-
ténelem és osztálytudat az alapja, a marxi életműben rejlő forradalmi 
ígéret megvalósítását tűzte ki célul maga elé. Csakhogy a kezdődő 



SZ
O

CI
A

LI
ZM

U
S

73hidegháború, valamint – 1948 és 1949 között – Lukácsnak a francia 
értelmiségi mezőben való közvetlen felfedezése olyan ortodox kom-
munista értelmiségi képét építi fel, aki jottányit sem távolodik el a párt 
irányvonalától. Igaz, hogy 1949 elején a magyarországi „Lukács-vita” 
a korábbinál élesebb fényben mutatja meg a Lukács helyzetének 
bonyolultságát. Mindez egyben arra is magyarázat, hogy ettől fogva 
a francia értelmiségnek miért olyan nehéz meghatároznia, hogyan is 
viszonyuljon a magyar filozófushoz, aki az 1950-es évek elejére tel-
jesen eltűnik a francia szellemi életből. Lukács csak 1955-ben jelenik 
meg újra, vagyis abban az időben, amikor a kommunista értelmiség 
meg a heterodox marxisták közt kitör a harc a kisajátításáért. Ez a 
küzdelem vetette meg az alapjait annak a kettős Lukács-recepciónak, 
amely az 1960-as években fog kiteljesedni.

A Történelem és osztálytudat mint a „nyugati kommunizmus” titkos 
„bibliája”: a francia Lukács-recepció 1948 előtt

Jóllehet Lukácsot a felszabaduláskor1 még nem nagyon ismerik a 
francia értelmiségi mezőben, a filozófus már ekkor felkelti néhány 
fiatal kommunista érdeklődését, akik (miként Pierre Hervé, Pierre 
Courtade, Jean Toussaint Desanti, Edgar Morin, Szekeres György 
és mások) igen közel állnak Merleau-Pontyhoz; ez utóbbi központi 
alakja a francia Lukács-recepció első időszakának. Ezekben a fiatalok-
ban, akik közül többen az 1930-as évek Párizsában végeztek filozófiai 
tanulmányokat, a fasizmus elleni harc, a népfront és az ellenállás élmé-
nyének hatására érlelődött meg lassan az elhatározás, hogy belépnek a 
kommunista pártba. Ezek a harcok töltötték meg konkrét tartalommal 
a nyugati kommunizmus reményét; ez a nyugati kommunizmus – mind 
elméleti, mind gyakorlati szinten – valamiféle folytatása lehetne 
az eredeti marxizmus humanista és forradalmi lendületének, és a 
nyugat-európai országokban széles demokratikus népmozgalomra 
támaszkodva valósíthatná meg a kommunista forradalmat. Ezek a 
(részben az Action nevezetű hetilap körül csoportosuló) kommunista 
értelmiségiek a felszabadulás után az egzisztencializmus hatása alá 
kerülő fiatal értelmiségi nemzedéket is igyekeznek megnyerni a mar-
xizmusnak, mégpedig úgy, hogy a még hegeliánus fiatal Marx írásaiból 
meg az 1917-es forradalom tapasztalatából építkező eleven marxiz-
must kínálnak nekik, olyan marxizmust, amelynek Lukács György 
Történelem és osztálytudat című műve a lehető legteljesebb kifejtése.
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74 Ezek a fiatalok részben Bernard Groethuysennek,2 részben Szekeres 
Györgynek3 köszönhetően fedezik fel a magyar filozófust. Lukács 
az ő szemükben, legelőször is, a kommunista értelmiségi modellje, 
olyan értelmiségié, akinek van közvetlen tapasztalata a forradalomról, 
mivel már tevékenyen részt vett egy forradalomban (közoktatásügyi 
népbiztos volt a Tanácsköztársaság idején), és a Szovjetunióban 
éveket töltött száműzetésben. De Lukács az ő szemükben elméletileg 
is vonzó. Nem csoda, hogy ami kevés példányuk van a Gesichte und 
Klassenbewusstsein című könyvéből, „azt rongyosra olvassák”,4 pedig 
nagyon is tisztában vannak vele, hogy a szerző időközben eltávolodott 
könyvétől; ők azonban – Merleau-Ponty későbbi megfogalmazásával 
élve – „olyan erőteljes és bizakodó esszét” látnak benne, amelyben 
„újra életre kel a forradalom meg a marxizmus ifjonti lelkesedése”.5 
Lukács György az ő szemükben – a szovjet marxizmus szcientista 
determinizmusának ellenében – a nyugati marxizmus képviselője, azé 
a marxizmusé, amely döntő jelentőséget tulajdonít a praxisnak meg 
a szubjektív tényezőnek a történelem megvalósításában, és amely 
úgy próbálja meghaladni a „polgári gondolkodás antinómiáit”, hogy 
dialektikusan igyekszik összeegyeztetni objektívet a szubjektívvel, 
a totalitást az egyénnel. Ez a marxizmus ezzel tulajdonít különleges 
jelentőséget a történelmi folyamatok felépítménybeli kifejeződésének 
(eldologiasodás, a tudományok objektivációja stb.). Így lehetett a 
Történelem és osztálytudat – ahogyan Merleau-Ponty mondja a Les 
Aventures de la dialectique című könyvében – „az úgynevezett nyugati 
kommunizmus bibliája”.6 Merleau-Ponty, aki akkor már politikai fő-
szerkesztője a Les Temps Modernes című folyóiratnak, igen közel állt 
ezekhez a fiatalokhoz, amiért is Lukács György megkerülhetetlen 
közvetítője a magyar filozófus recepciójának első időszakában. Jól-
lehet Merleau-Ponty sohasem lépett be a kommunista pártba, arra 
törekszik – mind a fiatalokkal való vitáiban, mind a Les Temps Mo-
dernes szerkesztésével kapcsolatos munkájában, de az általa publikált 
cikkekben is –, hogy „a francia kommunista párton belül” minden 
tőle telhetőt megtegyen „a »nyugati kommunizmus« tendenciáinak 
erősítése érdekében”.7 Ebben a perspektívában, 1946. május 24-én, 
hosszú levelet ír Lukács Györgynek, amelyben hangsúlyozza, milyen 
„fontos volna a francia marxistáknak, ha megismerkedhetnének a 
munkásságával”. Így ugyanis a francia marxisták „a valódi marxista 
módszerrel” tudnák ellensúlyozni azt a tényt, hogy „Franciaországban 
(a »francia szellem« mechanisztikus hagyományainak megfelelően) 
eleve rossz szemmel néznek minden dialektikus gondolatra”. Ennek a 
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75kapcsolatfelvételnek Merleau-Ponty szemében fontos elméleti tétje 
is van, nevezetesen az, hogy a francia filozófus szeretné meghaladni 
a tudat nézőpontját privilegizáló „belső” perspektíva meg a „külső” 
perspektívát privilegizáló objektiváló marxizmus ellentétét.8 Mintegy 
újra kifejtve az Érzékelés fenomenológiája című könyvének9 „Jegyzet 
a dialektikus materializmusról” című fejezetének főbb pontjait, vala-
mint a „Marxizmus és filozófia” című cikkének10 elemzéseit, arról is 
útbaigazítást ad Lukácsnak, hogyan is lehetne valamiféle szintézisben 
egyesíteni a marxizmust az egzisztencializmussal, és milyen fontosnak 
tartja ebből a szempontból a magyar filozófus munkásságát. Innen 
nézve még jellemezni is lehetne Merleau-Ponty „lukácsista” mar-
xizmusát. Ez a Lukácshoz való elméleti közeledés, néhány hónappal 
később, az 1946. szeptember 2-a és 15-e között megtartott „Genfi 
nemzetközi találkozón” is megfigyelhető, amikor Merleau-Ponty 
többször is szót kért a Lukács és Jaspers közti híres vitában. A francia 
gondolkodó közel érzi magához Lukács álláspontját, aki nagy be-
nyomást tett rá.11 Miközben kiemeli Lenin stratégiai koncepciójának 
egzisztencialista jellegét12 (aki olyan fogalmakat használ, mint hori-
zont, perspektíva, szituáció stb.), a következőképpen vonja meg a vita 
mérlegét: a belső és a külső perspektíva közti antinómián csakis az 
egzisztencializmus meg a marxizmus közti konstruktív párbeszéddel 
lehetne túllépni.13 Merleau-Ponty ezért tulajdonít különleges jelen-
tőséget Lukács franciaországi népszerűsítésének, és kéri fel a magyar 
filozófust arra, hogy adjon kéziratot a Les Temps Modernes meg a 
Cahiers de l’Action című folyóiratnak. Eközben a Gallimard kiadónál 
is közbenjár Lukács műveinek kiadása érdekében.

Ezzel egyidejűleg maga Lukács is szeretné eljuttatni műveit a fran-
cia olvasókhoz, és arra kéri fel Szekerest, hogy a francia kiadóknál kép-
viselje az érdekeit. Legelőször is a Gallimard kiadónak küld kéziratot, 
az ottani megjelenésből azonban semmi sem lett – ebben a kudarcban 
alighanem Groethuysen 1946 szeptemberében bekövetkező halála is 
közrejátszott. Így 1946 őszén Lukács és Szekeres Nemes-Nágel Lajos-
hoz14 fordul (ez utóbbi szintén magyar, akárcsak François Emanuel 
[Erval],15 aki fontos közvetítő Szekeres és a francia könyvkiadók 
között). Nemes-Nágel Lajos nagy lelkesedéssel fogadja az ötletet: 
meg is egyeznek egy hároméves tervben (Dreijahrsplan)17 meg ab-
ban, hogy két művet fognak kiadni évente.18 A terv szerint kiadásra 
kerül majd – az Egzisztencializmus vagy marxizmus? mellett – A német 
irodalom rövid története, a Goethe és kora (a három könyv közreadását 
1948-ra és 1949-re tervezték), valamint A fiatal Hegel,19 A történelmi 
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76 regény, az Esszék a realizmusról, az Orosz realisták, és fejezetek Az én 
trónfosztásából. Mindenesetre meglepő, hogy az egzisztencializmust 
bíráló Lukácsot,20 ebben a hidegháború előtti időszakban, egyáltalán 
nem zavarja, hogy az egzisztencialisták műveit közreadó könyvkiadó 
fogja megjelentetni a munkáit.21 Lukács csak ezután az időszak után, 
pontosabban csak 1947 végétől veszi fel a kapcsolatot az Éditions 
sociales könyvkiadóval néhány könyvének kiadása céljából.22

Vagyis, közvetlenül a háború után, egyfajta dialógus lehetősége 
sejlik fel az egzisztencializmus és Lukács között, nevezetesen Merleau-
Ponty, valamint a hozzá közelálló fiatal kommunista értelmiségiek 
közvetítésével. Ez a viszonylagos nyitás23 azonban elakad a hideg-
háború miatt, amely – mind a nyugati értelmiségi mezőben, mind 
a keletiben – 1948-tól egyre erősebben érezteti hatását. Ettől fogva 
mindenkinek tábort kell választania, és minden közvetítési kísérlet 
egyenértékű az árulással. Ezzel a nyugati kommunizmus reménye is 
szertefoszlik.

Marxizmus kontra egzisztencializmus: Lukács a franciaországi ideoló-
giai harcban (1948–1949)

A felszabadulás idején a kommunisták nem viszonyulnak egyértel-
műen az egzisztencializmushoz és ennek folyóiratához, a Les Temps 
Modernes-hez: magatartásuk egy darabig még ingadozó. Egyszer 
viszonylag nyitottak vele szemben, másszor a legvadabb denunciá-
lástól sem riadnak vissza.24 Mindez annak jele, hogy a párt még nem 
tudja, milyen irányvonalat dolgozzon ki azzal a filozófiai áramlattal 
szemben, amely nagyon népszerű a marxizmus meg a kommunizmus 
iránt is vonzódó fiatal értelmiségiek körében. 1948-tól azonban az 
egzisztencializmus lesz az „ideológiai harcban” a francia és nem-
zetközi kommunizmus egyik kiváltságos célpontja.25 Hogy miért, 
annak több oka van. Szerepet játszik ebben az ideológiai pozíciók 
tisztázásának új stratégiája, ahogyan szerepet játszik az is, hogy (1948 
elején a Rassemblement démocratique révolutionnaire [RDR] nevezetű 
rövidéletű párt alapításával) az egzisztencializmus belépett a politikai 
mezőbe. A nyugati kommunizmusról álmodozó fiatal kommunista 
értelmiségieket ezek után a párt arra szólítja fel, hogy egyrészt tegyék 
magukévá az újonnan alapított La Nouvelle Critique harcos marxista 
folyóiratban megtestesülő ideológiai irányvonalat, másrészt arra, 
hogy következetesen határolódjanak el az egzisztencializmus híveitől.
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77Ilyen körülmények közt jelenik meg Egzisztencializmus vagy 
marxizmus? címen Lukács26 új művének francia fordítása; a könyv 
komoly filozófiai segítség a kommunista értelmiségnek az ideológiai 
harcban.27 Lukács könyvének központi témája ugyanis nem más, mint 
az a „nagy filozófiai küzdelem”,28 amelyet a szerző szerint a dialektikus 
materializmus meg az egzisztencializmus vív egymással. Mivel ez 
utóbbi valójában a „harmadikutas” védekezés legtisztább filozófiai 
formája, vagyis olyan „ideológia, amely szerint sem a kapitalizmus, 
sem a szocializmus nem felel meg az emberiség igazi vágyainak”,29 és 
amely konkrétan a Szovjetunió meg az Egyesült Államok szimmet-
rikus elutasításában nyilvánul meg. Ez a harmadik út Lukács szerint 
nem más, mint „a polgári filozófia válságának”30 elmélyülése; pedig ez 
a polgári filozófia egyszer már megmutatta, hogy nem képes kemény 
ellenállásra a „fasiszta világnézettel”31 szemben. Az egzisztencializmus 
ugyanis hátat fordít az ember objektív megismerésének (mivel olyan 
szubjektív idealizmus, amely ellensége a tudomány fejlődésének), 
emellett a szabadság elvont és individualista teóriájának védelmezője 
(miközben a társadalmi-történelmi meghatározottságokat ugyanúgy 
elhallgatja, mint a cselekvés kollektív jellegét), és olyan pesszimiz-
mushoz vezet, amely a cselekvést minden konkrét perspektívától 
megfosztja. Márpedig Lukács szerint ezek az ismérvek komoly sze-
repet játszanak abban, hogy az egzisztencializmus „kiváló ideológiai 
alap a szélsőséges individualizmushoz vonzódó értelmiségnek, amely 
az innen kapott érvekkel kiválóan meg tudja indokolni, miért is nem 
akar részt venni a demokrácia építésében és megerősítésében”.32 
Ennélfogva a sartre-i filozófiának az az értelmiség köreiben való 
sikere egyformán magyarázható azzal, hogy „az elvek szélsőséges 
verbalizmusát furcsamód abszolút morális nihilizmussal házasítja 
össze”,33 meg azzal, hogy mindenáron be akarja bizonyítani az eg-
zisztencializmusnak a marxizmussal szembeni fölényét.34 Jóllehet 
elismeri, hogy „J.-P. Sartre műve se nem fasiszta, se nem pro-fasiszta”, 
Lukács mégis azt állítja, hogy „nagyon is fennáll a lehetősége annak, 
hogy – akár akarata ellenére – egy nap az egzisztencializmus legyen 
a reakció ideológiája”.35

Lukácsnak az egzisztencializmus elleni offenzívája a rákövetkező 
évben éri el csúcspontját, amikor a Franciaországba utazó magyar 
filozófust, 1949 januárjában és februárjában, a franciaországi 
Kravcsenko-per36 és a magyarországi Mindszenty-per miatt különö-
sen feszült légkör fogadja Párizsban. Lukács ekkor – a François Erval 
által szervezett beszélgetéssorozatban – többször is erőteljes penge-
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a Ce Soirban meg a Combat-ban,37 15-én pedig a Droit et Libertében) 
Lukács egzisztencializmuskritikájára fókuszál, mégpedig a korábbinál 
sokkal élesebb megfogalmazásban: „Mivel kiábrándult, pesszimista 
képet ad a világról, azt az irracionalizmust készíti elő, amely azonos a 
náci »filozófusok«, például Rosenberg irracionalizmusával. A magam 
részéről ezért tartom Sartre befolyását különösen veszélyesnek.”38 
Mire Sartre január 20-án a Combat hasábjain39 ezt válaszolja Lukács-
nak: amit Lukács mond, az csak „filozófiai újságírás”, semmi több, 
„egyfajta nagyon is vitatható filozófia-szociológia”, és különben is, 
Lukács egyszerre „kripto-egzisztencialista” és „kripto-marxista”. Feb-
ruár 3-án a Combat párhuzamos interjút közöl Lukáccsal és Sartre-ral, 
mindkettő tudományos lelkiismeretlenséggel vádolja a másikat.40 
Még ugyanazon a napon Lukács azt fejtegeti a L’Humanitéban, hogy 
a harmadik utat védelmezni annyi, mint „tisztességtelenül beszélni, 
és mivel a kapitalizmus és a szocializmus közti konkrét harc a konkrét 
kapitalizmus meg a Szovjetunió által képviselt konkrét szocializmus 
között folyik, annyi, mint konkrétan állást foglalni a szocializmus 
ellen”.41A Franciaországban töltött idő amellett, hogy arra is lehető-
séget ad Lukácsnak, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki néhány 
értelmiségivel meg a kommunista könyvkiadókkal,42 abba az ide-
ológiai harcba illeszkedik, amelyet a kommunista értelmiség vív a 
különböző kulturális mezőkben – ahogyan erről Lukács előadásainak 
címei, helyszínei és szervezői is tanúskodnak: „Les problèmes de 
l’esthétique marxiste” [A marxista esztétika problémái] (január 20-
án, a Mutualité Házában, és az Action című hetilap43 barátainak szer-
vezésében), „Les nouveaux problèmes de la recherche hégélienne” 
[A Hegel-kutatások új problémái] (január 29-én, a Sorbonne-on, a 
Francia filozófiai társaság rendezésében), „La Faillite de la culture 
capitaliste” [A kapitalista kultúra csődje] (február 3-án, a Mutualité 
Házában, a Pensée című folyóirat barátainak rendezésében44), „Faust 
et la Phénoménologie de Hegel” [A Faust és Hegel Fenomenológiája] 
(február 15-én, a Sorbonne-on, a párizsi bölcsészkar rendezésé-
ben45). A tét: Lukács jóvoltából nagyobb teret adni az esztétikának, 
amely méltó ellensúlya lehet annak az egzisztencialista esztétikának, 
amelynek 1947 óta a Sartre által közreadott Qu’est-ce que la littérature? 
[Mi az irodalom?] a reprezentatív műve. Az offenzívát a kommunista 
sajtó46 is teljes vállszélességgel támogatja, amely már hirdeti két könyv 
közeli megjelenését, mindkettőnek a kultúra marxista elemzése a 
témája.47 Lukács azonban a filozófiatörténet terén is meg szeretné 
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79mutatni a marxista elemzés előnyeit, ezért tart előadást Hegelről a 
Francia Filozófiai Társaságban:48 az előadáson, amelynek az is célja, 
hogy előkészítse a terepet A fiatal Hegel francia fordításának, Lukács 
fontos vitába bonyolódik az egzisztencialistákhoz közelálló Jean 
Hyppolite-tal,49 aki abban az időben az egyik legismertebb Hegel-
szakértő Franciaországban.

Lukács párizsi intellektuális tevékenysége tökéletes összhangban 
volt a kommunista kulturális stratégiával, emellett a néhány hét arra is 
lehetőséget adott, hogy találkozzon a – kommunista vagy nem kom-
munista – francia közönséggel, amely így képet alkothatott magának 
a magyar filozófus jelentőségéről.

Egy „párthű máskéntgondolkodó” ambivalenciája: a Lukács-vita és 
franciaországi visszhangja

Jóllehet az a Lukács-kép, amely szerint a filozófus egyszerre volt 
a zsdanovi ideológia képviselője meg a Francia Kommunista Párt 
ideológiai fegyvere, nagyon is megfelel annak a szerepnek, amit 
1948-ban és 1949-ben játszott a francia értelmiségi mezőben, ez a 
kép azonban korántsem tükrözi a teljes valóságot, mivel figyelmen 
kívül hagyja, milyen sajátos stratégiai pozíciót foglal el Lukács a kelet-
európai intellektuális mezőben és különösképpen Magyarországon. 
Nyilván ez is közrejátszik abban, hogy a francia – kommunista vagy 
nem kommunista – értelmiség nem kis meglepetéssel, ha ugyan nem 
zavarodottsággal fogadja a hírt, hogy a filozófus Magyarországon, 
1949-ben és 1950-ben, sztálinista kampánynak lett a céltáblája. Míg 
addig a nem kommunista értelmiség szemében megrögzött sztálinista 
volt, a kommunisták ettől fogva erősen ambivalens és potenciálisan 
gyanús gondolkodót látnak benne.50

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Lukács – Sonia Combe-nak Jür-
gen Kuczynskitól51 kölcsönzött megfogalmazása szerint – mint 
Linientreuer Dissident (azaz mint pártvonalhoz hű másként gondol-
kodó) viszonyult a kommunista mozgalomhoz. Ő minden alka-
lommal úgy pozicionálta magát, hogy álláspontját soha ne lehessen 
felhasználni a kommunista mozgalom ellen (nemegyszer hivatalos 
kifejezésekkel fejezve ki a pártvonallal való teljes azonosulását), de, 
ezzel egyidejűleg, amikor a hivatalos pártvonal nem a legmegfele-
lőbb vagy éppenséggel helytelen, mindent elkövet, hogy a párton 
belül vagy közvetett módon ezt a vonalat korrigálja, közben készen 
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kozását, megtagadja nézeteit, és „önkritikát” gyakoroljon. Bár 1933 
óta kutatásai szinte kizárólag az irodalom meg az eszmetörténet 
területére korlátozódnak, Lukácsnak e kutatások során olyan döntő 
és rendkívül érzékeny kérdésekben kell állást foglalnia, hogy mi az 
ideológia helye és funkciója (nevezetesen az irodalom meg a filozófia 
terén) a szocializmus építésében. Így, még azután is, hogy 1945 után 
visszatért Magyarországra, és viszonylagos szabadságban dolgozha-
tott szellemi és intézményes presztízsének köszönhetően, Lukács 
helyzete változatlanul ambivalens: miközben esztétikát és filozófiát 
tanít a budapesti egyetemen, és egyik főszereplője a magyar szellemi 
életnek, miközben könyvei úgyszólván egymás után jelennek meg 
magyar és német kiadóknál, miközben tagja több kommunista folyó-
irat szerkesztőbizottságának, külföldön pedig (és párizsi tartózkodása 
alatt is így mutatják be az érdeklődőknek) jelképe az új szocialista 
demokráciák intellektuális életerejének, Lukács, ezzel egyidejűleg, 
heves bírálatok céltáblája egyes magyar kommunisták részéről, akik 
bizalmatlanok iránta, és akik még azt is megtiltják neki, hogy egyál-
talán szóba hozza a marxizmust egyetemi előadásaiban.52

Lukács Hegel-értelmezésében is ugyanezzel az ambivalenciával talál-
kozunk. Ami (és ebből a szempontból mindegy, hogy ócsárolják-e vagy 
nagyra becsülik) Franciaországból nézve a kommunista ortodoxia 
Hegel-értelmezésének látszik (mivel a magyar filozófus a dialektikus 
materializmus előfutárját fedezi fel A szellem fenomenológiája szerző-
jében), az valójában, már a harmincas évektől fogva, a legkevésbé sem 
egyezik meg a hivatalos szovjet direktívákkal – elannyira nem, hogy 
később maga Lukács is úgy beszél Hegel-könyvéről, hogy az része volt 
a német filozófia zsdanovi felfogása elleni harcnak.53 Hegel ugyanis az 
1920-as évektől fogva fokozatosan marginalizálódik a Szovjetunióban, 
mígnem, 1947-ben, hivatalosan is el nem vetik, mégpedig abból az 
alkalomból, hogy Zsdanov egyik beszédében élesen bírálja azokat az 
értelmezéseket, amelyek úgy látják, hogy a dialektikus materializmus 
csak egyszerű folytatása a hegeli filozófiának.54 Ez a kritika, amely – 
közvetlenül Lukács Párizsba érkezése után55 – nemcsak a kommunista 
értelmiségiek Hegel-ellenes kampányára magyarázat, de magyarázat 
lehet arra is, hogy végül is miért fulladt kudarcba A fiatal Hegel című 
Lukács-mű francia kiadásának terve. Így körvonalazódik a háború 
után a szovjetek által megszállt övezetben, majd az NDK-ban egyfajta 
Hegel-Debatte, amelynek során Lukács Györgynek (sőt Ernst Blochnak 
és Wolfgang Harichnak is) erősen kétségbe vonják az álláspontját.
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tüzébe (vagyis akkor, amikor már javában folyik Magyarország 
„szovjetizálása”, amelynek többek között a „Rajk-per” is egyik követ-
kezménye). Ekkor veszi kezdetét a „Lukács-vita”, amelynek keretében 
a párt hivatalos lapjaiban a magyar kommunista értelmiségiek és po-
litikai vezetők – miként Rudas László, Révai József, Horváth Márton 
(a magyar kommunista párt főtitkára, Rákosi Mátyás utasításának 
megfelelően) – heves támadást intéznek a filozófus ellen. A kam-
pány végül két önkritika közreadására készteti Lukács Györgyöt.56 
Lukács ellenfelei, akik főleg a filozófus 1947-ben kiadott Irodalom és 
demokrácia című könyve57 alapján fogalmazzák meg bírálatukat, két 
dolgot vetnek Lukács szemére. Egyrészt a népi demokráciáról alko-
tott koncepcióját kérdőjelezik meg (mivel a filozófus minimalizálja a 
proletariátus szerepét), másrészt irodalomszemléletével nem értenek 
egyet (mivel Lukács a XIX. századi polgári irodalom nagy realizmu-
sának értékelése közben teljesen figyelmen kívül hagyja a szovjet 
irodalmat). Lukácsot, akiben hovatovább „a kultúra Rajkját” látják,58 
„revizionistának” állítják be, és immár munkásságának kommunista 
jellegét is kétségbe vonják. Fagyejev például, 1950 februárjában 
tartott beszédében, még Lukács Existentialisme ou marxisme ? című 
művét is kifogásolja, azt állítva, hogy a könyv túlságosan is pozitív 
értelmezését adja az egzisztencializmusnak.59 

A francia értelmiségiek – ha kommunisták, ha nem – viszonylag 
keveset tudnak a népi demokráciák kulturális mezőjét, illetve az ott 
folyó politikai harcok tétjeit illetően, és nem kis megdöbbenéssel 
fogadják a Lukács elleni kampány hírét. A vitáról, legalábbis 1949 
végéig, főleg a nem kommunista sajtó (a Combat, a Les Temps Mo-
dernes meg az Esprit) ad tájékoztatást, amelyek gyakran részleteket is 
közölnek Lukács védekezéséből.60 A francia kommunista sajtó jóval 
később (1950-ben) és Merleau-Ponty meg Erval „Georges Lukács 
et l’autocritique” című cikkének ellenreakciójaként kapcsolódik be a 
vitába, és akkor is csak hímezve-hámozva közöl néhány cikket a Luk-
ácsot támadó írások közül.61 Franciaországban az epizód miatt több 
éven át szünetel Lukács gondolatainak és műveinek népszerűsítése 
(annál is inkább, mivel Szekeres György ez idő tájt már börtönben 
ül Magyarországon). Míg a nem kommunisták nem nagyon von-
zódnak ahhoz az ortodox Lukács Györgyhöz, aki Párizsban teljes 
mellszélességgel vette ki részét az 1949-es ideológiai csatározásokból, 
a kommunisták zavartan hallgatnak: a fordítási munkálatok megsza-
kadnak (ettől fogva egyetlen új fordítás sem jelenik meg 1958-ig), 



SZ
O

CI
A

LI
ZM

U
S

82 és Lukács egyetlen írása se jelenik meg francia folyóiratban egészen 
1955 tavaszáig,62 és Lukács Györgyöt nem is nagyon emlegetik eb-
ben az időszakban.63 Kivétel ez alól az a két – ebből a szempontból 
marginálisnak tekinthető – kelet-európai származású kutató, aki 
továbbra is kitart a Történelem és osztálytudat pozitív értelmezése 
mellett. Egyik a Lukáccsal is kapcsolatban álló Lucien Goldman; ő a 
Nagel könyvkiadó felkérésére két Lukács-könyv fordításában is részt 
vett, és a filozófiatörténetben meg az irodalmi művek elemzésében 
is hasznosítja a lukácsi fogalmakat.64 A másik Joseph Gabel (Gábel 
József), a magyar származású szociológus és filozófus, ő egyes pszi-
chopatológiai jelenségekre alkalmazza az eldologiasodás, valamint a 
hamis tudat lukácsi koncepcióját.65 

Mindamellett Lukács György, egy kiadói esemény jóvoltából, 1955-
ben ismét az aktualitás középpontjába kerül a francia értelmiségi 
mezőben. Ez a kiadói esemény, amely kommunistákban és nem kom-
munista marxistákban ismét felkelti az érdeklődést Lukács életműve 
iránt nem más, mint Merleau Ponty Les Aventures de la dialectique 
című könyvének megjelenése.

Ortodoxia és heterodoxia között: Lukács kettős recepciója és a francia 
marxizmus 1955-től

A Les Aventures de la dialectique pontos diagnózis a marxizmus ál-
lapotáról, valamint – mégpedig a Marx által és számos forradalmár 
aktivista által a jövőbe vetített – hiteles kommunista forradalom lehe-
tőségeiről. Merleau-Ponty azt a fejlődést helyezi érvelési stratégiájá-
nak középpontjába, amit Lukács járt be a Történelem és osztálytudattól 
a kulturális jelenségek marxista elemzéséig – ezzel pedig megírta az 
első átfogó és filozófiailag igényes tanulmányt francia nyelven Lukács 
elméleti jelentőségéről.66 „A »nyugati« marxizmus” című második 
fejezetben Merleau-Ponty úgy mutatja be a Történelem és osztálytu-
datot, mint az olyan hitelesen dialektikus és optimista marxizmus 
tökéletes megtestesülését, amely a praxisnak meg a szubjektivitásnak 
is helyet biztosít a forradalmi folyamatban, és amely épp ezért közel áll 
a fiatal Marx hegeliánus filozófiai írásaihoz. A „Pravda” című harmadik 
fejezetben Merleau-Ponty – Karl Korschra támaszkodva – mintegy 
visszahelyezi a történelembe a marxizmust, kimutatva, hogy „ez a 
filozófiai és dialektikus marxizmus azoknak a felívelő időszakoknak 
felel meg, amelyekben a forradalom közelinek látszik”, míg a hanyatló 
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az emberekre”67 olyan szcientista és pozitivista marxizmus jelenik 
meg, amely a dialektikát teljes egészében a dolgokba helyezi, a tudatot 
az alépítmény tiszta „tükörképévé” redukálja, a forradalmat pedig a 
gazdasági átalakulások objektív következményének tekinti. Márpedig 
Merleau-Ponty szemében a marxizmusnak ez a pozitivista és natura-
lista kiforgatása (ami a kései Marxnál, Engelsnél, Lenin Materializmus 
és empiriokriticizmusának gnoszeológiájában, valamint az 1930-as 
évektől fogva Lukács életművében is megtalálható) egyáltalán nem 
minősül a valódi marxizmus elárulásának vagy a valódi marxizmustól 
való elhajlásnak. Mindez sokkal inkább annak tünete, hogy a mar-
xizmus képtelen az olyan társadalmi jelenségek „tehetetlenségének” 
elgondolására, amelyek nem tartoznak nem a színtiszta tudat, sem a 
színtiszta anyagiság kategóriájába.68 Mindebből az következik, hogy 
Merleau-Ponty szerint Lukács lényegi okok miatt tartja a leninista 
gnoszeológiát „filozófiai haladásnak”, nem pedig azért, mert aláveti 
magát a sztálini ortodoxiának: ez a gnoszeológia ugyanis lehetővé 
teszi „az objektív világ nehézkedésének”69 elfogadását, ezt azonban 
a Történelem és osztálytudat dialektikus marxizmusa nem teszi lehe-
tővé. Csakhogy Lukács olyan filozófus, aki az új filozófiai ortodoxiát 
sem tudja elfogadni olyannak, amilyen, amiért is – implicit módon 
– megtartja „dialektikus filozófiáját”, csak éppen az általa kidolgo-
zott irodalomelmélet terén70 (ez, persze, nem maradt észrevétlen 
az ortodox kommunisták előtt).71 Ilyenformán Lukács esete arra a 
lényegi ambivalenciára világít rá, ami nemcsak a marxista elméletet, 
de a marxista gyakorlatot is mélyen áthatja.72 A marxizmus ugyanis 
időnként két ellentétes perspektíva közt hányódik, miközben ezt a két 
ellentétes perspektívát sem összeilleszteni nem képes, se szintézisben 
egyesíteni: egy hitelesen dialektikus perspektíva, valamint egy natu-
ralista perspektíva között. Ez a konfliktus a jelenben a nyugati mar-
xizmus meg a szovjet ortodox marxizmus konfliktusában ölt testet. 
Csakhogy míg 1946-ban Merleau-Ponty a lukácsi nyugati marxizmust 
védelmezte az ortodox marxizmussal szemben, 1955-re megváltozott 
a helyzet, ekkorra már mindkét marxizmust nemcsak elutasítja, de ki 
is játssza őket egymás ellen. Egyfelől, mihelyt a marxizmus szembesül 
a valósággal, pozitivizmussá alakul, ez az átalakulás pedig rávilágít a 
nyugati marxizmus utópisztikus és idealista jellegére (más szóval arra, 
hogy lehetetlen igazi forradalomban konkrétan valóra váltani). Más-
felől azonban a nyugati marxizmus eszményi modellje azt leplezi le 
a kommunisták marxizmusában, milyen távol áll az általa formálisan 
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méletének valóságától (ez a gyakorlat és elmélet ugyanis egyre jobban 
távolodik attól, amit az aktivisták a marxizmussal azonosítanak).73 
Míg az ortodox Lukács lehetővé teszi a nyugati marxista Lukács 
lejáratását, a nyugati marxista Lukács viszont az ortodox marxizmus 
leleplezését teszi lehetővé.

1955-től a francia Lukács-recepción kitörölhetetlenül nyomot 
hagyott Merleau-Ponty Les Aventures de la dialectique című műve. 
Mintha csakis úgy lehetne lebontani a szerző bonyolult érvrendszerét, 
hogy ha vagy – a Történelem és osztálytudat című művét felmagasz-
talva és Lukács későbbi sztálinista fejlődését elítélve – a fiatal Lukács 
nyugati marxizmusa mellett, vagy – a magyar filozófussal együtt ítélve 
el idealista ifjúkori tévelygéseit, valamint ezeknek a tévelygéseknek 
a szégyenletes ki- és felhasználását – az érett Lukács marxizmusa 
mellett tesszük le a garast. Mindebből az következik, hogy 1955-től 
fogva egymással ellentétes kettős Lukács-recepcióval van dolgunk; 
ezen a kettős recepción a lényeget illetően az a szerep sem változta-
tott sokat, amelyet Lukács az 1956-os budapesti felkelésben játszott 
(részt vett a Nagy Imre-kormányban, majd letartóztatták, és 1957 
áprilisáig Romániába deportálták). És ez akkor is igaz, ha a hivatalos 
pártvonallal szakító cselekedet, amelyről egyébként a francia sajtó is 
tudósított,74 csak tovább erősítette a nyugati marxizmus védelmező-
jeként számontartott Lukács presztízsét.

Kommunista oldalról viszont a Les Aventures de la dialectique miatt 
heves támadás indul Merleau-Ponty ellen (ennek keretében egyrészt 
újra elítélik a Történelem és osztálytudatot, másrészt a kommunisták 
újult erővel törekednek a kései Lukács-írások pozitív szellemben 
való népszerűsítésére). Ettől fogva Merleau-Ponty lesz az elsődleges 
céltáblája a kommunista támadásoknak (addig – Sartre-ral ellentétben 
– viszonylag kíméletesen bántak vele). Erről a La Nouvelle Critique 
folyóirat „Les Mésaventures de l’antimarxisme”75 címen közreadott 
különszáma is árulkodik (a különszám egy Lukács-cikket is közöl, 
amelynek közreadása kapcsán nem is kérték a szerző engedélyét76). 
Ezzel párhuzamosan a Mutualité Házában 1955. november 29-én 
többezres közönség előtt Merleau-Pontyval foglalkozó nagygyűlést 
szerveznek, a hozzászólók beszédei egy hónapra rá (Mésaventures de 
l’anti-marxisme. Les malheurs de M. Merleau-Ponty címen) már meg is 
jelennek az Éditions sociales gondozásában. A kötet – R. Garaudy, G. 
Cogniot, M. Caveing, J.-T. Desanti, J. Kanapa, V. Leduc és H. Lefebvre 
egy-egy írása mellett – Lukács levelét is közli; Lukács a levélben, 
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napvilágot, tiltakozik fiatalkori művének „tisztességtelen” felhasználá-
sa ellen.77 A vitában a Történelem és osztálytudatot, valamint Merleau-
Pontyt azonosítják egymással, így próbálva lejáratni az ellenfelet.78  
A kommunista értelmiségiek között, ezzel egyidejűleg, kezdetét veszi 
Lukács voluntarista kisajátítása, ennek keretében Lukácsot ismét 
igyekeznek a legjelentősebb marxista gondolkodónak feltüntetni. 
Míg csaknem öt hosszú éven át néma csönd volt Lukács György 
körül, hirtelen megszaporodnak a kommunista értelmiségiek (pél-
dául Kanapa, Bottigelli, Gisselbrecht stb.) Lukácshoz intézett levelei.  
A levélírók egyrészt arra kérik Lukácsot, ítélje el Merleau-Pontyt, 
másrészt meglobogtatják előtte a kommunista folyóiratokban való 
publikálás,79 valamint új fordítások lehetőségét. Elsősorban az Ész 
trónfosztásának kiadásáról van szó, amelynek 1955 májusában már 
meg is kezdik a fordítását.80 Lukács szelektív rehabilitálásának e straté-
giáját, amely a kulturális jelenségeknek az 1930-as évektől kidolgozott 
marxista elemzéseit tolja előtérbe, Lukácsnak az 56-os budapesti 
felkelésben való részvétele sem zavarja meg különösebben, így az 
1960-as, sőt, az 1970-es években is folytatódik a magyar filozófus 
könyveinek közreadása.

Ezzel párhuzamosan, lassan kialakul azoknak a nem kommunista, 
de baloldali és antisztálinista értelmiségieknek a csoportja, akik 
nagyon is magukénak érzik a Merleau-Ponty által felértékelt nyugati 
marxizmust. Ezek az értelmiségiek teljes egészében elvetik Lukácsnak 
a Szovjetunióbeli száműzetésben született munkáit, és helytelenítik 
a Történelem és osztálytudat megtagadását. Lukács e kései kisajátítá-
sának nemcsak az a célja, hogy az életművét jól fel lehet használni a 
kapitalista modernitás kritikájához, célja az is, hogy az innen merített 
fogalmakkal támasszák alá fenntartásaikat a kelet-európai bürok-
ratikus rendszerekkel szemben. Ezt az utat, 1950-től, már Sartre is 
megjárta. Alig egy évvel a magyar filozófussal való indulatos vitája 
után, Sartre, miután az egykori ellenfél kegyvesztett lett, „Faux savant 
ou Faux lièvres ?” című (Louis Dalmas Le Communisme yougoslave 
című műve előszavának szánt) cikkében használja fel először a Törté-
nelem és osztálytudatból leszűrt fogalmakat sztálinizmus-kritikájának 
kifejtésére. Míg a kapitalista rendszerben a dolgozó tömegek az „el-
dologiasodás” áldozatai, a szocialista tervgazdálkodás vezetői „azt a 
racionális számítást teszik magukévá, amely a lényege a nagyipari bur-
zsoázia elméleti-gyakorlati funkciójának”.81 Sőt, Sartre a sztálinizmus 
jelenségének 1958-as elemzésében (a Critique de la Raison dialectique  
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fogásolva, hogy Lukács nem alkalmazta a kapitalizmusra is az elemzé-
sét.82 Mindez azért is különös, mert Sartre ugyanebben az időszakban 
(lásd Questions de méthode, 1957) a lukácsi módszernek a kulturális 
elemzésekben (például az egzisztencializmus megítélésében) való 
gyengeségét is szóvá teszi, és másik – a Lukácsénál alkalmasabb – 
módszert javasol a kultúra marxista megértéséhez.

Az Arguments83 című folyóirat (1956–1962) részben az FKP-t 
elhagyó baloldali aktivistákból verbuválódott szerkesztői, akik nem 
kis lelkesedéssel fogadták a hírt, hogy Lukács is részt vett az 1956-os 
forradalomban, szintén nagy becsben tartják a Történelem és osz-
tálytudatot,84 elannyira, hogy a könyv engedély nélküli fordításába 
is belevágnak. A fordításból előbb szemelvényeket adnak közre a 
folyóirat 3., 5., és 11. számában, majd – Lukács85 erélyes és többszöri 
tiltakozásával dacolva – 1960-ban az egész könyvet megjelentetik az 
Éditions de Minuit könyvkiadó „Arguments” sorozatában, mégpe-
dig azzal az indokkal, hogy az „az egész emberiség közös kulturális 
tulajdona”.86 A Socialisme et Barbarie csoport is ugyanezt az utat 
követi, lehetővé téve a fordítóknak, hogy 1958-ban – még a könyv 
megjelenése előtt – a Történelem és osztálytudat újabb fejezetét adják 
közre folyóiratukban.87 Így lesz ez az „eretnek könyv”88 a heterodox 
marxizmus legtöbbet idézett műve, amelyből több filozófusnemze-
dék is merített ihletet a forradalmi hagyomány megújításához. Ezek 
a filozófusok a sztálinista Lukáccsal szemben a budapesti felkelést 
támogató Lukácsot emelik a magasba, azt a Lukácsot, aki visszatalált 
1919-es forradalmár múltjához.

*
Így alakult ki, az 1960-as évek elejére, a kettős Lukács-kép, azé az 
önbírálatra mindig kész ortodox Lukácsé, aki mindig alávetette magát 
a párt sztálinista irányvonalának, valamint azé az eretnek Lukácsé, 
aki egyszerre volt áldozata a sztálinizmusnak és szellemi muníciója 
a sztálinizmus kétségbevonásának. Ez a kétarcú Lukács – egyrészt 
– a kultúrának az ortodox marxizmus által nagyra becsült marxista 
teoretikusa, másrészt a forradalmi praxis teoretikusa, akinek művei 
nagyon népszerűek a heterodox marxista értelmiség köreiben. Le-
hetne folytatni is ezeket a történelmi fejtegetéseket, akkor nyilván 
kimutathatnánk, hogyan teljesedik ki, válik egyre bonyolultabbá és 
keres magának új utakat az 1960-as, 1970-es években Lukács György 
franciaországi recepciója, e két évtized ugyanis döntő jelentőségű 
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illetően. Ennek ellenére, a két egymással ellentétes Lukács-kép, 
amelynek a fentiekben vázoltuk fel a genezisét, nemcsak változatlanul 
megmarad az értelmiségi mezőben, de feltehetően még ma is eleven.
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À propos de G. Lukács [Az irodalom és a népi demokrácia. A Lukács-vitához] – 
Révai írását az Éditions de La Nouvelle Critique brosúrában közli 1950 májusában. 
Az összehasonlítás kedvéért Eric Hobsbawm cikkét is érdemes elolvasni (The 
Lukács debate, The New European Observer, II. kötet, 24. szám, 1949. november 
26. 291–292.).

61 1949 tavasza után csak egyetlen recenzió jelenik meg. Marc Soriano: Chronique 
philosophique. Récentes traductions de Georges Lukács. La Pensée, 28. szám, 
1950. január–február. 99–103. 
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62 Ritka kivételként említsük meg Joël Lefebvre recenzióját három Lukács-könyvről, 

amelyet az NDK-ban adtak ki: Trois ouvrages de Georg Lukacz [sic]. Le roman 
est une épopée. La Pensée, 54. szám, 1954. március–április. 83–94. 

63 La communauté humaine et l’univers chez Kant (1948), Sciences humaines et 
philosophie (1952), valamint olyan írások, amelyeket a Recherches dialectiques 
(1959), majd a Le Dieu caché (1955) vagy a Racine (1956) című könyvébe is 
beillesztett.

64 Joseph Gabel: La Réification. Essai d’une psychopathologie de la pensée 
dialectique. Esprit, 10. szám, 1951. október. 459–482.

