
Ö44 ozemie 

Kár, hogy gazdag szakirodalmi hivatkozásainak pontos lelőhelyeit nem 
jelöli meg. 

A legrendszerezettebb, legtagoltabb (tíz alfejezetre osztott) írás 
Alexa Károlyé, az Őszikék nyitóverséről: A lepkéxö\ (1877). Bevezetőül 
figyelmeztet az Arany idején még új lírikusi életformaváltozásra: a falun 
felnőtt költők városba kényszerülésére, a gazdálkodás, természetközel-
ség igényének éber vágyára. A lepke témául választásánál kiemeli az 
öregedő lírikus szeme gyöngülésének szerepét, de nem a látványt hang-
súlyozza, hanem a lepke-fogalomhoz kötődő képzeteket, amelyek révén 
poétizálásra, a költő személyiségének, vallomásának tárgyiasítására válik 
alkalmassá. Visszatekint a lepke-kép felbukkanásaira az egész életmű-
ben, magyar irodalomtörténetben, tágabb kultúrtörténeti vonatkozá-
sokban. Sorra veszi a gyermekkor, illúziók, szerelem, metamorfózis, 
halál, lélek, termékenység lepke-jelképeit. Mindebből kiemeli az Arany-
versben uralkodó, „vegetatív szintű"-nek nevezett haláltudatot, ezt 
összekapcsolja a pátosztalansággal, a klasszicizálásnál erőteljesebb sze-
mélyesítéssel, a dal, elégia, zsáner határait egymásba mosó műfaji egyé-
nítéssel. Ezt: a klasszicizálás deformálását szemlélteti a szóismétlések 
nyomán felrajzolt versszerkezettel, retorikai, fonetikai, verstani elem-
zéssel is. Néhol talán túlságosan is kitágítja az ismeretek, adalékok 
nyomozásának körét (pl. a lepke természetrajzi meghatározási kísérlete), 
de lényegében gondolatébresztő elevenséggel az Arany-költészet tágabb 
vonatkozásaira, líratörténeti összefüggésekre is fényt vet az inter-
pretáció kapcsán. 

A kötet ízelítő a tanszék kutatóinak munkájából. Egyéni szem-
pontokkal s eddig háttérbe szoruló lírai darabok élményszerű felfedezé-
sével járul hozzá az Arany-kutatáshoz. (ELTE XIX. századi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék, 1979.) 

SZÉLES KLÁRA 

f ö l d e n y i f . l á s z l ó : 
a f i a t a l l u k á c s 

A Gyorsuló idő sorozatban már nem először merül fel Lukács 
György neve. Ez arra mutat, hogy a filozófus munkássága iránt széle-
sebb, a szakmain túli körökben is érdeklődés mutatkozik. Ezúttal a 
fiatal Lukácsról készült kismonográfia, amely célul tűzte ki, hogy 
feltérképezze a fiatal Lukács eszmerendszerét. S bár a tanulmány tárgya 
Lukács György 1918 előtti működése, már az első lapok egyikén 
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kiderül, hogy Főidényi alapvetően egységesként fogja fel Lukács egész 
pályáját, s az ő felfogásában a közösséget az teremti meg a korai és a 
kései szakaszok között, hogy „Lukácsot fiatal korától kezdve haláláig 
az etika kérdésköre izgatta", lényegében minden korszakában és 
minden művében, legyen bár annak tárgya esztétika, vagy akár politika, 
végső soron mindig etikáról írt, etikai kérdéseket vetett fel. E gondol-
kodás fiatalkori megnyilvánulásait vizsgálja a szerző. 