65 Merleau-Ponty 1953-ban és 1954-ben Weber és Lukács történelemfogalmát 
elemzi a Collège de France-ban tartott egyik előadásán, ezt az előadást egészíti 
ki azután a les Aventures de la dialectique című könyvében (lásd, „Matériaux pour 
une théorie de l’histoire”, Maurice Merleau-Ponty, Résumés de cours. Collège de 
France 1952–1960. Paris, Gallimard. 43–56.). Lukács az 1955–1956-os évben is 
fontos szerepet játszik Merleau-Ponty „La Philosophie dialectique” című előadá-
saiban. Mellesleg az 1953–1954-es tanévben a szociológus Georges Gurvitch a 
Sorbonne-on tartott és 1954-ben könyvben is közreadott előadássorozatában – ez  
„A társadalmi osztály fogalma Marxtól napjainkig” címen volt meghirdetve – 
külön előadást szentelt a Történelem és osztálytudat téziseinek. (vö. Études sur 
les classes sociales. L’idée de classe sociale de Marx à nos jours. Paris, Éditions 
Gonthier, 1966. 85–97.)

66 Merleau-Ponty (2000): i. m. 3. fej., 93.
67 Merleau-Ponty (2000): i. m. 3. fej., 93–94.
68 Merleau-Ponty (2000): i. m. 3. fej., 96. 
69 Merleau-Ponty (2000): i. m. 3. fej., 98–100.
70 Merleau-Ponty (2000): i. m. 3. fej., 100–103. 
71 Mindezt Merleau-Ponty Trockij fejlődésének elemzésével igazolja (Merleau-Ponty 

[2000]: i. m. 4. fej., 106–135.).
72 Merleau-Ponty (2000): i. m. 5. fej., 136–137.
73 Pannonicus: Une nouvelle affaire Lukács. Les Temps Modernes, 143–144. szám, 

1958. január–február. 1429–1435.; L’affaire Lukács (suite). Les Temps Modernes, 
145. szám, 1958. március. 1715–1717.

74 La Nouvelle Critique, 67. szám, 1955. július–augusztus (lásd: François Châtelet: 
M. Merleau-Ponty lance la dernière mode de l’anticommunisme. 30–48.; André 
Gisselbrecht: Les aventures du «marxisme occidental». 49–73.). A következő 
számban: André Gisselbrecht: Merleau-Ponty, la dialectique et la sociologie 
allemande. La Nouvelle Critique, 68. szám, 1955. szeptember–október. 33–57. 

75 Georg Lukács: Max Weber et la sociologie allemande. La Nouvelle Critique, 67. 
szám, 1955. július–augusztus. 74–91.

76 Roger Garaudy et al.: Mésaventures de l’anti-marxisme. Les malheurs de M. Merleau-
Ponty. Paris, Éditions sociales, 1956. 158–159.

77 Így H. Lefebvre – a Kossuth-díjjal frissen kitüntetett és ezzel egyszersmind reha-
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konferencián – azzal vádolja meg a La Nouvelle Critique szerkesztőit, hogy ők is 
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Merleau-Pontynak, csak ennek nincsenek tudatában: Le philosophe et son temps. 
In Lukács 1955, id. mű, főleg 30–32., ahol Lefebvre a La Nouvelle Critique által 
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formation du marxisme. La Nouvelle Critique, 66. szám, 1955. június. 31–47.

79 A mű 1958–59-ben két kötetben jelenik meg az Éditions de l’Arche gondozásá-
ban. Lukács a könyv kiadásával kapcsolatosan több levelet váltott R. Voisinnel, P. 
Grappinnel és A. Gisselbrechttel (Lukács Archívum, Budapest).

80 Jean-Paul Sartre: Faux savant ou Faux lièvres ? Situation VI. Problème du marxisme 
1. Paris, Gallimard, 1964. 34–39.

81 Jean-Paul Sartre: Critique de la Raison dialectique. II. kötet. L’intelligibilité de 
l’Histoire. Paris, Gallimard, 1985. 139.

82 E. Morin, Duvignaud, K. Axelos, R. Barthes, Audry, F. Châtelet, Fougeyrollas, 
Fejtő, Gabel stb.

83 A folyóiratban számos cikk foglalkozik Lukáccsal, és számos cikken érződik a 
magyar filozófus hatása.

84 Lásd: Une protestation de G. Lukács. Arguments, 5. szám, 1957. december. 31–32.; 
Déclaration de G. Lukács. Arguments, 20. szám, 1960/4, 61. Lásd még Bottigelli 
és Lukács levelezését (Lukács Archívum, Budapest).

85 Arguments, 5. szám, 1957. december, 32. Lásd még a Qu’est-ce le marxisme 
ortodoxe [Mi az ortodox marxizmus?] című írás bevezetőjét (Arguments, 3. szám, 
1957. április–május. 1.); valamint Kostas Axelos „Préface” (1959), In Histoire et 
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87 Kostas Axelos, „Préface”, id. mű, 5. 

(Fordította: Ádám Péter) 

Eredeti megjelenés: Alix Bouffard – Alexandre Feron: „Marxisme 
orthodoxe ou marxisme occidental ? La réception de Lukács en 
France dans les années 1940 et 1950”. Actuel Marx, (2021), 69. 
11–27.
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94 ÁDÁM PÉTER

Az önigazgatás apostola

Előszó Yvon Bourdet  
Lukács Györggyel készített interjújához

Yvon Bourdet (1920–2005) egyik legjelentősebb híve, aktivistája, 
történésze, teoretikusa és szociológusa volt a munkástanácsok és a 
munkásönigazgatás intézményének. Albussac párszáz lelkes falu a 
Francia-középhegységben; Bourdet, szegényparaszti szülők gyerme-
keként, ebben az akkor még okszitán nyelvű kisközségben született. 
Pályaválasztásában alighanem a gyermekkori trauma is közrejátszott. 
A III. Köztársaság általános iskolájában, a két világháború közt, 
még szigorúan tiltották az okszitán anyanyelvű kisdiákoknak, hogy 
akárcsak egymás között is ezen a mélyen lenézett – és hivatalosan 
dialektusnak deklarált – nyelven beszéljenek, sőt, ha nem fogadtak 
szót, keményen meg is büntették őket. A trauma1 Bourdet egész éle-
tére rányomta bélyegét, nyilván ez tette olyan érzékennyé a politikai 
egyenlőség, a mássággal kapcsolatos szabadságjogok meg a nemzeti 
kisebbségek problémái iránt.

Bourdet-t, a tehetséges parasztgyereket – meglehet, a helyi tanító 
vagy plébános ajánlására – a szülők – más lehetőségük nem lévén – 
papszemináriumba küldik. Bourdet a háború után otthagyja ugyan 
a szemináriumot (a lyoni egyetemen irodalomból és filozófiából 
szerez diplomát), de mintha a nyugtalan kételkedést, az „örök” 
racionalitás utáni vágyakozást, a mozgalomba vetett „hitet”, sőt, 
talán a Párt „szentségének” elutasítását is a szemináriumból hozta 
volna, ahogyan onnan hozhatta azt a mély meggyőződést is, hogy 
az erkölcsi alapelveket nem lehet alárendelni sem a Párt, sem a 
mozgalom pillanatnyi érdekeinek. Végezetül ezzel függhet össze az 
is, hogy Bourdet a politikai aktivizmust mindig is valamiféle apostoli 
küldetésnek tekintette.

Míg a német megszállás alatt egy katolikus partizáncsoport tagja-
ként vesz részt a Corrèze megyei ellenállásban, az ötvenes években 



IN
TE

RJ
Ú

95már a baloldalhoz vonzódik. Bourdet azonban, sok más értelmiségivel 
ellentétben, ellen tudott állni a kommunista párt akkortájt igen erős 
vonzásának, meglehet, azért is, mert – egyfajta „tekintélyellenes” mar-
xizmus híveként – sohase fogadta el a „demokratikus centralizmust” 
meg a leninizmus alapvető téziseit. Politikailag valahol középen állha-
tott az FKP és a francia szocialista párt között: míg 1954-től 1958-ig 
a Castoriadis és Lefort által alapított Socialisme ou Barbarie csoport, 
1960 és 1965 között a Parti Socialiste Unifié (PSU) aktivistája. A po-
litikai tevékenység során rengeteg keserűség, frusztráció, csalódás hal-
mozódhatott fel benne, nem csoda, hogy a Milyen ábrándokat kerget 
egy politikai aktivista? című szociológiai elemzésében a mozgalmárt 
a szélhámossal állítja párhuzamba.2

Évekig gimnáziumi tanár (előbb Amiens-ben, majd a Párizs melletti 
Vanves-ban), de 1964-től a CNRS-nek lesz szociológusa és kutatás-
vezetője, ahol – Raymond Aron bíztatására – az ausztromarxisták 
írásaira specializálódik (Rudolf Hilferding, Max Adler és Otto Bauer 
munkásságát ő ismerteti meg a franciákkal). Bourdet-nak talán a 
60-as–70-es évekre esik a legtermékenyebb korszaka. Ekkor írta fő 
műveit; ezek közül a Lukácsnak szentelt kismonográfiája,3 valamint 
az önigazgatás kérdéseit elemző négy könyve4 a legjelentősebb. Eb-
ben a két évtizedben olyan nívós és a korabeli francia kommunista 
párt dogmatizmusától távol álló baloldali folyóiratok munkatársa és 
szerkesztője, mint a Socialisme ou Barbarie, az Arguments, a L’homme 
et la société vagy az Autogestion et Socialisme, és közben olyan híressé-
gekkel áll kapcsolatban, mint Jean Duvignaud, Pierre Naville, Henri 
Lefebvre vagy Daniel Guérin.

Bár a marxizmus meg a munkásmozgalom történetében is ott-
honosan mozgott, Yvon Bourdet-t kutatóként is és aktivistaként is 
leginkább az önigazgatás kérdései foglalkoztatták. Rendkívül eredeti 
elképzelései voltak az önigazgatásról, és ebbe az ő alapvetően marxista 
ihletésű teóriájába az ausztromarxizmus meg a munkaszociológia 
eredményeit is beledolgozta. Bourdet nem a kisebb-nagyobb terme-
lési egységek szintjén gondolkodott az önigazgatásról, ő ezt a modellt 
a társadalom egészére is kivetítette, általánosította. Nem csoda, hogy 
az önigazgatás kifejezésen Bourdet a termelési egységek autonómiája 
mellett az etnikai kisebbségek önrendelkezését is érti. Ezért jut el – az 
okszitán talvera fogalmából kiindulva5 – az „önigazgatási tér” teóri-
ájához (ez egyben 1978-ban közreadott utolsó könyvének is címe); 
olyan társadalmi és politikai struktúrát ért a kifejezésen, amelyben 
egyetlen helyszínnek sincsenek kiváltságos jogai a többi helyszínnel 



IN
TE

RJ
Ú

96 szemben. Bourdet azonban az itt vázolt elmélet alaposabb kidolgo-
zásával adósunk maradt.

1985-ös nyugdíjaztatásakor – és döntésében a kutató frusztrációi 
éppúgy szerepet játszhattak, mint az aktivista elfásulása és kiábrán-
dultsága – a tudományos életből is meg a politikai életből is vissza-
vonult. Az 1980-as évek első felében alig írt, élete utolsó húsz évében 
pedig már nem is hallatott magáról. Jellemző, hogy a Le Monde-on 
kívül egyetlen napilap vagy folyóirat sem emlékezett meg 2005. 
március 11-én bekövetkezett haláláról.6

*
Bourdet-ban, 1968 után, nem is annyira a Történelem és osztálytudat, 
mint inkább az ausztromarxisták műveinek tanulmányozása keltette 
fel az érdeklődést Lukács György életműve iránt. Elsősorban nem az 
általa ortodoxnak – sőt, nemegyszer „zavarosnak” – tartott filozófus és 
nem is Lukács esztétikai munkássága érdekelte, hanem a történelem 
tanúja. Utóvégre Lukács az első világháború után csaknem tíz évet 
töltött a „vörös” Bécsben. Úgy gondolta, ha Lukács segíteni nem is 
segítheti az ausztromarxisták megértésében, néhány ismeretlen törté-
nelmi tényt talán megtudhat tőle. Váltanak pár levelet is, de Bourdet 
ekkor még nem gondolja, hogy a levélváltás mélyebb dialógusnak is 
lehet a kezdete.

Az 1960-as évek végén, a 70-es évek elején azonban Bourdet-nak 
olyan érzése volt, mintha a magyar politikai vezetés rugalmasabb 
volna az értelmiséggel szemben. Bourdet szemében már az is jele 
volt ennek az engedékenységnek, hogy Lukács György 1970 ok-
tóberében interjút adhatott az akkor még O. R. T. F.-nek nevezett 
francia állami televíziónak.7 Bourdet úgy értékelte az interjút, hogy 
Lukács szabadon beszélhetett, és hogy az interjúban visszakanyaro-
dott gondolatrendszerének forrásához. Ekkor ötlött fel benne, hogy 
ő is mikrofonvégre kapja a Történelem és osztálytudat „újra megtalált” 
szerzőjét (utóvégre a francia tévé riporterének alkalmazkodnia kellett 
a nagyközönség tájékozottságához és érdeklődéséhez). Bourdet csak 
Budapestre érkezte után tudja meg, hogy a filozófus súlyos beteg. 
De, minthogy az interjút már hónapokkal korábban megbeszélték, 
Lukács környezete nem mondja le a találkozót, meglehet azért sem, 
hogy olyan látszatot keltsenek Lukács előtt, hogy állapota stabil, és 
egyelőre nincs mitől tartania.

„Épp akkortájt ünnepelték nyolcvanhatodik születésnapját – írja 
Bourdet az általa közreadott interjú bevezetőjében –, és környezete 
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rossz hatással az egészségére. Az itt közölt beszélgetésnek tehát az 
a Budapest közelében levő erdei vadászház volt a helyszíne, amely 
a párt vezetőinek, illetve a kormány külföldi meghívottjainak volt 
fenntartva. Amikor megérkeztem, Lukács épp napi sétájából tért 
vissza, mostohafia, Jánossy Lajos társaságában. Szakasztott olyan 
volt, mint amilyennek a fényképek, a televízióban látottak, valamint 
a Varázshegy Naphtájának leírása alapján elképzeltem, talán csak egy 
különbséggel: nem rideg, távolságtartó, barátságtalan öregúr, hanem 
kedves és előzékeny ember állt előttem. Mivel betegsége amúgy is 
gyógyíthatatlan volt, azt tanácsolták, a világért se feledkezzem meg 
az ilyenkor szokásos ajándékról, hoztam is neki egy doboz szivart. 
Lukács nagyon megörült a figyelmességnek, és amikor elváltunk, azt 
hiszem, hazudnék […], ha nem vallanám be őszintén, én is valamiféle 
barátságot, ha nem szeretetet éreztem iránta.”8

Bourdet csak hazatérte után tudja meg, hogy Lukács állapota a 
vártnál gyorsabban romlott, és feltehetően az általa 1971. április 16-
án készített interjú az egyik utolsó a filozófus életében. Az interjúból 
Bourdet még ugyanabban az évben viszonylag hosszú részleteket 
közölt a L’homme et la société című folyóirat 20. (április–május–jú-
niusi), valamint az Autogestion et Socialisme című folyóirat 16–17. 
számában, a teljes szöveget pedig a Figures de Lukacs című 1972-es 
könyvének függelékében jelentette meg (az alábbiakban ezt a szöve-
get adjuk közre magyar fordításban9). Pár hónappal a két folyóirat-
közlés után Jánossy Lajos – felső utasításra? – furcsa nyilatkozatot 
adott közre a Le Monde 1971. szeptember 4-i számában; Jánossy a 
nyilatkozatban – Bourdet nevének említése nélkül – tagadja, hogy 
Lukács György halála előtt „nyugatiaknak” bármiféle „interjút” 
adott volna, mindössze „barátságosan elbeszélgetett velük, abban a 
hiszemben méghozzá, hogy beszélgetőpartnere a mondottakat nem 
fogja publikálni”. Lehetséges (a brezsnyevi időkben vagyunk), hogy 
interjú közben környezete figyelmeztette Lukácsot, nagyobb óvatos-
ságra intve a filozófust? Akárhogyan is, olyan érzésünk van, mintha 
az interjú második felében vagy utolsó harmadában Lukács sokkal 
körültekintőbben fogalmazna…

Az incidensre Bourdet következőképpen reagált Figures de Lukacs 
című könyvében: „Az interjú közben minderről egyetlen egyszer sem 
volt szó, és maga Lukács sem kért fel arra, hogy a hangfelvételt tartsam 
titokban. És még ha van is valamennyi különbség aközött, ahogy vala-
ki előírja, miképpen is kell beszélni az általa korábban mondottakról, 
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98 meg aközött, amit magánbeszélgetés közben szabadon mond, semmi 
okunk több jelentőséget tulajdonítani a hivatalos kijelentéseknek, 
mint a vallomásnak. Mindenesetre, az ember inkább az utóbbit tartja 
hitelesnek […].”10
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magyar nyelven. Az Új Látóhatárban közreadott rövid szemelvényt Zsigmond 
Endre fordította.

10 Figures de Lukacs (1972): i. m. 172. 
11 Il gesuita della rivoluzione. Milano, SugarCo Edizioni, 1972.
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Utolsó interjú Lukács Györggyel

Yvon Bourdet: Nagyon hálás vagyok, amiért beleegyezett, hogy 
francia legyen az interjú nyelve.

Lukács György: Pedig tudnia kell, nem erősségem a francia, ráadásul 
erős magyar akcentussal és német nyelvtani szabályok szerint beszé-
lem ezt a nyelvet.

Yvon Bourdet: Dehogy. Hallottam az interjúját a francia televízió-
ban, nagyon jól beszélt.

I. Lukács György és az ausztromarxizmus

Yvon Bourdet: Először az ausztromarxizmussal kapcsolatban sze-
retnék feltenni néhány kérdést. Amikor az első világháború, illetve a 
Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe menekült, találkozott osztrák 
szocialistákkal?

Lukács György: Igen, találkoztam. Elég jó kapcsolatban álltam Otto 
Bauerral. De nem szabad figyelmen kívül hagyni az akkori helyzetet: 
emigránsok voltunk, a rezsim bármit megcsinálhatott velünk, akarom 
mondani, teljesen legálisan bármilyen intézkedést hozhatott ellenünk. 
A rendőrségen becsületszóra meg kellett ígérnünk, nem folytatunk 
semmilyen politikai tevékenységet.1 Ennek ellenére, ahogy minden 
emigrációban gyakran megtörténik, a magyar kommunista párttól azt 
a megbízatást kaptam, hogy ápoljak bizonyos kapcsolatokat, és arra 
utasítottak, amikor a sorainkból valakit kiadatással fenyegettek, meg 
más ügyekben is, hogy lépjek kapcsolatba Otto Bauerral. Ezekben a 
beszélgetésekben nagyon jól megértettük egymást, már csak azért is, 
mert Bauer unortodox szociáldemokrata volt, én pedig unortodox 
kommunista. Volt tehát köztünk lehetőség arra, hogy jobban megért-
sük egymást, nemcsak politikailag, hanem emberileg is, sok minden-
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konkrét ügyre, ami miatt kénytelen voltam felkeresni. Nem szeretnék 
olyan látszatot kelteni, mintha bensőséges barátok lettünk volna, erről 
nem volt szó, a két párt ugyanis olyan viszonyban állt egymással, hogy 
mindannyian világosan láttuk, nem léphetünk át bizonyos határokat, 
nagyon óvatosnak kell lennünk, már csak azért is, hogy a másik fél fel 
ne használjon politikailag olyan információt, amit a párt valamelyik 
tagja bizalmasan közölt vele. Ezért nem mondhatom, hogy ezekben 
a beszélgetésekben Otto Bauer bizonyos kérdések kapcsán kifejtette 
nekem a személyes véleményét, vagy ismertette volna politikai gon-
dolatait. Semmi ilyet nem mondhatok vele kapcsolatban, de azt biz-
ton állíthatom, hogy nagyon tisztességes és nagyon intelligens embert 
ismertem meg benne. Nagyon érdekes beszélgetéseket folytattunk a 
mozgalom nagy kérdéseiről, de aktuálpolitikával nem foglalkoztunk, 
ha csak akkor nem, amikor az összefüggött azzal a problémával, ami-
nek kapcsán felkerestem.

Yvon Bourdet: Sokáig maradt Bécsben?

Lukács György: Elég sokáig. 1919 őszén érkeztem Bécsbe, és csak 
1930 végén hagytam el az osztrák fővárost.

Yvon Bourdet: Ez alatt a hosszú időszak alatt rendszeres látogatója 
volt a bécsi Central kávéháznak, ahol 1914 előtt Trockij is gyakran 
megfordult, és amely főleg értelmiségieknek és forradalmároknak 
volt kedvelt találkozóhelye.

Lukács György: A magyar kommunista párt nem volt legális Auszt-
riában, így aztán nagyon visszavonult életet éltünk, hogy bajba ne 
sodorjuk magukat. Ettől függetlenül elég sok német írót ismertem, 
baráti kapcsolatban voltam például Richard Beer-Hofmannal, meg 
más írókkal is, de nem mondhatom, hogy Ausztriában részt vettem 
az irodalmi életben. Nem vettem részt, de nem is vehettem volna, a 
magyar kommunista mozgalom ügyei nagyon lefoglaltak.

Yvon Bourdet: Max Adlerrel is találkozott?

Lukács György: Találkoztam, de nem voltam jó kapcsolatban vele, 
már csak azért sem, mivel nagyon nem értettem egyet a „kantizmusá-
val”, és ő is csak a dogmatikus marxistát látta bennem. Ilyenformán 
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kerülhettünk volna, olyanba, amilyen kapcsolatban Bauerral voltam 
például. Elég az hozzá, Otto Bauerral sokkal jobb viszonyban voltam, 
mint Max Adlerral. De ismerni ismertem, többször is találkoztunk, 
annál is inkább, mivel ugyanazokat az egyetemistákat tanítottuk. 
Talán nem kell különösebben megmagyarázni, de az előadásainkban 
kifejtett vélemények homlokegyenest ellentétesek voltak, néha még 
beszélgettem is Max Adlerrel ezekről a problémákról és eltérő véle-
ményekről. De a vele való kapcsolatom messze volt a barátságtól, még 
akkor is, ha igen gyakran találkoztunk egymással. 

Yvon Bourdet: Ezekről a nézeteltérésekről sohasem vitáztak nyilvá-
nosan, például egyetemisták előtt?

Lukács György: Soha, utóvégre mégiscsak emigránsok voltunk. 
Nem volt jogunk politikai kérdésekkel foglalkozni, a szociáldemok-
ratákkal való nyilvános vitára gondolni se mertünk.

Yvon Bourdet: Olvasta Max Adler műveit?

Lukács György: Olvastam. Jól ismertem a műveit, és ahogy már 
mondtam, nagyon nem értettem egyet vele a „kantizmusa” miatt.

Yvon Bourdet: És Friedrich Adlerrel találkozott?

Lukács György: Soha.

Yvon Bourdet: És Karl Rennerrel?

Lukács György: Őt egyszer vagy kétszer láttam, de az osztrák szoci-
áldemokrata párttal Otto Bauer volt a kapcsolatom.

Yvon Bourdet: A másodvonalbeli gondolkodók közül beszélt például 
Julius Dickmann-nal, aki nagyon közel állt az osztrák kommunista 
párthoz?

Lukács György: Őt nem ismertem. Ebben az időben, amiről itt 
beszélünk, minket nagyon lefoglalt a magyar kommunista párt újjá-
szervezése. Ez nemcsak sok munkát jelentett, de sok olyan feladatunk 
is volt, amely veszélybe sodorhatta volna a menedékjogra igényt tartó 
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tekintőnek kellett lennünk, hogy az osztrák kormány azt ne higgye, 
összeesküszünk a megdöntésére. Óvatlanság lett volna túlságosan 
látható módon szoros kapcsolatokat kiépíteni az osztrák kommunista 
párttal. Nem nagyon találkoztunk, vagy ha mégis, sohasem hivatalo-
san. Egyszóval, ha beszéltünk is egyik-másik osztrák kommunistával, 
mindig csak informálisan. Vigyáznunk kellett, hogy mindig olyasmit 
mondjunk, amit nem lehet ellenünk felhasználni. Bizonyára Ön is 
tudja, az osztrák kommunista párt nagyon gyenge volt, de ettől füg-
getlenül állandóan rivalizált a szociáldemokrata párttal. És ez utóbbi 
aligha nézte volna jó szemmel, ha a magyar kommunisták különle-
gesen jó kapcsolatokat építenek ki az osztrák kommunistákkal. Ezért 
nagyon vigyáznunk kellett, hogy ne keveredjünk bele a kommunista 
párt és a szociáldemokrata párt közti vitákba, meg abba a harcba sem, 
amit a két párt vívott egymás ellen. 

Yvon Bourdet: De hogyan ítéli meg ma az ausztromarxizmust? Talál 
benne valami érdekeset és újat a klasszikus marxizmushoz képest?

Lukács György: Hadd fogalmazzak úgy, hogy az ausztromarxizmust 
– hogy is mondjam… – egyfajta taktikai liberalizmus jellemezte, más-
részt olyan eredményekre jutottak, amiket a német szociáldemokrata 
párt nem tudott felmutatni. Igaz, ez a különbség – részben legalábbis 
– azzal is magyarázható, hogy a német kommunista párt nagyon erős 
volt. Más szóval Németországban a két marxista párt között sokkal 
erősebb volt a rivalizálás. Ausztriában a kommunista párt majdhogy 
nem jelentéktelen volt. Ami nagy szabadságot és nagy manőverezési 
lehetőséget adott a szociáldemokrata pártnak.

Yvon Bourdet: Ön szerint, ha szigorúan a műveket nézzük, mi az 
ausztromarxizmus elméleti hozadéka?

Lukács György: Ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy az 
Internacionálé opportunistái között alighanem Karl Renner volt a 
legintelligensebb. Véleményem szerint Karl Renner intelligensebb 
volt, mint Németországban az összes konzervatív együttvéve. Hogy 
pontosabb legyek, én annak idején sokra becsültem Rennert, igazi 
teoretikust tiszteltem benne; bár – magától értetődik – semmiben 
sem értettem vele egyet, el kell ismernem, hogy rendszeralkotó gon-
dolkodó volt, és mindig olyan dolgokból indult ki, amiket komolyan 
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abban az értelemben, hogy hiányzott belőle Renner következetessé-
ge. Bauer sokkal bonyolultabb volt, ő egymás után többször is latra 
vetette a kérdéseket, és a dolgok ellentmondásos aspektusait sem 
hagyta figyelmen kívül. És az ő nézőpontja korántsem volt olyan 
konzervatív, mint a Renneré. Rennernek csak az járt az eszében, ho-
gyan is lehetne pártkoalícióra alapozni az Osztrák Köztársaságot, nem 
alkalmi, hanem szilárd és időálló koalícióra, amit a polgári párt meg 
a szociáldemokrata párt kötne egymással; ezzel szemben Otto Bauer 
sokkal nyitottabb volt ebben a kérdésben… Nemrég azt hallottam, 
Bauernak rengeteg kiadatlan írása van még a bécsi évekből,2 jó volna 
ezeket megjelentetni.

Yvon Bourdet: Meglepő, amit mond, nekem mindig is azt mondták, 
nincs kiadatlan Bauer-kézirat ebből az időszakból. Otto Bauer pedig 
úgy emlékezett vissza, hogy 1934 februárjában a rendőrség minden 
kéziratát lefoglalta. De hogy mi lett a sorsa ezeknek a kéziratoknak, 
arról nem tudni. Egyrészt a szocialista párt még nem tette nyilvánossá 
saját archívumának jó részét, azzal az ürüggyel méghozzá, hogy ezek a 
dokumentumok még nincsenek feldolgozva, leltározva, és még nem 
katalogizálták őket. Lehet, hogy akik informálták Önt, összekeverték 
a párt archívumát (amelyben még kallódhatnak írások vagy levelek) 
Otto Bauer saját kézirataival…

Lukács György: Én ezekről a kiadatlan írásokról másoktól hallottam, 
látni nem láttam őket, de abban biztos vagyok, hogy Bauernak nem 
egy kérdésről egészen más volt a véleménye, mint a szociáldemokrata 
pártnak. Bauernak egyáltalán nem volt merev az álláspontja az esemé-
nyeket és helyzeteket illetően, Renner például sokkal konzervatívabb 
volt nála.

II. A bürokrácia kritikája a kommunista országokban

Yvon Bourdet: Azt beszélik, a Szovjetunióban korántsem egyformán 
bánnak az értelmiséggel: akik kutatómunkát végeznek, azokat békén 
hagyják, és ezek, úgy látszik, eléggé szabadon beszélhetnek, az írókat 
és művészeket viszont, ha bírálják a politikai rendszert, bolondnak 
nyilvánítják, és pszichiátriai intézetekbe csukják őket. Mi erről a 
véleménye?
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tiszta elméletből levezetni. Erre csakis úgy lehet válaszolni, ha Orosz-
országot empirikus nézőpontból vesszük szemügyre. Oroszország a 
világ második nagyhatalma, és csakis úgy tudja ezt a rangot megtarta-
ni, ha a hadserege technikai szempontból egy szinten van az amerikai 
hadsereggel, különösen az atomfegyvereket illetően. Ennek következ-
ményeképpen azok a tudósok, akiknek a kutatása nélkülözhetetlen 
előfeltétele a fegyverek technikai tökéletesítésének, érinthetetlenek. 
Azt csinálnak, amit akarnak, azt mondják, amit akarnak. Azok az 
értelmiségiek viszont, akik nem védelmeznek a Szovjetunió fenn-
maradásával kapcsolatos érdekeket, elég rossz helyzetben vannak. 
Nem tudom, olvasta-e, de írtam egy kis könyvet Szolzsenyicinről, 
és ebben a könyvben pont arról beszélek, hogy jelenleg lehetetlen 
a sztálini idők irodalmi kritikája. Szolzsenyicin él és dolgozik, de a 
helyzete nagyon nehéz, majdhogy nem lehetetlen. Annak a ténynek, 
hogy másképp bánnak az írókkal és megint másképp a tudósokkal, 
a szocializmus építésének jelenlegi időszakában keresendők a gyö-
kerei. Ha a Szovjetunió nem szabadítja fel teljesen a tudományos és 
technikai kutatást, ha nem veti bele magát a kutatásba, Oroszország 
aligha fog sokáig fennmaradni. Erre nem is érdemes szót vesztegetni, 
annyira világos, miért is élvez korlátozatlan szabadságot a haditech-
nika fejlesztésével kapcsolatos tudomány, míg más területeken csak 
annyiban létezhet értelmiségi tevékenység, amennyiben a szocialista 
társadalom pillanatnyi érdekei ezt lehetővé teszik.

Yvon Bourdet: De ha így van, hogyan látja, lehetséges a rendszer 
fejlődése? Hogyan enyhülhet ez a despotizmus, lassú fejlődéssel vagy 
hirtelen változással?

Lukács György: Úgy látom, mindegyik szocialista országnak meg-
vannak a maga gazdasági problémái, és az a véleményem, hogy ezeket 
a problémákat nem lehet megoldani demokratizálódás, a munkások 
életének demokratizálása nélkül. Mindössze az a baj, hogy a még 
nincsenek adva a demokratizálódás előfeltételei. Ezt már a közelmúlt 
lengyelországi eseményei is bizonyítják. Megfigyelhető volt, hogy a 
munkástömegek teljesen közömbösek a munkásszervezetek iránt. 
Márpedig szerintem épp ez a közöny termeli ki az ellenszert, és az 
ellensúlyt is, ami a helyzet elmaradhatatlan velejárója; ellensúlyon 
természetesen a spontán sztrájkokat, a vadsztrájkokat értem. Ebből 
a szempontból nem szabad azt hinni, hogy Lengyelország nagyon 
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szágban volt robbanás, más szocialista országokban még nem volt, 
de mindenütt ugyanazt a közönyt látjuk, a munkások úgy érzik, a 
szervezetek nem foglalkoznak a jogaik védelmével, ezért olyan kö-
zömbösek a mindennapi valóságukkal szemben; nem csoda, hogy ez a 
közöny egy nap – mint ahogy Lengyelországban is történt – spontán 
sztrájkba csap át. Minden szocialista országban jelen van ez a veszély; 
ami ma Lengyelországban történik, holnap vagy holnapután minden 
szocialista országban megtörténhet.

Yvon Bourdet: De ott a hadsereg, a szovjet állam bármikor eltapos-
hatja a mozgalmat.

Lukács György: Ez így van, de valamikor, ha nem tévedek, Talleyrand 
is mondta, a szuronyokkal sok mindent lehet csinálni, csak egyet nem: 
nem lehet rajtuk ülni – és az ilyen rendszer, már amikor rá kell ülni a 
szuronyokra, nem lehet szilárd. Úgy is fel lehet fogni a dolgot, hogy a 
kelet-európai országok politikai rendszerei átmenetiek, és a gazdasági 
problémák miatt immár elodázhatatlan a gazdasági reform. De igazi gaz-
dasági reform nem lehetséges a munkások mindennapjainak demok-
ratizálása nélkül, ebből a szempontból sok a még megoldatlan kérdés.

Yvon Bourdet: Mit gondol, a bürokrácia végre tud hajtani a kelet-eu-
rópai rendszerekben olyan gazdasági reformot, amely az életszínvonal 
emelésével el tudja kerülni a lázadást?

Lukács György: Nem hiszem. A robbanást csakis akkor lehet 
elkerülni, ha a mindkét szembenálló fél tudja, mit akar a másik, és 
hogy mi lehetséges, mi nem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a 
munkásoknak mindent meg kell adni, amit csak kérnek, csak azt, hogy 
állandó párbeszédre van szükség a párt és a munkásság között, más-
különben honnan tudná a párt, hogy adott időben mi foglalkoztatja 
a munkásokat, mert korántsem mindig ugyanaz foglalkoztatja őket, 
vagy ha ugyanaz, nem mindig azonos intenzitással. Ezért nélkülöz-
hetetlen az állandó kapcsolat, és én ezt a kapcsolatot hívom demok-
ráciának, a társadalom demokratizálásának. Ilyen demokratizálódás 
nélkül lehetetlennek tartom a gazdasági reformot.

Yvon Bourdet: A bürokrácia pedig, ugyebár, képtelen erre az állandó 
konzultációra, ha csak önmagát meg nem tagadja?



IN
TE

RJ
Ú

10
6 Lukács György: Képtelen, igen. Én legalábbis sohase… (természe-

tesen nem lehet ezt ilyen határozottan kijelenteni), szóval én még 
sohase találkoztam olyan reformmal, amit bürokraták hajtottak végre. 
A bürokraták ugyanis mindig azt hiszik, hogy ami a bürokratikus 
rendszerüknek valóság, az azonos a tömegek valóságával, de ez nagy 
tévedés. Tanulmányozni kell, és a mindennapokat figyelembe véve 
kell tanulmányozni a munkások hétköznapjait, máskülönben honnan 
tudnánk, hogy valójában mit akarnak, és hogyan akarnak harcolni az 
igazságukért.

Yvon Bourdet: Más szóval már nem tartja lehetségesnek az állam 
fokozatos elhalását, és Ön is úgy gondolja, mint Marx, hogy le kell 
rombolni az apparátust, az állam gépezetét?

Lukács György: Tudja, olyan dolog ez, ami még nagyon, nagyon 
messze van. Az állam csak demokráciában halhat el. A mai bürokrá-
ciával az állam még erősebb, még hatalmasabb, elhalásnak még semmi 
jele, de még változásnak sem. Nem hinném, már amennyire meg 
tudom ítélni a dolgokat, hogy a bürokrácia akar-e, tervez-e bármit 
is változtatni az államon. Ha elolvassuk, mit mondott Brezsnyev az 
utolsó pártkongresszuson, látjuk, semmi változás nem lesz, minden 
marad a mostani állapotban. Ebből a szempontból – és ezt csak he-
lyeselni lehet – a sztálini időkhöz sem akarnak visszatérni, de a mai 
bürokratikus egyensúlyt fenn akarják tartani.

Yvon Bourdet: Mégis, nem látja-e úgy a rendszert a munkások töme-
ge, mint amit meg kell változtatni, vagy a munkások már hozzászoktak 
ehhez a bürokratikus rendszerhez?

Lukács György: Igen, hozzá vannak szokva, ez azonban, hogy is 
mondjam… olyan rossz szokás, amivel ők maguk sem értenek egyet. 
Ha az ember munkásokkal beszél, mindig látja, hogy egészen mást 
szeretnének, mint amit a bürokrácia ad nekik.

Yvon Bourdet: De tudatában vannak-e annak, hogy a szocializmus-
nak más modellje is lehetséges? Néha azt hallani, hogy az értelmisé-
giek tiltakozása a szovjetrendszer ellen valójában burzsoá tiltakozás, 
a nyugat-európai demokrácia utáni vágyakozás, ahelyett, hogy ezek 
az értelmiségiek a jelenlegi szovjetrendszert akarnák meghaladni.
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Marxot, mert Marx a fiatalkori írásaiban nagyon jól kimutatta, hogy a 
polgári demokráciát a honpolgár (citoyen) meg a burzsoá kettőssége 
jellemzi: a burzsoá és vele együtt a burzsoá materializmusa – mondja 
Marx – mintegy fennhatósága alá vonja a honpolgár demokratikus 
idealizmusát. A francia forradalomban például a burzsoá honpol-
gárok harca színtiszta karikatúra lett minden tőkés országban. Ezért 
nem hiszem, hogy ehhez a demokráciához való visszatérésben volna 
a megoldás. Csak a proletár demokrácia hozhat igazi változást, ezen 
pedig a szovjetek 1917-es demokráciáját értem. És ha nem térünk 
vissza az 1917-es szovjetekhez, igazi reform aligha lehetséges.

Yvon Bourdet: Nem gondolja, hogy Leninnek mégiscsak felelőssége 
van abban, hogy a szovjetekből végül bürokrácia lett? Az Állam és 
forradalomban például ő is magáévá tette azt a tézist, amely szerint 
közvetlenül a proletariátus hatalomra kerülése után megkezdődik az 
állam elhalásának folyamata. Márpedig ez a folyamat Lenin életében 
el se kezdődött…

Lukács György: Nem szabad szó szerint érteni mindazt, amit Lenin 
1917-ben mondott. Viszont Lenin nagyon is jól meghatározta, mit 
kell érteni kulturális forradalmon, és hogy ennek a forradalomnak 
mik az előfeltételei, vagyis hogyan kell forradalmasítani a tömegek 
nevelését, hogy érettek legyenek a szovjet társadalomra. Lenin, azt 
hiszem, aligha helyeselte volna a kolhozosítást, ő a kolhozok ellen lett 
volna, mert a kolhozok ebben a mai formában tisztán bürokratikus 
szerveződések.

Yvon Bourdet: Ön mit ért pontosan bürokratikus szerveződésen? 
Azt például, amikor a vezető kisebbség élesen elkülönül a néptől?

Lukács György: Akkor beszélünk bürokráciáról, amikor úgy uralko-
dik egy egymást kooptáló kisebbség, hogy ehhez nem kérte a széles 
néptömegek beleegyezését. Ilyenformán kétféle szocializmust kell 
megkülönböztetnünk egymástól: az első, amikor a vezetés állandó 
kapcsolatban marad a tömegekkel, és tudja, hogy a tömeg mit akar, 
ami persze nem jelenti – de ezt már mondtam –, hogy mindig egyet 
is kell értenie mindazzal, amit a tömegek szeretnének, de mindig 
állandó kapcsolat van az állam, a párt meg a munkástömegek között. 
És van egy másik szocializmus is: ebben egy kisebbség hozza a törvé-
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kell tennem, ez a rendszer bizonyos mértékig működik is, de csak 
bizonyos mértékig.

Yvon Bourdet: A szocializmus első formájának ellenfelei ezzel 
szemben a következő ellenvetéssel élnek: arra emlékeztetnek, hogy 
Marx szerint az uralkodó osztály eszméi mindenkinek az eszméi, a 
munkásosztályé is. Ha meg így van, nem muszáj állandó kapcsolat-
ban maradni a néptömegekkel, és ott keresni az igazságot, hiszen a 
munkásosztály eszméi azonosak az uralkodó osztályéval.

Lukács György: Tudja, Marx-idézettel nem lehet megoldani egy 
kérdést. Marxnak ebben a témában volt egy általános koncepciója, 
de hogy mit is értett igazi demokrácián, azt olyan írásaiban fejtette ki, 
mint a Brummaire tizennyolcadika vagy a Polgárháború Franciaország-
ban. Ezt a valódi demokráciát kell most megvalósítani, máskülönben 
sohase lesz szocializmus.

Yvon Bourdet: Amikor az orosz forradalom kisiklásáról van szó, min-
dig az első világháború utáni proletárforradalmak kudarcát hozzák fel 
magyarázatul. Mit gondol, hogy ha a proletárforradalomnak sikerült 
volna megvetni a lábát Németországban, Angliában, Franciaország-
ban stb., akkor a forradalom más irányba fejlődött volna, és el lehetett 
volna kerülni a forradalom bürokratizálódását?

Lukács György: Meg vagyok róla győződve, hogy az egészen más 
helyzet lett volna; ha a szovjet forradalom nem kényszerült volna 
védekezésre, ha nem kellett volna megvédeni a szovjeteket az európai 
ellenforradalomtól, akkor az események egészen más irányt vettek 
volna. Akkor a fejlődés feltehetőleg sokkal demokratikusabb lett vol-
na, de hadd tegyem rögtön hozzá, ezek csak hiábavaló spekulációk: a 
múltbeli események kapcsán nem lehet megmondani, mi lett volna, 
ha esetleg másként történnek a dolgok.

Yvon Bourdet: Sokra értékelem az Ön bürokráciakritikáját, de 1904-
ben Trockij is bírálta a bürokráciát, és bírálta az után is, hogy Sztálin 
félreállította. Mi a különbség az ön kritikája meg a Trockijé között?

Lukács György: Tudnia kell, hogy Trockij mindig is bürokrata volt. 
Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni… Van egy szép rész Gorkij 
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Leninnel, és Lenin nagyon dicséri Trockij polgárháborús érdemeit, 
majd megjegyzi: „Ő, igaz, közénk tartozik, de mégsem mondhatjuk, 
hogy a miénk.” Majd Lenin – figyelemreméltó megjegyzés – hozzá-
teszi, „van benne valami Lasalle-ból”. Nekem az a véleményem, hogy 
a trockizmusból pont emiatt a lasalle-i elem miatt nem lett olyan tan, 
ami lendületet adhatott volna a munkásmozgalomnak.

Yvon Bourdet: Lenin mellesleg ugyanezt írja a végrendeletében: ott 
azt írja, Trockij túlságosan is magabiztos, és hogy a kelleténél nagyobb 
jelentőséget tulajdonít a dolgok adminisztratív oldalának…

Lukács György: Ugyanarról van szó. Azt mondani, hogy Trockij a 
kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonít a dolgok adminisztratív 
oldalának, az azt is jelenti, hogy Lasalle alatt bürokratikusan vezették 
a német munkásmozgalmat. Csak Lasalle halála után változtak meg 
a dolgok, ekkor valamennyire demokratizálódott a mozgalom veze-
tése, még akkor is, ha ez a vezetés az imperialista időszakban megint 
bürokratikus lett.

Yvon Bourdet: Ez mit sem változtat azon, hogy Trockijt elűzték a 
Szovjetunióból, és Sztálin ellen mégiscsak megírta Az elárult forra-
dalom című könyvét – ez a könyv a bürokráciának is kritikája. Ön 
hogyan ítéli meg ezt a könyvet?

Lukács György: Erről az a véleményem, hogy egyik bürokrata bírálja 
a másik bürokratát. Sztálin kétségtelenül bürokrata volt, sőt, bizonyos 
értelemben Trockijnál is nagyobb bürokrata, de az igazat megvallva, a 
magam részéről se Sztálint, se Trockijt nem nevezném demokratának.

Yvon Bourdet: Úgy látja, hogy Trockij kritikájában Ön semmit sem 
tart érdekesnek, még tisztán spekulatív nézőpontból sem? Ez csak, 
egészen egyszerűen, Sztálin kritikája, de nem a bürokráciáé?

Lukács György: Már mondtam, itt egyik bürokrata kritizálja a mási-
kat. Mindössze az a különbség, hogy Trockijnak mindig is voltak nagy 
nemzetközi elvei, és ő mindig az internacionalizmus perspektívájában 
értékelte a Szovjetunió bürokratizálását. Sztálin egyszerűbb képlet 
nála, és gyakorlatiasabb is, ő a taktikát tartotta lényegesnek, ami 
annyit jelent, hogy szigorúan taktikai okokból hozta létre a pártbü-



IN
TE

RJ
Ú

11
0 rokráciát. Az az állítás, hogy Trockij nagyobb demokrata lett volna, 

mint Sztálin, egyszerűen nem felel meg a valóságnak.

Yvon Bourdet: Az európai népi demokratikus országokban lehet, 
hogy ez a helyzet, de nem gondolja, hogy Mao Ce-tung épp ezeket 
a fogyatékosságokat akarta elkerülni, nevezetesen a „kulturális forra-
dalommal”? Hogyan ítéli meg a kínai forradalmat?