A könyv voltaképpen esszé, de ehhez egy hozzávetőlegesen krono-
logikus tárgyalás járul, tehát egy filológiaibb jelleg, s a kettő keveredé-
se, világos el-nem-választása időnként zavarokat okoz. Véleményünk 
szerint ugyanis, éppen mert egy érlelődő gondolkodóról van szó, a 
Lukácsnál megmutatkozó különböző gondolkodói tendenciák világos 
tárgyalását elmossa az esszéisztikus jelleg. Főidényi nem egy korszakot, 
vagy néhány összetartozó művet választ ki vizsgálata tárgyául, hanem „a 
fiatal Lukácsot" tárgyalja, elemzése során erőteljesen homogenizálva e 
pályaszakasz sokrétűségét. Mert más a drámakönyv Lukácsa, az esszéké 
(abban is legalább kettő), a regényelméleté, a-heidelbergi esztétikáé, A 
bolsevizmus mint erkölcsi problémájáé, végül a Taktika és etikáé. Ha 
Főidényi általában a fiatal Lukácsról beszél, akkor ezt a bonyolultságot 
jeleznie kellett volna. E művek egységét ugyanis - ahogy ezt a szak-
irodalom már sokoldalúan és alaposan elemezte - a bennük-általuk 
feltett kérdések adják, Főidényi szerint viszont maguk a válaszok. 

A szerző a fiatal Lukács gondolatrendszerének ellentmondásos-
ságával kapcsolatban megjegyzi, hogy, Márkus Györggyel ellentétben, 
aki szerint az eltérő gondolati tendenciák Lukácsnál állandóan kritizál-
ják egymást, ő úgy véli, hogy e tendenciák „nem annyira kritizálják 
egymást, inkább csak egymás mellett léteznek". A fiatal Lukács gondol-
kodását „különböző gondolati irányok egyvelegének" tartja. Leplezet-
len és kibékíthetetlen kettős arculatról beszél ezzel kapcsolatban a 
könyv elején, aztán a könyv további fejezeteiben egy teljesen egységes, 
összefüggő, koherens gondolatvilág képe bontakozik ki Főidényi 
Lukács-elemzéséből. Egy olyan gondolatvilágé, amelynek mindenkori 
jellemzője a szubjektív kiindulás, a valóság merev, dialektikátlan szem-
lélete, az elvi távolság a praxistól, a kizárólagos etikai beállítottság, a 
történetietlenség, az elvont és egyoldalú szubjektív idealizmus. Főidényi 
szerint, mivel Lukács a világ magyarázatát nem a történelemben kereste, 
elvont ismeretelméleti-logikai beállítottsága megakadályozta, hogy érzé-
ki-gyakorlati viszonyt létesítsen a valósággal, sőt szükségszerűen el-
vezette a teljes tárgyi valóság tagadásához, írásai csupán esztétikailag 
relevánsak mint a kort tükröző műalkotások, ennek pedig alapvető oka, 
„hogy a szubjektumot és az objektumot, illetve a kettő viszonyát nem 
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ontológiai-történelmi, hanem ismeretelméleti-logikai kategóriaként 
kezelte". Főidényi tehát, bár különböző' gondolati irányok egyvelegéről 
beszélt, ezek azonban az elemzésben nem jelennek meg, egységes pálya-
képet rajzol. Ehhez viszont az szükséges, hogy Lukács valóságos pályá-
ját leegyszerűsítse, a fenti értelemben átszínezze. Ezáltal végül egy 
sokkal egysíkúbb-unalmasabb gondolkodót kreál, mint amilyen Lukács 
György valójában volt. így aztán jogosan jelzi a cím, hogy itt egy 
egységes gondolkodói rendszerről lesz szó, de az olvasó, mikor eljut 
oda, hogy Főidényi kijelenti Lukácsról: „Ha a vágy szubjektivizmusa 
igazgat mindent (kiem. tőlem - L J ) , akkor szükségszerűen szubjekti-
visztikussá kell válnia a feleleteknek is", akkor kénytelen feltenni magá-
nak a kérdést: vajon ugyanazt a Lukácsot olvasta-e, amit a szerző? 
Mert a fenti kijelentés, és az ennek értelmében kifejtett elemzések 
Lukácsra nem állnak. Az a filozófus, akit itt bemutatnak nekünk, az 
nem Lukács György. 

Nézzünk indoklásként néhány példát. A Szerencsétlen tudat c. feje-
zetben Főidényi azt írja, hogy Lukács esetében az általános polgári 
kultúrkritika harc nélküli pántragikus életérzéssel párosul. S bár 
szívesen vitatnánk a kultúrkritika Földényi-féle felfogását, gyümölcsö-
zőbbnek és mélyebbnek ítélvén a kultúrkritikát általában, és Lukácsét 
is, mint Főidényi, most a mondat második felére helyeznénk a hang-
súlyt. Főidényi egy Adyról szóló Lukács-cikkből vezeti le állítását, 
amely a magyar forradalomról mint lelkiállapotról szól, csak azt téveszti 
szem elől, hogy ez az állítás nagyon is konkrétan a magyarországi álla-
potokból indul ki. Lukács itt arról beszél, hogy itt, az ö s Kaján földjen 
„forradalom kellene, de még megkisérelésének távoli lehetőségét sem 
lehet remélni". Olyan emberekről ír, „akik úgy érzik: nincsen segítség, 
csak a forradalom". A forradalmárok számára a forradalomnak ez a 
hiánya valóban tragikus, ám ez a tragikum történelmileg és szociológiai-
lag nagyon is meghatározott, és semmiképpen sem pántragikum. Ami 
pedig a harcnélküliséget illeti, ismert az Ugocsa non coronat dacos 
jelszavának jelentősége Lukács életében. 

Főidényi állandó kifogása Lukáccsal szemben, mint már jeleztük, 
hogy helytelenül fogta fel a szubjektum-objektum-viszonyt. Ebből, azaz 
a szubjektum túlsúlyából következik szerinte a vágyközpontúság, és „a 
szubjektum nélküli objektum és az objektum nélküli szubjektum hamis 
kettőssége és szembeállítása miatt látja az egész történelmet a szubjektív 
akarat kalandjának (az akarat szó az ő szótárában nyugodtan helyette-
síthető az önkény szóval)". (A szerző kiemelései.) Először: nem helyet-
tesíthető. Másodszor: Ez az állítás a lukácsi állásfoglalásról a történelem-
mel mint a szubjektív akarat kalandjavai kapcsolatban aligha igazolhato. 
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A bizonyítékul kiválasztott szövegrész egészen másra vonatkozik: „A 
dráma az akarat költészete, mert csak akaratában és akarata szülte 
cselekedetében nyilvánulhat meg közvetlen energiaival az ember egész 
lénye." Ez a mondat nem történetfilozófiai, hanem drámaelméleti fejte-
getés része, tárgyánál fogva szoros összefüggésben persze az etikával. 
Szó sincs itt a szubjektív akarat történelmi kalandjáról, nagyon vilá-
gosan a dráma konstitutív elvéről van szó. 

A dráma és a történelem egymást nem fedő, sőt egymást elkerülő 
szféráihoz hasonlóan Főidényi más helyen is keverni látszik objek-
tumokat és objektivációs szférákat, a praxist az általa létrehozott mű-
vel, ami kissé zavaros okfejtésekhez vezet. Az esztétikai mű immanen-
ciájával és öntörvényűségével kapcsolatban bírálja Lukácsot, amiért a 
műalkotást zárt monádnak tekinti, amely önmagában befejezett, nincs 
vonatkozása a valóságra. Főidényi szerint Lukács ezzel az esztétikum 
lényegét veszítette szem elől, indoklásul egyebek között a következőket 
úja: „bár az esztétika öntörvényű, mégis rendelkezik egyfajta nyitott-
sággal a vallás, filozófia felé"; másutt: „a szubjektum-objektum-el-
sajátítási folyamatban a művészet is praxis, azaz nem zárt monad." 
Mármost Lukács nem tagadta, hogy az esztétikának vonatkozása van 
más szférákhoz, valamint nem állította, hogy a művészet zárt monád, 
azt viszont igen, hogy a mű az, a mű, amely a szubjektum-objektum-el-
sajátítási folyamatban praxisként felfogott művészet által objekti-
válódott. 