Lukács György: Megmondom őszintén, erre nem tudok válaszolni, 
már csak azért sem, mert nem tudom teljes bizonyossággal, mi is ez 
a Mao Ce-tung-féle irányzat. Egyrészt nem lehet arra hagyatkozni, 
amit a hívei Európában csinálnak, ez csak afféle epifenomén. Arról 
pedig, hogy Mao Ce-tung hogyan szervezte újjá Kínát, semmit nem 
tudok. Hozzá kell tennem, hogy ebből a szempontból a nyugat-eu-
rópai kommunizmus nagy elméleti hibát követett el. Amikor ugyanis 
Kína belépett a mozgalomba, Sztálin kijelentette, hogy a kínaiaknak 
a kommunizmus egyet jelent a kínai középkor meghaladásával. 
Csakhogy középkor sohase létezett Kínában. Mindennek következ-
ményeként mi olyan gazdasági rendszer szemüvegén át értékeljük a 
kínai eseményeket, ami sohase létezett. Ezzel, pontosabban fogal-
mazva, azt akarom mondani, fogalmunk sincs, hogy abban a korban 
milyen is volt a kínai rendszer. Mindössze annyit tudunk, hogy ez se 
bürokratikus rendszer nem volt, se olyan rendszer, amit valamennyire 
is össze lehetne hasonlítani az európai középkorral. Itt arról van szó, 
amit Marx „ázsiai termelési módnak” nevezett, de arra nézve, hogy 
ez az ázsiai termelési mód milyen viszonyban állt a kapitalizmussal, 
egyetlen elemzéssel sem rendelkezünk. Mindössze annyit tudunk, 
hogy ebben a témában ne fogadjuk el Sztálin képtelen kijelentését. 
Ami engem illet, fogalmam sincs, mi a kínai forradalom lényege. Ezt 
már csak azért se érthetjük meg, mert Kínát illetően nem végeztük el 
azt az elemzést, amit Marx Nyugat-Európa kapcsán elvégzett (vagyis 
az európai gazdaság meg a kapitalizmus közti viszony elemzését). 
Vagyis ismerjük a középkori államok történetét, tudjuk, hogyan 
fejlődtek át a feudalizmusból a kapitalizmusba, csakhogy Kínában 
nem volt feudalizmus. Kínát illetően ez az elemzés még hátravan, 
én viszont nem vagyok közgazdász, még Kína-szakértő sem vagyok.  
A Kína-szakértők nyilván tudják, hogyan működött a régi Kína gaz-
dasága, nekik kell elemezniük ezt az átmenetet, ami nyilván sok új 
elemet is tartalmaz, de ahogy mondtam, ehhez nem értek.
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ismeretek híján nem is tudja megítélni a kínai forradalmat, ettől füg-
getlenül van véleménye Mao Ce-tung elméleti írásairól?

Lukács György: Mindig veszélyes logikai következtetéseket el-
térő gazdasági jelenségekből levonni. Ilyen körülmények között 
logikailag nem lehet megoldani hasonló típusú problémákat. 
Logikus gondolkodással csak a konkrét problémák közvetlen elem-
zése terén érhetünk el eredményeket. Vegyük például Európában 
a feudalizmus különböző megjelenési formáinak példáját. Meddő 
gondolkodás a feudalizmus lényegéből kiindulni. A XVII. századi 
angol forradalom például egészen más volt, mint a XVIII. századi 
francia forradalom. Mivel a két ország gazdasága is különböző volt, 
az osztályérdekek is különbözőek voltak, amiért is Franciaországban 
egészen más típusú forradalom volt, mint Angliában. Mivel nem 
ismerem a kínai gazdaságot, mivel nem ismerem se a törvényeit, 
sem a társadalmi következményeit, nem tudok véleményt mondani 
ezekről az írásokról.

III. A tömegek spontaneitása és a párt

Yvon Bourdet: Ahogy Ön is tudja, ebben az évben ünnepeljük a 
Párizsi Kommün századik évfordulóját. Nem gondolja-e, hogy a 
Párizsi Kommün egyfajta előképe volt a „munkás-önigazgatásnak”, 
vagyis olyan új típusú szerveződésnek, ami nem bürokratikus jellegű?

Lukács György: Erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz, Marx 
nagyszerű könyvet írt a Párizsi Kommünről, amit abban leírt, az 
minden valószínűség szerint megfelel a történteknek…

Yvon Bourdet: De Ön szerint nem lehetséges-e, hogy – mint ahogy 
egyesek állították – pont a „túlzásba vitt demokrácia” volt az egyik 
oka a Párizsi Kommün bukásának?

Lukács György: A Párizsi Kommün a munkásmozgalomnak olyan 
időszakába tartozik, amely teljesen más, mint a miénk, más, mint 
amit mi átéltünk. Nem hiszem, hogy értékelhetően össze lehetne 
hasonlítani a mai helyzettel.
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megfigyelhette a munkástanácsokat. Hogyan értékelte őket?

Lukács György: Nem szabad elfelejteni, hogy mi Kun Béla bukása 
után menekültek voltunk, becsületszóra meg kellett ígérnünk a rend-
őrségen, hogy nem avatkozunk Ausztria belügyeibe. Hogy elkerüljük 
a kiutasítást, igyekeztünk távol tartani magunkat az eseményektől. 
Annyit azonban mondhatok, ahogy 1918-ban megjelentek Ausztri-
ában ezek a munkástanácsok, rögtön el is vesztették a jelentőségüket. 
Egy részük teljesen balra tolódott, és mint szélsőbaloldali formáció 
minden befolyását elvesztette. A többi ezzel ellentétes utat járt be, 
és része lett a kormányzatnak. Az utóbbiak már csak ezért sem felel-
hettek meg annak, amik a munkástanácsoknak lenniük kellett volna. 
Egyébként ez a jelenség nem csak Ausztriára volt jellemző. 1918-ban, 
1919-ben, ahol csak létesültek, a munkástanácsok mindenhol elvesz-
tették jelentőségüket.

Yvon Bourdet: Ön szerint miért?

Lukács György: A munkástanácsokat legelőször is demokratikusan 
kell választani. Márpedig Ausztriában korántsem ez volt a helyzet, ott 
a szociáldemokrata párt teljesen fennhatósága alá vonta a munkás-
mozgalmat. Ha egyszer a szociáldemokraták valamit elhatároztak, a 
kommunistáknak semmi esélyük nem volt a hatékony ellenállásra.

Yvon Bourdet: Ez, részben legalábbis, Friedrich Adler tekintélyének 
is köszönhető; ő ezt a tekintélyt azzal vívta ki, hogy még a háború 
alatt, 1916-ban, meggyilkolta a császár miniszterelnökét. Egy kicsit 
meglep, hogy első helyen említi a munkástanácsok demokratikus 
választását, mert Lenin a könyvében egyszerre tekinti új szervezeti 
formának és a proletár állam erőszakszervezeteinek a szovjeteket. 
Lehetséges, hogy ez az állami erőszak vezetett a sztálinizmushoz?

Lukács György: Nem hiszem, mégpedig azért nem, mivel Orosz-
országban az 1917-es szovjetek mozgalma teljesen demokratikus 
volt. A szovjetek – és ezt Lenin helyeselte, úgy gondolva, hogy ez 
is beletartozik a dolgok rendjébe – még a munkások magánéletébe 
is beleszóltak, foglalkoztak például a lakáskörülményekkel meg 
sok minden mással, és minden problémát demokratikusan akartak 
megoldani, míg a szociáldemokraták hierarchizált szervezetet akar-
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elvről van szó, ezek nem létezhetnek egymás mellett, és nem is lehet 
összehangolni őket. Ebben az értelemben elmondhatjuk: amilyenné 
fejlődött, már a háború után, a munkásmozgalom Németországban, 
annak nem sok köze volt az 1917-es szovjetek mozgalmához. Ami 
a sztálinizmus kérdését illeti, ez természetesen nagyon bonyolult 
kérdés, de szerintem nem lehet azt mondani, hogy Lenin és Sztálin 
között folyamatos a kapcsolat. Lenin nagyon világosan elmagyarázta 
abban az írásában, amit „Testamentumának” neveztek, hogy senkit 
se látott maga körül, akit a maga helyére állíthatott volna. Zinovje-
vet, Kamenyevet, Trockijt, Buharint stb. is alkalmatlannak tartotta 
erre, egyikük sem értette meg igazán a gondolatait, egyiküket sem 
tartotta képesnek műve folytatására. Másrészt akkoriban rengeteg 
vita volt a különböző frakciók között, és Lenin álláspontja sohase 
szerzett többséget. Ne feledje – és ez nagyon fontos kérdés –, hogy 
1921-ben kétféle vélemény is megfogalmazódott a szakszervezetekkel 
kapcsolatban. Az egyik Trockijé, ő azon a véleményen volt, hogy a 
szakszervezeteknek az az egyetlen céljuk, hogy segítséget adjanak 
a termelékenység növeléséhez, Lenin viszont úgy gondolta, hogy a 
szakszervezeteknek az a szerepük, hogy megvédjék a munkásosztályt 
a már akkor bürokratizálódó munkásállam ellen. És ha ma elgondol-
kodunk a történteken, azt kell látnunk, hogy a vitából Trockij került ki 
győztesen, nem pedig Lenin. A munkások mindennapi életét Trockij 
elvei szerint szervezték meg, nem pedig Lenin elképzelései szerint. 

Yvon Bourdet: Én úgy emlékszem, hogy az 1921-es X. kongresszu-
son Lenin és Trockij még egységesen szembe fordultak a frakciókkal, 
és mindent megtettek a párton belüli ellenzék felszámolása érdeké-
ben. Együtt vették fel a harcot az úgynevezett munkásellenzékkel 
szemben…

Lukács György: Lenin megpróbálta úgy vezetni a pártot, hogy ne 
legyen ellenzék, de elnyomni sohase akarta az ellenzéket. Ez két 
teljesen különböző dolog. Ehhez még hozzá kell tennem, hogy ezen 
az 1921-es kongresszuson nem pontosan úgy alakultak a dolgok, 
ahogyan Lenin szerette volna. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy az 
1921-es kongresszuson kezdődött a bürokratizálódás és a küldöttek 
manipulálása. Nem szabad elfelejteni, hogy Zinovjev a III. Interna-
cionálét már Lenin életében manipulálta…
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mondta, az értelmiségi ne egy osztálynak, ne is a bürokráciának, ha-
nem az egész népnek legyen a szószólója. De ha így gondolja, elfogad-
ja-e Leninnek a Mi a teendő?-ben kifejtett és – mellesleg – Kautskytól 
átvett tézisét, amely szerint a proletariátus a burzsoá értelmiségtől 
kapja az eszméit?

Lukács György: Itt megint csak azt tudom mondani, hogy a valóság-
ból kell kiindulni. Azért beszéltem „az egész népről”, mert itt nemcsak 
a munkások szorosan vett érdekeiről van szó, hanem sokkal többről. 
Nem szabad elfelejteni, hogy éppen az volt 1919 nagy mítosza, nagy 
gondolata, hogy a nép fogalmát nem szűkítjük le a proletariátusra. Ne 
felejtse el, Lenin mindig is hangoztatta, hogy a kulturális problémák 
milyen fontosak. Ezen többek közt azt értette, hogy fel kell számol-
ni a parasztok írástudatlanságát, mégpedig abból a célból, hogy a 
parasztok is képesek legyenek létrehozni saját szervezeteiket. Ez a 
lenini politika, igaz, a sztálini időkben kudarcot vallott, és emiatt olyan 
helyzet keletkezett, amelyben ez a lenini gondolat is teljesen eltűnt.

Yvon Bourdet: De még ha a szűken értelmezett munkásosztály 
fogamát felváltjuk is „az egész nép” tágabban értelmezett fogalmával, 
ez mit sem változtat azon, hogy Ön szerint a proletariátus (vagy a 
nép) nem az értelmiségtől tudja meg, mi az igazság, hanem ezt az 
igazságot a proletariátusban kell megtalálnia…

Lukács György: Tudja, szerintem csak a bürokrácia gondolja, hogy 
befolyásolni lehet a proletariátust. Együtt kell élni a proletariátussal, 
ismerni kell a mindennapi problémáit; ha ez így történik, ezekből a 
mindennapi problémákból lesznek a mozgalom problémái. De ha ez 
nincs így, ha nem úgy működnek a dolgok, mint ahogy működtek 
Oroszországban a forradalom első éveiben, akkor nincs és nem is 
lehet demokrácia. Olyan nincs, hogy az értelmiségiek demokratikus 
mozgalmat hozzanak létre, mert erre nem képesek.

Yvon Bourdet: Csakhogy abban a Kautsky-féle tézisben, amit Le-
nin idéz a Mi a teendő?-ben, mégiscsak ott van az a gondolat, hogy a 
munkások – ha önmagukra vannak utalva – megmaradnak a trade-
unionizmus szintjén, és képtelenek ennél magasabb szintre eljutni, 
és emiatt a marxi gondolatot csak kívülről kaphatják meg, és csakis 
az értelmiségtől.
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vül fontos, mivel megmutatja, hogy a szocialista mozgalom esetében 
a proletár osztálytudat önmagában még nem elegendő. Itt ugyanis 
az egész társadalom tudatáról van szó (emlékszik, ugye, mit mond 
erről a Mi a teendő?). Arra van szükség, hogy a párt a forradalom 
egyetemes tudatának legyen a szerve, és ne szűküljön le arra, amit 
egy munkás gondolhat spontánul a kapitalizmus ellentmondásaiból 
kiindulva. Épp ellenkezőleg, ennél sokkal nagyobb egyetemességre 
van szükség, és Lenin épp azt kereste a kommunista párttal, hogy 
egyesítse a mozgalomban azokat az elemeket, amelyek tudatában 
vannak a mozgalom egyetemességének. De Leninnek egyetlen olyan 
követője sem volt, aki elindult volna ebbe az irányba. Sztálinnál, igaz, 
megvan mind a két dolog: egyrészt, a Párt korlátlan uralma, másrészt 
valamiféle spontaneitás, de valami hiányzik, nevezetesen a proletari-
átus nem spontán, hanem egyetemes értéke. Ezt a gondolatot hiába 
is keressük Sztálin műveiben, azaz, pontosabban, a szavakat illetően 
ott van, de valójában nincs ott.

Yvon Bourdet: Más szóval szó sincs az értelmiségből származó 
(vagyis kívülről jövő) gondolat behozataláról, hanem a proletariátus 
fedezi fel önmagában azt az egyetemességet, amelynek ő volna a 
letéteményese?

Lukács György: Tudja, a probléma, ami itt történelmileg felvetődik, 
az nem a proletariátusban rejlő egyetemesség problémája, hanem a 
proletariátus egyetemességének problémája. Sztálin nagyon világosan 
látta – és ezt a gondolatot nem szabad negatívan megítélni –, hogy 
a nagy forradalmi mozgalom kifulladt Európában. És ha egyszer így 
van, ő azt látta legfontosabb feladatnak, hogy megmentse az orosz 
forradalmat a külső beavatkozástól. Ettől fogva mindazt ebből a 
szempontból kell értelmezni, amit Sztálin militarizmusának neveztek. 
Sztálin megértette, hogy azt a reményt, ami 1917-ben még eleven 
volt, vagyis hogy a forradalom teljesen át fogja alakítani a proletár 
Európát, el kell felejteni, megértette, hogy ez az európai forradalom 
immár lehetetlen, és hogy intézményeket kell létrehozni annak érde-
kében, hogy Oroszország szovjetként túl tudja élni ezt az időszakot 
az ellenforradalom uralta világban.

Yvon Bourdet: Ezt nevezték a „kapitalizmus által való bekerítettség-
nek”, illetve ez volt „a szocializmus egy országban” elmélete.
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szocializmus egy országban” az elméletének szükségszerű következmé-
nye. A Szovjetuniónak meg kellett erősödnie, hogy ellen tudjon állni 
az általános ellenforradalom erejének. Ezzel természetesen nem azt 
akarom mondani, hogy a sztálini politika pozitív volt, azt viszont meg 
lehet állapítani, hogy Sztálinnak sikerült keresztülvinni az akaratát.

Yvon Bourdet: De ha elfogadjuk, hogy az orosz forradalom nem 
Sztálin akaratából alakult át tekintélyuralmi rezsimmé, hanem törté-
nelmi okok miatt, akkor nem volna-e érdemes ma olyan – egészen más 
helyzetben levő – országok esetét is tanulmányozni, amelyek esetleg 
másféleképpen fejlődhetnek? Itt elsősorban a jugoszláviai forrada-
lomra gondolok. Önnek mi a véleménye a jugoszláv önigazgatásról?

Lukács György: Erre a kérdésre aligha tudok megalapozott választ 
adni. Sok olyan kérdés van itt, aminek idestova húsz-huszonöt éve 
alábecsültük a jelentőségét; a nemzeti kérdésre gondolok. 1945-ben 
mi azt hittük, hogy a nemzeti kérdés valami idejétmúlt dolog, hogy 
ez a kérdés gyakorlatilag már nem is létezik. Márpedig napjainkban 
még olyan régiókban is találkozunk autonómiakövetelésekkel, ahol ez 
néha nevetségesnek látszik, mint például Svájcban vagy Bretagne-ban. 
Pedig az ilyen nacionalista kríziseket huszonöt évvel ezelőtt senki se 
hitte lehetségesnek. Jugoszláviában például ott vannak a szerbek meg 
a horvátok, akik csaknem ugyanolyan nyelven beszélnek, akiknek 
csaknem egyforma a kultúrájuk, és mégis két népnek tartják magukat, 
és úgy érzik, igen nagyok köztük a különbségek.

Yvon Bourdet: Értem, hogy az egyes területek autonómiavágya is 
szerepet játszhatott abban, hogy végül a jugoszláv önigazgatás de-
centralizált rendszerét választották. Mégis, nem gondolja, hogy az 
önigazgatás terve a bürokráciával való szembefordulás egyben?

Lukács György: Tudja, egy pusztán negatív dolog önmagában 
nem jelenthet megoldást. A negatív hozzáállást kellene önmagában 
megmagyarázni. Ehhez azt kellene tudni, milyen pozitív kapcsolatok 
vannak a szerbek meg a horvátok között, ezt azonban nem tudjuk.

Yvon Bourdet: Vagyis annak a viszonylagos autonómiának, amit a 
gyáraknak engedélyeznek Jugoszláviában, annak Ön szerint nincs 
meg a saját dinamikája? Ennek Ön szerint nincs jelentősége?
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mondanom, valahogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy amikor 
egy különbséget megállapítunk, rögtön meg is tudjuk magyarázni, 
sőt, arra is képesek vagyunk, hogy ezt a különbséget megszüntessük. 
Márpedig ez nincs így. Látjuk, nagy a fejlődés Jugoszláviában, ezt én 
sem tagadom, de azt nem lehet mondani, hogy a nemzetiségi prob-
lémát megoldották.

Yvon Bourdet: Nem gondolja, hogy a többi szocialista ország sokkal 
bürokratikusabb Tito Jugoszláviájánál?

Lukács György: Én sohase gondoltam, hogy a bürokrácia valami-
féle végső ok. A bürokrácia mindig egy rosszul megoldott kérdés 
következménye. Ennek alapján az a véleményem, hogy eléggé kétes 
az a problémamegoldás, amikor adott országban olyan bürokráciából 
akarunk következtetéseket levonni, ami önmagában is problematikus. 
A maguk konkrétságában kell nézni a dolgokat. Épp az a nagy baja 
ennek a mi korunknak, hogy nem a maguk sajátosságában tanulmá-
nyozzuk a különböző országokat.

Yvon Bourdet: Pont erről beszélek, nevezetesen arról, hogy a jugo-
szláviai gyáraknak is megvannak a maguk sajátos karakterjegyeik. 
Létezik mindenütt helyi munkástanács, az osztja szét az értéktöbb-
letet, és határoz egy csomó dologról. Vagyis nincs központi terv, 
ami mindent szabályozni akar. Ezt nem lehetne a demokratizálódás 
kezdetének felfogni?

Lukács György: De igen. Jugoszláviában nagyon is vannak demokra-
tikus tendenciák, ezt nevetséges volna tagadni. Persze, jó volna tudni, 
meddig megy el ez a demokratizálódás, és mennyiben képes megolda-
ni a problémákat – de ez már más kérdés. Tudja, az az érzésem, hogy 
itt mi mindannyian még a sztálini idők hatása alatt állunk, amikor 
azt hisszük, elvont elvekből lehetséges konkrét következtetéseket 
levonni. Mert szerintem nem lehetséges. Nekem az a véleményem, 
hogy mindig csak a konkrét helyzetből lehet levonni konkrét követ-
keztetéseket. De ha most arra kér, hogy mondjak konkrét dolgokat 
Jugoszláviáról, az egészen más, akkor csak annyit tudok mondani, 
hogy nem tudok konkrét dolgokat mondani.
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Yvon Bourdet: Azt ajánlom, vizsgáljuk másik szinten a problémát. 
Ha dicsérjük Lenint, amiért demokratikus rendszert szeretett volna 
létrehozni, és ha bíráljuk Sztálint, amiért tekintélyelvű rendszert 
hozott létre, ez annyit jelent, hogy többre tartjuk a demokráciát a 
diktatúránál. Ezek az értékítéletek egy etika értékítéletei. Márpedig 
egyesek azt állítják, hogy Marx pálcát tört minden morál felett, őt 
csak a tudomány érdekelte. Ezzel kapcsolatban mi az Ön álláspontja?

Lukács György: Nekem az a véleményem, hogy az érték kategóriája 
szerves része az emberi létnek, ilyen az ember előtt nem létezett. 
Szemügyre vehetünk az emberen kívül bármilyen élőlényt, soha 
nem találkozunk az érték fogalmával. Ha az ember legegyszerűbb és 
legprimitívebb alkotását nézzük, akkor az vagy sikerült, vagy nem; 
ha sikerült, értékes, ha nem sikerült, nem értékes. És ha az etika tör-
ténetét vizsgálja, látni fogja, hogy az érték eszméje minden emberi 
alkotás velejárója. Az ember nem térhet ki az értékválasztás elől, nem 
viselkedhet úgy, mint valami élettelen tárgy: a kő leesik, és ha leesett, 
a dolog be van fejezve. Az ember viszont alternatív helyzetben van, 
el kell döntenie, vagy ezt csinálja, vagy azt, és az értékproblémák 
ezzel a döntéssel keletkeznek. Az emberi élet elképzelhetetlen érték 
nélkül, és ha azt mondom, „elképzelhetetlen”, akkor ez a szó vagy 
kifejezi, amit mondani akarok, vagy nem fejezi ki. Az első esetben a 
szónak értéke van, a másodikban nincs. Ilyenformán – és ez a határa 
az emberi létnek – semmit se lehet csinálni úgy, hogy fel ne vetnénk 
az érték problémáját.

Yvon Bourdet: Mégis, olyan apparátusok, mint például az egyház 
vagy talán a párt is, értékeket használtak egy alapjában véve elnyomó 
rendszer kialakítására…

Lukács György: Igen, és az alatt az idő alatt, míg az egyház valóságos, 
nem egyszerűen fizikai hatalmat, hanem lelki és morális hatalmat 
is gyakorolt az emberek felett, az egyház természetesen az értékek 
kérdését is befolyásolta. Ha megnézi, milyen volt a poliszban (vagyis 
a görög városállamban) élő ember, majd utána megnézi, milyen volt 
a polisz utáni ember, már a keresztény világban, akkor látja, hogy 
mind az egyéniségnek, mind az értéknek teljesen más fogalmaival van 
dolgunk. És ezt az egész emberi történelemre nézve is elmondhatjuk.  
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történelmét, vagyis anélkül, hogy tudnánk, hogy az emberek életében 
hogyan jött létre az érték problémája.

Yvon Bourdet: De ezen az úton nem juthatunk el a demokrácia meg 
az önigazgatás minket foglalkoztató problémájához? Pontosabban 
szólva, nem kell-e törekedni minden kisebbség uralmának felszámo-
lására ahhoz, hogy végre meg tudjuk ragadni, hogy végre ki tudjuk 
bontakoztatni azt a rejtett értéket, ami ott van minden emberben?

Lukács György: Tudja, kisebbség, többség – ezek mind elvont fo-
galmak, a történelemben voltak esetek, amikor a kisebbségnek volt 
igaza, mivel jó előre megsejtett valamit, aztán voltak olyan esetek is, 
amikor a kisebbségnek nem volt igaza. A kisebbség, többség fogal-
makkal sohase fog eredményt elérni: ilyenkor mindig a gazdasági és 
társadalmi életben zajló folyamatokat kell elemezni, majd azt, hogy 
miképpen reagál az ember ezekre a folyamatokra; ezeknek a reakci-
óknak, persze, csak akkor van értékük, amikor értékekre mondanak 
igent. És természetesen a társadalommal meg az emberi tudattal, a 
tudat ítélőképességével is számolni kell, ha tudni akarjuk, mivel van 
dolgunk, fejlődéssel-e vagy a fejlődés hiányával. Ebből a szempontból 
ortodox marxista vagyok: az embernek a történelem a legalapvetőbb 
és az emberért való tudománya. Történelem nélkül sohase fogja tudni 
megérteni az embert, akit a történelem formált olyanra, amilyen.

Yvon Bourdet: Értem, hogy bírálja a többség és a kisebbség fogalmát, 
de akkor hogyan értelmezzem, amikor Ön a demokráciára, a brain-
trustként értelmezett egész nép demokráciájára hivatkozik, mivel az 
értelmiséginek mindig igazodnia kell a néphez?

Lukács György: Látja, itt is a történelemhez kell folyamodnunk, 
hogy jól értsük a dolgokat. Egy adott helyzetben elvek vannak, pél-
dául morális elvek meg más elvek is, amelyek azért győztesek, mert az 
embernek a természethez és a társadalomhoz való viszonyát fejezik ki, 
míg más időszakokban ez nem így van. Mindig történelmi nézőpont-
ból és mindig az adott helyzetben kell vizsgálni a dolgokat. Az elvek 
csakis akkor hatékonyak, amikor kifejezik, mi is az ember igazi helye 
a természetben meg a társadalomban. Márpedig ez a hely nagyon is 
látható módon változik azoknak a nagy válságoknak az idején, ame-
lyek olyan sajátossággal ruházzák fel az egyéneket, amilyen korábban 
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hogyan is mondjam – zufällig (esetleges, véletlenszerű) lény. Nézze 
meg például, hogy a kapitalizmus milyen változásokat eredményezett 
az ember társadalmi létében: a báró mindig báró, a gróf mindig gróf. 
Ha elvesztette a pénzét, legfeljebb elszegényedett, de továbbra is gróf 
volt. A mai társadalomban viszont az ember csak ember. Ha pénze 
van, tőkés, ha nincs pénze, proletár. Vagyis óriási a különbség a ka-
pitalizmus, illetve a kapitalizmust megelőző társadalmak között. Ha 
az ember nem érti ezeket a strukturális különbségeket, sohase fogja 
tudni megérteni a történelmet.

Yvon Bourdet: Amikor 1960 táján Kostas Axelos meg az Éditions de 
Minuit könyvkiadó közreadta franciául a Történelem és osztálytudat 
című művét, Ön levélben kérdőjelezte meg e könyv újrakiadásának 
időszerűségét. De miért? Mit gondol ma erről a könyvről?

Lukács György: Ebben a könyvben sok olyan dolog van, ami mára 
érvényét vesztette. Hogy csak egy példát mondjak, a Történelem és 
osztálytudatban még úgy fogtam fel a dolgot, hogy dialektika csak a 
társadalomban létezik, a természetben nem. Mai véleményem szerint 
ez nem igaz. Igazság szerint kétféle természet van: a szervetlen termé-
szet meg a szerves természet, és a kettőből születik meg a társadalom. 
A létnek e között a két, jobban mondva, e között a három strukturált 
formája között nagyon bonyolult és nagyon konkrét kapcsolatok van-
nak, és a Történelem és osztálytudat még nem tanulmányozta ezeket 
az összefüggéseket.

Yvon Bourdet: Ezek szerint a könyv nem is annyira téves, mint 
inkább hiányos…

Lukács György: Azt hiszem, azt a könyvben világosan láttam, hogy 
a dialektika egészen más a társadalomban, mint a természetben. Ezzel 
kapcsolatban sohasem értettem egyet Engelsszel. Mindig is az volt a 
véleményem, hogy a tagadás elve nem igazi elve a valóságnak, és ezzel 
egyidejűleg úgy gondolom, még nem végeztünk alapos kutatásokat, 
hogy kellőképp tanulmányozhassuk, milyen viszonyban áll a társa-
dalom dialektikája a társadalom előtti formációk dialektikájával. Itt 
nagyon sok konkrét elemzésre van szükségünk, még annál is konk-
rétabb elemzésekre, amelyeket eddig végeztek.
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álláspontjáról, aki szerint a természetnek nincs dialektikája, és aki 
„dialektikus észről” beszél?

Lukács György: Sartre ebből a szempontból ugyanazt a hibát 
követte el, amit én a Történelem és osztálytudatban. Ahhoz, persze, 
hogy a természet dialektikájáról beszéljünk, vagy az ellenkezőjéről, 
tudni kell, mi is a dialektika. Azt állítani, hogy létezik a dialektikus 
ellentmondásoknak egy rendszere, és hogy ez a rendszer egyben el-
lensúlya a nem dialektikus logikának, szerintem nevetséges. Marxnak 
igaza volt, amikor azt mondta, az igazi tudomány végeredményében 
a történelemtudomány, nekünk pedig az a feladatunk (mert ezt az 
elemzést még nem végeztük el), hogy alaposan megvizsgáljuk milyen 
viszonyban áll a létezés három különböző formája a történelemmel. 
Ezen a téren még nagy feladatok állnak előttünk.

(Fordította: Ádám Péter)

Jegyzetek

1 Az ígéretnek nyoma is van az osztrák nemzeti levéltárban (Haus-Hof-Staatsarchiv, 
Wien, Neues politisches Archiv, Liasse Ungarn, Faszikel 881, Polizeidirection in 
Wien, Pr. 2. – 1066/11). (Yvon Bourdet jegyzete.)

2 Lukács információja alaptalannak bizonyult. A tévedés oka: közvetlenül Buda-
pestre érkezésem előtt Duczinska Ilona arról beszélt Lukácsnak, milyen érdekesek 
azok a párizsi kéziratok, amelyeket Otto Bauer 1938-ban bekövetkező halála után 
hagyott hátra. Lukács azt hitte, Duczinska Ilona kiadatlan kéziratokról beszél. 
Valójában ezeket a kéziratokat Friedrich Adler Otto Bauer halála után rögtön köz-
readta. Két kéziratról van szó. A „Der Faschismus” című cikk a Der sozialistischer 
Kampf 4. számában jelent meg, 1938. július 4-én, valamint a Die illegale Partei című 
posztumusz műről, ez 1939-ben jelent meg Párizsban. Wanda Lanzer, Otto Bauer 
nevelt lánya szerint ebből az időből semmi más nem maradt fenn. (Yvon Bourdet 
jegyzete.)
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„Kommunista vagyok.  
Jobban, mint valaha”

Lajta Erika és Szerdahelyi István beszélgetése

(Részletek)

Lajta Erika, jogász, író, 2007-ben nagyinterjút készített Szerdahelyi 
Istvánnal (1934–2017), Kivezetés a szépirodalomból (regényes élet-
útinterjú) címmel. E beszélgetés terjedelme majd hét szerzői ív, amelyet a 
közeljövőben fog publikálni a L’Harmattan Kiadó. A szöveg nemcsak egy 
érdekes, de egyben kendőzetlenül őszinte portrét tár elénk az irodalom-
történész, esztéta, filozófus (és nem mellesleg író és költő) Szerdahelyiről, 
hanem igen komoly dokumentumértéke is van. Nemcsak Szerdahelyi Ist-
ván karakteres személyiségének megértéséhez segít hozzá minket, hanem 
az államszocialista korszak kultúrpolitikájába is betekintést enged. Alább, 
a szerző engedélyével – amiért az Eszmélet folyóirat külön köszönettel 
tartozik neki – e szövegből közlünk válogatott részleteket, elsősorban az 
elkötelezett marxista-kommunista értelmiségi munkáságára, szellemi és 
politikai törekvéseire irányítva a figyelmet.

*
Szerdahelyi Istvánnal hetvenesztendős korában, jóval pályája ze-
nitjén túl, úgy három-négy évvel ezelőtt (2003-ban?) találkoztam 
először egy baloldali irodalmi társaságban,*1 ahol még mindig volt, 
ha csak mutatóba is, abból a Sztálin által különlegesnek aposztrofált 
embertípusból: a kommunistából, amely az 1989-es rendszerváltás 
óta össztársadalmi szinten már mondhatni kiveszett, vagy ahogyan a 
jobboldaliak gúnyosan mondogatják, nem veszett el, csak átalakult. 
[…]

1  A Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaságról van szó – a szerk. megj.
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Komolyabb műbírálatra ezért senki se vetemedett. Egyedül egy fekete 
SZTK-szemüvegkeretes, Arthur Millerre erősen emlékeztető: markáns, 
karakteres arcberendezésű, még így, ültében is igen magasnak látszó 
férfi kiabált be, néha kéretlenül is, keményebbnél keményebb meg-
jegyzéseket egy-egy vers (versezet? klapancia?) hallatán. Szerdahelyi.

Mintha élvezte volna, hogy jól odamondogathat. 
– Fiatal barátom! Ez a vers, úgy, ahogy van, szar. Nem is szar. Kurrva 

szarr. Nem is kurrva szarr. Cseresznyemagos kurrva szarr […]. Egy 
ilyen szókapcsolatért, hogy „lágy szellő” meg „tünékeny szerelem”, 
egy költőt ki kéne végezni. Ezt már az ókorban is szégyellték volna 
leírni. […] 

Mástól, mint tőle, akit tiszteletteljesen mindenki professzor úr-
nak szólított, s aki – mint megtudtam – nemcsak hogy professzor, 
hanem a Magyar Tudományos Akadémia verstani munkabizottsá-
gának elnöke volt a Kádár-korszakban, ilyen sértő megjegyzéseket 
senki nem tűrt volna el szótlanul. […] Eszembe jutott, hogy amikor 
egyszer az asztalszomszédja voltam, Szerdahelyi István azzal dicse-
kedett el nekem, hogy hajdan, a Magyar Szocialista Munkáspártban 
kultúrvonalon valami nagykutya volt, olyan magas beosztású, ami 
akkoriban egy miniszter rangjával – s bizonyára fizetésével is – ért 
fel. Emellett az elsőszámú kritikai orgánum, a Kritika főszerkesztője is 
volt, sőt mi több, pályája csúcsán a Világirodalmi lexikon főszerkesztői 
munkálataival is őt bízták meg. 

– A rendszerváltás előtt pártcenzor voltam! Mielőtt valami fontos-
nak ígérkező, de gyanús mű megjelent volna, fogtam és kihúztam a 
problematikus részeket. Ha egy anyagon rajta volt az aláírásom, akkor 
a pártközpont már nem mert belepofázni. Akkor zöld út nyílt a könyv 
vagy cikk előtt. […]

– Remélem, nem veszi zokon, ha már mindjárt a legelején a politi-
kai hitvallása felől faggatom. 

– Már miért venném zokon? – kérdezett vissza Szerdahelyi István. 
– Íme a hitvallásom: a ma Magyarországán fennálló rendszert teljes 
kulturális felépítményrendszerével alapjaiban elutasítom! 

– Ön forradalmár? – kompromittáltam magamat Szerdahelyi István 
előtt egy kissé naiv kérdéssel. (Hát fel lehet tenni egy ilyen kérdést 
mostanság, 2007-ben?)  

 – Semmi esetre se vagyok forradalmár. Engem valaki, aki több-
kevesebb joggal nevezheti magát filozófusnak, egyszer szalonkom-
munistának titulált.  
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– Semmit. Fából vaskarika. A szóösszetételből kizárólag a kommu-
nistát tartom magamra nézve találónak. Nemcsak azért, mert még 
most is, dekonjunktúra idején is magával ragad a marxista elmélet 
logikája, gyakorlatiassága, az az elvárás, hogy a filozófia ne csak ma-
gyarázgassa a valóságot, de változtassa meg. Hanem azért is, mert 
abszolúte bizonyosra veszem, hogy a társadalmi fejlődés egyszer eljut 
majd arra a fokra, hogy az alapvető létszükségleti cikkek ingyenesek 
és mindenki számára hozzáférhetőek lesznek. 

Ez a vélt fejlődési irány annyira nem esett egybe a világban jelenleg 
tapasztalható tendenciákkal, hogy semmi értelmét nem láttam vitát 
nyitni róla. Csak annyit ümmögtem-hümmögtem, hát az nem lenne 
rossz! Hanghordozásom azonban jelezhette, hogy nem nagyon hi-
szek ebben az erősen kompromittálódott jövőképben. Szerdahelyi 
érzékelte ezt. 

– Maga persze most bolondnak tart! Látom az orrán. De engem 
hidegen hagy, minek tartanak. Gondolja meg: ha Nagy Theodosius 
római császár idején csevegnénk, s én azt fejtegetném, hogy az egész 
római kultúra a fejlődés mellékútvonala, a rendszer természeténél 
fogva képtelen tovább fejlődni, vagyis rövidesen összeroppan, és 
minden visszakanyarodik a barbárok törzsi társadalmaihoz, maga 
azt mondaná, ez a Szerdahelyi egy fantaszta. Még hogy a birodalom 
összeomlik! Még hogy a barbárok jelentik majd a kiindulópontot, 
ahonnan az új fejlődés elindul! S egy évszázad se kellett ahhoz, hogy 
Odoaker elkergesse az utolsó császárt, Romulus Augustulust. […]

– Arra a kérdésre, hogy ki ma a jó író, egész egyszerűen nem lehet 
válaszolni. Az irodalmi élet úgy szét van verve, hogy nem tudunk 
róla, hogy kik vannak, kik nincsenek. Lehet, hogy van ötven jó író. 
[…] Lehet, hogy nincs egy se. […] Ki tudja? Korábban, ha feltűnt 
valami az irodalmi életben, ami csak egy kicsit is érdekes volt, iz-
galomba jöttünk. Úgy éreztük magunkat, mint a csillagvizsgálók, 
amikor egy új bolygó jelenik meg a távcsövük látóterében. Harsonát 
fújtunk, így az olvasóközönség azonnal tudomást szerezhetett a la-
pokból, a kritikákból, hogy mire érdemes odafigyelnie. Ma viszont 
a folyóiratok puszta klikkorgánumok. A különböző, csak a koncra: 
kuratóriumi tagságra, kitüntetésre, ösztöndíjra leső klikkek között 
pedig a mesterségesen szított zsidó–gój ellentét miatt megszűnt a 
legminimálisabb kommunikáció is. […] Ki ma az író? Adjak egy 
definíciót? […] Író az, aki legszívesebben egy kanál vízben megfoj-
taná az írótársát!  […]
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önjelölt szerzők, akiknek a kutyaütően rossz verseire és a bődületesen 
rossz prózáira tényleg kár lett volna papírt és nyomdafestéket paza-
rolni. […] Ilyen értelemben persze hogy szelektáltunk. De csakis 
ilyen értelemben. 

Nem voltam rá felkészülve, hogy pont egy esztétával keveredjek 
esztétikai természetű vitába, ám azért magamban, igenis tamáskod-
tam: „Mindazt, amit mond, mi se cáfolja jobban, mint éppenséggel 
az ő költői pályájának az elakadása!” Ekkor, a több mint tizenöt éves 
kudarcsorozatnak ezen a pontján ad fel mindent, amit korábban 
piócaszívóssággal, rögeszmés makacssággal el akart érni. Szögre 
akasztja a lantot. Megszűnik önmagát költőnek tekinteni, hiszen 
semmi reménye nem lehet arra, hogy mások valaha is annak fog-
ják tisztelni. Megrázó olvasmányélmény volt Szerdahelyi István 
önéletrajzi könyve. De hát hol rontotta el Szerdahelyi? – próbálom 
elemezgetni. […] A születését, azt mindjárt piszokul elszúrta. Budai 
úrigyerekként látta meg a napvilágot, ami később, az 1950-es években, 
a szárnypróbálgatásai idején nem volt éppen előny. Egyszer nyíltan 
a szemébe is vágták, hogy bár az írásai egyébként nyomdaérettek 
lennének, a megjelenésnél előnyben kell részesíteni a munkás- és 
parasztszármazású fiatalokat az értelmiségi családok sarjaival szem-
ben. Káderlapját nemcsak édesapja, Szerdahelyi Mátyás foglalkozása 
pettyezte be (egy irredenta szellemiségű intézmény, a Julián Iskola 
Egyesület igazgatója volt a II. világháború előtt), hanem az is, hogy 
az apja 1956-ban disszidált. A végső verdikt vele – vele, a meggyőző-
déses kommunistával! – szemben az volt, hogy a versei kötetben való 
megjelentetéséről szó se lehet, mert a közlés minimális feltétele, hogy 
a szerző tolerálja a szocializmus létét.

Más kérdés, hogy neki azért még volt egy dobása. Azt megengedték, 
hogy előbb lexikonszerkesztő, irodalmi kulimunkás, aztán később 
egyre rettegettebb hírű kritikus, esztéta legyen – s egy idő után meg-
kerülhetetlen tényezője lett a szocialista kultúrpolitikának. Látnoki 
szavaknak bizonyultak ezek a hajdani fenyegetőzései: 

– Látom, ti semmiképpen sem akarjátok megengedni, hogy költő 
legyek. Nyilvánvalóan azért, mert féltek a tehetségemtől. Csakhogy 
így sokkal nagyobb veszélybe kerültök, mert kritikus leszek, és meg-
írom, hogy milyen tehetségtelenek vagytok. […]

Sokan őskövületnek tekintették, aki gátolta számos kiugró tehetség 
indulását. A posztmodern fordulatot is megakadályozta volna, hogyha 
rajta múlik. Ráadásul durva, mint a tapló – mondották. Azért nem 
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fogalmazott: 
– Ártott, de legalább tudott. Olyanok is akadtak, elismerték kiváló 

intellektusát, páratlan műveltségét és verstani ismereteit, de úgy be-
széltek róla, mint aki eladta a lelkét az ördögnek. […]

Szerdahelyi olvasottsága, imponáló műveltsége birtokában lenézte 
azt a hatalmi elitet, amelyhez jómaga is tartozott. Még amiből éltek, 
a marxizmus–leninizmust is csak felszínesen, a szólamok szintjén 
ismerték! – jegyezte meg róluk helytelenítően. […]

– De Aczél György, a művelődéspolitika első számú irányítója, úgy 
tudom, azért egy nagyformátumú egyéniség volt. Legalábbis így ma-
radt meg sokak emlékezetében. Szerdahelyi István elmosolyodott – 
ahogy már azon szoktunk mosolyogni, hogy a másik milyen egetverő 
ostobaságokat tud mondani. Megállapítottam, hogy a maga idejében 
bizonyára nagy szívtipró lehetett, hisz egész sármos jelenség, amikor 
mosolyog. Nemcsak egy nőnek, de egy férfinak is nagyon jól tud állni, 
ha gödröcskék jelennek meg az arcán. 

– Aczél?! – ízlelgette a nevet, mintha csak egy akaratán kívül a szá-
jába került falat lenne, amelyről el kell döntenie, édes-e vagy keserű. –  
Aczél egy primitív, műveletlen alak volt, a közvélemény szemében 
csakis azért tűnhetett műveltnek, tájékozottnak, mert Király Istvánnal 
íratta meg a beszédeit. Ugyanakkor Aczél politikai zsenije előtt le kell 
borulni. Tanítani kellene, ahogy mindig jó érzékkel le tudta szalámizni 
a maga nagyhatalmú ellenfeleit. […] Nekem mindenesetre óriási 
csalódást okozott, amikor bemutatkozó látogatáson fogadott, mint a 
Kritika című folyóirat újonnan kinevezett főszerkesztőjét. 

–  Miért? 
 – Arra számítottam, hogy a kultúrpolitika aktuális problémái lesz-

nek majd terítéken, illetve a lap irányvonalával kapcsolatban ad majd 
instrukciókat. Ehelyett a tanácsai kimerültek ilyen hülyeségekben: 
– Tartózkodjon az italtól! Ne ragadtassa magát nemi kilengésekre! 
Vigyázzon, hogy mindig rendben legyenek a fogai! 

– Szerintem Aczél György viselkedése önnel szemben azt kívánta 
kifejezésre juttatni, hogy hagyja önt szabadon, a legjobb meggyő-
ződése szerint dolgozni. Hogy nem óhajt kézi vezérléssel irányítani.  
[…] Vagy utóbb mégis voltak konfliktusaik? 

– Utált engem. Ki nem állhatott. Különösen az 1970-es években a 
Juhász Ferenc költészetével kapcsolatban indított Kritika-vita miatt. 
Juhász Ferenc igen jól feküdt Aczélnál. Közeli barátok voltak. Így 
hosszú ideig egyetlen rossz szót se lehetett mondani róla, pedig az 
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írta a Brehm-et. […] Amikor én csak annyit indítványoztam, hogy 
mérlegre kellene tenni, mit ér az, amit összeír, azonnal lehazaárulóztak 
és kiszavaztak a választmányból. […] Aczél elvtárs a besúgói révén 
már jóval a nyomdába adás előtt tudta, hogy tanulmányt készülünk 
megjelentetni Juhász Ferencről, s megpróbált lebeszélni. Nem állít-
tattam le a cikket. Publikáltuk! 

– Nem lett belőle baja? 
– Felülről nem kaptam dorgatóriumot. Inkább csak alulról fene-

kedtek rám. 
– Hogy érti ezt? 
– Sokan, a tudatlanabbak vagy a végzetesen naivak azt hiszik, hogy 

a Kádár-korszakban mindent a pártközpont és a Kiadói Főigazgatóság 
döntött el. Pedig a mindennapok szintjén, az irányító apparátus köz-
vetlen csavarjaiként és fogaskerekeiként a szépirodalmi kiadók lektori 
pozícióit megszálló nímandok dirigáltak, s persze ők vonítottak ekkor 
is egy jó nagyot, mert a klikkérdekeiket érte sérelem. 

– De hát akkor ki igazodott kihez? A farok csóválta a kutyát? 
– Hol a kutya csóválta a farkát, hol a farok a kutyát. Mindenesetre az 

1970-es évektől már színes volt a kultúrpolitika. A központi irányítás 
szétesett. Minden kiadó szemétdombján az éppen ott ülő kakas volt 
az úr. 

– Tehát önállóan dönthettek abban, hogy kit adjanak ki és milyen 
példányszámban? 

– Kevés kivétellel igen. Persze mindig voltak beszari alakok, akik ké-
tes esetekben igyekeztek egy felső jóváhagyással, egy végső ámennel 
lefedni magukat, nehogy esetleg megüssék a bokájukat. De a többség 
már rájött, hogy lazult a póráz. […] Nem sok esetet tud mondani, 
hogy menesztettek volna valakit. Alig voltak botrányok. Már csak 
azért sem, mert az irodalomnak már rég nem tulajdonítottak akkora 
jelentőséget, mint az ’50-es években. Fontosabb volt egy beatzenész, 
mint egy koszorús költő. Mint egy Illyés Gyula. Fontosabb volt a 
szilveszteri kabaré, mint egy művészfilm. Mint egy Jancsó Miklós. 

 – Akkor tehát csökkent a kockázat is. 
 – Engem sose zavart a kockázat. Mindig szerettem a veszélyzónák-

ban mozogni.  Mindig is az volt a véleményem, hogy mindenkinek 
annyi hatalma van, amennyit vállalni mer. A magam részéről én sosem 
ijedtem meg a felelősségtől. Tudtam élni azzal, hogy hatalmam van! 

– Mai ésszel is jó lelkiismerettel tud visszatekinteni azokra az 
időkre?  
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semre Szerdahelyi István. Amikor arra módom volt, csupa jó ügyet 
szolgáltam. A magyar irodalmat. A magyar kultúrát. Lelkifurdalásuk-
nak azoknak kellene lenniük, akik piszkos machinációkkal, aknamun-
kával kitúrtak engem a hatalomból. Ezzel nemcsak a szocializmus 
ügyének – arra ugyebár ők magasról tojtak! –, hanem Magyarország-
nak, a magyar népnek tettek rosszat. […] Amikor én azt mondtam, 
hogy bárki megjelenhetett, akkor azt mondtam, hogy a Rákosi-érával 
ellentétben már abszolút nem számított, hogy ki kinek a fia-borja, ki 
milyen származású, ki milyen világnézetű. Azt viszont nem állítottam, 
hogy az ízlés nem jelölt ki határokat. […] Vannak liberálisabb és 
diktatórikusabb időszakok. A Rákosi-korszakban például vitathatat-
lanul kialakult egy stílusdiktatúra. Népies-realisztikus stílust vártak el.  
A költészetben úgy kellett írni, mint Illyés Gyula, a prózában, mint Il-
lés Béla vagy Szabó Pál. Azok a szerkesztők, akik ennek az irányzatnak 
a képviselői voltak, 1957 környékén még mindig a helyükön voltak.  
S mint kísérletező kedvű, modernista szerzőt következetesen elzártak 
a publikálási lehetőségektől. […] Bárhova küldtem is a verseimet, 
ugyanazokba az ízléspreferenciákba ütköztem. 

– Tulajdonképpen ma se sokat változott a helyzet – hasonlítottam 
össze a hallottakat a saját tapasztalataimmal. Csak ma a posztmodern-
nek áll a zászló. És a realisták azok, akiknek kushadniuk kell. 

 – Az irodalmi dogmatizmus a későbbiek folyamán sokat enyhült. 
Akkoriban, a Kádár-korszaknak a konszolidálódott szakaszában, ami-
kor már nekem is meghatározó befolyásom volt a dolgok alakulására, 
szabad utat engedtünk a legkülönbözőbb törekvéseknek. Virágoz-
hatott minden virág! Nincs amiatt lelkifurdalásom, hogy bárkit is 
elnyomtunk volna. Az oly sokat emlegetett „támogatott-tűrt-tiltott” 
hármas csak egy legenda. Mindenki támogatott volt, vagy legalábbis 
tűrt. […]

– Az irodalomban már legalább tíz évvel a politikai rendszerváltás 
előtt átadták a hatalmat a kultúrpolitika irányítói. Ezt ön, aki közvet-
len közelről szemlélte a folyamatokat, vajon mivel magyarázza? 

 – Mondtam már magának, hogy Aczél elvtárs, a kultúrpolitika 
elsőszámú tótumfaktuma igen nagy spíler volt. Nem is volt ő igazi 
marxista. Inkább cionista. Egy zsidó, akinek csak arra kellett a mar-
xizmus, hogy kedvére meghamisíthassa. […] Ő már az 1970-es 
évek végén megneszelte, hogy az egész szocializmus úgy, ahogy van, 
össze fog omlani, nem bírja a gazdasági versenyt a kapitalizmussal, 
így, jóllehet addig teljes mellszélességgel a népies-realista irányzatot 
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Addig a főtanácsadója Pándi Pál, az én hajdani főnököm volt. Ekkor 
Ancsel Évát vette maga mellé. […] Mellette Aczél György teljesen 
elbizonytalanodott. Elengedte a gyeplőt, mire a kulturális káderek, 
még a pártközpontiak is, kezdtek szemérmetlenül átorientálódni, 
jobbra húzni. Rájöttek, hogy ez a túlélésük feltétele. […] Elszaba-
dult a pokol. Az Írószövetség egyre radikálisabban szembefordult a 
rendszerrel. […] Beindultak a szamizdat lapok, igaz, csak minimális 
példányszámban és elenyésző társadalmi befolyással. […] Néhány 
ellenzéki mind gyakrabban, mind nyíltabban zsidózott. Ezzel paralel 
feltámadt a zsidó öntudat is. Sose felejtem el, hogy a Kritikába egyszer 
bejött egy vadbarom, ma egyébként kiadóvezető a lelkem, és le sze-
retett volna közöltetni nálunk egy cikket, melynek az volt a lényege, 
hogy engedjék szabadon az antiszemita propagandát, hogy a zsidó 
propaganda is beindulhasson. […] Kirúgtam a pasit. Úgy, hogy a lába 
se érte a földet. De sajnos Heller Ágnes is mind többször hangoztatta, 
hogy az antiszemitizmus hasznos, mert egybetartja a zsidóságot. Én 
meg csak lestem, hova züllött a hajdani szerelmem. 

Szerdahelyi szerint ’56-ról nem született egyetlenegy épkézláb vers 
se, frázispuffogtató alkalmi verseket, elkent taknyokat közölnek az 
évfordulókra – jelentette ki. 

– Az én ’56-os költeményem, amit az események viharában, a tör-
téntekkel egy ritmusba kerülve, 1956. október végén vetettem papírra, 
viszont zseniális. Hallgassa csak! Ezt maga is meg kell hallja! Ha nem 
süket, meg fogja hallani!*2 

– Ön fegyveresen is küzdött 1956-ban? – léptem tovább.

*2 Lila lombok alatt rohanunk, / egyedül ez az út a forradalom, / ez az út, hol a tömeg 
árad, / s útjába állni nincs hatalom; 

… s ha vörös lobogók vásznát / égeti e gyönyörű őrült ősz, / s az ötágú pléhcsillag 
/ mind leszakad, te ne rémüldözz, 

libegő röpcédulák alatt, / egyedül ez az út a forradalom, / hol a leszakadt emele-
teken / ott lógnak a képek a falakon, 

kizuhan a zongora az útra, / égő tank menekül, leszalad / az aluljárólépcsőn – / s 
rohan a tömeg, lila lombok alatt, 

a betört kirakatra vigyáz, / koszos, izzad a honszeretettől, / s ingyen kenyeret 
hajigál / a népnek a nép a szekerekről; 

sose bánd, ha a pléhcsillag / lezuhan a falról, ha a veszte / az ára, hogy újra fényes 
/ legyen az a csillagos eszme: 

mindenkinek egyformán! – / útjába állni nincs hatalom, / rohan a tömeg át a 
városon, /lobogó gyertyák, forradalom. 
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szonhárom éves vén csont! […] Tizenöt-tizenhat éves srácok fogtak 
pisztolyt, ők hajigáltak Molotov-koktélokat, feküdtek a tankok elé. 
Nekik még volt vér a pucájukban.

– Szóval akkor „csak” a vers eszközével harcolt az eszményeiért? 
– Nem egészen. Például 1956. október 21-én, az alakuló ülésen én 

voltam az elnöke a Március 15-e Körnek, ami főként a politikusabb 
Petőfi-kör tagokból verbuválódott. De aztán faképnél hagytam őket, 
mert egy csürhe banda volt. Az alakuló ülésünkön a követeléseinket 
kellett volna megfogalmaznunk. Ehelyett összevissza üvöltöztek, a 
sérelmeiket szajkózták, tüntetést követeltek. A forradalom kitöré-
sekor, október 23-án már nem is velük, hanem külön mentem ki a 
Bem-szoborhoz. […] Tagja voltam viszont a Bölcsészkari Forradalmi 
Bizottságnak, s bekapcsolódtam a Kuczka Péter-féle Országos Nem-
zeti Bizottmány tevékenységébe is. Emlékszem, Miskolcra küldtek ki 
bennünket szervezkedni a későbbi feleségemmel, Passuth Krisztiná-
val, de elaludtunk, így végül mást bíztak meg helyettünk, akit később 
fel is akasztottak. […] 

– Mit csináltam még ’56-ban? Lássuk csak! – gondolkodott el Szer-
dahelyi István, mintha csak megakadt volna egy kérdőív kitöltése köz-
ben. – Lapot alapítottunk, amiből persze egyetlen szám se jelent meg, 
mert az események elsodorták. […] Az utcai gyűjtőládákból pénzt 
osztottunk a halottak hozzátartozóinak. Röpcédulát gyártottunk, 
melyben felszólítottuk Nagy Imrét, hogy nyilatkozzon, hogy amikor 
a statáriumot kihirdette, akkor az ávósok fogságában volt. […] Ennyi 
jut eszembe. Ennyi talán elég is lesz forradalmi hőstettnek, főleg, ha 
figyelembe vesszük, hogy 1956 mindössze két hétig tartott. […]

Szerdahelyi regénye, a Golyónyomok, amely 1940-től indul és 
1989-cel végződik, a könyv fülszövegén összegez: „Abszurdum az 
egész. Éljen a kommunista Nagy Imre, de vesszen minden kommu-
nista. Éljen az ötvenhatos forradalom, ahol minden párt szocialista 
programot hirdetett, az üzemeket munkástanácsok irányították, és 
mindenki semlegességet akart. De vesszen a szocializmus, kerülje-
nek az üzemek magánkézbe, s az ország csatlakozzon a NATO-hoz.  
A nálunk egy nemzedékkel fiatalabbaktól nem tellett ki egy forrada-
lom. Hát ellopják a miénket, az ötvenhatost.” […]

– Ott tartottunk, hogy miért lépett be a Pártba? (Amit H. Á. felrótt 
Önnek.) 

– A fennálló hatalmat azért fogadtam el, mert úgy láttam, alapja 
lehet a jövőbe vezető változásoknak. A politikában a különböző 
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alkudni, ha úgy tetszik. Ne feledje, hogy Kádár alatt a Rákosi-érához 
képest határozottan javult a helyzet! Már nem kellett félni. Az élet-
színvonal emelkedett. Ezt nem csak én értékeltem. Tízmilliónyian 
értékeltük. Ezért váltottam ki a piros tagkönyvecskémet.

 – Aki felrótta, azt én leírtam. Agyalágyultakkal nem tartok kap-
csolatot. […] Az agyalágyult többek között azért is agyalágyult, 
mert még azt se fogta fel, hogy az, amit akkoriban Pártnak neveztek, 
valójában Állam volt. Állami feladatokat látott el. Államként szolgálta 
a társadalmat. A rendet. A biztonságot. A közjót. A császári Kínában 
mindent áthatott a hivatalviselés, a közszolgálat ethosza. A hivatal-
nokok, érdemük szerint, úgy jutottak feljebb és feljebb a ranglétrán, 
ahogy tették le egymás után a vizsgákat. Az én szemléletem is ilyen 
volt. Egyre többet adok? Egyre magasabbra jutok. Egyre magasabbra 
jutok? Egyre többet adok. […]

– Azzal, hogy az Irodalomtörténeti Intézetbe kerültem, nem szűn-
tem meg a Világirodalmi lexikon felelős szerkesztőjének lenni, köszön-
hetően annak, hogy Király István főszerkesztő teljes mellszélességgel 
kiállt mellettem, világossá tette, hogy vagy velem dolgozhat tovább, 
vagy lemond. Minden szempontból jól jártam. Ezután már nem 
munkaköri kötelességemként szerkesztettem a Világirodalmi lexikont, 
hanem megbízási szerződést kötöttek velem, csinos honoráriummal. 
Nekem nem minden a pénz. Mint ahogy nem minden a nő se. De 
pénz is, nő is, jó, ha van. 

– Az ember azt gondolná, hogy egy lexikon szerkesztése meglehe-
tősen fárasztó feladat. Kiszívja az ember összes energiáját. 

– Az én erőmből még arra is futotta, hogy a bölcsészkar esztétika 
tanszékén is tanítsak. Emellett megjelent számos cikkem, tanulmá-
nyom. Bírtam az iramot. […] Az egyik nap aztán odajött hozzám 
egy, a párthierarchiában igen magas pozícióban lévő jóakaróm, s 
fennhangon elújságolta: – Fiam! Én nagy embert csináltam belőled! 
Csak még azt nem tudom, hogy mit. […] Kiderült, hogy Aczél elvtárs 
leinformált, nyilván valami bizalmi állásra szemelt ki. Ezután nem 
sokkal Pándi Pál behívatott a Kritikába. Felajánlotta a főszerkesztő-
helyettesi posztot. Gondolkodás nélkül igent mondtam. Ekkor lett 
belőlem vezető káder.  

– Könnyen beletanult az új funkciójába? 
– Mi az hogy! Nekem a seggem okosabb, mint másoknak a feje! 

Ne vihogjon, mert tényleg okosabb! […] A lapot gyakorlatilag 
én szerkesztettem a Pándi által megadott keretek között. Az úgy-
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pártközpontba, jártam a szerkesztőségi értekezletekre. Hamarosan 
bevontak a pártközponti munkákba is, olyasmikbe, hogy dolgozzunk 
ki ideológiai irányelveket a Párt számára. Tehát a pártközpont külső 
munkatársa lettem. […] Az 1970-es évek végén aztán megint léptem 
egyet előre a ranglétrán. Amikor Pándi Pált átvitték a Népszabadság 
szerkesztőbizottságába a kultúrrovat vezetőjének, kineveztek a Kri-
tika főszerkesztőjévé. […] Maga, ifjú barátném, el se tudja képzelni, 
micsoda rang volt ez! Elég, ha csak annyit mondok, hogy még mikor 
csak főszerkesztő-helyettes voltam a Kritikánál és át akartak csábítani 
a Művelődési Minisztériumhoz államtitkárnak, azzal utasítottam visz-
sza az ajánlatot, hogy: – Ne nevettessétek ki magatokat! […] Ők meg 
mentegetőzésre kényszerültek, s azt mondták, hogy gondolták, hogy 
nem megyek át alacsonyabb beosztásba. Az irányításom alatt lévő 
Kritikában hatalmas vitákat rendeztünk. Arról magának is hallania 
kellett, hogy volt egy olyan kiemelkedően nagy jelentőségű, össz-
társadalmi hatású vitánk, hogy áru-e a kultúra. A legtöbb nagyágyú, 
akit megszólaltattunk, azt mondta: nem. Nem áru! Én magam is úgy 
foglaltam állást, hogy a gazdasági szempontok a művelődéspolitikai 
szempontoknak szigorúan alárendelten s csak az utóbbiak érdekében 
működhetnek. Más szóval: a szocializmus attól szocializmus, hogy a 
kulturális termékek átlagárait a széles néptömegek számára elérhető 
módon állapítja meg. […] Szokott maga könyveket vásárolni? 

 – Egyre kevésbé. Túl drágák. 
 – No, erről beszélek! Akkor egy segédmunkás is halomra vásárol-

hatta a könyveket, már amennyiben erre, és nem a kocsmázásra volt 
igénye. […]

– A szolgálati autómat kizárólag hivatalos célra használtam, ma-
gáncélra soha. Sosem tettem be a lábamat a pártüdülőbe. Senkivel 
se kerestem a kapcsolatot a fejesek közül. Mindig a titkárnőkkel és a 
sofőrökkel ebédeltem. Így aztán, mivel a titkárnők mindent tudnak, 
pontos információim voltak arról, hogy Kádár milyen beteg, hogy 
öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják. Ez fölvillanyozott! Hogy 
meglegyintett-e a változások előszele? Az újságommal a kezemben a 
változás én magam voltam! […]  

– Az Új Fórummal, ami 1989. május 1-jével indult, megcsináltam a 
világ legjobb lapját! A legfontosabb az volt, hogy az embereimet fana-
tizáljam. A jogelődünk, a megszüntetett pártlap összes munkatársát 
átvettem, és a nevükben rögtön függetlenségi nyilatkozatot tettem. 
Azt mondtam nekik, hogy eddig, mint rabszolgák dolgoztak, de a 
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véleményemet. Az összes vitás kérdést szavazással fogjuk eldönteni, s 
ha alulmaradok, lehet, hogy hülyéknek, barmoknak fogom lehordani 
őket, de alávetem magam a többség akaratának. […] Az újságíró 
kollegáim meg is hálálták a bizalmamat. Azokban a forrongó időkben, 
amikor gombamód alakultak a pártok, az ilyen-olyan világmegváltó 
csoportosulások, elmentek minden párt vezető értelmiségijeihez, 
meginterjúvolták őket, mit akarnak, és természetesen megszólaltat-
ták a Párt valamennyi frakcióját is, úgyhogy hű képét tudtuk adni a 
párhuzamosan zajló változásoknak. […] Tudja, néha elgondolom, 
hogy mi lett volna, ha akkoriban kineveznek a Népszabadság élére. 
Nem a bárgyú önfeladást képviseltem volna, azt elhiheti. De nem ám! 
Olyan debattőr lapot csináltam volna belőle, hogy csak na! Lelep-
leztem volna, hogy azok, akik most a legnagyobb antikommunisták, 
egytől egyig ávósok kölykei. […] A Pártban közben mindenki el-
kezdte sütögetni a maga pecsenyéjét. Kaméleonhoz méltó színváltási 
gyakorlatokat végeztek, hogy átmentsék magukat. Tudvalevő, hogy 
nem más, mint a kommunista elit döntötte meg a saját egyeduralmát, 
csakhogy kapitalistává lehessen, vagy legalábbis a kapitalizmust újra 
meghonosító politikai elitbe tartozhasson. […] 

– Eljött 1989 novembere. A puccskongresszus alatt, a Magyar 
Szocialista Párt megalakításával egyidejűleg határozatot hoztak az 
Új Fórum ügyében. Kimondták, hogy az Új Fórum az újonnan meg-
alakult párt központi lapja, s hogy én maradtam a főszerkesztő. […] 
Hamarosan azonban szálka lettem az átállók szemében. Nem voltam 
ugyanis hajlandó az Új Fórumot szembeállítani a megmaradt Magyar 
Szocialista Munkáspárttal, azokkal, akik a kocka fordultán nem tagad-
ták meg rögtön a meggyőződésüket. Elmentünk az ő alakuló kong-
resszusukra is. Interjút csináltam Grósz Károllyal. A teoretikusaikat 
is megszólaltattuk. […] 

– 1990 májusában, az MSZP II. kongresszusa alkalmából utoljára 
megjelent lapszámunkban elbúcsúztunk az olvasóinktól. Én meg 
odamentem az elnöklő Horn Gyulához, és odavágtam neki a tag-
könyvemet. – Egy igazi Sztálint még csak szolgálna az ember, de egy 
zseb-Sztálint nem! – mondtam, és sarkon fordultam. […] Egyébként 
az elnökség javaslata ellenére a kongresszus nem szavazta meg a lap 
megszüntetését. […]

– Egy esztétától mindent elvehetnek, csak az ízlését nem! – tudtam 
meg Szerdahelyi Istvántól. […]

– Szóval úgy érzi, hogy ön, a marxista esztéták közül az egyik […]?
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legyen az, hogy a legelkötelezettebb […]. Nem is a rendszerváltásba 
bukott bele, hanem Esterházy Péterbe?  

– Tulajdonképpen igen. Ha egy görög tragédiának fogjuk föl az 
életemet, akkor ez volt „a tragikai vétség”. Akkor kezdtek el engem ki-
rekeszteni az irodalmi életből, még jóval a rendszerváltás előtt, amikor 
írtam egy cikket ez ellen az egész álmodernkedés ellen, A posztmodern 
stílusdiktatúra felé* címen. Hatalmasat szólt! […] Megírtam, hogy 
ezek a posztmodernnel takarózó percemberkék szélhámosok, jelen-
téktelen nímandok, az egész posztmodern egy oltári nagy blöff, az a 
kritikusi banda pedig, amely általuk kapaszkodott föl az uborkafára, 
szűk látókörű, csak a német irodalomelmélet egy igen kis szegmensé-
re van némi rálátása, francia és angolszász irodalomelméleti műveket 
pedig még csak a kezükbe se vettek. […]

– A tragikomikus az egészben az, hogy ők, akik arról nyavalyogtak, 
hogy a marxizmus egyeduralomra tör és lesöpör mindenkit, aki nem 
a híve, most ugyanúgy az „egy igaz eszme” papjainak esküdtek fel, s 
ugyanúgy üldözik az eretnekeket. Valójában arról van szó, hogy a 
személyes érvényesülésükre használták fel a posztmodern hadovázást. 
Amióta pedig ezt elérték, foggal-körömmel ragaszkodnak hozzá. 

– Nem bánta meg, hogy nem csatlakozott hozzájuk? Elvégre nem 
ön lett volna az egyetlen, aki a marxizmusát egy divatosabb irányzatra 
cserélve átáll a győztesekhez.

– Túl jó ahhoz az ízlésem és túl rossz a gyomrom, hogy a szolgála-
tukba álljak. Maradok a saját álláspontomnál, még ha ennek az is az 
ára, hogy engem mint „kultúrávóst” emlegetnek a hatalomra jutott 
posztmodern szerzők és készséges lakájaik. […]

 Szerdahelyi A még létező kapitalizmus: fogalmi elemzés (2007) című 
könyve „A piacgazdaság mint a kapitalizmus álneve” című fejezetben 
ekként magyaráz: „Ha a piacgazdaság fogalom különféle értelmezéseit 
áttekintjük, a sort a posztkommunista politikai osztály retorikájával 
kell kezdenünk, amely egyebet se tesz, mint litániaszövegként hajto-
gatja a piacgazdaság varázsigéjét, s folyton azt firtatja, mi áll összhang-
ban a piacgazdálkodással, és mi ellentétes vele. Ennek nyilvánvaló oka 
az, hogy a kapitalizmus szó használata ugyanolyan ildomtalanná vált, 
mint – mondjuk – a „bugyi”, amely helyett jobb társaságban „női alsó 

* Valójában „A neoavantgardista stílusdiktatúra esélyei” című cikkről van szó, amely 
a Népszabadság 1984. január 14-i számában jelent meg – a szerk. megj.
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ne valami mellett, hogy az a kapitalizmus érdekében áll, igen kevés 
megértésre találna a néptömegek körében. A kapitalizmusról ugyanis 
köztudott, hogy olyasvalami, ami a kapitalistáké. Amennyiben viszont 
a piacgazdaság érdekeire hivatkozik, mindenki bólogatni fog. Mert ha 
nem is tudható, miről beszél, annyi világos, hogy a piactalan gazdaság 
jelszavát még egyetlen társadalmi mozgalom plakátjai se hirdették 
meg, következésképpen a piacgazdaság valami általánosan elfogadott 
dolog lehet, olyasmi, mint a tiszta erkölcs vagy a keresztényi szeretet.” 

Ezen könyve tanúbizonysága szerint Szerdahelyi Istvánnak az a 
véleménye, hogy az 1980-as évek végétől Kelet-Európa – így Magyar-
ország – történetét már sokkal inkább Washingtonban, a Világbank 
és a Nemzetközi Valutaalap irodáiban írták, mintsem Moszkvában, 
mivel a szocialista káderek dilettantizmusa oda vezetett, hogy lakos-
ságuk életszínvonalát csak nyugati kölcsönökkel tudták fenntartani. 
A szocializmus belebukott az adósságcsapdába. Alkalmazkodnunk 
kellett a Nemzetközi Valutaalap utasításaihoz, melyek a neoliberális 
gazdaságpolitika kísérleti terepévé tették a régiót, a honi közgazdász 
szakma készséges asszisztenciája mellett.  

Visszaemlékeztem, hogy Szerdahelyi István az egyik első találko-
zásunkkor önmeghatározásként ezt emelte ki magáról: 

– Kommunista vagyok. Jobban, mint valaha. Hiszek abban, hogy 
egyszer még eljön egy olyan társadalom, mely nem a formális, hanem 
a valódi egyenlőségen alapul. […] A szerző ellenvetéseire reagálva 
pedig ezt mondotta:

– A Szovjetunió sok mindenre bizonyíték, de arra nem, amit maga 
sugallni akar – tromfolt le Szerdahelyi. – Az, hogy ott, egy félfeu-
dális, ázsiai tunyaságú birodalomban elrontották, semmit se mond 
a kommunizmus megvalósíthatóságára nézvést. Amerikában kell 
megpróbálni! Ott lennének meg a feltételek. 

A sosem létezett szocializmus (2005) című művéből is ki-kisejlik 
ez a meggyőződés. A könyv – amelynek fő mondanivalója az, hogy 
a létezett szocializmusnak azért kellett elbuknia, mert a félművelt, 
dilettáns káderarisztokrácia háttérbe szorította az értelmiségi elitet, 
s ebből adódóan szellemiekben egyre behozhatatlanabbul leszakad-
tunk a Nyugattól – azzal zárul, hogy a szocializmus vagy egyetemesen 
érvényre jut, és a föld minden térségére kiterjed, beleértve a világ 
legfejlettebb tőkés országait is, vagy nem következik el soha. Jövője 
tehát az Egyesült Államokban dől el.

*
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– Manapság mindig Klebelsberg Kunót veszik elő, mint nagy 
kultúrpolitikust! És mi? Mi, akik a szocialista időkben „művelt né-
pet” csináltunk félanalfabétákból, mi hol vagyunk? Mi sose látott 
mértékben dotáltuk a kultúrát. Mi invesztáltunk bele. Ott volt Kádár 
János, aki személy szerint nem túl sokat fogyasztott az emberiség 
kultúrjavaiból, de megértette, hogy a kultúra nemcsak a társadalmi 
szervezettség öntőformája, hanem húzóágazat. Ahány film akkor 
készült! Ahány könyv akkor megjelent – akár százezres példány-
számban! Mi nem kultúrszennyet zúdítottunk a jónépre. Mi nem 
konzumidiótákat akartunk kinevelni. […] Én már akkor, kortárs-
ként megjósoltam, hogy az Aczél-korszak a magyar kultúra egyik 
aranykorának fog számítani. Ebben az aranykorban, a rendszer egyik 
működtetőjeként, én is benne voltam, és ezt nemhogy nem tagadom, 
de büszke vagyok rá! Ha pedig hagytak volna még jobban kiteljesedni, 
akkor még többet tehettem volna akár Magyarországért, akár a szo-
cializmusért, akár a kiművelt emberfőkért. Az én életemnek az volt a 
tragédiája, hogy túl okos voltam. Le tudtam iskolázni, porig tudtam 
alázni az összes ellenfelemet. Állandóan szembesítettem őket azzal, 
hogy milyen hülyék és milyen elvtelenek. Rettegtek tőlem. Aztán 
összefogtak ellenem és kitörték a nyakamat. 

– Hetvenvalahányéves fejjel már csak egyet szeretnék megérni. 
Nem. Nem azt, hogy ott lehessek az unokáim lakodalmán. Mi a fran-
cot keresnék én az unokáim lakodalmán? Mi dolgom lenne nekem 
ott? […] Hanem azt szeretném még megérni, ezért szedek marok-
számra gyógyszereket, vállalok sugárkezeléseket, hogy azok, akik a 
korszerűtlenség jelszavával lebunkósbotoztak engem, kitessékeltek 
a kultúrpolitika centrumából, a nagybetűs Hatalom közelségéből, 
ugyanolyan sorsra jussanak, mint én. Ők is legyenek korszerűtlenek 
az utánuk jövők szemében. Az új nemzedék már ne nyelje le a békát. 
Az ő idegen szavakkal áltudományoskodó és értelmetlenné nyo-
morított tolvajnyelvüket. Posztmodern hadovájukat. Tartsa annak, 
ami! Bezápult, ódonságban az Ómagyar Mária-siralommal vetekedő 
„nyelvemlék”-nek. Ha ez bekövetkezne, akkor nem hiába éltem. Ak-
kor nem hiába küzdöttem. 
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A bolygóméretű hasadás

Haris Golemis beszélgetése John Bellamy Fosterrel

Haris Golemis: Ön úttörő cikkével, a „Marx’s Theory of Metabolic 
Rift”-tel (Az anyagcserefolyamat megszakadásának marxi elmélete) 
megkérdőjelezte azt az akkoriban még a nem dogmatikus marxisták 
körében is uralkodó felfogást, hogy a kapitalista gazdasági növekedés 
természetre gyakorolt hatása nem foglalkoztatta Marxot. El tudná 
röviden magyarázni a tézisét? 

John Bellamy Foster: A „Marx’s Theory of Metabolic Rift”-ben1 
amellett érveltem, hogy annak a –  baloldalon széles körben elterjedt 
– nézetnek, miszerint Marx a természet feletti uralom egyfajta pro-
métheuszi (szélsőségesen termelésközpontú) felfogását tette volna 
magáévá, figyelmen kívül hagyva  a termelés természeti korlátait, és 
általánosságban az ökológiai ellentmondásokat – legfeljebb néha-
néha fordítva némi figyelmet rájuk –, ellentmond Marx elmélete a 
természettel való anyagcsere megszakadásáról, amely kulcsszerepet 
játszik a kapitalizmusról adott elemzésében. Marx a német kémikus, 
Justus Liebig a természet kirablásáról szóló teóriájára építette a maga 
elemzését, mely szerint a modern ipari társadalomban a tápanyagokat 
szisztematikusan kiveszik a talajból, és száz vagy akár ezer mérföldek-
re elszállítják, az élet új, városi centrumaiba, s ezáltal ezek az anyagok, 
ahelyett, hogy visszakerülnének a talajba, a városokat szennyezik el. 
Marx erre alapozva felépítette a kapitalizmus ökológiai kritikáját, 
amely a társadalmi anyagcserefolyamat fogalmában gyökeredzett: ez 
a fogalom az emberi társadalom természethez való viszonyát jelenti, 
amely a termelésen át valósul meg. A kapitalizmus megszakítja ezt 
az anyagcsere-folyamatot, „begyógyíthatatlan hasadást” teremtve 
„a társadalmi anyagcsere, maga az élet, a természeti törvények által 
megszabott kölcsönhatás folyamatában”. Marx számára a munka és 
a termelési folyamat nem jelent egyebet, mint az emberiség és a ter-
mészet egyetemes anyagcsere-folyamata között közvetítő társadalmi 
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nedett közvetítéssé válik, amely megszakítja az ember és a természet 
közötti anyagcsere-folyamatot, amelyet azután helyre kell állítani a 
szocializmusban – azért, mert ez magának az életnek egy örök köve-
telménye. E fogalmak segítségével Marx kidolgozott egy elképzelést 
a fenntarthatóságról, amellett érvelve, hogy senkinek, a világ összes 
emberének sem lehet tulajdona a Föld – hanem az embereknek mint 
„jó gazdáknak” kell megőrizniük a „jövendő emberi nemzedékek 
lánca számára”. Magát a szocializmust Marx úgy definiálja A tőke III. 
kötetében, mint a természet és a társadalom közötti anyagcserének 
a társult termelők által való racionális szabályozását, az energia meg-
őrzése és az emberi fejlődés előmozdítása céljából. 

Röviden: Marxnak a politikai gazdaságtanon gyakorolt kritikája 
elvezet a kapitalizmus valaha kidolgozott legmélyebb ökológiai 
kritikájához, mivel egybeépül a kapitalista termelésről adott átfogó 
elemzésével és megteremti az elméleti alapokat a jövő magasabb 
rendű társadalma megteremtéséhez. A későbbi, Marx után született 
tudományos ökológia, beleértve az ökoszisztéma fogalmát, felépíthe-
tő ugyanezen az elméleti alapon, úgy, hogy az anyagcsere-folyamat 
fogalma elvezet a rendszerek ökológiájához.  

Engem meglepett, mekkora megvilágító ereje van Marx elemzé-
sének ebben a vonatkozásban, s hogy milyen mélyen megértette a 
természettudományokat, ez pedig arra késztetett, hogy újragondoljam 
Marx egész életművét. Hogyan dolgozhatott ki Marx egy ilyen beható 
ökológiai kritikát? A válasz Marx materializmusában rejlik, amely 
sokkal mélyebbre ment, mint azt a legtöbb marxista teoretikus ész-
revette. Ez azután visszavezetett Marx munkásságának a voltaképpeni 
kezdeteihez, vissza egészen Epikuroszról, az antikvitás legnagyobb 
materialista gondolkodójáról írott doktori téziséhez – elvezetett 
oda, hogy elemezzem azt, ahogy ebből a kiindulópontból kifejlődött 
Marx materialista-ökológiai felfogása, beleértve viszonyát az olyan 
gondolkodókhoz, mint Liebig és Darwin. Marx gondolatvilágnak 
eme újraértelmezése nyomán született meg 2000-ben megjelent 
könyvem, a Marx’s Ecology: Materialism and Nature (Marx ökológiája: 
materializmus és természet).2 

Haris Golemis: Egy 2020. márciusi, Faroque Chowdhurynak adott 
interjújában (Monthly Review Online, 2020. ápr. 1.),3 azt mondta, 
hogy David Harvey kritikus volt a The Vulnerable Planet (A sérülékeny 
bolygó) című könyvében bemutatott elméleti sémával szemben.4 
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ledtek egymáshoz? 

John Bellamy Foster: David Harvey kiváló marxista teoretikus, és 
széleskörű munkássága mindig jól megvilágítja a dolgokat, ráadásul 
ezeket a rá jellemző sajátos eleganciával tudja bemutatni.  Nagyjából 
az elmúlt évtizedben közelebb került – különösen The Enigma of 
Capital című könyvében (2011)5 – ahhoz a fajta marxista gazdasági 
elemzéshez, amelynek az úttörője a Monthly Review volt, ahhoz az 
elemzéshez, mely arra a problémára fókuszál: hogyan tudja „elnyelni” 
a gazdaság a többlettőkét a monopol-finánctőke korában? Úgyhogy 
elemzésünk egy sor helyen átfedésben van. 

Azonban Harvey és köztem régóta fontos különbségek vannak 
abban a vonatkozásban, ahogyan a bolygó ökológiai válságát látjuk, 
és a marxista elmélet szerepét ennek az elemzésében.  Az 1990-es 
években Harvey tagadta az átfogó környezeti problémák súlyossá-
gát, válaszolva a The Vulnerable Planet című 1994-es könyvemre.  
Justice, Nature, the Geography of Difference című 1996-os művében6 
úgy érvelt, hogy „a legrosszabb lenne, amit tehetünk, ha nekifogunk  
úgy átalakítani környezetünket,  hogy az életet még kényelmetle-
nebbé, nem pedig inkább kényelmessé tesszük saját fajunk számára, 
miközben persze látnunk kell, hogy annak amit teszünk,  pozitív és 
negatív következményei vannak  a többi élő fajokra nézve”. Ilyen 
higgadt módon fogalmazva, de elveti a könyvem érvelését, amely 
szerint a Föld mint ökoszisztéma biogeokémiai ciklusait megzavar-
ták a kapitalista termelés egyre növekvő méretei. Harvey erőteljesen 
kritizálja az összes olyan elképzeléseket, melyek szerint a kapitalista 
fejlődés következtében a „környezet elpusztítása küszöbön áll”, azt 
állítva, hogy az ilyen nézetekkel szembeállíthatók az olyan jobbol-
dali kritikák, amelyek szerint az emberiség létfeltételei folyamatosan 
javulnak. 

Egyik vitánkban, amely a Monthly Review-ban zajlott 1998 áprili-
sában,7 Harvey kijelentette, hogy az 1992-es „Warning to Humanity” 
(„Figyelmeztetés az emberiségnek”) című kiáltvány, amely a klíma-
változás veszélyeire összpontosított és több mint 1500-an írták alá a 
világ tudósai közül (köztük az élő Nobel-díjasok több mint a fele), 
„minden ponton éppen olyan problematikus volt mint az az irodalom 
(a klímaváltozás tagadóié és a környezetvédelem-elleneseké, mint 
amilyen Julian Simon és Greg Easterbrook), amellyel vitatkoznak”. 
Harvey ragaszkodott hozzá, hogy a marxista felfogás meg kellene 
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rikának, mely szerint „közeledünk valamiféle »végső határhoz«, hogy 
az ökológiai katasztrófa küszöbön áll, vagy hogy közel állunk a Föld 
bolygó lerombolásához”.  Egész felfogása ebben az időben arra futott 
ki, hogy lebecsülje és nem kis mértékben tagadja is a bolygóméretű 
ökológiai vészhelyzetet – állítólag marxista alapokon. 

Több évtizedet vett igénybe ugyan, de mostanra Harvey felismerte 
a környezeti problémákat, és elismerte elemzésének hiányosságait 
ebben a vonatkozásban. Anti-Capitalist Chronicles-jében bejelenti, 
hogy egy, a National Oceanic and Atmospheric Adiministrationtől 
(NOAA) származó grafikon – az a fajta grafikon, amely évtizedek óta 
adott jelzéseket a Mauna Loa obszervatórium adatai alapján, de ez-
úttal azt mutatta, hogy a karbonkoncentráció a légkörben egészében 
400 milliomodra emelkedett (2013-ra) – végül meggyőzte őt, hogy a 
klímaváltozás valóban olyan komoly dolog, ahogy azt a tudományos 
konszenzus régóta állította. A kérdés az: miért tartott olyan sokáig, 
hogy Harvey megértse az ökológiai katasztrófa veszélyét a maga 
teljességében, annak ellenére, hogy a történelmi materializmus pers-
pektívájából indult ki? Erre a kérdésre válaszolva Harvey hosszasan 
taglalta, hogy hogyan vezette őt félre az, hogy túlságosan a baloldal 
ökológiai retorikájának bizonyos gyengeségeire koncentrált. 2020-
ban azt mondta, hogy a NOAA grafikonja volt az – megmutatva azt 
a sebességet, amellyel a Föld ökoszisztémájában 300-ról 400-ra ment 
fel a légkörben a karbonkoncentráció – „ami mindent megváltoztatott 
világképemben. A klímaváltozást korábban normál technológiával 
és észszerű beavatkozásokkal kezelhetőnek gondoltam, ám később 
felismertem, hogy radikálisan át kell alakítanunk egész gondolko-
dásmódunkat.”

De még eme megnyilatkozással együtt is a The Anti-Capitalist 
Chronicles-ben8 inkább az ökomodernizációs perspektívák felé hajlik, 
afelé az elképzelés felé, hogy a technológia – a szén-dioxid meg-
kötésével – meg fog menteni bennünket: kiveszi a szén-dioxidot a 
levegőből és visszajuttatja a talajba. Az a tény, hogy ilyen technológia 
nem létezik a szükséges méretekben, azonkívül alkalmazása felveti a 
maga saját, nagyon súlyos problémáit, nem kap helyet elemzésében. 
Egyszerűen meg sem próbálja a problémát ökológiai marxista fogal-
makban, mint a „katasztrófa vagy forradalom” problémáját felvetni. 

Haris Golemis: Ugyanebben az interjúban azt mondja, hogy „hirte-
len könnyebbé vált elképzelni a kapitalizmus végét, mint a világ végét, 
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azon, hogy megfordítja Jameson híres mondását? Igaz, hogy azoknak 
a radikális baloldali értelmiségieknek és aktivistáknak a száma, akik 
hiszik, hogy a kapitalizmus nem a történelem vége, számottevően 
megnövekedett. Azonban az uralkodó osztályok arra használják a 
pandémiát, hogy elrejtsék ezt az igazságot, úgy tüntetve fel a vírust, 
mint külső veszélyt, s tekintettel a főáramú média hatalmára az embe-
rek agya felett, attól tartok, hogy a TINA („There is No Alternative”) 
narratívája még mindig uralkodik a közvéleményen. Örülnék, ha meg 
tudna győzni arról, hogy tévedek. 

John Bellamy Foster: Emlékezzen vissza rá, hogy Frederic Jameson 
állítása a New Left Review-ben (2003. március–április) így hangzott: 
„Valaki egyszer azt mondta, hogy könnyebb elképzelni a világ végét, 
mint a kapitalizmus végét.”9 Jóval előtte már tudtam arról, hogy tőle 
származik ez a mondás, általában pontosan ugyanezt a mondatot 
használtuk újra és újra az Oregon Universityn tartott környezeti 
szociológia oktatási programjainkon, a diszkussziókban és vitákban, 
amelyeken részt vettek többen azok közül, akik ma már a világ vezető 
környezeti szociológusai közé tartoznak, és akik Oregonba jöttek 
tanulni, elsődlegesen azért, hogy marxista ökológiával foglalkozza-
nak. Ténylegesen én magam pontosan ugyanezt a megfogalmazást 
használtam korábban, a század első éveiben általam tartott beszél-
getéseken, habár rendszerint csak a beszélgetés utáni kérdésekre 
válaszolva, inkább egyfajta riposztként, hogy elgondolkoztassam a 
közönséget – éppen úgy, ahogyan sokszor, ironikusan, felhoztuk ezt 
a környezeti szociológiáról tartott szemináriumi vitáinkon is. 

Annak, hogy az a nézet, miszerint „könnyebb a világ végét elkép-
zelni, mint a kapitalizmus végét” ebben az időben ilyen kerülőúton 
bekerült a mi vitáinkba, az volt az oka, hogy részben megragadja a 
mai ökológiai helyzetet és a disztópiás tudatosságot, amely annyira 
áthatja az ifjúságot – bár ez a mondat, amikor nem helyezzük konkrét 
történelmi kontextusba, alkalmas arra, hogy egy negatív, akár defe-
tista felfogást reprezentáljanak vele. A probléma szorosan összefügg 
azzal, amit Derick Jensen és Aric McBay a What We Leave Behind 
c. könyvükben „a valóságos és a nem valóságos megfordításának” 
neveznek, miszerint „a világ végétől kevésbé kell félni, mint az ipari 
kapitalizmus végétől”.10 Ha azonban egy ilyen felfogást bemutatnánk, 
akkor ezt úgy kellene tennünk, hogy egyfajta forradalmi ökológiai 
tudatosságot generáljunk vele, nem pedig elismerve, hogy minden 
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ideológiával és általában az elfogadott nézetekkel. 
Ez olyan fontos része volt a környezetről szóló átfogó diszkusszi-

ónknak, hogy amikor megtudtam, hogy ez a mondás nyomtatásban 
először Jameson tollából jelent meg, aki azzal vezette be, hogy „valaki 
ezt mondta”, akkor azt gondoltam, hogy ez valamiképpen a mi saját 
vitáinkból származik. Ma már úgy gondolom, hogy közvetetten tőle 
vettük, valószínűleg Cade Jameson, Fredric Jameson fia közvetíté-
sével, aki maga is egy nagy környezetvédő szociológus, aki jelenleg 
Hawaiin tanít, és részese volt az Oregoni Egyetemen tartott progra-
munknak. Cade lehetett az, aki, ismerve apja munkásságát, behozta 
ezt a mondást a mi vitáinkba. De nem vagyok benne biztos.  