Végül egy harmadik példa arra, hogy hogyan színeződik át bizonyos 
félre- (vagy szelektált? ) olvasás következtében Lukács gondolkodása 
egy tőle idegen irányba. A forma lukácsi kategóriájáról Főidényi ki-
jelenti: „minden pozitív meghatározottságtól mentes kategóriának kell 
tekintenünk". Már akinek. Mert szerintünk a fiatal Lukácsnál éppen a 
forma kategóriája tartalmazza az összes pozitív meghatározást. Később 
így ír Főidényi: „A forma mint „időtlen", szubjektum nélküli (és 
ugyanakkor tárgy nélküli) fogalom szükségszerű következménye Lukács 
etikai gondolkodásának. A forma végső soron logikai kategória a szá-
mára, amelynek konkrét műalkotások esetében pusztán metaforikus 
értelme lesz. Olyan konstrukció, amellyel a konkrét műalkotás nem 
egyeztethető össze, amely arról lepereg". A recenzens nem érzi magát 
alkalmasnak arra, hogy a rövid írás keretén belül a lukácsi forma-
fogalom értelemadó, a világnézettel való kapcsolatot alapvetően ér-
vényre ju t ta tó jellegét elemezze, de meg kell jegyeznie: úgy tűnik, a 
szerző a lukácsi szubjektum- és tárgynélküli formafogalomról alkotott 
koncepciója érdekében hallgat bizonyos művekről, amelyek nem illenek 
egészen bele, netán cáfolják; különben miért nem esik szó épp a forma 
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fogalmával kapcsolatban a Drámakönyv nagy elméleti bevezető fejezeté-
ről, vagy, mondjuk, a Bevezetés az irodalomtörténet elméletéhez c. 
cikkről, ahol a forma szociologikus és világnézeti kötöttségeit fejtegeti 
Lukács? 

Talán világos az elmondottakból, miért beszélünk Földényinél 
Lukács pályájának átszínezéséről, lapossá stilizálásáról, az egymást kriti-
záló (egymás mellett jelen levő) gondolati tendenciák egyneműsítéséről. 
Ellentmondásra ingerlő állításokat, félreolvasást vagy félreinterpretálást, 
nem egészen objektív idézetválasztást többször is találunk a könyv 
lapjain. Rövidrezárt ítéletei sokszor pusztán a megfogalmazásban, bizo-
nyos stílusjegyekben vannak jelen, amelyeket nehéz konkrétan cáfolni, 
mert maguk sem konkrétak. Ugyancsak a formával kapcsolatban ezt írja 
Főidényi: „Lukács nem merészelte szétrobbantani a formát, helye-
sebben nem merészelte a szétrobbantottságot mint formát elismerni és 
gyakorolni." A zárt forma koncepciója Lukácsnál egy nagyon is át-
gondolt, tudatos választás, sőt választás-sorozat eredménye, amely 
minden szempontból egy tágabb totalitáskoncepció inherens eleme. 
Hogy ennek egyes pontjai, vagy esetleg az egésze elméleti vita tárgyát 
képezheti, az már egy másik kérdés, de semmiképpen sem a merészségé. 