A lényeg azonban nem az, hogy hiányzik a tudatosság arról, hogy 
a kapitalizmus lerombolja a bolygót, mely az emberiség biztos 
otthona lehetne, a lényeg az, hogy változtassunk ezen a helyzeten. 
Amikor megfordítottam a híres Jameson-mondást, kijelentve: „hir-
telen könnyebbé vált elképzelni a kapitalizmus végét, mint a világ 
végét”, akkor arra a tényre mutattam rá, hogy a Covid-19-járvány, 
amely tetézte a klímaváltozás okozta problémákat, fenyegetővé vált 
a rendszer ideológiai hegemóniájára, mert látványosan demonstrálta, 
hogy ökológiai-járványügyi válságaink magának a kapitalizmusnak 
a termékei. „Pomádé király új ruhájának” illúziója eltűnt, és hirtelen 
kiderült: a király meztelen. Az Egyesült Államok népe, a kapitaliz-
mus centrumában most több mint félmillió halált tapasztalt meg 
a Covid-19 következtében, s mindenki tudja, hogy ez összefügg 
a közegészségügy privatizálásával, nem is szólva a tőke „köreivel”, 
ahogy ezt a történelmi materializmus alapján álló járványszakértők, 
mint Rob Wallace elmagyarázzák. Sokak számára ez lehetővé teszi, 
hogy belássák: azt, amit folyamatosan, mint a világ végét mutatnak 
be nekünk, megfelelőbb lenne úgy látni, mint azt a kérdést: hogyan 
vessünk véget a kapitalizmusnak. Persze Önnek igaza van abban, 
hogy amikor úgy mutatja be a vírust, mint külső veszélyt a rendszerre, 
akkor az uralkodó ideológia megpróbálja a népességet elterelni attól, 
hogy ilyen kritikus konklúziókat vonjon le a helyzetből. 

Ön arról kérdez engem, hogy milyen nézetek uralkodnak a közvéle-
ményben, amikor szüntelenül árad a kapitalista propaganda a TINA-
ról („There is No Alternative”)? Azt gondolom, hogy nem megfelelő 
módon gondolkodunk erről. Egy pillanatfelvétel a közvéleményről 
nagyon keveset mond nekünk, tekintettel arra, hogy az emberiség 
anyagi életfeltételei – magának az életnek a feltételei a Földön – 
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emberek olyanok, mint a vulkánok: ki fognak törni, amikor az olvadt 
sziklák a felszínre emelkednek. Ha egyszerűen eszmékből indulunk 
ki, egy idealista perspektívából, akkor úgy tűnhet, hogy a kapitaliz-
mus az emberi társadalom végső állapota, amely örökké fennmarad.  
A katolikus egyház arra kényszerítette Galileo Galileit, hogy visz-
szavonja tanait, ámde ő, a legenda szerint, megérintette a földet és 
azt mondta: „és mégis mozog”. A TINA igaz, de más értelemben, 
mint ahogyan Margaret Thatcher hitte. Nincs alternatívája a lényegi 
egyenlőség és az ökológiai fenntarthatóság társadalmának, tehát a 
szocializmusnak – ha az emberiség fenn akar maradni.

  
Haris Golemis: Hogyan értékeli Murray Bookchinnak, annak a nem 

marxista gondolkodónak a munkásságát, aki szintén megpróbálta a 
közéleti vitákba bevinni az ökológiai kérdést? Mi több: látunk radiká-
lis baloldaliakat és anarchistákat, akik együtt küzdenek a világ számos 
városának utcáin a kormányok politikája ellen, az ellen a politika 
ellen, amely lerombolja a környezetet és növeli az osztály-, faji és 
nemek közötti egyenlőtlenségeket. Látva az ilyen „szövetségeket” a 
különböző hátterű csoportok között, úgy gondolja-e, hogy kívánatos 
és lehetséges volna az elméleti-programszintű dialógus a különböző 
antikapitalista hagyományok között? 

John Bellamy Foster: Mindig jó sokat gondolkoztam Bookchin öko-
lógiai munkásságáról, habár ritkán volt közvetlen befolyással a saját 
gondolkodásomra. Először, a korai 1970-es években, Post-Scarcity 
Anarchism című munkájával ismerkedtem meg, amely azonban nem 
tett rám nagy hatást.11 De az 1962-es Our Synthetic Environmentje 
(amelyet Lewis Herber alnéven írt)12 és amely ugyanabban az évben 
jött ki, mint Rachel Carson Silent Springje, úttörő jelentőségű volt. 
Egyik kedvenc könyvem tőle a The Limits of the City.13 Egy másik a The 
Ecology of Freedom.14 Bookchin nagyon élesen vitázott a marxistákkal 
és szigorú kritikusa volt a marxizmus ökológiai álláspontjának. De 
gondosan vigyázott arra, hogy mindig a marxizmust kritizálja, nem 
pedig magát Marxot, aki iránt nagy tisztelettel viseltetett. Munkám-
ban, habár nem túl sokat, de különböző pontokon idézem Bookchint. 
Amikor, az indulás éveiben, a Capitalism, Nature, Socialism szerkesz-
tőségében dolgoztam, akkor ott erős kritika uralkodott Bookchinnal 
szemben, és a folyóirat megjelentetett egy, elemzésével szembeszálló 
cikkgyűjteményt. Én nem akartam ebben részt venni. Helyette nem 
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kesztője voltam, akkor, Steven Best tollából megjelentettük Bookchin 
ökológiájának egy nagyon kedvező értékelését.  A Monthly Review 
mindig nyitott volt Bookchin ökológiai elemzésére. Brian Tokar, aki 
talán a legfontosabb figura a Bookchin-féle „társadalmi ökológia” 
iskoláján belül, írt is a Monthly Review Press számára. Ténylegesen 
a Monthly Review, mint független szocialista újság, mint a baloldalon 
folyó viták részese, mindig nyitott volt az anarchista nézetekre, külö-
nösen amikor azok átfedésben voltak a marxizmussal. Természetesen 
vannak nézeteltérések, de bőven van tere a közös fellépésnek is. Az 
anarchisták szerepe az újfasizmus leküzdésében, a faji szolidaritási 
tüntetésekben az Egyesült Államokban és az ökológiai mozgalomban 
nagyon nagy volt. Szükséges koalíciókat kötni ilyen kérdésekben, a 
közös ügy érdekében. 

Haris Golemis: A Monthly Review már az 1960-as évek óta jól ismert 
volt arról, hogy érdeklődik a globális Délen vagy, ahogy abban a kor-
szakban mondták, a „Harmadik Világban” folyó fejlemények iránt. 
Mint a folyóirat főszerkesztője, Ön továbbvisz egy szerintem nagyon 
hasznos, internacionalista hagyományt. Ebben a vonatkozásban mon-
dana nekünk valamit a különbségekről a „katasztrófa-kapitalizmus-
nak” a globális Délen és a globális Északon kifejtett hatásai között? 

John Bellamy Foster: A Monthly Review mindig az imperializmusra, 
különösen a globális Északnak a globális Délhez való viszonyára kon-
centrált, mint a kapitalista világrendszer kritikájának kulcskérdésére. 
A „katasztrófa-kapitalizmus” fogalmát alkalmazva úgy vélem, a mi 
két legfontosabb hozzájárulásunk a rendszer megértéséhez az utolsó 
pár évben az „Imperialism in the Anthropocene” című cikk volt, 
amelyet  Hannah Holleman, Brett Clark és jómagam írtunk,15 azután 
az a munka amelyet a Covid-19-cel kapcsolatban végeztünk Rob 
Wallace munkásságához, különösen Big Farms Make Big Flu és Dead 
Epistemologists16 című könyvéhez kapcsolódva, valamint az ő cikke 
másokkal együtt „A Covid 19 és a tőke körei”17 címmel, valamint az 
a cikk, amelyet Intan Suwandival együtt csináltunk a Covid-19 és 
katasztrófa-kapitalizmus18 témájáról.

Az „Imperializmus az antropocénben”-ben kifejtettünk egy érvelést, 
amely eltávolodik a baloldal legtöbb hagyományától, amennyiben 
komolyan veszi a fizikai földrajzot, ahogyan ezt a klímakatasztrófa 
kérdése megköveteli. Így elmagyaráztuk, hogy az alacsony széles-
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ökoszisztéma dinamikájának részeként, hogyan érinti a leginkább 
a klímaváltozás – függetlenül attól a ténytől, hogy már eleve kizsák-
mányolják őket gazdaságilag a globális Észak nemzetei. Ezenfelül a 
klímaváltozás romboló hatásai   a gleccserekre (vagy a vizet tároló 
magaslatokra), a sivatagosodás, a szigetek és más alacsonyan fekvő 
területek elárasztása, és az ebben az évszázadban várható százmillió-
nyi, akár egymilliárdnyi klímamenekült – ez mind beépült az Egye-
sült Államok és a globális Észak más nemzeteinek átfogó birodalmi 
stratégiájába. Ezért életbevágóan szükségünk van az imperializmus 
antropocénbeli elméletére, amely mindezt számításba veszi. 

Rob Wallace és más teoretikusok munkásságában, amelyek úgy vál-
tak közismertté, mint az egészségügy strukturális egységes elmélete (a 
járványelmélet történelmi materialista megközelítése) a Covid-19-et 
és más zoonózisokat úgy fogják fel, mint amelyek a tőke körforgása-
ihoz és az agrárbiznisznek az ökoszisztémákra és a vad területekre 
való kiterjesztéséhez kapcsolódnak. Ez a munka gazdag értelmezését 
nyújtja a globális áruvá válás és a világméretű járványok kapcsolatá-
nak. Ezenfelül ugyanez az elemzés rámutat a közegészségügy neoli-
berális privatizálásának következményeire és a betegség terjedésére 
különösen, a szegények között, megmutatva, milyen aktuális jelentése 
van Friedrich Engels „társadalmi gyilkosság” fogalmának. 

Haris Golemis: Mivel az USA egyike a világ két vezető szuperha-
talmának, kormányának gazdaságpolitikája döntő szerepet játszik a 
klímaválságban. Mondhatjuk-e, hogy a Trump-kormányzat nyomot 
hagyott a katasztrófa-kapitalizmus rendszerén, és ha igen, milyen 
módon? És hiszi Ön, hogy Biden más utat követhet? 

John Bellamy Foster: A Trump-kormányzat egy sor különböző mó-
don felgyorsította a katasztrófa-kapitalizmus folyamatait. Mint az 
„Imperialism in the Anthropocene” című cikkünkben részleteztük, 
felgyorsította a dollármilliárdok kiadását fosszilis energiahordozók 
kitermelésére és vezetékek építésére, azért, hogy ne csak kiter-
jessze a fosszilis energiahordozók kitermelését, de be is ágyazza 
ezek termelését a gazdaságba úgy, hogy ne lehessen őket mással 
helyettesíteni. Felmondta a klímaváltozással kapcsolatos párizsi 
egyezményt és megszüntette a környezetvédelmi rendszabályokat, 
ahol csak tudta, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Eközben 
új hidegháborút indított el, amely Kína ellen irányult. Ez együtt járt 
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kínai napelemekre. 
Politikai szempontból a Trump-jelenség alapja egy újfasiszta poli-

tikai mozgalom/politikai alakulat kifejlődése volt, amelynek a bázisa 
a fehér alsó középosztály volt, a maga nacionalista, rasszista, férfielvű 
ideológiáival és gyűlöletével, úgy a munkásosztályhoz tartozó többség 
(a népesség leginkább megosztott része), mint a fehér középosztály 
szakképzett része iránt. Lényegében a monopoltőke a kapitalista 
rendszer élcsapatára támaszkodott (ahogy C. Wright Mills nevezte), 
hogy stabilizálja magát a hanyatló amerikai hegemónia, a növekvő 
osztályellentétek és egy jelentős szocialista mozgalom felemelkedé-
sének korszakában. 

A Trump-kormányzat a Federal Reserve támogatásával dollár-
milliárdokat öntött a korporációk és a gazdagok zsebébe az adó-
csökkentésekkel, amelyeket a pandémiára válaszként adott segélyek 
követtek. Az eredmény az, hogy az amerikai milliárdosok „elfutottak 
a kasszával”. Miközben az amerikai gazdaság zsugorodott, Jeff Bezos 
vagyona 74 milliárd dollárral, Elon Muské pedig vagy 76 milliárd dol-
lárral nőtt ebben az évben. Mindezt a növekvő amerikai államadósság 
révén finanszírozták.  A pénzügyi szféra rekordütemben bővült a 
pandémia alatt. Mindez azt jelenti: egyfajta buborékgazdaság alakult 
ki, amely a végén ki fog pukkadni. 

Sajnálatos módon a Biden-kormányzattól nem sok segítséget 
várhatunk minderre, mert ez a kormányzat egyfajta neoliberális 
politikát képvisel, amely Obamáétól és Hillary Clintonétól csak 
annyiban különbözik, hogy a helyzet most jóval elkeserítőbb. A mai 
kormányzat, úgy tűnik, elszánta magát, hogy megkísérli nagyobb 
mértékben megszólítani a nem Trump-hívő jobboldal elemeit, mivel 
a demokraták és a republikánusok egyaránt igyekeznek megnyerni 
alsóközéposztályt. Nagyon keveset várhatunk a társadalom előremoz-
gását illetően. Valójában Biden megígérte a Wall Streetnek: semmi 
sem változik, ha megválasztják. Úgy tűnik, ezt megerősítette a tény, 
hogy a Biden-csapat vezető harminc tagjának 83 százaléka szoros 
kapcsolatban áll a milliárdos-plutokrata osztállyal (lásd Laurence 
Shoup cikkét a Monthly Review 2021. májusi számában). Röviden: a 
Biden-kormányzatnak nem érdeke felforgatni a rendszert. Ez részben 
a rendszernek a túlfelhalmozásból és a pénzügyi krízisből fakadó, már 
eleve destabilizált állapotából fakad, amelyre az uralkodó osztálynak 
és politikai képviselőinek nincs válaszuk. A jelenlegi „megoldás”: a 
népességen gyakorolt erősebb elnyomás, a „megfigyelési kapitaliz-
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további privatizálása, új hidegháború Kínával stb. Biden nyíltan 
ellenzi a Zöld New Dealt (az általa javasolt 2 milliárd dollár kiadás 
ezen a területen csak egyhuszad része annak, amit a Zöld Párt Zöld 
New Deal tervezete javasolt, és egynyolcada a Bernie Sanders által 
javasoltnak), ellenzi a Medicare for Allt, és mindegyik más szükséges 
progresszív reformot. Az eredmény valószínűleg a neoliberális prog-
ram összeomlása, amely aztán a neofasiszta vonal helyreállításához 
vezet. A baloldal egyetlen esélye, hogy megtalálja az utat a jelenlegi 
antidemokratikus játékszabályok megtöréséhez. 

Haris Golemis: Az új vírus Kínában keletkezett, amely a világ má-
sodik legnagyobb szuperhatalma, és egyszersmind a legnagyobb kör-
nyezetszennyező is. Várható-e, hogy a Kínát uraló Kommunista Párt 
tanul a pandémia leckéiből és megváltoztatja politikáját a jövőben?

 
John Bellamy Foster: Azt mondani, hogy Kína a világ legnagyobb 

környezetszennyezője bizonyos vonatkozásban igaz, de más vonat-
kozásokban félrevezető állítás.  Igaz, hogy Kína a világ legnagyobb 
szén-dioxid-kibocsátója. De messze elmarad az Egyesült Államoktól és 
más gazdag országoktól az egy főre eső szén-dioxid-kibocsátást illetően. 
Ezenfelül a környezetben az eddig lezajlott karbonkibocsátás miatt 
már felhalmozódott szén-dioxid-szennyeződés zöme Európából és 
Észak-Amerikából származik. Végül pedig a kínai karbonkibocsátás 
nagyon jelentős része abból származik, hogy a kínaiak olyan, a tő-
kés rend centrumában működő multinacionális vállalatok számára 
termelnek, amelyek ezeket a termékeket azután a saját országaikba 
importálják. Lényegében véve az a termelés, amely elvileg a kapi-
talista centrumországokban folyhatna, jelenleg a periférián zajlik 
– de a termékeket kapitalista centrumországokba szállítják. Az ilyen 
karbonkibocsátás jórészét tehát észszerűbb a centrumországokhoz 
kapcsolnunk. Az Egyesült Államok Kínával folytatott kereskedelmi 
kapcsolata deficites.  Kína megtermelt javakat szállít, és az Egyesült Ál-
lamok viszonzásul azt kéri a kínaiaktól, hogy tartsák meg a dollárjaikat. 

Annak a ténynek, hogy a Covid-19 Kínában keletkezett, kevesebb 
köze van magához Kínához, annál több a tőke globális körforgásához, 
valamint az ökoszisztémák és a még érintetlen természetes környezet 
lerombolásához, megnövelve az állatokról az emberekre terjedő be-
tegség veszélyét. Nem kétséges persze, hogy Kína intézményesíteni 
fog, és most is intézményesít új ökológiai szabályozásokat, például a 
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lényege. 
Az átfogó ökológiai válaszokat illetően Kína, miközben az ökoló-

giai rombolás egyik epicentruma, egyszersmind az ökológiai alapú 
modernizálás és a környezetvédelmi reformok epicentruma is. Kína, 
nem úgy, mint a nyugati országok, az ország egyik hivatalos céljává 
tette az „ökológiai civilizáció” megteremtését. Fontos kérdés, hogy ezt 
hogyan értelmezzük. Vannak jelei annak, hogy Kína jelenlegi vezetése 
döntő környezetvédelmi lépéseket tesz (jóllehet ezek aligha tekint-
hetők olyan ökológiai forradalomnak, amilyenre valójában szükség 
volna). Kína jelenleg a világ vezető hatalma a környezeti szempontból 
„tiszta” technológiákat illetően. Éppen most olvastam egy nagyon 
érdekes könyvet Barbara Finamore-től, amelyet a Polity könyvkiadó 
publikált ezzel a címmel: Will China Save the Planet?  (Meg fogja-e 
menteni Kína a bolygót?).19 Bőven van okunk rá, hogy szkeptikusak 
legyünk ezzel kapcsolatban. Mégis, tekintettel arra, amit Kína tesz, 
komolyan foglalkozva a saját és az egész világ ökológiai válságával, a 
kérdés megmarad. Mint posztforradalmi államnak, amelynek egészen 
más társadalmi szerkezete van, mint a Nyugat fejlett monopolkapita-
lista gazdaságainak, Kínának, a maga összes ellentmondásaival együtt, 
még mindig lehet egy olyan rejtett potenciálja, hogy elmozduljon az 
ország vezetése által meghirdetett hivatalos cél, az „ökológiai civili-
záció” megteremtése felé. Az én felfogásom szerint az, hogy ez végül 
megvalósul-e – akárcsak más országok esetében –, attól függ, hogy 
mennyire terjed a valódi, ökológiai forradalom. A jelenlegi falusi 
reformmozgalom azt sugallja, hogy ez Kínában legalábbis lehetséges. 

Haris Golemis: A pandémia nemcsak jelentős mértékben csökken-
tette az amerikai–kínai kereskedelmet, hanem egyszersmind kiélezte a 
két ország között a globális hegemóniáért folyó küzdelmet. Vezethet-e 
ez átfogóbb geopolitikai változásokhoz, s jelezheti-e a globalizáció 
végének kezdetét? 

John Bellamy Foster: Ezt a kérdést könnyű megválaszolni. Washing-
ton új hidegháborút indított Peking ellen, amelynek kifejezetten 
az a célja, hogy letörje a Kínai Kommunista Párt hatalmát és aztán 
alárendelje Kínát a világimperializmus rendszerének, „újrajátszva” a 
Szovjetunió legyőzésének forgatókönyvét. Ezt az egész koncepciót 
az Egyesült Államok külügyminisztériuma és külpolitikai vezető 
körei dolgozták ki, s az USA tőkésosztálya és multinacionális cégjei 
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„amerikai évszázadot” egy „kínai évszázad” kövesse. A Trump által 
kezdeményezett kereskedelmi háború és Kína ellen (voltaképpen úgy 
Kína, mint Oroszország ellen) irányuló fegyverkezés most beépült 
a Biden-kormányzat politikájába és tovább folytatódik. Az Egye-
sült Államok szövetségeseit, mint Ausztráliát, az Egyesült Államok 
arra hívja fel, hogy áldozzák fel saját kereskedelmi érdekeiket az új 
hidegháborús megegyezésnek.  Ezt jelentős geopolitikai váltásnak 
szánják. Kína a maga módján válaszol: tovább folytatja az Egy Övezet 
Egy Út programot, és a 2020-as Regional Comprehensive Economic 
Partnership szabadkereskedelmi egyezménnyel megteremtette a 
legnagyobb kereskedelmi blokkot a világon. 

Nem gondolom, hogy ez a globalizáció végét fogja jelenteni, amely-
nek az alapja a globális munkaerő-arbitrázs, melynek során az Észak 
multinacionális cégjei az ipari termelést kihelyezik máshová, amit az 
is mutat, hogy a foglalkoztatás elsődlegesen a Délen összpontosul.  
A cél persze az, hogy kiaknázzák a munkaerő alacsony egységnyi költ-
ségét, magas profitrátákat (vagy értéktöbbletrátákat) érve el. De ezen 
a folyamaton belül geopolitikai eltolódást látunk az egyes globális 
tőkés blokkok növekedésében. Az Egyesült Államok multinacionális 
cégei bizonyos mértékben kivonulnak Kínából, s tőkéjüket olyan más 
országokban, így Indiában és Mexikóban helyezik el, ahol szintén 
alacsony a munkaerő egységnyi ára. 

Haris Golemis: Februárban a Covid-19 kitörésekor az olasz radikális 
filozófus Giorgio Agamben azt írta, hogy a lezárások és más, a vírus 
ellen alkalmazott kormányzati eszközök célja az, hogy permanes „ki-
vételes állapotot” hozzanak létre, és ezt még normálisnak is tüntessék 
fel. Aggasztotta őt az is, hogy az emberek majdhogynem panasz nélkül 
fogadták el a szabadságjogaik korlátozását. Azonban később láttunk 
embereket erőszakosan tiltakozni az utcákon a lezárások ellen, és 
elutasítani még azt is, hogy engedelmeskedjenek a maszkviselésre és 
a másoktól való távolságtartásra vonatkozó szabályoknak. Egyetért-e 
Agambennel, és hogyan magyarázza a népesség nagyobb részének 
ezeket a reakcióit kormányaik intézkedéseire? Előremutató vagy 
retrográd a reakciójuk? 

John Bellamy Foster: Nehéz megválaszolnunk ezt a kérdést, mivel a 
nemzetközi helyzet annyira változó. Az Egyesült Államokban láttunk 
faji szolidaritási tiltakozásokat a májusi és júniusi napokban; ezek 
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óta, a munkásosztályhoz tartozó fehérek és a fiatalság soha nem látott 
mértékben lépte át a bőrszín választóvonalait, közösen tiltakozva a 
feketék rendőri meglincselése ellen. De ez egyszersmind válasz volt 
a pandémiára, a lezárásokra, és emberek millióinak az elbocsájtására.  
Sok helyen a tőke elleni lázadás formáját öltötte, megmutatva: mennyi 
elfojtott düh van a társadalom mélyén. Persze az események során 
az alsóközéposztályra támaszkodó, fehér felsőbbrendűséget hirdető 
újfasiszta mozgalom ereje is megmutatkozott, de ők sem számban, 
sem erőben nem vehették fel a verseny azokkal, akik lázadnak a rend-
szer ellen.  Az újfasiszták fő előnye az volt, hogy ők elő tudták húzni 
a fegyvert és akár tüzelni is vele néha, a rendőrség támogatásával.  
A Trump-kormányzat mindent megtett, amit tudott, hogy elősegítse 
ezeknek az úgynevezett „milíciáknak” a működését, támogatva őket 
a saját paramilitáris erőivel. Ez a helyzet az Egyesült Államokban.  
A Biden-kormányzat hivatalba lépésével a feszültség a felszínen né-
mileg enyhült. De az ellentmondások megmaradtak.

 
Haris Golemis: Hogy legyőzzék a vírust, a kormányok az egész vilá-

gon olyan, korábban nem látott állami intézkedésekhez folyamodtak, 
vagy legalábbis komolyan mérlegelték ilyenek a bevezetését (kiegé-
szítő közvetlen fizetések azoknak, akik nem dolgozhattak a lezárások 
miatt, magánkórházak és egészségügyi szolgáltatások államosítása 
Spanyolországban, a vasutak államosítása Walesben stb.), amelyek 
összeütköztek a „szabad piac” ideológiájával. Elvezethet-e ez a kapita-
lista rendszer kereteinek olyasféle megváltozásához, mint ami a New 
Deal idején ment végbe az Egyesült Államokban az 1929-es válságot 
követően, vagy amikor a II. világháború után széleskörű társadalmi 
konszenzussal bevezették a keynesi gazdaságpolitikát? 

John Bellamy Foster: Remélhetőleg igen, de én ezzel kapcsolatban 
szkeptikus vagyok. Furcsa nekem, ahogy az európaiak az amerikai 
New Dealre tekintenek, amely korántsem volt annyira radikális, mint 
sok, ugyanebben az időszakban zajló történelmi változás Európában. 
Az első New Deal, Franklin Delano Roosevelt első hivatali időszaka 
alatt jelentős mértékben egyfajta konzervatív korporativizmus volt.  
A New Deal – és itt csak négy évről beszélünk, az 1935-ben kezdődött 
második New Deal korszakáról – csak az alulról jövő nagyarányú 
társadalmi lázadásnak köszönhetően radikalizálódott, akkor, amikor 
ipari szakszervezetek jöttek létre, ami országszerte éles konfliktusok-



IN
TE

RJ
Ú

15
1kal járt. Nem felülről-lefelé végbement fejlődés volt ez. Roosevelt 

csak meglátta az esélyt arra, hogy élére álljon ennek a mozgalomnak, 
a megfelelő keretek között tartsa, és ezzel megmentse a kapitalizmust.  
A New Deal végső soron nem növelte a fogyasztásra és a beruházá-
sokra fordított kormányzati költekezés összmennyiségét az Egyesült 
Államokban, ugyanis a szövetségi kormány megnövekedett kiadásai 
csak ellensúlyozták az egyes államok és a helyi önkormányzatok 
kiadásainak csökkenését. 1937–38-ban a gazdasági depresszió évtize-
dén belül is recesszió zajlott le. A legkülönbözőbb radikális reformo-
kat javasolták 1938-ban, de valójában semmi sem történt. 1939-ben 
elkezdődtek a hadiszállítások Európába, tehát a New Deal és a Nagy 
Válság végül is a II. világháborúval ért végett. Voltak bizonyos jelentős 
eredmények, különösen a társadalombiztosítás terén. De egészében 
a New Deal keveset tett a rendszer átalakítása irányában. A New 
Deal csak a rákövetkező időszakhoz, az uralkodó osztály megszilár-
dult hatalmának korszakához képest emelkedett ki úgy az amerikai 
történelemből, mint a nagy reformok korszaka.  A fogyasztásra és 
beruházásokra fordított polgári kormányzati kiadások szintje a GDP 
százalékát tekintve nagyjából az 1939-es szinten maradt. Ahhoz, hogy 
ez megváltozzék, az Egyesült Államoknak egy alulról jövő „Nagy Új 
Lázadásra” lenne szüksége. Az Európában végbement államosítások 
némelyikének lehettek pozitív hatásai, de hogy ha ezek nem ágyazód-
nak be egy, a szocializmus felé mutató mozgalomba, akkor ezek csak 
a szokásos, a tőke érdekeit szolgáló államosítások lesznek, kisegítve a 
tőkés cégeket, amikor pénzt vesztenek, és aztán reprivatizálva, amikor 
a piacok egyszer megint nyereségessé válnak. 

Haris Golemis: Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban és Európá-
ban még a főáramhoz tartozó politikusok is egyfajta Zöld New Dealt 
szorgalmaznak, amely elnevezés közvetlenül Roosevelt 1933-as New 
Dealjéra utal. Úgy látja ezt, mint az ökoszocialista mozgalom győzel-
mét, vagy mint egy, a „zöld kapitalizmus” előmozdítására irányuló 
kezdeményezést? 

John Bellamy Foster: Nehéz lenne megmondani, hogy pontosan mit 
is jelent a Zöld New Deal, mert olyan sok változata van, amelyeknek 
persze mindegyikét elveti a Biden-kormányzat (mellékesen, Obama 
hivatalosan belefoglalt egy korporatista Zöld New Dealt első elnökvá-
lasztási kampányába, s aztán elvetette azt, mihelyst megválasztották).  
Az Alexandra Ocasio-Cortez és Bernie Sanders által javasolt Zöld 
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„igazságos elhelyezésével”, úgy írható le, mint a Népi Zöld New Deal, 
és fontos lehetne, hogy ha valódi ökológiai forradalmat inspirálna, 
mindig nagyobb erőfeszítésekre késztetve a társadalmat. De erről nem 
lehet szó alulról jövő tömegmozgalom nélkül, ami a klímaváltozás 
elleni mozgalom fellángolásakor rövid ideig lehetségesnek látszott, 
de mostanra, 2020-ban – nagyjából a járvány miatt – lehanyatlott. 
A Zöld New Deal egyes változatai kezdettől fogva olyan gyenge 
elképzelések voltak, amelyeknek semmi értelmük nem volt. S most, 
hogy Biden van kormányon, minden olyan elképzelés, amely akárcsak 
távolról is emlékeztetne a valóságos Zöld New Dealre, lekerült a De-
mokrata Párt napirendjéről. Általánosságban az amerikai politikusok 
hajlamosan olyan dolgokat ígérni, amelyek a közvélemény-kutatások 
tanúsága szerint megszerzik nekik a közvélemény jelentős támoga-
tását, ugyanakkor elég ködösek ahhoz, hogy ne jelentsenek jelentős 
veszélyt az üzleti világra. Így illúzió az, hogy az ebben az értelemben 
vett valódi változást a politika főárama támogatni fogja, hacsak nincs 
elég erős nyomás alulról, amely meg tudja kérdőjelezni a tőke uralmát. 
Ez azonban valódi szervezetet igényel, s ebben a vonatkozásban nem 
sokat tudunk felmutatni. 

Haris Golemis: A tőkésállamoknak a járvány legyőzésére való kép-
telensége nagyjából az alulfinanszírozott és személyzettel sem megfe-
lelően ellátott egészségügyi rendszereknek köszönhető – plusz annak 
a ténynek, hogy az emberek a betegség általi érintettsége szorosan 
összefügg az osztállyal, a fajjal és a nemmel –, s az ezzel együtt járó 
válság reményt ébresztett egyes radikális baloldaliakban arra, hogy 
az emberek a világban egyre növekvő számban tudnak elképzelni 
majd egy nem kapitalista alternatívát. Gondolja, hogy ez a remény 
realisztikus? 

John Bellamy Foster: Az a kérdés, hogy a remény realisztikus-e, 
mindig különösen hangzott a számomra. A kérdés az, hogy vajon 
a remény szükséges-e. Nem annyira a jövőt kell megpróbálnunk 
megjósolni, mint inkább bekapcsolódni a szükséges harcokba, fel-
ismerve, hogy a világ népessége most a „falnak támasztja a hátát”. 
Azt gondolom, hogy ez az, ami most megriasztja az uralkodó osz-
tályokat. Tudják, hogy a harc elkerülhetetlen, és azt is tudják, hogy 
veszíthetnek. A marxisták régóta érveltek amellett, hogy a szabadság 
történelmi szükségszerűség. Sohasem volt ez az álláspont reálisabb, 
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Ha lehetetlen megmenteni a világot, az emberiséget és a világ ismert 
fajainak legtöbbjét, akkor a harc csak annál hevesebbé kell hogy vál-
jék, a lehetetlent lehetségessé kell tenni. 

Haris Golemis: Egy vitában, amelyet Michael Yatessel folytatott, 
és amely a Janata Weekly 2020. április 19-i kiadásában jelent meg,20 
azt mondta: úgy szállhatunk szembe a katasztrófa-kapitalizmussal, 
ha „felépítünk egy hatalmas, megállíthatatlan szocialista (vagy 
ökoszocialista) mozgalmat”. Ez egy normatív, általános állítás, amely 
azonban nem specifikálja, hogy milyen módokon érhetik el a külön-
böző nemzeti mozgalmak antikapitalista céljaikat: forradalom révén, 
vagy a Poulantzas-féle „szocializmusba vezető demokratikus úton”. 
Mi az Ön felfogása? 

John Bellamy Foster: Nem gondolom, hogy a forradalom és a szocia-
lizmusba vezető demokratikus út szükségszerűen ellentmondana egy-
másnak. Nicos Poulantzas számos fontos munkát írt az államról, de 
ezek az eurokommunista korszak termékei voltak, és hamar elavultak. 
Én személy szerint jobban szeretem Ralph Miliband elemzését, mivel 
ő a Brit Munkáspárt, mint szocialista párt bukásának keményebb re-
alitásaival kezdte, ahogy lefestette ezt a Parliamentary socialismban.21  
Mivel egy súlyos vereségre válaszolt, nagyobb kihívásnak látta a 
kapitalista állam problémáját és ezért keményebb kérdéseket vetett 
fel. Kritikusabb elméletre van szükségünk az államról, mint amelyet a 
marxista elmélet az 1960-as és 1970-es években nyújtott, és amely sok 
tekintetben eltávolodott a forradalom kérdésétől, olyannyira, hogy az 
olasz politikafilozófus Norberto Bobbio egyszer kijelentette: nincs 
valódi marxista elmélet az államról. Szükséges visszafordulni az állam 
elhalásának klasszikus, Marxhoz és Leninhez kapcsolódó marxista 
hagyományához, amelyet olyan erőteljesen élesztett újjá Mészáros 
István az ő Beyond Leviathanjában, amelyet a Monthly Review Press 
fog kiadni 2021 végén. A bolivári forradalom Venezuelában, annak 
ellenére, hogy mély sebet ütött rajta az Egyesült Államok által rá-
kényszerített ostromállapot, sok mindenre taníthat bennünket arról, 
hogyan folytassunk forradalmi stratégiát, olyan stratégiát, amelynek 
célja a 21. századi szocializmus, mely Hugo Chaveznek a közösségi 
államról alkotott elképzelésén alapul. De természetesen a viszonyok 
minden országban mások. Nincs univerzális modell. 
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4 Haris Golemis: Nagyon köszönöm önnek, hogy időt szakított a 

kérdéseim megválaszolására. Mielőtt befejeznénk, mondana né-
hány szót legutóbbi könyvéről, a The Return of Nature: Socialism and 
Economyról?22 

John Bellamy Foster: A The Return of Nature-t azért írtam, hogy to-
vább gondoljam a Marx’s Ecologyban megírt koncepciómat, lefedve 
azt a korszakot is, amely Darwin és Marx 1882-ben, illetve 1883-ban 
bekövetkezett halála után telt el. A Marx’s Ecology Darwin és Marx 
halálával fejeződik be. A The Return of Nature az ő temetésükkel 
kezdődik. Feltárja a kölcsönös kapcsolatot a szocializmus és az öko-
lógia között a rájuk következő évszázadban, konkrétan megvizsgálja, 
ahogyan az ökológia – a szocializmushoz és a materializmushoz 
kapcsolódva – kifejlődött. Természetesen a fejlemények sokféle 
irányba mutattak s a történet nagyon bonyolulttá vált, különösen, ha 
kellő mélységben vizsgáljuk azt a történelmi kontextust, amelyben 
az egyes történelmi alakok felléptek. A könyvem alapvető tézise az, 
hogy a szocialisták (közülük némelyek szociáldemokraták, némelyek 
marxisták voltak, de munkásságuk mélyen kapcsolódott egymáshoz) 
hozták létre az ökológiát, mint a kapitalizmussal szembeni kritika 
egyik formáját. 

Emellett érvelve olyan elemzést követem, amely nemcsak tör-
ténelmi, hanem azt is vizsgálja, hogyan származtatható le az egyes 
ökológiai gondolkodók gondolatvilága egymásból. Az egyik ilyen 
„leszármazási vonalat” láthatjuk azoknál, akiket közvetlenül befo-
lyásoltak Marx ökológiai eszméi, köztük olyan figurák, mint E. Ray 
Lankester és William Morris, és aztán azok, akiket ők befolyásoltak, 
mint Arthur George Tansley, H. G. Wells és Julian Huxley. A második 
„leszármazási vonal” Engels ökológiai gondolkodásából származik, 
különösen a természet dialektikájából, a könyv második része főleg 
ezzel foglalkozik. Ez vezet tovább aztán az olyan fontos tudósokhoz, 
mint J. B. S. Haldane, Joseph Needham, J. D. Bernal és Hyman Levy, 
az ő dialektikus-ökológiai hozzájárulásukhoz a szocialista gondolat-
hoz. Egyes gondolkodókról, mint Christopher Caudwell, Lancelot 
Hogben és Jack Lindsay, azt mondhatjuk, hogy mindkét fejlődési 
vonal alakította munkásságukat. Mindezek, a könyvemben tárgyalt 
gondolkodók nemcsak az ökológiai szocializmus fejlődéséhez járultak 
hozzá, hanem részt vettek koruk fajról, nemről, osztályról és a szoci-
alizmus megvalósításáról folyó vitáiban is. Csaknem valamennyien 
hozzájárultak a materialista dialektikához. Az 1960-as és 1970-es évek 
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5ökológiai mozgalmára gyakorolt közvetlen befolyásuk nyilvánvaló, 

ezért aztán a könyv epilógusában tárgyalom az olyan figurák mun-
kásságát, mint Rachel Carson, Barry Commoner, Virginia Brodine, 
Richard Levins, Richard Lewontin, Stephen Jay Gould, Steven Rose, 
Hilary Rose és E. P. Thompson. Így sokkal átfogóbb képet kapunk 
arról, hogy az ökológia miért ilyen kritikai, sőt forradalmi elmélet.

A könyv egyszersmind arra hívja fel a nyugati baloldalt, hogy fel-
ismerje: a történelem materialista felfogása értelmetlen a természet 
materialista felfogása nélkül – valamint a dialektika szerepének, mint 
mindkettővel szükségszerűen összefüggőnek a felismerése nélkül.  
Ilyen módon a könyv meghaladja a nyugati marxizmusnak azt a 
sokáig érvényesülő tendenciáját, hogy ez a marxizmus elfordult a 
természeti-anyagi világtól – ezt az attitűdöt meg kell haladnunk, ha 
elő akarjuk készíteni azt a mélyreható ökológiai és társadalmi forra-
dalmat, amelyet korunk megkövetel.  
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7BARTUS TAMÁS

A Big Data  
mint a pszichopolitika eszköze?

A digitalizáció robbanásszerű fejlődése, valamint a mesterséges 
intelligencia egyre nagyobb térnyerése számos lehetőséget és egy-
ben veszélyt rejt magában. A különféle közösségi oldalak töretlen 
népszerűsége is abba az irányba mutat, hogy az életünket egyre na-
gyobb arányban ezekben a digitális terekben éljük, néhány „lájkért” 
cserébe pedig szinte a teljes életünket a nyilvánosság elé tárjuk. Fel 
sem fogjuk, hogy ezen oldalak ingyenes hozzáférhetőségéért cserébe 
valami olyannal fizetünk, ami a pénznél is értékesebb: adatokkal.  
A mesterséges intelligencia és az egész digitalizáció elsősorban ada-
tokra épül, amelyeket nap mint nap, tudatosan vagy tudtunk nélkül, 
kétmarékkal szórunk szét a digitális térben. Abban a digitális térben, 
amelyben információs háborúk dúlnak, trollhadseregek mögé bújt 
államok küzdenek egymással vagy éppen még az egyes államoknál 
is nagyobb információmennyiséggel bíró „szuperhatalmak” ural-
kodnak, melyek készek a megfelelő összegért bárkinek kiszolgáltatni 
legféltettebb titkainkat is.

A Kínában bevezetett kreditrendszer1 egy – talán már nem is olyan 
szélsőséges – példája annak, hova vezethet, ha különféle rendszere-
ket (térfigyelő kamerák, telefon helyadatai, bankkártya adatok stb.) 
egyszerűen összekapcsolnak és olyan alapos kontroll alatt tartják 
az embereket, ami néhány éve még elképzelhetetlen lett volna. Az 
állampolgárok kreditpontokat kapnak mindennapi tevékenységük 
után, melyek révén mindenféle előnyökben részesülhetnek (kedvező 
hitelelbírálás, állami kedvezmények stb.), az alacsony pontszámok 
pedig jócskán megnehezíthetik életüket. Mondhatnánk, hogy aki 
„jól viselkedik” és semmit rosszat nem tesz, az ezzel csak nyerhet. 
Csakhogy a jó és a rossz meghatározása az állam hatásköre…

Gondolhatnánk, hogy ez egy szabad és demokratikus világban 
elképzelhetetlen lenne, de éppen a koronavírus-járvány világított rá 
arra, hogy az állampolgárok védelmére hivatkozva könnyen átléphe-
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8 tők azok a bizonyos határok. A vírus terjedését és a lehetséges kon-

taktszemélyek felderítését sok esetben a mobiltelefonok helyadatai 
alapján határozták meg, ami természetesen össztársadalmi érdek, ám 
közben súlyosan sérülhet a magánélet szentsége. 

A fenti példák is azt támasztják alá, hogy egyre kevésbé vannak tit-
kaink. Részben önként adjuk ki magunkat, részben pedig akaratlanul. 

Hogyan jutottunk el idáig és milyen következményei vannak ennek 
az életmódnak? A hatalom már a fejünkbe lát vagy ez csak valami 
futurisztikus riogatás? Netalán a tőke és a hatalom szövetségre lépve 
szivárog be az életünk minden apró részletébe, úgy, hogy ezt észre 
sem vesszük?

Kiégés és az elme uralása

Ahhoz, hogy ma döntően uralkodni tudjanak rajta a digitális óriások, 
szükség volt a társadalom átalakulására is. 

Byung-Chul Han német filozófus a kiégés társadalmának2 nevezi 
a mai kor embertömegét. Ez már nem a fegyelmezésről szól, sokkal 
inkább a teljesítményelvű, engedelmes alanyokról. Ez a határtalan 
„lehet” társadalma, amelyet már nem köt a „kell” kényszere. Egyfajta 
paradigmaváltásként tekint Han erre a változásra. E kor depresszív 
embere már saját magát zsákmányolja ki, egyszerre úr és szolga, 
ragadozó és áldozat. Han ezt a teljesítménymaximalizálás szabad 
kényszerének nevezi, mely sokkal hatékonyabb, mint a mások ál-
tali kizsákmányolás, ugyanis a szabadság érzetét is nyújtja egyben.3 
Szerinte ma a múlékonyság és az általános denarrativizálás jellemzi 
legjobban korunkat, valamint az azonnali reagálás kényszere, mely 
párosul egyfajta megszakítottság nélküli aktivitással, ami szintén a 
szabadság illúzióját kelti. Soha nem érezzük, hogy elértük célunkat, 
soha nincs lezárás, csak teljesítménykényszer4 van, önkizsákmányolás 
és önpusztítás, melynek végállomása a burnout.5 

Han helyzetértékelése talán túlságosan negatívnak tűnik, de ha 
kritikusabb szemmel körbenézünk a világban, nehéz lenne tagadni, 
hogy alapvetően igaza van. 

Álláspontja szerint ebben végső soron a neoliberális kapitalizmus-
nak döntő szerepe van, hiszen alapvető érdeke fűződött ennek az új 
társadalomnak a létrejöttéhez. Azzal, hogy a munkásból kvázi vállal-
kozót csinált, önmagát kizsákmányoló munkást, egyben megszüntette 
a klasszikus osztályokat, és éppen ez adja a rendszer stabilitását.6  
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9A tőke diktatúrája a korlátlan önmegvalósítás illúziójaként valósul 

meg, egészen pontosan „az önmagukat kizsákmányoló teljesítmény-
szubjektumokból nem jön létre olyan politikai mi, amely közös 
cselekvésre volna képes”. 

Ezen a ponton lép be a digitalizáció, mely egyfelől roppant nagy 
szabadságot teremt, kinyitja a világot és kezelhetetlen mennyiségű 
információt tesz elérhetővé bárki számára. A társadalomtudomá-
nyok szempontjából különösen sok lehetőségeket tartogat, hiszen 
új típusú adatokkal szolgál (pl. Google-keresések), amelyek sokkal 
őszintébbek, kis részhalmazokra is ráközelíthetünk, valamint az ok-
sági viszonyok is hatékonyan tesztelhetők segítségével.7 

A bevezetőben már említett célzott reklámok, melyek a kényel-
münket szolgálják, sok esetben időt spórolnak nekünk, ám az ún. 
micro-targeting komoly veszélyeket is rejthet. Nem túlzás azt állítani, 
hogy a digitális lábnyomaink alapján a különféle szolgáltatók szinte 
tűpontos profilt tudnak rólunk alkotni, azt is mondhatnánk, hogy 
sokkal jobban fognak ismerni bennünket, mint a saját édesanyánk 
vagy házastársunk. Ezt pedig a mindenkori hatalom is felismerte, és 
nem szégyell élni is vele.

Han értékelése szerint korunk egy digitális panoptikon, mely-
ben a Big Brother a foglyokkal végezteti el a munkát az önkéntes 
és folyamatos kitárulkozás révén.8 A neoliberalizmus egyszerűen 
fogyasztót csinált a polgárokból, olyan csupán passzívan reagáló 
választókat, akik úgy viselkednek, mint az árucikkekre panaszko-
dó vevők, akikből hiányzik az aktivitás, a változtatás és a ráhatás 
szándéka. Ezen túlmenően a Big Data, mint uralmi tudás, a pszi-
chébe hatol, az egyén reflexió előtti szintjére, és ilyen módon a jövő 
kiszámítható, megjósolható.9 Ez a megengedő hatalom már nem 
engedelmességet vár el, hanem függőséget teremt, nem hallgatásra 
ítél, hanem elvárja a folyamatos közlést.10 Amíg a biopolitika, mint 
testpolitika, a test fegyelmezésen keresztüli uralására törekedett, 
addig itt már pszichopolitikáról beszélhetünk, a psziché uralása kerül 
a középpontba, a folyamatos mentális (ön)optimalizálási kényszer 
révén.11 Ez a hatalom már nem a múlt uralásában vagy újraírásában 
érdekelt, hanem a jövő pszichopolitikai irányítására törekszik.  
A neoliberális rendszer hatalomtechnikája prospektív, megengedő 
és projektív: a fogyasztást maximalizálja, a pozitivitást pörgeti túl, 
az önkéntes kitárulkozást preferálja, valamint a felügyeletet sokkal 
hatékonyabbá teszi annak barátságosként való láttatása révén.12 Han 
az érzelmek kapitalizmusának nevezi azt a jelenséget, mely szerint 



A
SS

ZO
CI

Á
CI

Ó
K

16
0 ma nem elsősorban dolgokat, tárgyakat fogyasztunk, hanem (pozi-

tív) érzelmeket, amely a fogyasztást végteleníti.13 Mindez a digitális 
totalitarizmusban, az adatok barbarizmusában csúcsosodik ki, ahol 
minden mérhetőt mérni kell, ahol az átláthatóság a kulcsszó, mindent 
számszerűsíteni és összehasonlítani szükséges („számszerűsített 
én”), végső soron pedig az élet totális jegyzőkönyvezése zajlik a 
digitális térben. A politika által előszeretettel használt, a különféle 
adatok összekapcsolása révén megalkotott micro-targetinget pedig 
egyenesen adatüzemű pszichopolitikának nevezi.14 

Han szerint a Big Data egyben Big Deal is, hiszen az adatokat folya-
matosan adják-veszik, kommercializálják. Ennek során pedig létrejön 
egy új digitális osztálytársadalom, amely az embereket értékesre és 
értéktelenre osztja. Példaként említi az amerikai Axciom nevű adatcé-
get, amely közel 300 millió személy adataival rendelkezik, ezáltal pe-
dig többet tudhat az amerikai polgárokról, mint maga az FBI. Nyilván 
ez már önmagában is felvet kérdéseket, de sokkal aggasztóbb, hogy az 
embereket csoportokra osztják, s mint egy katalógusban, árulják az 
adataikat. Az elesettebb személyeket egyszerűen hulladéknak nevezik 
(waste), akik adott esetben nem kaphatnak pl. hitelt.15 Olyan ténye-
zőket vesznek figyelembe az algoritmusok „tapasztalatai” alapján, ami 
korábban elképzelhetetlen volt. Maradjunk a hitelfelvételnél: az a ké-
relmező, aki Istent vagy a családját emlegeti, ígéri, hogy fizetni fog, az 
érzelmekre próbál hatni, s nagy eséllyel elutasítják, míg aki bizonyos, 
valamiféle pénzügyi műveltségre utaló kifejezéseket használ, vagy 
diplomás, nagyobb eséllyel juthat hitelhez.16 Vajon jogos, etikus egy 
ilyen módon megvalósuló árdiszkrimináció? Mi ez, ha nem az ember 
totális tárgyiasítása, kommercializálása?

Peter Pomerantsev az orosz médiapolitikáról szóló könyvében a 
televízió hatalmáról írja, hogy az egyetlen erő, amely irányít, egyesít, 
egyben tart, és ez az új önkényuralom központi gépezete.17 Részben 
persze igaza van, de sokkal inkább áll ez ma már a digitális hálóza-
tokra, melyek tulajdonképpen a televízió eszközeit tökéletesítették, 
fejlesztették tovább. Han értékelésével valamelyest egybevág, amikor 
Pomerantsev a televízió kapcsán azt mondja, hogy a szovjet típusú 
irányítást kell ötvözni a nyugati szórakoztatással.18 Akkor is szinte 
olyan, mintha a digitális hatalomról beszélne, amikor úgy véli: „A tévé 
már olyan tájékokra sodródik, ahol semmilyen hivatkozási pont nincs 
a valóságra; ahol bábok beszélgetnek hologramokkal, és mindkettő 
elhiszi, hogy igaziak, ahol semmi sem igaz, és bármi lehetséges. És ez 
a delírium a súlytalanság fura érzetét eredményezi.”19
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1A digitalizáció és a Big Data előnyei tagadhatatlanok. Hasznos és 

előremutató, a fejlődést nagyban segítő „találmányok”. De a hatalom 
is felfedezte a benne rejlő lehetőségeket, és nagyon úgy tűnik, hogy a 
tőke gátlások nélkül a hatalom rendelkezésére bocsájtja legféltettebb 
titkainkat, és a méltányos ár megfizetése után nem foglalkozik azok 
további sorsával. 

Bizonyos, hogy minden veszélye ellenére a digitalizáció nem 
ellenség, és nincs szükség egy 21. századi luddizmusra (bár az 5G 
tornyok lerombolásáról már szóltak hírek), de az biztos, hogy sokkal 
tudatosabban kell mozogni a digitális térben, és égető szükség van az 
internetóriások kontrollálására, így pedig végső soron a megoldás e 
téren is a társadalmi ellenőrzés kibontakoztatása.20

Jegyzetek

1 Lásd: https://hvg.hu/tudomany/20180919_kina_tarsadalmi_kreditrend-
szer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura és https://
hang.hu/kulfold/2020/02/13/2020-a-nagy-megfigyeles-eve/ 

2 Byung-Chul Han: A kiégés társadalma. Budapest, Typotex, 2019.
3 Han (2019): i. m. 26–27.
4 Mellbevágó adatok, de ma már a gyermekeket is elérte ez a jelenség: a börtönben 

élő rabok több időt töltenek a szabad levegőn, mint a gyermekek. Az amerikai gye-
rekek 1997-ben 18%-kal több időt töltöttek az iskolában, mint 1981-ben, továbbá 
a házi feladatra fordított idő 145%-kal nőtt! Lásd: Rutger Bregman: Emberiség. 
Budapest, HVG Könyvek, 2020. 237.

5 Han (2019): i. m. 76.
6 Byung-Chul Han: Pszichopolitika. Budapest, Typotex, 2020. 12–14.
7 Seth Stephens-Davidowitz: Mindenki hazudik. Budapest, Athenaum, 2019. 70–71.
8 Han (2020): i. m. 17.
9 Han (2019): i. m. 19–21.
10 Han (2019): i. m. 24–25.
11 Han (2019): i. m. 36–37.
12 Han (2019): i. m. 54.
13 Han (2019): i. m. 64.
14 Han (2019): i. m. 76–84.
15 Han (2019): i. m. 87–89.
16 Stephens-Davidowitz (2019): i. m. 295–295.
17 Peter Pomerantsev: Semmi sem igaz, bármi lehetséges. Budapest, Európa, 2019. 12.
18 Pomerantsev (2019): i. m. 13.
19 Pomerantsev (2019): i. m. 309.
20 Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a politika kezdi felfogni, hova vezethetnek 

e tendenciák. Számos példát ismerünk arra, hogy kontrollt kívánnak gyakorolni 
a digitális monopóliumok működése felett. A magyar belpolitikában a kormány 
is fellépést sürgetett, elsősorban a Facebook, szerintük keresztény-konzervatív 
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2 ellenes gyakorlatát kifogásolva, de szintén a Facebook működését kívánta meg-

változtatni a Momentum kezdeményezése is. Lásd: https://www.portfolio.hu/
global/20210203/szabalyozna-magyarorszag-a-facebookot-ime-a-pelda-amit-
kovethet-a-kormany-468160 és https://merce.hu/2021/02/09/momentum-
a-facebook-jelenlegi-mukodese-csak-azoknak-a-cegeknek-jo-akik-megveszik-
az-adatainkat/. Európában az éppen diadalmenetüket megélő német Zöldek 
választási programjukban is foglalkoznak az internetóriások szabályozásával és az 
algoritmusok transzparenciájával, amit azért tartok kiemelendőnek, mert törté-
netükben először a német Zöldek közel kerültek ahhoz, hogy kancellárt adjanak 
a 2021. szeptemberi német szövetségi választásokon. Lásd: https://cms.gruene.
de/uploads/documents/2021_Wahlprogrammentwurf.pdf. 40–41. 
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3BUJDOSÓ GYULA

A hazai népesedéspolitika  
a nacionalizmus és a pronatalista  

ideológia fogságában

A hazai népesedéspolitika 1867-től – Európában szinte egyedülálló 
módon – igyekszik kizárólag a hazai születésszámok mesterséges nö-
velésére támaszkodni, azaz kizárólagos pronatalista politikát folytat. 
Ennek ideológiai alapja a nemzetközösségbe, illetve a rasszba vetett 
feltétlen és tudatalatti hit. Kérdés azonban, hogy gazdaságunk jöve-
delmezőségét és ezzel öregkori nyugdíjunkat érdemes-e feláldoznunk 
a rassz és a nemzet mint társadalmi konstrukciók oltárán. A szocioló-
gusok ugyanis – a történelmi és társadalomtudományi tények isme-
retében – egyetértenek abban, hogy a nemzet mint közösség eszméje 
csak a modernkori közlekedés, tömegkommunikáció és tömegmédia 
megjelenésével tudott gyökeret verni a köztudatban, azelőtt idegen-
nek hatott a gondolat, hogy egy település lakói egy nagyobb nemzet-
nek lennének a tagjai. Hasonlóképpen a rassz fogalmát sem tudják a 
biológusok – tudományosan – meghatározni, mivel társadalmanként 
és koronként eltér annak a meghatározása, ki „fehér” és ki nem az.  
A rassz tehát nem biológiai, tudományos fogalom. A kelet-európai 
konzervatív mítoszgyár által a fehér, keresztény kultúra utolsó bástyá-
jaként emlegetett Kelet- és Kelet-Közép-Európa lakossága a XX. szá-
zad eleje táján még nem is számított „fehérnek”, ez a titulus kizárólag 
az észak-, illetve nyugat-európai származású, magas, szőke és kéksze-
mű nordikus rasszt illette meg. Ha öregkori nyugdíjunk biztonságára 
vágyunk, nincs más út: száműznünk kell a népesedési politikánkból 
a régóta uralkodó nacionalista és pronatalista ortodoxiákat, mivel 
ideológiai szemellenzőjük révén ellehetetlenítik a nyugdíjrendszer 
rendbetételéhez szükséges új eszköztárunk körüli vitákat: a beván-
dorlás megindításának lehetőségét vagy a technológiai fejlődésből 
eredő, egy főre eső termelékenységnövekedést. Mindkét lehetőség-
nek fontos szerepe van a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságának a 
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4 helyreállításában, mivel például a nemzetgazdaságban megtermelt 

GDP – és az onnan elvont adó- és járulékbevétel – nemcsak attól függ, 
hogy mennyien dolgoznak a gazdaságunkban, hanem a gépesítés és 
automatizáció technológiai színvonalától is, ugyanakkor meglehe-
tősen kétséges, hogy a mai társadalmunkban, a párkapcsolatokkal 
szemben támasztott megváltozott társadalmi igények és körülmé-
nyek miatt lehetséges a népesedéspolitikában kizárólag pronatalista 
eszközökre támaszkodni ahhoz, hogy Magyarország népesedésének 
fogyását megállítsuk.

A populista, nacionalista politika nagy erőkkel kérdőjelezi meg az 
Európai Unió és más nemzetközi szervezetek legitimitását, ám egyi-
künk sem gondolkozik el azon, hogy mi az a nemzet mint közösség. 
Van-e legitimitása, valós múltja, működőképes-e még egyáltalán a 
nemzetállam eszménye? Létezik-e valóban mint vérségi jelenség, vagy 
csupán egy kulturális konstrukcióval van dolgunk? Czeizel szerint1 
a magyarság nem genetikai kategória. Ez okból a magyar identitást 
mint olyat nem lehet a család tágabb kiterjesztéseként értelmezni. Ezt 
támasztják alá a tatárjárás, a török hódoltság és különböző háborúk 
és járványok után tapasztalt, a népesedést pótolni kívánó nagy ará-
nyú magyarországi betelepítések is. Hivatalos népesedési politikánk 
a kiegyezés 1867-es évétől változik meg az egyoldalú pronatalista 
szemléletre, ám az is igaz, hogy ekkortól állnak rendszerezett demog-
ráfiai adatok a rendelkezésünkre2 – ez a népesedéspolitikai változás 
a nacionalizmus sikeridőszakával kísértetiesen egybeesik! A nacio-
nalizmus eredetét kutató Andrew Pilkington szociológus kutatásai 
szerint bár a nemzetállamok hívei olyan nemzet tagjainak vallják 
magukat, melynek létezése az ősi időkig nyúlik vissza, valójában a 
nemzet mint közösség ideája csak a XVIII. században alakult ki és 
terjedt el a tömegkommunikáció és -média megjelenésével. Az em-
beriség történelme legnagyobb részében kistelepüléseken tengette 
életét, arról mit sem tudva, hogy mi történik a kisközösségén kívül 
eső tágabb környezetében, ezért olyanról, hogy „nemzet” tudomása 
sem lehetett.3 Ha logikusan belegondolunk, ez szükségszerűen volt 
így, hisz ha nincs áram, televízió, rádió, internet, telefon a kistelepülé-
semen, nem tudom elolvasni az újságot – még a XIX. század legelején 
is majdnem 90%-os volt az írástudatlanság a világban!4 –, akkor hon-
nan tudhatok egy, a környezetemen kívül eső nemzet létezéséről, és 
miképp tartom vele napi szinten a kapcsolatot? Jászi Oszkár, a neves 
magyar társadalomtudós szavaival: „Az államnak és tagjainak ezen 
állandó és szoros kapcsolata csak egy rendkívül kifejlett közlekedés, 
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lehetséges. A mai nemzeti állam vasút, távíró, telefon, és könyvnyom-
tatás hiányában összeesnék. […] Az ókori és középkori vallási, vagy 
dinasztikus elvekkel szemben úgy elméletben, mint gyakorlatban a 
nemzeti szolidaritás gondolata – a modern államok vallása – egyre 
teljesebben érvényesül.”5 

Giddens hívja fel a figyelmünket továbbá, hogy Nyugat-Európa 
legtöbb nemzeténél egyetlen etnikai csoport terjeszkedett addig, míg 
ki nem szorította a többi, eltérő történelmi eredetű nyelvi közösséget: 
Franciaországban, a francia nyelv, amit mi ismerünk, csak később vált 
dominánssá, a Franciaország területén létező kisebb etnikumok ki-
szorítása után. Mindezek alapján leszögezhetjük, hogy a nemzetállam 
egyáltalán nem a történelem eleje és nem is a vége vagy egyáltalán 
szükséges velejárója. Mindennek tudatában megmosolyogtatók az 
olyan hangok, melyek a nemzetállamot a valós történelmi jelentősé-
gén túlmutatva idealizálják.

A nemzeti eszme születése idején kétségtelenül progresszívnak 
számított. A nemzethez való hűség jogosan vette át a helyet az 
uralkodóhoz vagy dinasztiához való hűség helyett. Sokkal demok-
ratikusabb a tágabb „nemzetnek” hűséget esküdni, mint egy egyház 
vagy istenség által „kiválasztott” uralkodónak, vagy olyannak, akinek 
hatalma legitimitását családja, dinasztiája adja. Egresi és szerzőtársai 
mutatnak rá, hogy egy feudális uralkodót az tett legitimmé, hogy 
uralkodói családból – dinasztiából – származott, s uralmát az egyház 
legitimálta; ily módon egy nemzet teljesen ellentétes érdekű osztá-
lyai – a nemzeti munkaerő és a belőle hasznot húzó nemzeti tőkés 
– is bármilyen cél érdekében egyesíthetők; ezekben a régi időkben 
a hivatalos hatalomnak ellentmondókat felségsértőnek nevezték, ma 
a nemzetközösség legitimációját megkérdőjelezőket hazaárulónak 
hívják. A nemzeti eszme fénykorában háborúzó városállamokat, 
emberek tömegeit egyesítette; ugyanakkor uniformizáló törekvései 
révén sokszor az etnikai sokszínűség elpusztítójának bizonyult.6  
A nemzet eszménye mára lejáratódott és idejétmúlt, sötét ideológiák 
jogfosztó eszköze lett. Ezért át kell adnia helyét valami másnak, ami 
emberi közösségeinket korunkban is békében egyesíti. A nacionaliz-
mus legszélsőségesebb formái Adolf Hitler nácizmusában és a korra 
jellemző egyéb fasizmusokban teljesedtek ki, hogy a polgári lakossá-
got kulturálisan vagy „vérségileg” erőszakosan homogenizálják etnikai 
tisztogatások és genocídiumok révén. Hozzá kell tennem azonban, 
hogy a nemzetfelfogásnak is több válfaja lehetséges: az amerikai–



A
SS

ZO
CI

Á
CI

Ó
K

16
6 francia értelmezés, illetve – a magyar jobboldalra is erőteljesen ható 

– német nemzetfelfogás. Az amerikai, illetve francia nemzetfelfogás 
nem vérségi, hanem politikai és jogi kategória, azaz attól tartozom az 
amerikaiak közösségéhez, hogy engem ugyanazok a jogok illetnek 
meg, ugyanaz az állampolgárságom, tehát nem a közös kultúra vagy 
feltételezett vérségi összetartozás számít, hanem a jogi státusz. Ezzel 
szemben a romantikában gyökerező német nemzetfelfogás szerint a 
nemzet közösségét az olyan – a követői által „természetesnek” tartott 
– jellemzők tartják össze, mint a közös eredet, közös „nemzeti sors”, 
nyelv és kultúra. Valódi nemzetállam persze még soha nem létezett,7 
és belátható, hogy nem is megvalósítható, legfeljebb erőltethető a 
polgári lakosság ellen folytatott folyamatos állami erőszakkal, mint 
azt próbálták a fasizmus különböző válfajait képviselő rezsimek.  
A nemzetközpontú ideológia problemitákájához tartozik még, hogy 
az emberiséget államalkotásra képes – államalkotó –, illetve államal-
kotásra képtelen – nem államalkotó – népekre osztja,8 tehát az állam 
nélküli kisebbségeket alávetettségre kárhoztatja.

A kelet-európai etnonacionalista jobboldalon és az alt-right ber-
keiben elterjedt nézet, hogy Kelet-Európa a fehér, keresztény, azaz 
ősi európai világ utolsó romlatlan bástyája. A XX. század eleji, fehér 
felsőbbrendűséget hirdető és fajvédő irodalmat tanulmányozva azon-
ban a fehérség egy eltérő képe tárul szemünk elé, egy olyan kép ami 
nem túl hízelgő az egyszeri rasszista kelet-európai számára, aki bőre 
világos színe miatt a „fehérség” büszke részesének gondolná magát. 
A dél-, illetve kelet-európai népességet ugyanis, a zsidó lakossággal 
egyetemben a korabeli fajvédő meggyőződés egy alacsonyabbrendű 
korcs fajzatnak tartotta, a szemükben az európaiság egyetlen valódi 
letéteményese az északi típusú, magas, szőke kék szemű nordikus 
rassz volt.9 Lothrop Stoddard, XX. eleji, nagy hatású fajvédő ideológus 
munkássága erre a leghitelesebb bizonyíték: „a kiváló nordikus rassz 
mindenek felett!”10 Brodkin11 és Ignatiev12 egyaránt rámutat arra, 
hogy a „fehér” faj egy önkényesesen konstruált, állandóan változó 
fogalom, egy látszaton alapuló társadalmi hierarchia, mivel a fehérség 
körülhatárolása a történelem során mindenkor változott: egy időben 
még az ír lakosság sem számított úgymond domináns, fehér társadalmi 
státuszúnak, egy ember alattinak tartott, megvetett kisebbség voltak. 
Bizonyos konzervatív, etnicista megmondóemberek Ignatiev azon fel-
hívását ítélik el, melyben a fehérség eltörlését szorgalmazza, ezzel úgy 
állítva be az értelmiségit, mintha genocídiumot akarna a „fehér rassz” 
ellen elkövetni. Koránt sincs így, hisz a fentiekből tudjuk, hogy a fehér 
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létezik, a valóságban egyáltalán nem. De mit mond erről a biológia 
tudománya? Goodman, a biológiai antropológia professzora szerint13 
az emberi rasszok fogalmát nem a biológia tudománya alkotta meg, 
ezért kicsit olyan az ellene való küzdelem, mintha a laposföldelmélet 
ellen küzdenénk: a mindennapi látásunkkal úgy látjuk, hogy a Föld 
lapos, csak nagyon magasról látszik, hogy a Föld laposnak gondo-
lásával irtózatosat tévedtünk. Rávilágít, hogy a biológiai rassz nem 
létezik, annak látszata egy ideológia önkényes terméke, mely távol 
áll a tudomány világától, ezért puszta kulturális-politikai termékként 
lehet kezelni. Francis Collins orvos-genetikus, az emberi génkész-
letet kutató Human Genome Project egykori vezetője – később az 
egyesült államokbéli Nemzeti Egészségügyi Intézetek igazgatója – az 
emberi rasszok fogalmát a biológia tudományában szintén tévútnak 
nevezte, azért, mert képtelenek vagyunk a különböző társadalmilag 
bevett rasszokat genetikailag különhatárolni, egy „rasszon” belül is 
elképesztően nagy lehet a csoportok közötti különbség, a homogén 
rassz, mint olyan, nem létezik.14 John Shea, Harvardon végzett, neves 
antropológus és egyetemi tanár, az American Scientist tudományos 
szerzője szintén megerősíti a rassz mint besorolás tudománytalan és 
káros jellegét. Szerinte olyan önkényes jellemzők alapján határoljuk 
körbe a „rasszokat”, mint például a bőrszín és a haj textúrája.15 Shea 
szerint a rassz a népmesék születte, tudományosan azonban nem ko-
molyan vehető fogalom. 

Most, hogy elemeztük a nemzet és a rassz fogalmát, érdemes azt 
is górcső alá vennünk, hogy mivel kell fizetnünk a nemzet, a faj és a 
„tradicionális” vagy „természetes” család eszméjéért.

Mindenekelőtt röviden térjünk ki a családot övező mítoszokra, 
illetve a történelmi valóságra. A nemzeti ideológia által megálmodott 
nemzetközösség a tradicionális család eszméjén alapul. A család, 
ahogyan sohasem volt: férfi és nő harmonikus, békés közössége és 
annak politikai idealizálása. De milyen volt a valódi, történelmi, 
hagyományos család? Nem biztos, hogy korunk konzervatív politi-
kai véleményvezéreinek elnyerné tetszését, akik – hitük szerint – a 
hagyományos család „szentségének” elszánt őrzői. Giddens mutat 
rá, hogy a hagyományos család alapvetően rokonok közötti gazda-
sági természetű megegyezésen alapult, a szerelem csak a legritkább 
esetben volt a házasság velejárója, a romantikus szerelmen alapuló 
hosszú távú kapcsolat csak az utóbbi évszázadokban vált elfogadottá 
a társadalmunkban, a legtöbb más kultúrában nem is létezett.
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A középkorból ered ez a szólás: »Ha feleséged szívből szereted, házas-
ságtörő vagy.« Akkoriban – és még évszázadokon át – férfi és nő azért 
házasodtak össze, hogy a vagyon a családban maradjon, vagy hogy 
gyerekeket neveljenek, akik majd dolgoznak a családi gazdaságban. 
A házaséletben elválaszthatatlan társakká válhattak, de erre inkább 
a házasságkötés után került sor, mint előtte. Az emberek néha foly-
tattak házasságon kívüli viszonyt, ez azonban kevés olyan érzelmet 
szült, amelyet ma a szerelemmel társítunk. A romantikus szerelmet 
legjobb esetben is gyengeségnek, a legrosszabb esetben pedig valami 
nyavalyának tartották.”16 

John Boswell, neves történész szavaival, a The Marriage of Likeness: 
Same-Sex Unions in Pre-Modern Europe című műve alapján: „Aki a 
»szerelem tengerébe« merül, az nem kételkedik benne. […] Igen 
kevés olyan premodern vagy kortárs nem ipari kultúra lehet, amely 
elfogadná azt a Nyugaton kétségbevonhatatlan érvet, hogy »a férfi 
célja, hogy nőt szeressen, a nőé pedig az, hogy férfit«. Ezt bizony a 
legtöbb ember a legtöbb időben és helyen az emberi érték igencsak 
gyöngécske mértékének találná!”17 

Giddens hívja fel a figyelmet arra, hogy a romantikus szerelem 
gondolata csak a XVIII. század végefelé kezdett felbukkanni és 
normává válni a romantikus regények térnyerése nyomán. A nők 
körében népszerűvé vált romantikus regény műfaja azonban a nők 
számára erősen behatárolt nemi szerepeket sugalmaz.18 A tradici-
onális társadalmak családjaiban a gyerekek már 7-8 éves koruktól 
szüleik gazdaságában dolgoztak vagy máshol inasnak, cselédnek 
szegődtek, utóbbiak – a szülői háztól távol – ritkán látták viszont 
szüleiket. A családokban ma tapasztalt és elvárt erős kötelék a hagyo-
mányos családban soha nem létezett a magas halálozási arány miatt, 
mivel egy házasság átlagosan 12 évig tartott, és a gyerekeknek több 
mint fele temette el valamelyik szülőjét 21 éves korára.19 Láthatjuk 
tehát, hogy a történelmi család korántsem volt olyan rózsaszín és 
harmonikus, mint ahogyan a konzervatív családpropaganda láttatni 
akarja – a házasság alapja a családok anyagi érdeke volt, a szerelem 
nem juthatott szerephez.

A nemzeti ideák gazdasági szempontból szintén nem nevezhetők 
hatékonynak több szempontból. Mindezek a szempontok, mivel 
rontják a gazdaság hatékonyságát, ezért hozzájárulnak a gazdaság 
rosszabb teljesítőképességéhez, ezzel a nyugdíjrendszer fenntartható 
finanszírozhatóságának esélyét is rontják. Egyrészt a nacionalizmus 
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gazdaság területén. A teljesen önellátó, a külvilágtól elzárt gazdasá-
got autarkiának nevezzük. Ebben az esetben igyekszünk minél több 
terméket az ország határain belül megtermelni, amire szükségünk 
van. Ez azonban gazdaságilag nem hatékony a nemzetközi mun-
kamegosztás szükségszerűségei miatt.20 A világgazdaság termelési 
folyamatainak oda kell kerülnie, ahol azok a legproduktívabbak, 
hogy jövedelmünket maximalizálni tudjuk. Másrészt Alderman és 
Santora21 is rámutat, hogy az Orbán-kormány ultranacionalista és 
bevándorlásellenes népesedéspolitikája munkaerőhiányt okoz, mely, 
mint tudjuk, visszafogja a gazdaságban keletkező jövedelmek képző-
dését, mert így kevesebb termelő dolgozónk van az országban, mint 
amennyi lehetne, hogy a hazai nemzetgazdaság jövedelmét előállítsa. 
Így kevesebb jövedelemből tudunk nyugdíjat osztani. Másrészt az 
egyedüliként erőltetett pronatalista politikának mindezidáig a népe-
sedésre szerény eredménye volt, és hosszú távú fenntarthatósága is 
kétséges, hisz a KSH adatai szerint a teljes termékenységi arányszám 
2008 körül 1,35 körül mozgott, 2017–2019 között 1,49-en stagnált, 
2020-ra ez az arányszám mindössze 1,56-ra emelkedett.22 A KSH 
adatai mutatnak rá arra, hogy a nacionalista hegemónia előtti 1990-es 
években a teljes termékenységi arányszám a jelenleginél jóval maga-
sabb szinten, 1,87 körül volt!

A demográfiai átmenet első és második elmélete mutat rá, hogy 
társadalmunk immár végleg megváltozott ahhoz, hogy a pronatalista 
népesedéselmélet életképes maradjon. Az első demográfia átmenet 
elmélete szerint a magas termelékenységgel és magas halandósággal 
rendelkező társadalmak fokozatosan eljutnak az alacsony termelé-
kenységig és az alacsony halandóságig.23 A népesség addig növeked-
het töretlenül, amíg modellünkben kizárólag a halandóság csökken, 
ám idővel, a demográfiai lépcsőfokok előrehaladtával csökkenni fog 
a születések száma is: ez a tendencia a népesség folyamatos csökke-
néséhez vezethet. A második demográfiai átmenet elmélete szerint 
az 1960-as, 1970-es évektől kezdve a fejlett országokban a termelé-
kenységi arányszám nem éri el a népesség újratermeléséhez szüksé-
ges 2,1 gyermek/nő értéket.24 Ennek oka a családdal-házassággal és 
párkapcsolatokkal szemben támasztott társadalmi elvárások, attitű-
dök és viselkedések megváltozása: tendencia a házasodási arányok 
csökkenése, a válások növekedése, egyre gyakoribbak az egyszülős 
családok, s a házasságon kívüli együttélések száma is emelkedik.25 
„A második demográfiai átmenet magyarázata szerint a családdal, 
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átalakulása mögött alapvetően értékrendbeli változások állnak.”26 
Magyarul mást gondolunk ma a családról, párkapcsolatokról és 

házasságról, mint régen, más elvárásaink vannak ezekkel szemben.  
A mitikus „régent” megelőző időkben szintén másképp gondolkodott 
a társadalom ezekről a fogalmakról, és így tovább, visszafelé az időben 
az ember megjelenésének kezdetéig. Aki egy totalitárius ideológia 
nevében az emberi kapcsolatok, házasság és család állandóan változó 
jellegébe akar erővel beavatkozni, az lehetetlen küldetésre vállalkozik, 
vagy szándékosan – vereségre ítélt – erőszakot szül. Ezért is lehetetlen 
a népesedési problémáinkat pusztán pronatalista kereteken belül 
megoldani.

Szükség van a bevándorlásra a népességünk pótlása érdekében: aki 
a bevándorlásról lemond, az a saját nyugdíjáról és rengeteg adóbevé-
telről mond le egy kétes értékű, rasszista világszemlélet érdekében. 
Ezt a szükségszerűséget a nacionalista világképű államberendezke-
désünk is kénytelen-kelletlen kezdi titokban elismerni, hisz – szigorú 
feltételek mellett – már ők is jóváhagyták az EU-n kívülről érkező 
szakképzett munkaerő hazánkba vándorlását és ideiglenes munkavál-
lalását.27 A külföldiek ideiglenes munkavállalása azonban kevés lesz, 
hisz az elvándorló, illetve elhunyt magyar népességet hosszú távon 
is pótolni kell, melyhez a pronatalista és nemzetieskedő szemellenző 
elégtelennek bizonyult.
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2 JEVGENYIJ KRUTYIKOV

Az Oroszországgal szembeni  
gyűlölettel igazolják  

a zsidók tömeges legyilkolását

Tény, hogy 1941. július 10-én a helybeli lengyelek, a németek hall-
gatólagos egyetértésével, önállóan láttak hozzá a kicsiny Jedwabne 
(orosz: Jedvabnye)1 zsidó lakosságának mind egy szálig való kiirtásá-
hoz. Fejszékkel és villákkal ölték meg az embereket, a többiekre pedig 
rágyújtották az istállót.

Fontos, hogy megértsük, hol is történt mindez! Mert a vidék 
nem egyszerűen Lengyelország. Természetesen ma odatartozik, de 
kezdettől fogva határövezet, lakossága pedig igen vegyes összetételű. 
A tárgyalt időszakban a terület a Szovjetunió, pontosabban a Belo-
rusz Szovjet Szocialista Köztársaság Belosztok (lengyel: Białystok) 
megyéjének része volt. 1946-ban került ismét Lengyelországhoz, 
miután a lakosságot nemzetiség szerint elkülönítették és kölcsö-
nösen áttelepítették.2 Részletezve a Lengyel Népköztársaságnak3 a 
háborút követően ítélt körzeteket: Szuvalkija (orosz: Szudovija is, 
litván: Suvalkija, Sūduva, Dél-Litvánia történelmi régiója), Belosztok 
és Lomzsa (lengyel: Łomżai vajdaság, illetve ma járás). Ugyanekkor 
az Augustow-csatorna mentén fekvő részek Belorussziánál maradtak, 
ahova mindmáig tartoznak. E háború után is a szó szoros értelmében 
egy vonalat húzva4 jelölték ki a Szovjetunió (a Belorusz SZSZK) és a 
Lengyelország közötti határt, amelynek során egyáltalán nem vették 
figyelembe a népesség etnikai összetételét. 

Miután Németország 1941. június 22-én hadüzenet nélkül megtá-
madta a Szovjetuniót, a szovjet csapatok visszavonultak innen, ami 
elsősorban a zsidó lakosságot szolgáltatta ki a más nemzetiségűek 
önkényének. 1941 júliusának első jedwabnei áldozata a 26 éves Baszja 
(Barbara) Binstein és a 28 éves Saja Kubzsanska, valamint kiskorú 
gyermekeik voltak. E szerencsétlen nők férjei helyi szovjet aktivisták 
voltak, akik a szovjet csapatokkal együtt vonultak vissza. Az asszonyo-
kat gyerekeikkel együtt vonszolták a közeli tóhoz. Mint boszorkányo-
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3kat vetkőztették le és ütlegelték őket. Mindkét nő saját kezével fojtotta 

meg gyerekeit, hogy ne szenvedjenek. Baszja Binsteinnel elég gyorsan 
végeztek, viszont Saja Kubzsanskát két órán át kínozták. Újból és új-
ból kiemelték a vízből, majd alámerítették. Miként az a Boszorkányok 
kalapácsa című munkában5 előíratott. Mindebben közreműködött a 
piactéren álló Szent Jakab katolikus templom plébánosa.  

Mindez azelőtt történt, hogy a német csapatok megjelentek 
volna Jedwabnében. A szovjet harckocsizó hadtest korábban harc 
nélkül visszavonult Belosztokból, ami taktikai okokkal igazolható. 
Elkerülte a bekerítést, és a következő héten komoly ellenállást tanú-
sított a németekkel szemben Grodnónál. Viszont ugyaninnen, tehát 
Grondóból, július10-e reggelén Rosenberg6 parancsnokságától két 
tiszt érkezett. Néhány német felfegyverzett őr kísérte őket. Az NKVD7 
későbbi értékelése szerint tizenötnél nem voltak többen. Tárgyalásba 
bocsátkoztak a helyi lengyel önigazgatással, amely eddig még nem 
találkozott németekkel. Lengyel részről a tárgyaláson részt vett a hely-
ség polgármestere, családi neve Karolják (lengyel: Karolak), az ismert 
helyi asztalos, Bronyiszláv Slesinszkij (lengyel: Bronislaw Slesinski) 
és Jacek Szokuta (lengyel: Jacek Sokuta), a Lengyelország Nemzeti-
demokrata Pártjának8 képviselője. Ekkorra már több száz lengyel 
sereglett a városkába a szomszédos falvakból és tanyákból. Magában 
Jedwabnében nem élt ennyi lengyel. Ez egy klasszikus zsidó település 
volt, hetvenszázaléknyi zsidó lakossal, akik mintha Sólem Aléchem9 
történeteinek alakjai lettek volna. A jó katolikusok baltákkal, villákkal, 
szöges furkósbotokkal voltak felfegyverkezve.

A németek kompromisszumos javaslatot tettek. Abban az időszak-
ban még nem volt szó „a zsidó kérdés végső megoldásá”-ról, nem 
létezett a „Wannsee-i egyezség”,10 és a németek maguk sem tudták, 
mit tegyenek a meghódított Lengyelország nagyszámú zsidó lakos-
ságával. Ezért viszonylag békésen viselkedtek. Azt javasolták a helyi 
lengyel aktivistáknak, hogy hagyják a helyükön azokat a zsidókat, 
akik hasznos foglalkozást űznek, a többieket pedig gyűjtsék össze 
valamiféle gettóban. Erre azt felelte Bronyiszláv asztalos, hogy „elég 
saját, lengyel mesteremberünk van”, gettóként pedig saját istállóját 
javasolta. A németek nyilvánvalóan nem egészen értették, mire gon-
dol, de beleegyeztek.  

Slesinszkij valamiféle színjátékot szervezett. A Vörös Hadsereg 
bevonulás óta eltelt egy év alatt a szovjet hatóságoknak sikerült egy 
Lenin-szobrot felállítaniuk a központban. A jó katolikusok elkapták 
a helység rabbiját Finkelsteint, továbbá zsidó férfiakat tereltek a 
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4 templomtérre, és arra kényszerítették őket, hogy lebontsák a Lenin-

emlékművet. A rabbit rávették, hogy a Lenin-szobor fejével köröz-
zön a templom körül. Mögé állították a zsidó férfiakat, akiktől azt 
követelték, hogy zsidó rituális ének módjára kántálják: „Miattunk 
és a mi kedvünkért kezdődött a háború.” Amikor a rabbi a cipeléstől 
elfáradt, az idős embert arra kötelezték, hogy egy botra prémes haszid 
kalapot téve, ezt maga előtt tartva hordozza, és ugyanazt a szöveget 
skandálja.  

Aztán ütlegelni kezdték őket baltákkal, villákkal és szögekkel kivert 
botokkal. Ma ez a tér II. János Pál római katolikus pápa nevét viseli. 
A németek mindezt némán figyelték. De ők kevesen voltak. A teret 
a környező tanyákról érkezett lengyelek zárták körbe, helyenként a 
kezüket is összekulcsolva, nehogy elmenekülhessenek a zsidók.

Utólag most azt is mondják, hogy nemcsak a közvetlen környék-
ről voltak ott, hanem Radziluvból (lengyel: Radziłów; korábbi orosz 
neve: Radzilovo, Radzivillovka főként litván lakossággal, falu a mai 
Lengyelországban). A helyzet az, hogy a Jedwabnében történtek nem 
az elsők voltak a hasonlók sorában, s nem egyedüliek. Egymás után 
több napon át hasonló pogromok zajlottak a fentebb már említett 
Szuvalkijában, azaz Litvánia déli részén, a lengyelországi Lublini 
vajdaságban található Bjala-Podljaszkában (lengyel: Biała Podlaska, 
belarusz: Bjelaja Padlasszkaja, ukrán: Bila Pidljaszka), a mai Nyugat-
Belaruszban, valamint az eredeti Litvánia területein. Minimum 23 
kisebb helység lakosságát semmisítettek meg a németek közremű-
ködése nélkül 1941. július elején. Közöttük volt Belszk-Podljaszkij 
(lengyel: Bielsk Podlaski, Pilki falu), Vaszilkuv (lengyel: Wasilków), 
Vonszos (lengyel: Wąsosz), Vizna (lengyel: Wizna), Gonjondz 
(lengyel: Goniądz), Grajevo (lengyel: Grajewo), Klescsele (lengyel: 
Kleszczele), Knisin (lengyel: Knyszyn), Kolno (Belarusz), Kuznyica 
(lengyel: Kuźnica), Narevka (lengyel: Narewka), Pjontnyica (lengyel: 
Piątnica), Radziluv (lengyel: Radziłów), Rajgrud (lengyel: Rajgród), 
Szokoli (lengyel: Sokoły), Sztaviszki (lengyel: Stawiski), Szuhovolja 
(Ukrajna), Tscijanne (lengyel: Trzcianne), Tikocin (lengyel: Tykocin), 
Horoscs (lengyel:Choroszcz), Csizsev (belarusz: Csizsevicsi), Scsucsin 
(Belarusz) és Jaszjonuvka (lengyel: Jasionówka). 

Radziluv volt az első, ám az egész rémálom jelképévé mégis 
Jedwabne vált. Bronyiszláv Slesinszkij elrendelte, hogy a nőket, öre-
geket és gyerekeket vigyék el a saját istállójába, miként azt korábban 
a németeknek is javasolta. Az épületet benzinnel locsolták meg, 
majd rágyújtották az emberekre. Lengyel adatok szerint valamivel 
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5több mint háromszáz személyt égettek el élve, de ennél tárgyszerűbb 

számítások szerint lehettek akár félezren is. A kis település zsidó la-
kossága lényegében megszűnt létezni, a környező tanyák lengyeljei 
pedig hozzáláttak a meggyilkolt zsidók vagyontárgyainak elrabláshoz. 

Mostanság a lengyelek ragaszkodnak ahhoz, hogy Slesinszkij is-
tállójában „csak” 360 személy égett el. Mintha a számok bármin is 
változtatnának. A tetemek exhumálását 2001-ben leállították, csak-
úgy, mint a mai Lengyelország ügyészségének hivatalos vizsgálatát.  

E térség lengyel és litván lakosságának mindig sajátja volt a zsigeri 
antiszemitizmus. Gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza, és semmi 
köze a lakosság egyik vagy másik részének politikai nézeteihez. Más 
kérdés, hogy a keleti határvidék (lengyel: Kresy Wschodnie, orosz: 
Vosztocsnije Kreszi) és a mai Nyugat-Ukrajna zsidó lakossága mindig 
is a népesség legelnyomottabb része volt Lengyelországban. Még a 
beloruszoknak is több joguk volt, mint a zsidóknak. A beloruszok 
például szolgálhattak a lengyel hadseregben, ami egyfajta karrier 
előfeltétele volt, s lehetőségük volt felsőfokú képzettség megszer-
zésére is. Később, a litvániai Vilnában, a mai Vilniusban, a mostani 
lengyelországi Belosztokban (lengyel: Białystok) és a jelenleg belorusz-
sziai Grodnóban a zsidóknak külön padokban kellett ülniük, amikor 
felvételt nyerhettek a lengyel egyetemekre. Ez már-már apartheid 
jellegű teljes elkülönítéshez vezetett az asszimiláció tiltásáig. A fehér-
oroszoknak is kijelöltek ugyan külön padokat, ám a katolikusoknak 
lényegesen könnyebb életük volt. 

Ilyen előzmények után érthető, hogy a Szovjet Hadsereg 1939-es 
bevonulásakor a zsidó lakosság aktívan támogatta az új hatalmat.  
A szovjetek a maguk tüntető internacionalizmusukkal, rendkívül 
gyors társadalmi felemelkedési lehetőséget kínáltak a nemzeti kisebb-
ségeknek. A zsidók által a szovjethatalomnak nyújtott támogatásra a 
lengyel és a litván lakosság zöme árulásként tekintett. Most viszont 
Lengyelországban főleg azok hallatják erőteljesen a hangjukat, akik 
szerint Szuvalkijában, mindenekelőtt Jedwabnében, a pogromok 
nem a zsigeri antiszemitizmussal vagy a nacionalizmussal függtek 
össze, hanem azzal, hogy a lengyel lakosság a zsidókon mint a szovjet 
rezsim – értsd: Oroszország! – aktív cinkosain állt bosszút. Csakhogy 
a lengyel és a litván lakosság nem igazán égett a vágytól, hogy szere-
pet vállaljon a szovjet hatalmi-közigazgatási szervekben, ezért azok 
létrehozói értelemszerűen fordultak a zsidó lakosság felé. 

Az 1970-es évek elején, mikor a Lengyel Népköztársaságban gya-
korlatilag hivatalosan is uralkodóvá vált az antiszemitizmus, dacára 
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jedwabnei pogromot kizárólag a németek szervezték. Később válto-
zott a koncepció, és Lengyelországban arról kezdtek beszélni, hogy 
végső soron a németek hibásak, mert ők provokálták ki a helyzetet. 
Egyúttal hangsúlyozták, hogy a Szuvalkijában, 1941 júliusában zajlott 
atrocitások nem voltak katasztrofális méretűek. Hiszen „mindössze” 
néhány tucatnyi zsidót öltek meg. Egy másik megközelítés szerint, 
még ha Radziluvban és Jedwabnében el is érte a százat a halottak 
száma, a holokauszt a wannsee-i döntés után, a német uralom kiter-
jedésével vált átfogóvá és teljessé.

Ezzel szemben Jozef Halaszinszkij (lengyel: Józef Chałasiński),11 az 
itteni állapotokat jól ismerő szociológus még 1938-ban beszámolt  a 
négykötetes, A parasztok ifjabb nemzedéke című könyvében, az „érzel-
mi antiszemitizmus” határvidéki – belosztoki és Grodnói vajdasági, 
valamit vilnai (vilniusi) – létezéséről. Ez a munka a helyi lakosság 
körében végzett felméréseken alapuló szociológiai elemzés volt. En-
nek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a lengyelek hazafisága magában 
foglalta az antiszemitizmust, mint a szovjetellenesség egyik formáját, 
mivel az úgymond zsidók – akár tájékoztatás nyújtásával, akár kifeje-
zett cinkosként – erősen kötődnek a szovjet rendszerhez. E felfogás 
szerint a szovjethatalmat zsidó hatalomnak tekintették, s azokat, akik 
támogatták, a lengyel haza árulójának. A lengyel patriotizmus, mint 
a hazaszeretet kifejezési formája, automatikusan magában foglalta a 
zsidóellenességet.  