Azt állítjuk tehát, hogy Főidényi Lukács-képe hamis, nem meg-
alapozott. Ebben akár tévedhetünk is. Néhány szót kell azonban még 
szólnunk Főidényi kategóriahasználatáról, kritikai módszeréről. Utal-
nánk itt arra az idézetre, amelyet bizonyos fogalmi csúsztatásokkal 
kapcsolatban mutattunk be, ahol Főidényi a művészetet a szubjektum-
objektum-elsajátítás szempontjából praxisként írja le. Ez igaz, de köz-
hely. Tévessé ott válik, amikor — és e példához hasonlóan a könyv sok 
más helyén is - a praxis Főidényi interpretációjában azonossá válik a 
mindennapi praxissal, elveszti jelentőségét, mert mintegy beleolvad 
minden objektivációs szféra, tudomány, művészet, etika mind csak mint 
praxis képvisel értéket számára. Ily módon aztán a praxisfogalom is 
elsekélyesedik, nem tulajdonképpeni, filozófiai, hanem naiv közvetlen 
értelmében használódik. Ugyanilyen vulgárisan látszik felfogni Főidényi 
az ontológiai-történeti megközelítés fogalmát, amikor újra meg újra 
elvontan szembeállítja Lukács „ismeretelméleti-logikai" szemléletével. 
Holott az elmélet nem egyszerűen ellentéte a praxisnak, és az ismeret-
elméleti-szisztematikus szemlélet probiémája Lukács pályáján bonyo-
lultabb jelenség annál, semhogy az ontológiai-történeti jelleg Földényi-
nél meglehetősen elvont jelszavát kizáró módon szembe lehessen állítani 
vele. Ugyanez áll az objektum-szubjektum-viszonyra is, amelynek helyes 
felfogását Főidényi állandóan reklamálja Lukácsnál, maga is belebocsát-
kozik némi magyarázó fejtegetésekbe, ezek azonban gyakran szofiszti-
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kába torkollnak, tárgyi, konkrét elemzéssé nem válnak. A dialektikus 
viszonyok bonyolultságáról, az e viszonyokat alkotó tagok azonosságá-
ról beszélvén Főidényi éppen a nem-azonosságokról feledkezik meg, 
amelyek éppoly fontos erői ezeknek a viszonyoknak. Vagyis: bizonyos 
dialektikai alapfogalmak Lukácsnak annyiszor felrótt tisztán logikai, a 
valóságra való minden vonatkozás nélküli használata jelenik meg Földé-
nyinél. 

Végül egy kérdés: vajon mi késztet egy fiatal kutatót, aki előtt ott a 
világ egész probléma- és tudománytörténete, hogy olyan emberről írjon 
könyvet, akihez láthatólag semmi affinitása nincsen, akivel semmiféle 
szellemi rokonságot nem érez, semmi folytathatóságot nem lel fel 
benne, akit csak cáfolni lehet, de akinek még a cáfolata sem gyümöl-
csöző, mert az utókor már úgyis jobban tudja? (Magvető, 1980) 

LENKEI JÚLIA 

H Á R O M K O R T Á R S P R Ó Z A Í R Ó 

Az Arcok és Vallomások sorozat tisztes hétköznapjainak sorában a 
szokottnál ünnepélyesebb eseményszámba ment Lázár István Örkény 
Istvántól szóló kismonográfiájának megjelenése. Azzá tet te Örkény 
személyének közkedveltsége, művészetének egyre terebélyesedő nép-
szerűsége, a kitűnő szociográfus-publicista irodalomtudományi ki-
rándulásának szóló kíváncsiság, de mindenekelőtt Örkény halálának 
még friss és fájó sebe. „1979 júniusában ugyanegy napon és órában 
érkezett meg címemre az Örkény István haláláról szóló gyászjelentés -
és e könyv nyomdai korrektúrája", olvasható Lázár könyvének e kor-
rektúrajavítás során eszközölt kiegészítésében. S ha elolvassuk a 
könyvet, akkor válik csak igazán fájdalmassá és sorsszerűvé ez az egybe-
esés: Lázár megnóinterjúinak nyomán olyan Örkény-vallomások bonta-
koznak ki benne,amelyek - visszatekintve mintegy az utolsó szó jogán -
minden eddiginél szorosabb közelségbe hozzák az imént elvesztett 
embert és írót, és egy meg nem írt önéletrajz elemeiként hatnak. 

Ezzel egyúttal kimondtuk, mit tartunk e könyv legfőbb értékének. 
Lázár nem tagadta meg magában az élettel együtt élő publicistát, és 
elsősorban Örkényre, az élő személyre volt kíváncsi, őt magát faggatta, 
barátként, pályatársként. És Örkény hálás riportalanynak bizonyult 
- ismertük erről az oldaláról már a Vitray Tamás készítette tévéinterjúból 