Egy másik álláspont szerint: nem mi vagyunk ilyenek, maga az élet 
ilyen. Nagyon hosszú ideig azt a verziót propagálták, hogy a jedwabnei 
pogromot a németek provokálták ki. Az elemzések szerint azonban 
ez nem így történt. Mint fentebb már hangsúlyoztam, 1941 júliu-
sának elején a helyi lakosság ölt meg ezernyi zsidót Podljaszkában, 
Szuvalkiban és a történelmi Litvániában a németek hallgatólagos 
egyetértésével. És olykor nélkülük is, mint ez Kaunaszban (litván: 
Kaunas) történt. Miközben Jedwabnében valóban jelen volt néhány 
fegyveres német katona, Kaunaszban egy sem.

Külön kérdés, mint mindig, a Szovjetunió NKGB-jének12 és 
NKVD-jének szerepe 1940 nyarának nevezetes kitelepítéseiben. 
Ezeket a mai Lengyelországban és Litvániában szinte nemzeti tra-
gédiának tartják, valójában gyakorlatilag nem érintette Belorusszia 
nyugati részét, az akkori Belostok régiót. Ez akár meglepő is lehet, 
hiszen a szovjethatalommal szemben bizalmatlanul, sőt ellenségesen 
viselkedő határvidéki lakosságról volt szó. Helyenként hivatalában 
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7maradt több köztisztviselő, beleértve Lengyelország Nemzeti-de-

mokrata Pártjának tagjait, akiknek nézetei nem sokban különböztek 
a német nácikéitól. Mi több, fennmaradtak a helyi hatalmi szervek is, 
amelyeket alapvetően az említett párt tagjai alkottak. 

Világos, hogy mindez azért történhetett meg, mert a belorusz és a 
litván NKVD tagjai nem különösebben voltak eszes emberek. Nem 
ismerték és nem értették a helyi sajátosságokat. És sajnos, a testüle-
tekhez csatlakozott helyi zsidók sem növelték a lakosság szimpátiáját. 
Figyelemreméltó, hogy Jedwabnében először azt a három zsidót ölték 
meg, akik az NKVD-ben szolgáltak, továbbá két nőt, akiknek férje az 
NKGB munkatársa volt. 

A lengyelek továbbá az 1920–1921-es szovjet–lengyel háború pla-
kátjait terjesztették, amelyeken egy Dávid-csillag alatt álló zsidó férfi 
karikatúrája szerepelt ezzel a felirattal: „Znowu w lapy zydowskie? 
Nie, przenygdy!” (Ismét a zsidók mancsába? Nem, soha!”) 

Természetesen, a kapzsiság volt a lengyelek zsidók elleni agresszi-
ójának egyik fő indítéka. A zsidók vagyonát gyorsan szétkapkodták. 
De a falusi lengyelek közül sokan nem pusztán rabolni érkeztek 
Jedwabnébe, hanem a látvány kedvéért. Már tudták, hogy három 
nappal korábban Radziluvban zsidókat égettek. A katolikus papok 
számára sincs mentség, akik megtorlásra buzdítottak. Nincs bizo-
nyíték arra, hogy papok mentettek volna meg zsidókat Podljaszban, 
Szuvalkiban vagy Litvániában. 

Az NKVD és a SZMERS13 nyomozásai szerint a lengyelek jelentős 
része egyszerű bámészkodó volt. Harminc–negyven aktív résztvevőt 
neveztek meg, akiket 1946 után különböző időtartamú büntetésre 
ítéltek, de aztán többségüket amnesztiával vagy más körülmények 
figyelembevételével szabadon engedték. Jedwabnében lefolytattak 
néhány eljárást, de meg kell jegyeznünk, hogy mindegyik büntető 
ügyet a Szovjetunió indítványozta. A lengyel hatóságok rendszerint 
kitértek a nyomozás elől. Több vádlottat eleve felmentettek a büntetés 
kiszabása alól.

Ma egy kisebb emlékmű található Jedwabnéban, ami Slesinszkij 
istállójának falát jelképezi, amely mögött elégtek a zsidók. Egy em-
bernél is alacsonyabb. De nagyobbra nem volt igény. Arra sincs, hogy 
mindenkit név szerint soroljanak fel, mert a lengyelek ragaszkodnak 
ahhoz, hogy lényegesen kevesebben pusztultak el, mint ahogyan 
azt az izraeliták állítják. A túlélők sem voltak képesek pontos adattal 
szolgálni. Zsidókat nem vettek nyilvántartásba a katolikus plébá-
nián, a zsinagógát viszont minden feljegyzéssel együtt felégették. 
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hogy konkrétan hányan is égtek el azon az 1941. július 10-ei napon 
Slesinszkij istállójában, s hány embert vertek agyon fejszékkel és 
botokkal a piactéren. 

Lengyelország 1945-ös felszabadítása után az egész országon 
zsidók elleni pogromsorozat söpört végig. Többek között például 
ugyanabban a Belosztokban, sőt Krakkóban is. Az okok főleg gazda-
sági jellegűek voltak: a koncentrációs táborokból visszatérő zsidók 
konstatálták, hogy lakásaikban, házaikban lengyelek laknak; e lakás-
konfliktusok pedig gyorsan pogromokba fordultak át, melyek ellen 
a Szovjet Hadseregnek fegyverrel kellett fellépnie. Néhány esetben a 
szovjet hatóságok védelmükbe vették a helyi zsidókat, akár úgy, hogy 
egyes lengyel településekre tankokat vezényeltek.  Hasonló esemé-
nyek egyébként a szovjet Kijevben is zajlottak 1946-ban. 

2013-ban a Jedwabnében elhunytak maradványainak egy részét 
újratemették a falucska szélén, és az akkori köztársasági elnök, 
Aleksander Kwaśniewski bocsánatot kért a zsidóktól. Lengyelország-
ban ennek ellenére az állami emlékezetpolitika azt a narratívát tartja 
életben, miszerint a pogromot a németek provokálták ki, és a zsidók 
maguk is hibáztak a szovjet hatóságokkal való együttműködéssel.  
E fonák logikával valójában az oroszokat és a Szovjetuniót kiáltják 
ki bűnösnek. 

Fordítói jegyzetek

1 Jedwabne nevét mindenütt a lengyel írásmódnak megfelelően adom meg, s 
miután a települések az idők folyamán más-más országhoz tartoztak, ezért írás-
módjuk is változott, az egyértelműség kedvéért a többi helységnevet az oroszul 
megjelent cikk alapján, az orosz nyelvből teszem át magyarra az átírási szabályok 
szerint, zárójelben megadva a lengyel, litván stb. megfelelőt, amivel utalok a 
település jelenlegi vagy korábbi hovatartozására. Ugyanígy járok el a belorusz 
(fehérorosz), Belorusszia (Fehéroroszország), szó írásakor, jóllehet ezekben a 
szavakban az „o” betűt „a”-val írják a mai belorusz nyelvben (беларуская мова): 
belarusz, Belarusz.

2 A háború utáni lengyel határokat a szövetséges nagyhatalmak vezetőinek potsdami 
konferenciáján, 1945. július 17-e és augusztus 2-a között jelölték ki. Az újonnan 
kijelölt keleti határtól keletre fekvő területen, az úgynevezett keleti határvidéken 
(Kresy Wschodnie) a háború előtti Lengyelország kb. 13,8 millió állampolgára ma-
radt, viszont a Németország rovására Lengyelország által elnyert nyugati területek 
(Felső- és Alsó-Szilézia, Nyugat-Pomeránia és Lubusi Föld) Lengyelországhoz 
kerültek, ezért általában „Visszaszerzett Tartományok”-nak (Ziemie Odzyskane) 
nevezték őket. Ez a meghatározás illette az északkeleten lévő Mazúriát is, bár az 
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9a tartomány sohasem volt a lengyel állam része: a 13. és a 14. században a Német 

Lovagrend foglalta el, korábban porosz törzsek éltek ott.
3 A Lengyel Népköztársaság elnevezést csak 1952-től, az új alkotmány bevezetésétől 

használták, 1944–1952 között az ország hivatalos megnevezése Lengyel Köztár-
saság (Rzeczpospolita Polska) volt.

4 A szerző arra utalhat, hogy az 1945-ben kijelölt lengyel–szovjet határ alapját az 
úgynevezett Curzon-vonal jelentette. Nevét a Lord Curzon of Kedleston brit 
diplomata által az I. világháború után, 1919-ben, Versailles-ban meghatározott, a 
Lengyelország és Szovjet-Oroszország közötti demarkációs vonalról kapta.

5 Malleus maleficarum – Heinrich Kramer német inkvizítor – 1486-ban megjelent 
– értekezése a démonológiáról és a boszorkányüldözés alkalmas módszereiről. 

6 Alfred Ernst Rosenberg: 1940–1945 között a megszállt keleti területek birodalmi 
minisztere.

7 NKVD – a Szovjetunió Belügyi Népbiztossága (Народный комиссариат 
внутренних дел СССР – НКВД СССР, Наркомвнудел). A hivatalos meghatá-
rozás szerint a Szovjetunióban a bűnözés elleni harcra, a társadalmi rend támo-
gatására, az állam biztonságának védelmére létrehozott központi államigazgatási 
szervezet, amely 1934-től 1943-ig működött ezen a néven. 

8 Narodowa Demokracja (ND, ENDEK, Endecja) – Nemzeti Demokrácia lengyel 
politikai mozgalom, amely a 19. század második felétől az ország felosztása alatt 
a második Lengyel Köztársaság végéig aktív volt.

9 Sólem Aléchem (magyar: Sólem Áléhem, 1859–1916) zsidó származású, jiddis 
nyelven alkotó orosz író. Tóbiás, a tejesember című írásának musicalváltozata, a 
„Hegedűs a háztetőn” a legsikeresebb angol nyelvű film a kelet-európai zsidóság 
életéről.

10 Wannsee-i egyezség – „A zsidókérdés végső megoldásának” megtervezésére 
Wannseeben, Berlin  egyik délnyugati városrészében, 1942. január 20-án meg-
tartott konferencián, a német nemzetiszocialista vezetők részvételével létrejött 
találkozón tisztázták, hogyan hajtják végre 11 millió zsidó kényszermunkáltatását, 
s mit kell tenni annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor „zsidó újjászületésre”. 
A konferencia jegyzőkönyve a holokauszt egyik legfontosabb dokumentuma. 

11 Józef Chałasiński (1904–1979) lengyel szociológus. Aktivitásának köszönhetően 
1944–1950 között łódźi egyetem vált a lengyel szociológia központjává.

12 NKGB – a Szovjetunió Állambiztonsági Népbiztossága (Народный комиссариат 
государственной безопасности СССР – НКГБ СССР), később Állambiztonsá-
gi Minisztériuma (Министерство государственной безопасности СССР – МГБ 
СССР)

13 SZMERS («Смерш») – A „Halál a kémekre!” («Смерть шпионам!») mondat 
rövidítésével elnevezett, 1943-ban létrehozott, egymástól független kémelhárító 
részlegek ernyőszervezete a Nagy Honvédő Háború alatt.

(Fordította: Kabai Domokos Lajos)

Eredeti megjelenés: Массовое убийство евреев в Польше оправды-
вают ненавистью к России. Vzgljad, 2021. 07.10. Online: https://
vz.ru/world/2021/7/10/1107908.html 
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Az elképzelt polgár és  
a valóságos tőkés

A burzsoázia diszkrét bája  
a rendszerváltás utáni Magyarországon

Lugosi Győző emlékének

Ha vannak rögeszméi a hazai közgondolkodásnak, akkor a polgáro-
sodás mindenképpen közéjük tartozik. Ma is makacsul tartja magát 
a polgári társadalomfejlődés üdvözítő voltába vetett hit, még azok 
után is, hogy a társadalomfejlődés tényleges tendenciái sehogyan 
sem férnek össze e magasztos elvárásokkal. Mit lehet tenni, ha nemes 
eszményeink szembekerülnek a valósággal? A valóságos folyamatok-
ból okulva elvethetjük ideáinkat – vagyis tapasztalatainkat szem előtt 
tartva átszabhatjuk eszményeinket. Ez a küzdelmesebb és nehezebb 
út, mégis az jár a valóság jobb megismerését célul tűző tudományok 
útján, aki ezt választja. A másik lehetőség, hogy letagadjuk a ténye-
ket és félremagyarázzuk a valóságot annak érdekében, hogy ezzel 
megmenthessük reményteli vágyainkat és magasztos eszményeinket. 
Ez a könnyebb megoldás, amely még akkor sem enged fixa ideáiból 
és a köréjük épített sziklaszilárd meggyőződésekből, ha a valóság 
már nyilvánvalóan szembe jön vele. Ennek választása is érthető és 
emberi út – (társadalom)lélektanilag könnyen és jól magyarázható. 
Mégis tévedéseket állandósít, mégis megrögzöttségekhez vezet, mégis 
félrevezeti a közügyekről gondolkodó közösséget. Helyesebb ezért 
rámutatnunk a közgondolkodás e hibáira – sohasem késő ugyanis 
megszabadulni tőlük.

2020-ban két új könyv is megjelent vezető magyar szociológusok 
tollából a polgár és a polgárosodás témájában. Szalai Júlia A nem 
polgárosuló középosztály. Az „államfüggőség” társadalmi konfliktusai a 
jelenkori Magyarországon című kötete – mint írja – „erősen önéletrajzi 
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1jellegű”: „Gondolatmenetemet az a félre nem söpörhető igény vezette, 

hogy miközben általános jelenségekről és folyamatokról írok, azok ré-
szeseként – sokszor aktív résztvevőjeként – elszámoljak életem elmúlt 
évtizedeivel is” (Szalai 2020, 9.). Igen hasonló hangvételű a másik 
szóban forgó könyv is, Kolosi Tamás Polgárnak lenni. Beszélgetések 
Ferenczi Borbálával című életút-beszélgetése. Mindketten a polgár, a 
polgárság, a polgári fejlődés sikereiről és kudarcairól beszélnek. Kolo-
si Tamás főképpen saját, személyes sikereiről, Szalai Júlia elsősorban 
társas-társadalmi kudarcokról.

Persze nem a polgár, a polgárság és a polgárosodás fogalomköre az 
egyetlen tényellentétes eszme a magyar közgondolkodásban. Valójá-
ban ez csak az egyik azok sorában, amelyek az úgynevezett progresszív 
vagy haladó gondolkodás képzeletvilágát uralják. Itt van például a 
középosztály és a középosztályosodás vagy középosztályfejlődés 
gondolatköre; aztán a civilek hatalmába, a civilség erejébe és a civil 
társadalomba vetett (vak)hit; a polgári demokrácia, a demokraták és 
a demokratizálódás eszmevilága; a modernség, a modernizáció és a 
modernitás fogalomköre; a nyugat, a nyugatosítás és a nyugatosodás 
akarása; Európa, az európaiság és az európaizáció fennkölt óhaja (és 
velük szoros összefüggésben az utolérés, a felzárkózás-felkapaszkodás, 
a konvergencia vágyálma), és – el ne felejtsük – kiemelkedő helyet 
foglal el e sorban a piac, a piacosítás és a piaci mechanizmusok ájult 
tisztelete is.

Ezek az eszmék a progresszív gondolkodásban mozgósító erejű köz-
politikákkal kapcsolódnak össze. A tulajdont ezek szerint magánkézbe 
kell adni (privatizáció), a piacokat fel kell szabadítani (liberalizáció), 
az állami tulajdont és szabályozást le kell építeni (dereguláció), 
a költségvetést és a folyó fizetési mérleget megszorításokkal és a 
jóléti-szociális-újraelosztó-esélyteremtő források megkurtításával 
ki kell igazítani (stabilizáció). A sor hosszan folytatható lenne – ma-
gántulajdon, szabad vállalkozás, emberi jogok, euroatlanti integráció 
–, tulajdonképpen ezek mind szélesebb érvényre jutását nevezik e 
körben fejlődésnek, haladásnak, illetve progressziónak. Maradjunk 
azonban egyelőre csak a polgárosodás fogalomkörénél.

A polgárosodásról folyó közbeszéd dagálya és apálya

A polgárosodás eszménye alighanem a nyolcvanas és a kilencvenes 
években virágzott csak igazán – egymást követték a társadalomtu-
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2 dományi viták és körkérdések a polgárosodás esélyeiről. A rend-

szerváltás után a Replika folyóirat előbb részletes és jól dokumentált 
vitát szervezett Szelényi Iván Harmadik út? Polgárosodás a vidéki 
Magyarországon című könyvéről (Szelényi [1988] 1992; Replika, 
1990. 1 [2], 24–83.), majd a „Polgárosodás” körkérdésre adott vá-
laszokat közölte (Replika, 1993. 4 [11–12], 72–121.). A Századvég 
folyóirat „Polgárosodás Magyarországon” címmel külön lapszámot 
adott ki, melyben önálló részt kapott a Magyar Szociológiai Társa-
ság Faluszociológiai Szakosztályának polgárosodástanácskozása is 
(Századvég, 1991. 7 [2–3], 5–229.). E vita az ezredfordulóhoz érve 
elapadni látszott, szemlátomást nyugvópontra jutott (Csite 1997; 
Angelusz–Tardos 1998).

Az álláspontok egyfelől tisztázódtak, másfelől pártpolitikai küzdel-
mek is közbeszóltak. Mivel a Fidesz – Magyar Polgári Párt 1998-ban a 
„polgári Magyarország” és a „polgári kormányzás” jelszavával került 
hatalomra, a kérdéskör közvetlenül a pártpolitikai erőtérbe került, 
pártpolitikai csatározások tétjévé vált. Az első Orbán-kormány 2002-
es bukását követően – ismeretes módon – a Polgári Körök alapítása 
következett, vagyis a „civil társadalom” megszervezése a Fidesz–MPP 
által felülről, központilag (Halmai B. 2011). Minthogy pedig a 
„polgári politikát” a kétezres évek közepétől a „plebejus politika” 
szlogenje váltotta fel, majd Gyurcsány Ferenc 2006 őszén napvilágra 
kerülő „őszödi beszéde” átrajzolta a belpolitikai napirendet, a polgár 
eszménye és a polgárosodás gondolata egyaránt a hazai közgondol-
kodás peremére szorult. Dacára annak, hogy bő egy évtizede a Fidesz 
vezetésével alakulhat kormány Magyarországon, szembetűnő módon 
kikoptak retorikájából a hivatkozások a „polgári Magyarországra” és 
a „polgári kormányzásra”.

Valamelyest anakronisztikusan hatott, amikor nem sokkal Kemény 
István halála után, 2010-ben külön kötetben megjelentek a neves 
szociológus 1991 és 1993 között tartott előadásai a szegedi József 
Attila Tudományegyetem Szociológia Tanszékén (Kemény 2010). 
Az Előadások a magyar társadalomfejlődés szociológiájáról címmel 
kiadott könyv ugyanis a polgárosodás esélyei körül forog, visszarepít-
ve az olvasót a kilencvenes évek elejének pezsgő vitáiba. A kötetben 
Kemény István – mások mellett – Szelényi Ivánnal, Polányi Károllyal 
és Pierre Bourdieu-vel vitatkozva fejtette ki nézeteit a rendszervál-
tás utáni magyar társadalom polgári fejlődésének lehetőségeiről.  
A polgárosodás – Kemény István számára – tulajdonképpen a társa-
dalomfejlődéssel azonos. Előadásai így egy olyan jellegzetes polgári 
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3szociológiát jelenítenek meg, amelyben a polgári fejlődés nem pusz-

tán egy képzet, hanem egyúttal a vágy, az akarat tárgya is (Éber 2011). 
Jól dokumentálható módon ugyanezt gondolta és gondolja – mások 
mellett – Szalai Júlia is (2006), akinek a közelmúltban új könyve 
jelent meg e tárgyban.

A középosztály, amelyik csak azért sem hajlandó polgárosodni – 
Szalai Júlia

A nem polgárosuló középosztály címmel 2020-ban megjelent kötetében 
Szalai Júlia így határozza meg saját, vállaltan személyes polgáreszmé-
nyét: „Számomra a polgár a maga lábán álló, önbizalomteli, autonóm 
személyiség, akinek alapvetően fontos a tudás és az ügyek tisztességes 
vitele, és ekként tiszteli embertársait is” – kezdi szemlátomást nem 
szociológiai, sokkal inkább személyiséglélektani vonásokkal megfes-
teni ideálját (Szalai 2020, 209.). Így folytatja:

„Noha lényeges a számára a tisztes jómód és a gyarapodás, ennek 
kereteit okos társadalmi megfontolásból és az intézmények józan 
működtetése érdekében kordában tartott társadalmi különbségek 
és egyenlőtlenségek között képzeli el. Közvetlen emberi viszonyait 
és a tágabb közösséghez fűződő kapcsolatait a bizalom hatja át, és 
bizalommal közeledik a gazdaság és a társadalom nagy intézménye-
ihez is, amelyektől a közjó érdekében való működést és az egymás 
iránti tiszteletteljes nyitottság, a kölcsönösen feltételezett jóindulat 
társadalmi relációinak gondos őrzését várja” (Szalai 2020, 209–210.).

A nemes tulajdonságok felsorolása folytatódik: a polgár autonóm, 
közösségi, aktív, józan, mérsékelt és mértéktartó, nem szélsőséges, de 
elkötelezett, adakozó, a világra nyitott demokrata – azaz, természete-
sen, liberális. Szemlátomást minden „jó” tulajdonsággal rendelkezik, 
miközben nélkülöz valamennyi „rossz” tulajdonságot. A polgár jó 
ember. Szalai Júlia könyve szerint a legfőbb probléma az, hogy kevés 
a polgár, hiányzik az áhított polgárság, nem volt elég széles és mély a 
polgárosodás (azaz kevés a jó ember). Különösen súlyos gond könyve 
szerint, hogy a középosztály nem polgárosult, hanem részint „állam-
függő” maradt, részint a rendszerváltás után „államfüggővé” vált – ezt 
Szalai Júlia a drog- és az alkoholfüggőséghez hasonlítva határozza meg 
(Szalai 2020, 16–17.).
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vezető folyamatok? Nos, az okot – valamelyest tautologikusan – ab-
ban látja, hogy kudarcot vallottak a demokratizálódás, a moderni-
zálódás, a nyugatosodás, a piacosodás, az európaizáció folyamatai. 
Hiába várunk ennél mélyebb okfejtést az MTA levelező tagjától, a 
szociológus akadémikus nem szolgál szociológiai magyarázattal. 
Sejtéseit, kételyeit, dilemmáit megosztja ugyan az olvasókkal, érdemi 
választ azonban nem kínál a miért kérdésére. Az általa hivatkozott 
művek felettébb szűk körét szemügyre véve ezen nem is igen csodál-
kozhatunk. Nem adja jelét annak, hogy ismerné a vonatkozó szakiro-
dalmat, és olvasná is azt. A polgári eszményt is csak ismerteti, de nem 
alapozza meg. Axiómaként kezeli, hogy a piac jó – hiszen a verseny, 
a modernizáció, a felzárkózás, a nyugatosodás, az európaizálódás 
letéteményese –, az állam pedig ezzel szemben csak rossz lehet, hi-
szen államfüggőséget, paternalizmust, bürokratizálódást, korrupciót, 
rendies viszonyokat teremt és rögzít. Nem jelzi, hogy állam és piac 
e – végső fokon morális – szembeállítását mire alapozza, és jelét sem 
adja annak, hogy tudomása lenne ennek kritikájáról: állam és piac 
kiegészítő viszonyáról, funkcióik egybefonódásáról, az ún. „szabad 
piac” és az „állami beavatkozás” ideologikus szembeállításának tartha-
tatlanságáról (vö. Polányi [1944] 2004; Bockman 2000, 2011; Ferber 
2020a, 2020b; Tamás 2021).

Pedig nyilvánvaló, hogy a Szalai Júlia által is óhajtott progresszió 
egyes összetevőinek összekapcsolódása nem ennyire magától értető-
dő. A polgárosuló középosztály, a szélesebb és erősebb középrétegek 
például nem feltétlenül válnak automatikusan a parlamentáris demok-
rácia híveivé (Huszár–Berger 2020; Éber 2021). Barrington Moore 
sokat idézett tétele – miszerint „polgárok nélkül nincs demokrácia” 
(Moore [1966] 1998) – az angol eredetiben nem pontosan így szólt. 
A „polgárok” fogalma Moore-nál eredetileg nem citoyen, nem citizen, 
és még csak nem is a képzettsége, műveltsége és tudása révén polgárrá 
váló Bildungsbürger volt.

Moore történeti művének egysoros kulcsmondata így hangzik: „No 
bourgeois, no democracy”, azaz: „Burzsoák nélkül nincs demokrácia”. 
A teljes passzust idézve: „[…] határozott egyetértésünket fejezzük ki 
azzal a marxista tézissel, amely szerint a parlamentáris demokrácia 
megerősödésének nélkülözhetetlen feltétele az életerős és független 
városlakók osztálya. Burzsoák nélkül nincs demokrácia” (Moore 
1966, 418.). Barrington Moore tulajdonképpen azt állította sokat 
idézett tételével, hogy liberális demokrácia nem képzelhető el liberális 
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tapasztalatainkat – illiberális demokráciát is csak illiberális burzsoázi-
ával (és burzsoáziára) lehet építeni (Scheiring 2016a, 2016b, 2019).

Ahelyett, hogy Szalai Júliával együtt álmodoznánk tovább az ideális 
polgár személyiségvonásairól és polgári erényeiről, messzebbre ju-
tunk, ha tőkéről és tőkésről, valamint a tőkés árutermelés és árucsere 
globális rendszeréről beszélünk. Csakhogy a tőkések nem szeretik 
magukat tőkéseknek, burzsoáknak tekinteni. Sokkal jobban megfelel 
nekik a polgári eszmény, ha önmagukról gondolkodnak. Sokkal job-
ban tetszenek önmaguknak nemesszívű polgárként, jó emberként. 
És ez végső soron érthető is: jobb munkaadónak mutatkozni, mint 
munkáltatónak. A munkaadó bizonyára jó ember, hiszen munkát ad 
a nélküle bizonyára bérmunka és munkabér nélkül senyvedőknek. 
A munkáltató ellenben azt sugallja, hogy az illető másokat dolgoztat, 
egyfelől munkabérért, másfelől saját magánprofitjáért.

Lássuk be: jobb befektetőnek, nagylelkű mecénásnak mutatkozni, 
mint kapitalistának vagy burzsoának. Jobban hangzik, ha megtakarí-
tásokról beszélünk, mintha profitról és tőkefelhalmozásról esnék szó. 
A megtakarítás kifejezésben ott van a protestáns etika nemes aurája, 
amit Max Weber a kapitalizmus szellemével hozott összefüggésbe 
(Weber [1905] 1982). Szebb a kapitalizmus e vállalkozó szellemének 
felszabadításáról beszélni, mint a tőkejövedelem magánelsajátításáról 
és ennek tőkésítéséről. A termelékenység növelése is jobb színben 
tűnik fel, mint a kizsákmányolás fokozásának követelése. Kedvezőbb 
szaktudósnak, bátran kezdeményező vállalkozónak, nagylelkűen 
adakozó polgárnak mutatkozni, mint állami és pártösszekötteté-
seit kutatásfinanszírozási és intézetalapítási ügyekben is kreatívan 
használó lobbistának, kárpótlásijegy-üzérnek, zavarosban halászó 
privatizátornak, nagykereskedőnek vagy nagytőkésnek. Így van ezzel 
Kolosi Tamás (2010), az 1970-es évek első felének nagy reményű 
marxista szociológusa is.

Marxistából nagytőkés, vagyis hát polgár – Kolosi Tamás

A magyar polgár címmel jelent meg 2016-ban az a kötet, amely Ko-
losi Tamás magyar szociológust, vállalkozót és üzletembert köszön-
tötte hetvenedik születésnapján (Morcsányi–Tóth [szerk.] 2016).  
A könyvet jobbára szintén reményvesztett hangütés jellemzi. Egymást 
követik benne a polgárosodás megakadása-kudarca miatt csalódott, 
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vánó, olykor ironikus, máskor rezignált tónusú szövegek. Vágyaink, 
reményeink nem teljesültek, próbáljuk kerek mondatokká és össze-
függő elbeszéléssé szervezni, amit még mi magunk sem értünk iga-
zán – sugallják, olykor egyenesen üzenik a neves szerzők: művészek, 
tudósok, üzletemberek. Az írásokat összefűzi, hogy a szerzők a hazai 
polgárosodás esélyeiről és elszalasztott lehetőségeiről gondolkodva 
köszöntenek egy magyar polgárt.

Azt a Kolosi Tamást, akinek nemrégiben Polgárnak lenni címmel 
jelent meg interjúkötete a könyvbirodalma ékkövének számító 
Magvető Kiadó „Tények és Tanúk” sorozatában (Kolosi 2020).  
E kötetben Kolosi Tamás Ferenczi Borbálával beszélgetve osztja meg 
élettörténetét az olvasókkal – életútjának főbb szakaszairól külön 
fejezetek szólnak. Az életesemények, fordulópontok és tényszerű 
összefüggések értelmező bemutatásán keresztül e könyv lehetővé 
teszi az én-bemutatás, a homlokzatépítés, a mutatkozás vizsgálatát is 
(Goffman [1959] 2000). Kolosi Tamás következetesen polgárként, 
egy polgári családtörténet mozzanataként, a személyében is testet öltő 
polgárosodás eredményeként jeleníti meg önmagát.

Való igaz, felmenői javarészt kispolgári (kisiparos, kiskereskedő) 
egzisztenciák: apai nagyapja villanyszerelő, nagybátyja kárpitos, majd 
rendőr volt; anyai nagyapja szabóból lett kiskereskedő, nagybátyja 
szintén Teleki téri piacos kiskereskedő 1956-ig. Apja optikus, majd 
boltvezető, felnőttfejjel kereskedelmi főiskolát végzett, később az 
Ofotért osztályvezetője; anyja ruhaipari eladó, majd maszek napközit 
működtetett – a család mindkét ágán komoly érték volt a tudás, a 
gyarapodás és az önállóságra törekvés. Ez a hármas késztetés – isme-
retek és készségek elsajátítására, gyarapodásra, tulajdonszerzésre és 
felhalmozásra törekvés, az önrendelkezés és a függetlenség kivívása 
– az élettörténeti elbeszélés szerint mindvégig erősen formálta Kolosi 
Tamás életpályáját.

Van azonban néhány szál, ami nem illeszkedik hézagmentesen  
e polgári elbeszélésbe. Ilyen például az 1989-ig fenntartott párttag-
sága, illetve a hatvanas évek végén és a hetvenes évek első felében 
kifejtett szakmai munkája. Mint egy helyütt jelzi: „én még egyetemista 
koromban, hívő marxistaként léptem be az MSZMP-be, de már a 
‘70-es években jócskán eltávolodtam ettől az ideológiától” (Kolosi 
2020, 106.). 1971-ben megjelent első könyve: A társadalmi struktúra 
marxista elméletéhez kiváló, marxista szellemben írt kritikai munka, ez 
lett doktori dolgozata is – nagyon fiatalon, 25 évesen doktorált (Kolosi 
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mus című munkája is – amivel 28 évesen kandidátus lett –, e műveivel 
a hetvenes évek első felében az MSZMP KB Társadalomtudományi 
Intézetének vált meghatározó kutatójává (Kolosi 1974).

Mindennek kiemelésével nem Kolosi Tamás párttagságát vagy 
egykori marxizmusát kívánom moralizálva elítélni. Egyiket sem 
vádként vagy leleplezési szándékkal írom. Sőt, ismerve teljes élet-
művét, úgy gondolom, e két korai könyve volt két legjobb könyve. 
Pusztán e tényeknek Kolosi Tamás polgári önképéhez fűződő ambi-
valens viszonyára kívánom felhívni a figyelmet. Hogyan lett – ahogy 
ő mondja – „hívő marxistából” „polgár”? Hogyan lett kispolgári 
származású fiatalból hívő marxista, az MSZMP tagja, az MSZMP 
KB TI kutatója, majd üzletember és nagytőkés polgár? Mi vezetett e 
marxista kitérőhöz?

Utam Marxhoz – utam Marxtól

A könyv tanúsága szerint valószínűleg három ok, melyek alighanem 
szorosan össze is függenek: egyrészt zsidó származása és magyar 
zsidóként szerzett tapasztalatai a holokauszt utáni államszocialista 
Magyarországon; másrészt a túlélésre törekvésből fakadó kompro-
misszumkészsége; harmadrészt karrierizmusa, amit már nem túlélési, 
hanem sokkal inkább érvényesülési vágya magyaráz. Noha e tényezők 
csak elemző céllal választhatók el egymástól, hiszen mind tapasztalat-
ként, mind a törekvések mozgatórugóiként szervesen összefüggenek 
egymással, érdemes őket külön-külön is megvizsgálni.

(1) Kispolgári származásának fontos összetevője zsidó származása, 
és ami ebből következik: családjának a zsidóüldözéseket követően 
kellett újrakezdenie az életet az 1945 utáni Magyarországon és az 
1948 utáni államszocializmusban. Kolosi Tamás 1946-ban született; 
jóllehet felmenői közül csak kevesen szenvedték meg a vészkorszakot 
– „családom viszonylag szerencsés körülmények között úszta meg a 
holokausztot, egyedül a dédnagyanyám halt meg a lágerben”, mond-
ja erről (Kolosi 2020, 15.) –, a történtek nyilvánvalóan erőteljesen 
formálták az újrakezdés utáni életet. „Édesapám 1945-ben belépett 
a kommunista pártba. Ez a viselkedés teljesen természetes, úgy is 
mondhatnám, hogy jellemző volt a felszabadult zsidók esetében” 
(Kolosi 2020, 15.). Apja 1956-ig maradt párttag, majd felesége, Ko-
losi Tamás édesanyja nyomatékos kérésére kilépett a pártból (Kolosi 
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lakó elkezdett üvölteni velünk, hogy »tűnjetek el innen rohadt zsidó 
kommunisták«.” (Kolosi 2020, 19.). A másik ‘56-os emlék már a 
túlélést lehetővé tévő következő ponthoz kapcsolódik.

(2) Az élet ezekben az években, különösen egy olyan kiélezett 
pillanatban, mint amilyen 1956 ősze volt, igen kevésen is múlhatott. 
A túlélést olykor apró trükkök, alkuk, ügyeskedésék tetté lehetővé. 
Kolosi Tamás apja a forradalom idején egy olyan házikabátot viselt, 
aminek az egyik zsebébe kiskereskedői igazolványát rejtette, a má-
sikba pedig a párttagsági igazolványát, mondván, „nem lehet tudni, 
ki jön majd igazoltatni, s ő akkor majd a megfelelő dokumentumot 
tudja felmutatni. Ha kell, a párttagságit, ha kell, a kiskereskedői iga-
zolványt. Ami éppen jobban segíti a megmaradást és a boldogulást” 
(Kolosi 2020, 19–20.). A túlélés fontosabb, mint az elvhűség: a 
következetességért, az egyoldalú elköteleződésért, a nyílt kiállásért 
ekkor sokan bukásukkal vagy életükkel fizettek; az alkalmazkodás, 
az alkuképesség ellenben életeket menthetett. Igazi túlélési lecke ez. 
Jöjjenek bár elvtársak vagy éppen urak, a bordó házikabát két zsebe 
mindkét esetben igazolhatóvá teszi, hogy „veletek vagyok”. Ez pedig 
már átvezet a karrierizmust tárgyaló harmadik ponthoz.

(3) Kolosi Tamás többször is jelzi, hogy életében mindig is nagyon 
fontos volt az előrejutás, a karrier, a siker. A karrierizmusnak pozitív 
jelentést kölcsönözve írja le önmagát. „Egyszer, még a ‘70-es évek-
ben, egy nyilvános vitán azt mondtam, hogy én karrierista vagyok. 
Ezt akkor sokan felháborodással fogadták. […] Én azonban úgy 
gondolom, hogy aki előre akar jutni, annak karriert kell csinálnia, 
törekednie kell az előrejutásra” (Kolosi 2020, 165–166.). Valóban 
ellentmondásos ez a viszonyulás, hiszen a hetvenes években már 
nem a túlélésért, a megmaradásért, az elért egzisztencia megőrzéséért 
kellett alkukat és kompromisszumokat kötnie: „Alapvetően mindig 
nagyon tudatosan szerettem volna előrejutni és sikeresnek lenni. 
[…] Tudatosan törekedtem arra is, hogy jó életszínvonalat tudjak a 
magam és a családom számára biztosítani. […] Az én szememben a 
karrierizmus pozitív töltetű fogalom, és engem elsősorban ez hajtott 
előre”, mondja (Kolosi 2020: 166.).

A karrierizmus és a kommunista aszketizmus valóban nem fér 
össze. Nádas Péter a Világló részletek című könyvében kommunista 
szüleiről és szülei elvtársairól írva egy helyütt kommunisták és a 
karrierizmus össze nem illéséről is szót ejt. Különös összeolvasni e 
passzusokat Kolosi Tamás könyvével, hiszen Nádas Péter e nagyre-
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kötetben is olvasható. Alább a Világló részletek második kötetéből 
idézem Nádas Pétert:

„A kommunista embernek észszerűségi okokból kellett ezt vagy 
azt megtennie, olykor olyasmit is meg kellett tennie észszerűségi 
okokból, ami az érvényesülése vagy az előmenetele, mi több, a tör-
vény, az illem, az ízlés vagy a közfelfogás ellen hathatott. Mindenkit 
harsányan kinevettek, aki az érvényesülése vagy az előmenetele 
érdekében tevékenykedett. Ez annyira mélyen megült bennem, hogy 
a karrier fogalmának használatát a mai napig kerülöm. Nem csak 
magyarul kerülöm. Amikor nem kikerülhető, akkor még németül is 
pályafutást mondok helyette, mert a tudatomban a mai napig nincs 
olyan helye a szónak, amelynek ne lenne negatív konnotációja” 
(Nádas 2017, 330.).

A karrierizmust Kolosi Tamásnál már nem a túlélés ösztöne, hanem 
az érvényesülés, az előmenetel, a folyamatos előrejutás ambíciója ma-
gyarázza. Szülei már a kádári konszolidáció kezdetének pillanatában 
sem éltek rosszul: 1962–1963-ban autót vásároltak maguknak, anyja 
ágán kiskereskedőként is sikeresek voltak; anyai nagybátyja, Rezső, 
1956-ban az Egyesült Államokba disszidált, az onnan hazaküldött 
farmereket Kolosi Tamás édesanyja adta el Magyarországon, miköz-
ben Rezsőt a hetvenes években többször meglátogatta az Egyesült 
Államokban Kolosi Tamás nagyanyja és olykor édesanyja is, mint 
ahogyan Rezső is többször hazalátogatott (Kolosi 2020, 16–17.). 
Saját személygépkocsi, amerikai utazások, hazaküldött és értékesített 
farmerek – nem szokványos történetek ezek a hatvanas–hetvenes 
évek Magyarországán. „A családunkat nem érte semmiféle hátrány 
azért, mert a rokonságból voltak, akik elhagyták az országot” (Kolosi 
2020, 17–18.). Ez sem mondható általánosnak. De az sem, hogy az 
ifjú Kolosi Tamás – a SZOT üdülési osztálya dél-balatoni kultúrfe-
lelőseinek főnökeként – jövendőbeli feleségével, Zimányi Zsófiával, 
egyetemista korukban nyaranként komoly jövedelemért Siófokon 
dolgoztak. „A SZOT-os időszak három nyara alatt Zsófival annyit 
tudtunk közösen keresni és félrerakni, hogy befizettünk az első au-
tónkra, ami természetesen egy Trabant volt. Ezt cseréltük le később 
egy Zastavára” (Kolosi 2020, 38.).

Az egyetem elvégzése után, 1969-ben összeházasodtak, Kolosi 
Tamás munkát kapott az MSZMP KB Társadalomtudományi Intéze-
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és volt a SZOT-os munkából egy autónk. Ezt sok fiatal házas nem 
mondhatta el magáról” (Kolosi 2020, 43.). És vajon hogyan alakult 
Kolosi Tamás polgári önazonossága, amikor az MSZMP KB Társa-
dalomtudományi Intézetének gyakornoka, majd kutatója lett? Hang-
súlyozza ugyan, hogy „a Társadalomtudományi Intézetben, aminek 
politikailag igen közel kellett volna állnia a fennálló rendszerhez, jóval 
szabadabban lehetett kutatni és létezni, mint mondjuk egy egyetemi 
tanszéken, ahol sokkal erősebben ellenőrizték és könnyebben félreál-
lították az embereket, ha valami nem vágott egybe a központi irányítás 
ideológiájával” (Kolosi 2020, 41.). Mintha azonban ez a leírás is a 
kétzsebes bordó házikabát esetére rímelne.

A SZOT-munka kedvező jövedelemszerzési lehetőséget teremtett 
az egyetemi évek alatt (egyik zseb), de közben – mint mondja – 
„éltük a vidám ellenzékiek életét” (Kolosi 2020, 30.) (másik zseb). 
Az MSZMP Központi Bizottsága alá rendelt kutatóintézeti pozíció 
és munka a párttagsággal együtt egyfelől biztonságot adott (egyik 
zseb), másfelől ez a munkahely valójában a szokásosnál nagyobb 
önállóságot engedett, azaz szerinte mégsem tekinthetünk igazi párt-
intézetként az MSZMP KB TI-re (másik zseb). 1988-tól Németh 
Miklós miniszterelnök tanácsadó testületének tagja lett, 1989-ig az 
MSZMP tagja volt, az MSZP-ből 1990-ben lépett ki, majd 1995-ben 
az MSZP újra politikai funkcióba hívta, amit elhárított (egyik zseb); 
pár héttel később, szintén 1995-ben elfogadta Orbán Viktor hívását, 
hogy tanácsaival segítse a Fidesz polgári fordulatát, majd 1998 és 
2002 között a miniszterelnök tanácsadó testületének tagja lett (másik 
zseb) (Kolosi 2020, 105–108.). Sokatmondóan az interjúkötetben 
ezt az időszakot „kettős kötődéssel” jellemzi.

Mindig csak előre! Mindig csak felfelé!

Ugyanebben az időszakban kettős kötődés jellemzi a tudományos-
kutatói lét és a vállalkozói-tőkés karrier között is. A Tárki, vagyis az 
1985-ben közpénzből gründolt első magánkutatóintézet, helyzete 
szintén kettős és ellentmondásos: állami és a piacról szerzett magán-
megrendelésekre egyaránt dolgozott: „Hajtott az államtól független 
lét iránti érdeklődés, ami mindig is megvolt bennem.” Ám közben 
a kérdésre, hogy honnan jöttek az első megrendelések, azt mondja: 
„Elsősorban az államigazgatásból. Ez nem a direkt politikát jelenti, 
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kat” (Kolosi 2020, 75., 83.).
Kolosi Tamás az államtól való függetlenségről és a piacról beszél, 

de aszerint, amit mond, a Tárki mégiscsak inkább az állam és az ál-
lamigazgatás megrendeléseiből élt: „Amit mi igazából szeretünk, és 
amit, úgy gondolom, világszínvonalon tudunk csinálni, az az alkal-
mazott társadalomtudományi kutatás. Ennek a fő felhasználói pedig 
– valószínűleg mindenütt a világban – az államigazgatásban vannak” 
(Kolosi 2020, 89–90.). Konkrétabban: „a fő megrendelőnk a min-
denkori szociális minisztérium volt” (Kolosi 2020, 95.). Jelzi, hogy 
a „külső, piaci megrendelések inkább a piac- és közvélemény-kutatás 
területét érintették”, de azt is, hogy „a Tárki piackutatói próbálkozásai 
nem nagyon jártak sikerrel”, a politikai közvéleménykutatás „pedig 
csak 3–4 százalékos arányt tesz ki az össztevékenységünkből” (Kolosi 
2020, 83., 84., 89.). Vagyis mégiscsak inkább az állam, mint a piac.

Ha pedig az állami-miniszteriális megrendelések ilyen fontosak – 
ezt az interjú felvételekor éppen aktuális eseményre utalva is jelzi: 
„a Tárkinak nagy érvágás az államtitkár leváltása” (Kolosi 2020, 95.) 
–, akkor kulcsfontosságú az állami vezetőkkel fenntartott jó viszony. 
Amihez megint csak jól jött a „kétzsebes működésmód”: kapcso-
latok ide is, oda is. Ez persze hátráltatta is a Tárki forrásszerzését: 
kormányváltásokkor az új garnitúra rendszeresen az éppen leváltott 
politikai erő szövetségesének tekintette a Tárkit, ami a kormányzati 
ciklusok első éveiben így nem nagyon kapott megbízásokat (Kolosi 
2020, 90–92.). Érdemi változást csak az új vezérigazgató, Tóth István 
György hozott, aki mindinkább külföldről igyekezett kutatási meg-
rendeléseket szerezni és új kutatási forrásokat bevonni. Kolosi Tamás 
személyes életútjában is vezetett ellentmondásokhoz a kétzsebes házi-
kabát. A kötetben ugyan nem beszél erről, de egy Veiszer Alindának 
adott televíziós interjúban előkerültek a rendszerváltás környéki 
eredeti tőkefelhalmozás olyan elemei, mint az egzisztenciahitel és a 
kárpótlási jegyek felvásárlásának stratégiája, amelyekkel szintén élt 
az Antall- és a Boross-kormány idején, 1991 és 1994 között (Kolosi 
2010). 1995-ben aztán Szekeres Imre és Kósáné Kovács Magda hívta 
politikai feladatra, mégis Orbán Viktor polgári invitálására mondott 
igent (Kolosi 2020, 105–108.).

Mindig csak előre, mindig csak felfelé! – ez Kolosi Tamás személyes 
hitvallása. A vezérmotívum önmaga és családja feljebb tolása a hie-
rarchiákban – 1989 előtt és az után is: „A szocializmus idején is igye-
keztem, hogy a családomat jó anyagi körülmények között tudhassam, 
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(Kolosi 2020, 171.). E törekvését eszmények és (ön)igazoló ma-
gyarázatok dúcolják alá. Ilyen például „a tehetség utat tör magának” 
ideológiája, amelyet nemcsak személyes meggyőződéseként mutat be, 
hanem egyúttal kutatói tapasztatként is (Kolosi 2020, 169.). Ugyanez 
a helyzet a genetikai tényezőkkel igazolt siker Kolosi-féle felfogásával 
is, amelyet „Előre” című tanulmányában is kifejtett a kétezres évek 
közepén (Kolosi 2006; vö.: 2020, 168.).

Kolosi Tamás életében a marxizmus összességében csak egy kitérő 
volt. Akkor éppen ennek deklarálásával lehetett felfelé és előre lépni. 
Később a tőkerendszer polgári-(neo)liberális ideológiáját tette a 
magáévá, mert akkor már ennek deklarálásával lehetett felfelé és 
előre jutni. Ez a mintázat távolról sem csak Kolosi Tamásra jellemző. 
Nem (csak) róla szól, nem személyes-morális probléma. Éppen az 
általa is vallott (neo)liberális ideológia láttat minden ilyen kérdést 
az egyéni felelősség tárgykörébe eső morális defektusnak – erkölcsi 
természetű személyes fogyatékosságnak. Valójában ez egy olyan 
tágabb összefüggésekbe ágyazódó probléma, amit az értelmiség tár-
sadalomtudományos vizsgálatának irodalma igen kiterjedten tárgyal. 
Elég, ha csak Antonio Gramsci és követői téziseire gondolunk a hege-
móniáért folytatott küzdelmekben szerepet vállaló hagyományos és 
szerves értelmiség egyes csoportjairól, intézményes és egzisztenciális 
elkötelezettségeikről, illetve e viszonyok történelmi átalakulásairól: 
hatalmi szövetségi tömbjeik (társadalmi, gazdasági, politikai és kul-
turális elkötelezettségeik) történeti formálódásáról.

De gondolhatunk Mannheim Károly értelmiségelemzéseire és a 
sozial freischwebende Intelligenz fogalmára, amely szó szerint „szaba-
don lebegő értelmiséget” jelent ugyan, mindazonáltal távolról sem 
teljességgel autonóm, korlátlan szabadsággal a társadalom „felett” 
lebegő értelmiségiekre utal. (Ez megint csak egy értelmiségi esz-
mény, amit célul tűznek és amire minduntalan hivatkoznak.) Inkább 
arról van szó, hogy az értelmiségiek viszonylag kevéssé elkötelezettek 
eredendő társadalmi pozícióik, származási osztályhelyzetük iránt, 
miközben mégiscsak erőteljesen kötik őket ismereteik, műveltségük, 
elsajátított képességeik és intézményes elvárások. Az értelmiség 
például különösen kitett a szolgálataira igényt tartó intézményes 
hatalmaknak (államnak, egyháznak, mozgalomnak, pártnak vagy 
gazdasági szervezetnek, például tőkés magánvállalatnak); egziszten-
ciálisan függ érdek- és erőviszonyaik átalakulásától. Ha megváltoznak 
a lehetőségeket és korlátokat rögzítő intézményes formák (szabá-
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szövetségi rendszerei is velük változnak. Ez nem (csak) az egyes 
értelmiségiről szól, első helyen nem az egyéni, személyes és mo-
rális felelősséget veti fel. Általában az értelmiség sajátossága, hogy 
egyfelől eredeti elkötelezetlenségénél, viszonylagos társadalmi-osz-
tályszerkezeti meghatározatlanságánál, másfelől pedig intézményes 
elkötelezettségénél, tudásbéli-egzisztenciális meghatározottságánál 
fogva könnyebben mozdulhat és kötelezheti el magát más érintett-
érdekelt csoportok, ügyek és küzdelmek mellett. Ha változnak az 
intézményes feltételek, érdekviszonyok és erővonalak, akkor az 
értelmiség – más társadalmi alakulatokhoz képest – jellemzően 
könnyebben és gyorsabban vált.

Egy PMO élete – a magyar professzionális-menedzseri osztály útja

Kolosi Tamás interjúkötetében elbeszélt pályafutása arra is alkalmas, 
hogy a segítségével új szemmel pillantsunk a hazai értelmiség tör-
ténelmi útjára. Karrierjének alakulása jó például szolgál az osztály-
hatalomra törő értelmiség „hosszú menetelésére az intézményeken 
át” (ahogyan azt a néhai ‘68-as, Rudi Dutschke megfogalmazta). 
Egyrészt rámutat arra, hogy a hazai értelmiségieknek is meg kellett 
találniuk a módját, hogy a tőkés világrendszer folyamatai, valamint a 
helyben kirajzolódó politikai-gazdasági viszonyok erővonalai között, 
a társadalmi mozgások és átrendeződések hullámai idején mindvégig 
a víz felett tudjanak maradni, folytatni tudják pályafutásukat (Gagyi 
2018a; 2018b). Másrészt rávilágít arra, hogy az értelmiségiként 
indulók közül csak azok értek el végül az osztályhatalomhoz, akik 
időközben feladták értelmiségi voltukat, hogy cserébe tőkéssé vál-
hassanak (vagy legalábbis időközben tőkéssé is váltak). Harmadrészt 
megmutatja, hogy az értelmiségiekből lett kapitalisták életpályája 
arra is lehetőséget ad a számukra, hogy immár tőkésként meséljék 
el, milyen polgárnak lenni.

Sajátos módon éppen e polgári értelmiségieknek nyílott alkalmuk 
életre segíteni a burzsoáziát és egyúttal megrajzolni a polgár eszményét 
– Szelényi Iván ezt nevezte a második Bildungsbürgertum projektjé-
nek (Eyal–Szelényi–Townsley 1998; Szelényi 2016). E képzettségi 
polgárság vagy polgári értelmiség (Bildungsbürgertum) történelmi 
küldetése eszerint az volt, hogy előkészítse a terepet az új tőkésosztály 
(Besitzbürgertum) számára, hogy a kapitalizmus immáron kapitalis-
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bürgertum történelmi szerepe ezzel véget ér, hacsak nem válik ő maga 
is tőkéssé. Kolosi Tamás esetében ez történt. A marxista értelmiségiből 
lett tőkés önmagát így polgári értelmiségiként, illetve eszményi polgár-
ként, mintapolgárként mutathatja be. Erről szól Kolosi Tamás könyve. 
Elmondja önmagáról, hogy elégedett, optimista, szelíd, nem forradal-
máralkat, kompromisszumkész, magabiztos, törekvő, családközpontú, 
hatékony, produktív, racionális, hagyománytisztelő, és természetesen 
független – ezt tekinti a polgári értékrend alapjának (Kolosi 2020, 
156–157.). Egy jó ember, akárcsak a Szalai Júlia által megrajzolt ideális 
polgár (Szalai 2020, 209–210.). Több szólamban ezt a dalt éneklik  
A magyar polgár szerzői is (Morcsányi–Tóth [szerk.] 2016).

Érdemes itt röviden felidéznünk a második világháború után felnö-
vekvő értelmiség karrierívét elemző irodalom fő állításait is. Konrád 
György és Szelényi Iván 1973–1974-ban írt, emlékezetes könyve – Az 
értelmiség útja az osztályhatalomhoz – magyarul 1978-ban, angolul 
pedig 1979-ben jelent meg először (Konrád–Szelényi [1978] 1989). 
Ugyanebben az évben, 1979-ben állt elő az értelmiségi új osztály 
nagyon hasonló tézisével a tőkés centrum kritikai értelmiségéről 
Alvin W. Gouldner is The Future of the Intellectuals and the Rise of the 
New Class címmel írott könyvében (Gouldner 1979). Nem sokkal ez 
előtt, 1977-ben jutott a professzionális-menedzseri osztály (PMO) 
formálódását vizsgálva Barbara és John Ehrenreich igen hasonló 
következtetésekre (Ehrenreich–Ehrenreich [1977] 2020; [1977] 
2021). Elemzésük két része az Eszmélet 127–128., illetve 130. szá-
mában olvasható. A kérdésekről, hogy hogyan értelmezhető a PMO 
a tőke és munka ellentmondásos viszonyán belül, és hogy mi várható 
politikailag a PMO-tól a kapitalista világrendszer újabb mozgalmi 
hullámaiban, az Ehrenreich-fordítások mellett értelmező elemzések 
is olvashatók (Éber 2020a; Gagyi 2021).

Valóban kulcskérdés, hogy miképpen alakult a PMO későbbi útja a 
tőkés centrumban és hogyan a kelet-közép-európai félperiférián. Mint 
ahogyan az is, hogy ebből milyen következtetések vonhatók le, illetve 
milyen előrejelzések fogalmazhatók meg a mai baloldali radikalizmus-
ra vonatkozóan, amelynek mozgalmait és pártjait túlnyomórészt ma 
is a professzionális-menedzseri osztály tagjai alkotják. Az első kérdés 
a múltra, a második a jövőre vonatkozik. A múlt tapasztalatai alapján 
sem vagyunk képesek megjósolni az ismeretlen jövőt. Ennek ellenére 
tapasztalataink sokat segíthetnek felhívni a figyelmünket lehetséges 
jövőbeli tendenciákra, lehetőségekre és veszélyekre egyaránt.
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se idején már világszerte megindult a tőkésosztály ellentámadása. 
Barbara és John Ehrenreich utólagosan, 2013-ban írják a hetvenes–
nyolcvanas évek e fordulatáról:

„A kapitalista offenzíva földrajzilag olyannyira széles körű és erőteljes 
volt, hogy a nyomában testet öltött mindaz, amit számos baloldali te-
oretikus ma a kapitalizmus új formájának vagy »neoliberalizmusnak« 
nevez. Thatcher az Egyesült Királyságban, Pinochet Chilében, Reagan 
az Egyesült Államokban védte meg a mindenféle korlátozásoktól 
mentes, szabad vállalkozás eszményét: a jóléti állam visszafaragása, 
az üzleti világ szabályozás alóli feloldása (deregulációja), a közszolgál-
tatások magánosítása (privatizációja), a kereskedelem »szabaddá« 
tétele, a szakszervezetek megsemmisítése” (Ehrenreich–Ehrenreich 
2013, 6.).

A második világháború után felnövekvő PMO tekintélyes része 
nem kritikusa, hanem haszonélvezője lett e neoliberális fordulatnak. 
A kapitalista ellentámadás az államszocialista országok tömbjében is 
éreztette hatását. Amint azt Johanna Bockman (2000, 2011) kimutat-
ta, a neoliberalizmus jelentős baloldali gyökerekkel (is) rendelkezik 
– különösen Magyarországon (vö.: Éber 2019). A magyar értelmiség 
útja csak e neoliberális politikák elfogadásával vezethetett a tőkéssé 
váláshoz s vele az osztályhatalomhoz. A hetvenes–nyolcvanas évek-
ben sokan az új lendületet kapó kapitalizmus támogatóivá váltak – 
köztük Kolosi Tamás is. Interjúkötetében piaci versenyről, az államtól 
független szabad vállalkozásról, polgári erényekről beszél. Közben 
azonban ő maga mondja el azt is, hogyan játszottak nélkülözhetetlen 
szerepet karrierívének emelkedésében az állam különböző szervezetei 
és az azt mindenkor irányító politikai apparátusok – erőforrásként, 
megrendelőként, az állami tulajdon leépítését célzó privatizációs 
politikák irányítóiként.

A polgár karizmája, a polgárosodás vonzereje, a burzsoázia diszk-
rét bája nem természettől adott, létre kell hozni, gondozni és ápolni 
kell, folyamatosan meg kell újítani. A tőkés árutermelés vágytermelő 
képessége (az áru fétis jellege) önmagában még nem elegendő, a 
tőkerendszer folyamatos megalapozásra, szüntelen igazolásra szorul. 
Az elmúlt négy évtizedben a kapitalizmust e régióban a polgár moz-
gósító eszményével, a polgárosodás és a polgári középosztály ígére-
tével tették vonzóvá. A kapitalizmus fogalmát is háttérbe szorították, 
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Nyugatról, jólétről és szabadságról, modernizációról és demokráci-
áról, fejlődésről és felzárkózásról, utolérésről és civilizálódásról volt 
szó. E polgári ideálok azonban sérülékenyek: előbb csak illúzióknak 
bizonyulnak, később már ideológiákként lepleződnek le. A polgár 
karizmája hétköznapivá válik, a polgárosodás vonzereje meggyengül, 
a polgári középosztály varázsa megtörik. Újra láthatóvá válik, hogy az 
elképzelt polgárok helyén valóságos tőkések állnak.
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9CSOMA LAJOS

Egy rossz könyv a jó fiúkról

Problémák Hatos Pál Rosszfiúk világforradalma  
című könyvével*1

Hatos Pál Rosszfiúk világforradalma című, 2021-ben megjelent kötete 
alcíme szerint Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története. 
A kötet azonban valójában egy gúnyos pamflet, a szerző pedig ehhez 
válogatott össze a prekoncepcióját igazoló rövid idézeteket és egyéb 
utalásokat. Helyesebb talán úgy fogalmazni, hogy próbált ilyen idé-
zeteket keresni, ám a könyvet olvasván az a legszembetűnőbb, hogy a 
fejezetek elején és végén sulykolt ítéletet gyakran teljesen megcáfolják 
az illusztrációnak szánt idézetek. Ettől függetlenül a könyvvel más 
gondok is vannak: nincs igazi rendszerezés, nincs valódi elemzés, 
nincs se történeti, se világpolitikai kitekintés, nincs benne értelmezés. 
Hatos interpretációjában a Tanácsköztársaság egy kis csoport hold-
kóros, a hatalomtól megrészegült, vérszomjas futóbolond műve volt, 
akik pár hónapig tombolva terrorizálták a „lefagyott” társadalmat. 

Hatos Pál már a bevezetőben leszögezi, hogy a Tanácsköztársaságot 
illetően „jogos és érthető az ellenszenv” (12.), pedig 1990 után „jog-
gal” felejtette el majdnem mindenki a 133 nap történetét. Elfelejtet-
ték, de azért ellenszenves. A Tanácsköztársaság lényege Hatos szerint 
egyszerűen annyi volt, hogy a munkások nem akartak dolgozni. Arra 
már nem tér ki, hogy a munkásoknak vajon mi volt a problémájuk a 
munkájukkal, hogy mennyit és mennyi pénzért kellett dolgozni, külö-
nösen a háborús ínség éveiben, de azt rosszallóan állapítja meg, hogy 
a kommün idején jelentősen nőttek a munkabérek. A csökkenő ter-
melékenységet említvén (itt is kimarad, hogy a nyersanyaghiánynak, 
a blokádnak, a háborús leépülésnek milyen szerepe volt ebben) Varga 

*1 Hatos Pál: Rosszfiúk világforradalma. Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság 
története. Budapest, Jaffa, 2021.
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0 Jenő népbiztosra hivatkozik, pedig a hivatkozott beszéd úgy ért véget, 

hogy milyen biztató jelek vannak a termelékenységet illetően (15.). 
Mivel már elfelejtettük 1919-et, Hatos magára vállalja, hogy meg-

ismerteti velünk a történteket. Ha rá hagyatkoznánk, akkor semmit 
sem értenénk meg a Tanácsköztársaság történetéből.

Több mint egy tucatnyi fejezetben igyekszik bemutatni a Tanács-
köztársaság különböző aspektusait. Nehéz valódi rendszerezést 
találni, ezért a kritikánkban mi is találomra emelünk ki néhány szem-
betűnően logikátlan szerzői ítéletet. 

Lenint és a bolsevizmust röviden elemzi: „állj bosszút, és tiéd a 
jövő!” (42.). A „bolsevik szótár” tette ellenséggé a burzsoát, véli Ha-
tos, mintha a kapitalizmus, az osztálytársadalom fogalma korábban 
nem létezett volna, mintha a munkásosztály korábban nem tudta vol-
na, hogy kinek az érdekei ellentétesek az ő érdekeivel. Hatos szerint a 
„burzsujt” mintegy véletlenszerűen nevezték ki ellenségnek. A bolse-
vizmus ilyen „elmélyült” elemzésébe Hatos egyre jobban belelovallja 
magát, egészen odáig, hogy megállapítja: a bolsevizmus „erőszakval-
lás”, melyet halálkultusz jellemez (45.). A kommunista propaganda 
szerinte „a bolsevik death metal hörgése”. Mondja ezt úgy, hogy a 
világháború majd fél évtizedes vérontása, a hatszázezer magyar halott 
nem ötlik az eszébe, és úgy tűnik, mintha a vérszomjas kommunisták 
zavarták volna meg a szeretetben élő emberiség békéjét.

Részletesen összegyűjti 1919. március 20–21 jól ismert, és már 
sokak által leírt eseményeit, de a szokásos értelmezésen – a Vix-jegy-
zék sokkja eldöntötte a hatalomátvételt – túl pont a lényeg marad ki.  
A hatalom fokozatosan csúszott ki a kormány kezéből, mert a tár-
sadalmi mozgás dinamikája ezt diktálta. A helyi és üzemi munkás-
tanácsokban kikristályosodó tömegmozgalom március 21-ére már 
gyakorlatilag átvette a hatalmat. A szociáldemokrata párt tömegeinek 
jelentős része, amely a társadalom politikailag legaktívabb, döntő 
befolyással bíró részét alkotta, a munkáspártok egyesülését kívánta. 
Ebből a gyakorlatilag 1918 ősze óta tartó folyamatból Hatos könyve 
nem érzékeltet semmit – mentségére szóljon, hogy ez a fajta vakság 
más szerzőknek is sajátja. 

Hatos szüntelenül kinyilatkoztat, ám megjegyzéseit sokszor nem 
támasztja alá. Szerinte a proletárdiktatúra „születésekor olyan sérü-
lésekkel jött a világra, amely összeegyeztethetetlen volt az élettel” 
(80.). De nem részletezi, hogy mik voltak ezek a sérülések. Máshol 
sérelmezi, hogy a nyugati hatalmak vezetői forradalmat emlegettek, 
„mintha a pesti történések a társadalmi forradalom kitörését je-
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1lentették volna” (134.). Hát akkor vajon mit jelentettek? Nem volt 

forradalom, ami elsöpörte a régi rendet? Akkor mi történt?
Leo Rothziegel osztrák önkéntesként a román csapatok elleni 

harcban halt meg, vagyis a magyar szabadságért áldozta életét. Hatos 
szerint ez a „zsidó nyomdász” csak egy „hős balek” volt (136.). 

Elégedetten állapítja meg, hogy a tanácskormány mindössze néhány 
száz lakást tudott építeni, ezzel szemben a szociáldemokrata Bécs 
lakások tízezreit építette (138.). Igaz, ez utóbbira jelentős gazdasági 
fejlődés időszakában, évtizedek, és nem néhány háborús hónap alatt 
került sor, de ez nem zavarja meg szerzőnket az összevetésben. Azt 
is szóvá teszi, hogy kevés nő került be a tanácstestületekbe, de itt is 
kifelejti, hogy korábban egyáltalán nem voltak nők a politikában, a 
vezető testületekben, és természetesen szavazati joguk sem volt (148.).

Visszatérően gúnyolódik az ellátási nehézségeken, az élelmiszer-
hiányon, mintha ezt a tanácskormány idézte volna elő. Ugyanakkor 
azt is maliciózusan tárgyalja, hogy a kormány milyen erőfeszítéseket 
tett az ellátás javítására. A korrupciót rendszerszintűnek állítja be, 
pedig az általa is idézett beszámolók szerint a kormány igyekezett 
csökkenteni és gátolni azt. Hatos számára a lakáshelyzet kezelése 
is gúny tárgya, jóllehet Budapesten mintegy százezer ember jutott 
jobb lakáshoz, és nyilván azok helyzete is javult, akik korábban az új 
lakásba költözőkkel osztották meg az otthonukat. Visszatérően maró 
gúnnyal emlegeti azt a tényt, hogy a munkásosztály nem akarja magát 
halálra dolgozni. A forradalmi öntevékenység a számára egyszerűen 
csak „önkényeskedés” (214.). 

Hatos szerint az alkoholtilalom ellenére „ivott mindenki”. Ezt az 
iváson rajtakapottakról szóló feljegyzésekkel véli igazolni, de azokból 
nem lehet ilyen általános tanulságot levonni. A hadi események egyik 
tragikus epizódját, a nemzetközi ezred pusztulását egy anekdotikus 
megjegyzés alapján szintén nevetség tárgyává teszi. A nemzetközi 
önkéntes alakulat – átkelőhajók nélkül – sikerrel kelt át a Tiszán 
Tiszafürednél, de az utánpótlás hiánya miatt kénytelenek voltak 
visszavonulni a megáradt folyón átkelve – több százan vesztették 
életüket a rossz szervezés, vagyis vélhetően a katonai vezetés tudatos 
szabotázsa miatt. Hatos szerint a folyón átkelt katonák lerészegedtek, 
ezért szorították őket a román csapatok a vízbe (223.).*2 A történet 

*2 Bár van feljegyzés egyes katonák lerészegedéséről, a szemben álló csapatok, és főleg 
a lőszerrel való felszereltség ismeretében a harc kimenetele nem lehetett kétséges.
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2 nyilvánvalóan teljes koholmány. Egy 2000 fős alakulat ugyan hol szer-

zett volna annyi italt, amitől mindnyájan berúgnak? Még élelmiszer 
sem volt, nemhogy bor! Közismert, hogy milyen túlerőben voltak a 
támadó román csapatok. A soknemzetiségű alakulat emlékét mélyen 
sérti Hatos gúnyolódása.

Az már szinte fel sem tűnik, hogy Hatos számára Lukács György 
filozófiai munkássága is csak egy groteszk mellékszál (243.). Ha-
sonlóan lekezelően nyilatkozik a korabeli művészi tevékenységekről 
– az sem zavarja, hogy a magyar művészettörténet legjelentősebb 
alakjairól alkot sommás elítélő véleményt. Így nem meglepő, hogy 
az a tény, hogy a tanácskormány bukása után az új rezsim több száz 
tonna nyomtatott terméket égetett el, Hatost nem rázza meg, hiszen 
az csak „olcsó propaganda” volt.

A női emancipációra máshol is kitér, ám nem képes elismerően 
nyilatkozni a tényleges intézkedésekről. Emma Goldmann szerinte 
„veszni hagyta amerikai állampolgárságát” (273.) – valójában kitolon-
colták, és sok más orosz származású emberrel együtt Oroszországba 
deportálták. Hatos odáig megy, hogy Freudra hivatkozva tagadja 
az egyenrangú partnerekre épülő párkapcsolat gondolatát (275.). 
Hatos szerint a válás törvényesítése, a házasságkötés megkönnyítése 
– mellesleg kiugróan sok házasság köttetett a tavaszi hónapokban – 
„kótyagos utópia és gyermekded illúzió” volt csupán (275.).

Hasonló szellemben értékel minden progresszív változtatást.  
A reformpedagógiai elképzeléseket Hatos derék vaskalapos módjára a 
„kommunista mámor nedűje álmának” bélyegzi (282.). A közoktatás 
megreformálása, mindenki számára elérhetővé tétele, minőségének 
javítása Hatos szerint „álmokból rögtönzött nagy játék” volt mind-
össze (285.). Megemlíti ugyan, hogy hogyan javították például az 
óvodai ellátást, de úgy tesz, mintha a tényleges reformok is csak 
holmi mesevilág részei lettek volna. Idézi Huszár Károly későbbi 
miniszterelnököt, aki szerint a gyerekeknek szervezett mesedélután 
„az osztályharc ciángáza” volt – ezt a megjegyzést persze nem kom-
mentálja (288.). 

Hatos sehol sem veszi észre a saját következetlenségét. Leírja, 
hogy „mint elefánt a porcelánboltban” viselkedett a tanácskormány 
a felsőoktatás területén, majd oldalakon keresztül sorolja, hogy 
milyen világhírű tudósok lettek tanszékvezetők, akiknek aztán 1919 
augusztusa után nem egy esetben emigrálniuk kellett. Rövidre is zárja 
a közoktatás átalakításának értékelését: „bizonyítani az új rendszer 
nem tudott, és aligha tudott volna […]” (294.). Ezután elismeri, hogy 
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iskolarendszert” vázolt fel, amit a tanítók nagy része támogatott.
Visszatérő elem a fiatalokon való élcelődés – a szerzőnek többek 

közt nem tetszik, hogy a tanoncok helyzetén sokat javítottak, pl. meg-
tiltották a testi fenyítést. De Hatos számára az iskolák demokratizálása 
vagy a koedukált oktatás is gúny tárgya (300.).

A szerző – természetesen elítélően – idéz egy korabeli népszóno-
kot, aki szerint „addig nem lesz béke, míg az utolsó gróf beleivel fel 
nem akasztják az utolsó papot!” (302.). Ez a mondás 1968-ban vált 
ismertté, bár akkor burzsoával és bürokratával, de a könyv érdeme, 
hogy most már tudjuk, ez egy régi népi bölcsesség.

Hatos Pál szereti a sommás kijelentéseket. Az egész kommunista 
programot „rémisztő téveszmének” nevezi (361.), ezért szerinte a 
tanácsrendszer elleni fellépés erkölcsileg igazolhatóvá válik: a júniusi 
ellenforradalmi lázadás vezetője „tragikus áldozat”, ám a lázadás áldo-
zatiról természetesen nem jut eszébe hasonlóan nyilatkozni.

Az erőszak kapcsán látszólag tárgyilagos, hiszen egy helyen kije-
lenti, hogy „egynéhány tucat valóban végrehajtott rémtettre” került 
sor, de ugyanakkor mintha ő is a „mindent átfogó rémuralomra 
következtető ijedt fővárosi közvéleményt” képviselné (363.). Nem 
veszi észre az ellentmondást ott sem, amikor megállapítja, hogy „a 
kommunista jelent […] a Lenin-fiúk festették vérvörösre”, majd kicsit 
később azt írja, hogy „a terror leginkább […] a megfélemlítés vad 
szavaiból állt” (364.). A kormányzótanács áldozatai, akik előtte sok 
esetben fegyverrel harcoltak és gyilkoltak, Hatos szerint „ártatlanul 
meggyilkoltak” voltak. 

A szerző Horthy kapcsán egy merész párhuzamot állít fel. Szerinte 
a külső ellenséggel való megegyezés, és így a haza megszabadítása a 
zsarnokságtól, Horthyt Bocskaival és Rákóczival teszi hasonlatossá 
(392.). Ez egy teljes mértékben történelmietlen párhuzam, és érték-
ítéletnek is téves, hiszen Bocskai és Rákóczi egy másik külső ellenség 
ellen törekedtek külhoni szövetségesek megnyerésére. 

A könyv vezérmotívuma, hogy bármi, amit a tanácskormány tett, 
gúny tárgyává kell tenni. Így Hatosnál az északi hadjárat sem több „a 
világháborúhoz képest liliputi méretű groteszk jellegű háborúnál”. 

Azt viszont jól látja, hogy a Duna-melléki ellenforradalmi lázadás 
esetében „a motiváció: a magántulajdon védelme” volt. Igaz, ezután 
rögtön ellentmond saját magának, amikor kijelenti, hogy az esemé-
nyek ellenállnak „a politikai-ideológiai értelmezésnek” (415.).
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tesen itt sem említi a női választójogot, vagy azt, hogy milyen sok nő 
vállalt szerepet a közéletben.

Az erőszak kapcsán önmagát mintegy centrista pozícióba helyezi, 
amikor egyenlőségjelet tesz a vörösterror és a fehérterror közé (468.). 
A fehérterrornak nem „valószínűleg”, hanem nagyságrendileg több 
áldozata volt. Szerinte „alapvetően hasonlított” a kétféle erőszak, de 
ez egyszerűen nem igaz. A tanácskormány áldozatainak túlnyomó 
többsége – ne felejtsük el, hogy a leghírhedtebb vörösterrorista vezér, 
Cserny perében összesen kilenc, a tanácskormány jogrendje szerint 
is törvénytelen gyilkosságot tárgyaltak, ennyi halottat Prónay egy 
unalmas vasárnap délután produkált – a kormány által kinevezett 
bírók ítélete alapján vesztette életét, az – igaz, nem minden esetben 
kellően bizonyított – elkövetett cselekményeiért. Horthy emberei 
viszont nem az elkövetett cselekményekért gyilkoltak, hanem korábbi 
politikai szerepvállalás, származás, anyagi helyzet vagy akár egy alap-
talan feljelentés miatt. Ez bizony lényegi különbség.

Hatos Pál műve nem válik a legújabb történeti kutatások összeg-
zőjévé, hanem megmarad a (szélső)jobboldali hegemónia ideológiai 
lenyomatának, illeszkedve a Horthy-kori pamfletirodalom avítt 
hagyományához, illetve az uralkodó, minden rendszerkritikus gon-
dolatot megbélyegző narratívához.
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Halálos veszélyek: 2021,  
a klíma- és covidkatasztrófa éve

Walter Baier – Eric Canepa – Haris Golemis (szerk.): Capitalism’s 
Deadly Threat. transform! Yearbook 2021. Merlin Press Ltd. 

A Transform! legújabb, A kapitalizmus halálos fenyegetése című 
évkönyvét – amely hetedik alkalommal jelenik meg – elsősorban 
a klímaváltozás és a Covid-19-pandémia tematizálja. Ugyan a ta-
nulmányok nagyobb része 2020 őszéig készült el, és így például a 
vakcinadisztribúcióról csak egy-egy írás szólhat, megállapításaik nem 
veszítettek értékükből – a klímaváltozás és az ezzel járó ökológiai 
összeomlás összefüggései a globális kapitalizmussal sem tűntek el 
az egyre intenzívebbé váló szupercellák, áradások és egyéb környe-
zeti-időjárási katasztrófák világában. A kötet tehát korunk legfonto-
sabb kérdéseit tárgyalja – mindezt kritikai szemlélettel, különböző 
műfajokban. A szerzők „radikalizmusa” természetesen változó, ha a 
problémakeresést vesszük figyelembe, ha pedig az igazságtalanságok 
leküzdésére adott javaslatokat hasonlítjuk össze, a válaszok igen széles 
skálán mozognak. Márpedig ha a Covid-19 és a klímaváltozás okozta 
társadalmi egyenlőtlenségek oka azonos, a konklúzió sem lehet he-
terogén. Természetesen az olvasó dolga eldönteni, hogy az Európai 
Parlament hatáskörének növelésében vagy egy radikálisan megvál-
tozott gazdasági-politikai rendszerben látja az igazságosabb jövőt – 
mindamellett, hogy a számbavett problémák objektíven jelen vannak 
a mindennapi életünkben, egyenlőtlenül elosztva Kelet és Nyugat, 
prekariátus és menedzserek között, azaz percepciójuk sem egyenlő. 

Walter Baier szerkesztő bevezető tanulmánya szerint az európai 
integráció radikális változása időszerű, azonban ez nem várható 
belülről, mivel a jelenlegi intézményrendszer szerinte alkalmatlan a 
változás indukciójára, amelynek lehetőségét tovább gyengíti, hogy az 
EU két legerősebb államában, Franciaországban és Németországban 
is hamarosan szorosnak várható választások lesznek. Az integráció 
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otikus határlezárások, beutazási korlátozások és vakcinadisztribúció 
nyomán erősen gyengült, megmutatva az európai szupranacionális 
szervek alkalmatlanságát és a nemzeti egészségügyi rendszerek közöt-
ti egyenlőtlenséget. Baier szerint a járvány okozta válság pénzügyi ke-
zelése (hasonlóan az eddigi gyakorlathoz) az EU intézményrendszere 
logikájából fakadóan a jelenleg hatalmon lévő nemzeti kormányoknak 
hoz politikai hasznot, erősítve a tagállami nacionalizmusokat. Ehhez 
a közös hitelfelvétel csak egy kisebb pozitív lépés, szerinte nagyság-
rendileg nagyobb összegre lenne szükség a NextGenerationEU re-
konstrukciós alapban. A globális egyenlőtlenségek tüneteként fellépő 
migráció, Kína világgazdasági pozícióváltása és az USA külpolitikája 
meghatározó tényezői az európai integrációnak. Az EU újraalapítá-
sának szükségessége a demokráciadeficit okainak megértésével kell 
hogy kezdődjön, a szakszervezetek és szociális mozgalmak hangjának 
felerősítésével, a tagállami aktorok szerepének gyengítésével. Baier 
ebben látja az Európai Baloldal Pártjának szerepét, a posztkapitalista 
megújulás során az Európa Tanács helyett az Európai Parlament dön-
téshozó központtá fejlesztésével és páneurópai jelöltek elindításával. 
A parlament szerepének erősítése szerinte a radikális baloldal feladata.

Tekinthetjük üzenetértékű, erőteljes felütésnek, hogy a globális 
klímaváltozást tárgyaló blokk a kötet első nagy egysége – hiszen bár 
a pandémia a közfigyelmet uralva háttérbe szorította az erről szóló 
diskurzust, talán sosem volt fontosabb a fenntarthatóságról értekez-
ni, mint most. A szerzők különböző megközelítéssel jutnak hasonló 
konklúziókra: valódi megoldás a jelenlegi tendenciák alapján nem 
várható, a klímaváltozás továbbra is, sőt, egyre inkább a globális 
igazságtalanság és egyenlőtlenség jelképe lesz.

A John Bellamy Fosterrel készült, marxista ökológiáról szóló in-
terjú rávilágít arra, hogy a pandémia meggyengítette a kapitalizmus 
felülmúlhatatlanságának ideológiáját, lehetővé téve a gondolkodást, 
így kijelenthető: „Nincs alternatívája a szubsztanciális egyenlőségen 
és környezeti fenntarthatóságon alapuló társadalomnak, ami csak a 
szocializmus lehet – ha az emberiség fennmarad” (61.) A további szö-
vegek is rávilágítanak a globális kapitalizmus és a környezeti kataszt-
rófa komplex összefüggéseire, és bár önmagukban nem mutatnak – és 
terjedelmüknél fogva nem is mutathatnak – teljes képet, a fontosabb 
megállapítások mindenképpen említést érdemelnek. A különböző 
fókuszú, műfajú és minőségű szövegek nem meglepő módon hason-
ló következtetésekre jutnak, a kötet egységessége nem törik meg, a 
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környezeti katasztrófával kapcsolatos diskurzus, amelyben gyakran 
kerül elő Kína mint a legnagyobb szennyező – mely megállapítás ter-
mészetesen árnyalandó, ha történeti, világkereskedelmi stb. kontex-
tusba helyezzük. Ezzel összekapcsolható a Covid-19 állatról emberre 
terjedése is, amit a kínai étkezési kultúra bűnbakká tétele helyett az 
ember és természet egyensúlyának felbomlásaként, a művelés alá vont 
területek egyre intenzívebb terjeszkedéseként kell értelmeznünk.  
A világpolitikai elemzés megmutatja azt is, hogy a globális Nyugat és 
Kelet milyen eszközökkel és hatékonysággal igyekszik megfékezni a 
környezeti katasztrófát. A „pandémia mint cezúra a fogyasztói társa-
dalomban” gondolat cáfolatának jelentősége megkérdőjelezhetetlen: 
az egyéni közlekedés szerepének csökkenése a közösségi közlekedés 
javára és az ehhez hasonló kezdeti politikai ígéretek a megvalósuló 
politikai programokban jóval gyengébben jelennek meg – olvassa 
ki az EU-s helyreállítási alap elosztásából Mahnkopf. Az ökológiai 
katasztrófa az új normalitás, az olvadó jégsapkákkal, trópusi viha-
rokkal, áradásokkal – minden újabb esemény eltereli a figyelmet az 
előzőről, meggátolva a teljes kép kialakulását. A Green New Deal 
politikai konstrukció buborékjellegét egyértelműsíti az elmúlt évtized 
számos jelensége. A globális kapitalizmus a technológiai innováció és 
a piac önszabályozó ereje, illetve a „tudatos fogyasztás” propagálása 
természetesen nem bizonyult hatékonynak az ökológiai válság ke-
zelésében: az emissziós kvóták, az önkéntes kibocsátáscsökkentési 
vállalások, a be nem tartott nemzetközi egyezmények megmutatták, 
hogy zöld kapitalizmus nem létezik (később előkerül a kérdés: létez-
het-e egyáltalán?). Az EU-féle Green Deal Mahnkopf szerint nem a 
szennyező ipar leépítését, hanem addicionális, megújuló energiafor-
rások és technológiák támogatását jelentette, amely csak a növekvő 
energiafogyasztás fedezésére volt elég. Nem tartalmaz mélyebb stra-
tégiát, csupán a végcélt, az ún. karbonsemlegesség (azaz a nettó nulla 
szén-dioxid-kibocsátás) elérését – habár a fent említett karbonkvóta 
mellett és a szén-dioxidot a légkörből hatékonyan és megfizethetően 
kivonni képes technológia nélkül, a haszonállat- és haszonnövény-
termelés rendszerének megtartásával stb. a karbonsemlegesség üres 
ígéret marad. Az EU politikájának kritikája elsősorban a politika 
hiányából táplálkozik. Eskelinen tanulmánya szerint a kapitalizmus 
mint termelési mód a jelenlegi társadalmi alapja az emberiség és 
a természet közötti kapcsolatnak, így a klímaváltozásnak is. A szö-
vegben a fenntartható kapitalizmus létrehozhatóságáról értekezik, 
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felerősödése vezethet a klímaváltozás mérsékléséhez, szerinte ehhez 
nem szükséges a globális kapitalizmus megdöntése.

Az EU Green Deal kritikájában számos fontos megállapítást 
olvashatunk, például hogy a program aránytalan felfelé áramló 
gazdasági elosztás csupán a magánérdek javára. „Az alapos elemzés 
a Green Deal-ről rámutat, hogy ez nem egy úttörő vízió az ökologi-
kus jövőért, inkább csak igyekezet az Európa politikai és gazdasági 
status quójának zöldre mosdatására” (118.). A részletes elemzés 
nem meglepő következtetésre jut: az EU zöldpolitikája semmiféle 
szociális összetevőt nem tartalmaz, ehelyett az intézményrendszer 
redundanciáját mutatja.

A Covid-19-pandémiáról szóló blokk szinte minden kortárs ügyet 
felvonultat, amelyek az elmúlt időszakban méginkább felszínre ke-
rültek: a nemi egyenlőtlenségek, a szociális intézményrendszerek, 
a munkások helyzete mind fontos vizsgálati pontjai a többségében 
institucionalista vagy ökonomista elemzéseknek. A pandémia to-
vább növelte az egyenlőtlenségeket, hiszen a legkiszolgáltatottabb 
munkásokat hozta még rosszabb helyzetbe. A távoli munkavégzés 
szélesebb körűvé válása és az ehhez kapcsolódó szociális problémák 
(mint például a családon belüli erőszak), az alkalmi munkavállalók 
és feketén foglalkoztatottak védelme felerősödő munkásjogi kérdéssé 
vált. Egyértelmű, hogy a munkásság körében azok a csoportok vál-
tak még kiszolgáltatottabbá, amelyek eddig is a legsérülékenyebbek 
voltak. Természetesen az egyes munkakörökben eltérő arányban 
reprezentáltak a nemek, így fordulhat elő, hogy férfiak és nők között is 
eltérő a vírusnak való kitettség kockázata. Töréspontot találunk föld-
rajzi értelemben is, az egyenlőtlenség Európán belül is érzékelhető  
(a kelet-európaiak kiszolgáltatottságának illusztrálására a 2020 ta-
vaszán elindított, mezőgazdasági idénymunkásokat Németországba 
szállító charterjáratok esetét említi tanulmányában Kulke). A nők 
vírusnak való erősebb kitettségének számos oka van: jellemzően ők al-
kotják a többséget az ápolók és a pénztárosok, eladók között, az okta-
tásban dolgozók nagyobb része is nő – így nem csupán a vírusnak való 
közvetlen kitettség, hanem a lezárások, boltbezárások hatásai is őket 
sújtották nagyobb arányban. A lezárások alatt radikálisan növekvő 
családon belüli erőszak áldozatai szintén többségében nők. Az újon-
nan megjelenő tömeges távoli munkavégzést megelőzően is erősen 
nőtt azok száma, akik feladataikat online platformon kapták, esetleg 
tevékenységüket az ügyfelek online értékelték. Huws kutatása alapján 
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pandémia előtt, és a gyenge munkajogi státusz miatt jellemzően a leg-
inkább kitett kategóriába tartoztak, szociális juttatás, betegszabadság 
stb. nélkül. Ezt a helyzetet gyengítette tovább a világjárvány. A piac 
mindenhatóságának mítosza az Egyesült Királyságban akkor bomlott 
fel, amikor világossá vált, hogy a valódi válságot csak az állam eszkö-
zeivel lehet kezelni. Mindeközben a tőkeakkumuláció nem állt meg, a 
digitális munkavégzés még hatékonyabb eszközöket biztosít a profit-
maximalizáláshoz – olvasható részletesen Huws írásában, hozzátéve, 
hogy a munkásmozgalmi szerveződést is megkönnyíthetik ezek az 
eszközök. Az applikációkkal munkát végzők között az érdekvédelmi 
szervezetek kiépülése és erősödése a pandémia alatt erősödött, amely 
sztrájkokban és szolidaritási akciókban is kifejeződött. 

A kötet a fentieken túl foglalkozik egyéb kérdésekkel is, ezek közül 
talán a baloldali perspektívából túlságosan is optimista USA-ország-
jelentés emelkedhet ki (amely a közép-balközép és a Bernie Sanders 
által reprezentált szociáldemokrata baloldal helyzetét értékeli Biden 
elnök beiktatását követően). A további országelemzések görög, dán 
és brit jelenségeket dolgoznak fel. Az évfordulókhoz kötődő írásokat 
az Olasz Kommunista Párt alapításának 100., az osztrák szövetségi al-
kotmány 100. és a görög forradalom 200. évfordulójáról olvashatunk. 
A katolikus-baloldali diskurzusról értekező írások nem bizonyulnak 
meggyőzőnek ahhoz, hogy az európai baloldal jövőjét a katolicizmus-
sal karöltve képzeljük el. 

Összességében elmondható, hogy a kötet sokszínű szövegei több-
ségében kortárs problémákat igyekeznek feltárni, kritikai elemzéssel 
dolgoznak és a jelenségek gyökereinek feltárására törekszenek. Nem 
felejthető el azonban, hogy a globális kapitalizmus által okozott 
problémák rendszeren belüli megoldása lehetetlen, mint ahogy az 
a legtöbb tanulmányból kiolvasható. A kötet alcíme (A kapitalizmus 
halálos fenyegetése) azonban félrevezetőnek bizonyult: az antikapita-
lista narratíva igen gyengén jelenik meg. A gyökeres átalakulás igénye 
nélkül lehetséges ugyan szakszerű policyszintű kritikát megfogal-
mazni vagy Ursula von der Leyen ígéreteit számonkérni, azonban a 
rendszer kritikusainak fel kell ismerniük azt (a kötetben is szereplő 
megállapítást), hogy a kapitalizmus kizárólagosságának mainstream 
mítosza egyre gyengébb – a kötetben található kritikák és elemzések 
többségében nélkülözik az ebből fakadó lehetőségeket.
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1. Normál ár: 35 ; 2. Támogatói ár: 70 
IBAN: HU75 1020 0830 3231 9448 0000 0000 
Swift: OKHB HUHB
K&H HUNGARY, 1051, Budapest, Vigadó tér 1. 

Előfizetési díj (postaköltséggel): 
1. Normál ár: 4500,- Ft; 2. Támogatói ár: 9000,- Ft; 3. Csökkentett ár: 2250,- Ft
Előfizetési csekket küldünk postafordultával, ha igényét bejelenti Szalai László fenti e-mail 
címén vagy telefonszámán.
Csekkszámlaszám: K&H 10200830-32319448-00000000
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