
hatatlan egymástól. Erkölcsi beállitottságunktól is függ, hogy a tapasztalás melyik szintjét fog
juk majd abszolutizálni, megmaradunk-e az immanens tapasztalási szinten, vagy merjük vállalni
a metafizikai tapasztalás transzcendens szintjét is, s merünk-e tovább tekinteni a vallási tapaszta
lás szintjére. Ebből pedig már kézenfekvőmódon következik az is, hogy Isten hiteles vallási meg
tapasztalásának útkészitőjea hit és az erkölcs összhangja kell, hogy legyen. Ez teszi majd lehető

vé azt is, hogy ajándék (kegyelem) gyanánt rendelkezzünk azzal li .Jiallóképességgel", melyet hit
nek nevezünk, s valóban meghalljuk Isten szavát, aki életünk végső kérdéseire a legteljesebb Vá
lasz, társkeresésünkben pedig az elveszithetetlen Társ marad.

Befejezésül tegyük fel a kérdést: milyen lehet az az Isten, akit merész istenkereső kalandunk
végén megtalálhatunk, és aki meg is mutatja magát nekünk a keresztény kinyilatkoztatásban?

A hiteles választ a teológia hivatott megadni. Az ember érdekében Istent tagadó ateizmusnak
azonban meg kell vallanunk, hogy a keresztények Istene, Jézus Krisztus azért is lett emberré,
hogy leleplezze egyszer s mindenkorra az Isten nevében, vagy bármely ideológia nevében űzött

embertelenséget. Életével tükröt állított az ember elé, aki Istennel való rendezetlen viszonyából
fakadó nyugtalanságát azzal igyekszik átmenetileg illuzórikusan csillapítani, hogy ártatlan bűn

bakokat keres és talál magának, S ezeken éli ki belső diszharmóniából eredő agresszivitását. Ezt
az alapvető és maradandó emberi képmutatást leplezte le Jézus akkor, amikor magára vette a vi
lág bűnéért járó büntetést, ártatlanul, de szabadon vállalva a bűnbak szerepét mint az Isten bárá
nya, és meghalt a kereszten. Feltámadásának győzelmévelpedig hitelesitette azt az emberi maga
tartást, mely áldozatként mer útjába állni minden embertelenségnek. Egyházától sem kíván
mást, mint hogy az ő magatartását folytassa és megjelenítse a világ végezetéig, vállalva ezzel az
esélytelenség és veszítés kockázatát. És ha egyházának tagjai esetleg csak botladozva járnak is az
ő útján, vajon ez menlevelet ad-e bárkinek is ahhoz, hogy elkötelezett hitetlenségben éljen? Alig
ha, hiszen az ateisták panasza Isten ellen gyökerében alaptalannak bizonyul akkor, ha Jézusra
tekintünk, jóllehet az egyház tagjait folyvást a hitelesebb keresztény életre serkenti az az ateiz
mus, mely az emberi gondolkodás és magatartás maradandó világnézeti esélye marad.

Nem kétséges azonban, hogy mind az ateisták, mind a hivők Isten gyermekei; akiknek van
nyugtalan szívük, s épp e nyugtalan szív nyújthat reményt arra, hogy - tudva vagy "tudatlanul"
- de valamennyien megtalálják, akit keresnek.

J065 ERNÖ'(Montreal)

LUKÁCS GYÖRGY ONTOL6GIÁJA

Az ontológia a filozófiai tudományok között az úgynevezett philosophia prima. vagyis első filozó
fia, a filozófia alapja; kiindulópontja minden más filozófiai tevékenységnek. Joggal írhatta tehát
Lukács néhány évvel a halála előtt: "Most, amikor több mint nyolcvanéves vagyok, legfonto
sabb munkám megírásán dolgozom".' Az Esztétika után egy marxi sta etikát akart írni, de ami
kor ezen dolgozott, rájött, hogy "nincs etika ontológia nélkül'". Mindéz a hatvanas évek elején
történt. Ekkor jegyzetei mást is elárulnak. Komolyan tanulmányozta a teológusokat. Szent
Ágostontól' Szent Tamáson át egészen Karl Barth-ig. Ez utóbbi Dogmatiká-jának szentelte a leg
hosszabb jegyzeteket. Mit keresett náluk? A találgatás nem visz messze bennünket, de annyi biz
tos, hogy ha áll a mondás: "nincs etika ontológia nélkül" -, az biztosan áll a teológiára. Röviden
ezt így fogalmazhatnám meg: a lét és létezés törvényei szolgáltatják a cselekvés törvényeinek
alapját. Szent Ágoston egyetlen mondata magában foglalja etikai irányvonalát .fecisti nos ad te
(a magad számára teremtettél minket). A lét alapja Isten, s az ember célja is Isten.

Lukács György Onto/ógiá-jának a teljes magyar szövege megjelenL Eörsi István fordításában a Magvető Kiadónál
1976-ban. (I. kötet: Történetifejezetek; II. kötet: Sztsztematikus fejezetek; lll. kötet: Pro/egomena.) Az eredeti német
szöveg teljes egészében még nem jelent meg.
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Lukács is kereste a lét és létezés törvényeit, hogy etikáját megalapozhassa. Lukács szerint
Marx vetette meg az ontológiai gondolkodás alapjait, de mivel filozófiája kora problémáihoz kö
tődött, Marxot folytatni kell, hogy feleletet lehessen adni a jelenkor problémáira Marx szellemé
ben. Nem gondolom, hogy tévedek, ha Lukács Györgynek és tanítványainak kijelentései után
ebben látom az ontológia születésének okait.

Aki Marxot akarja folytatni, annak először Marx ontológiai alapelveit kell világosan lefektet
nie és egymással összhangba hoznia. Ezt nevezem racionális konstrukciónak. Ilyen értelemben
az ontológia minden filozófiai rendszerben a rendszer próbatétele, logikai összefüggéseinek vizs
gája. Lukács György esetében sem lehet másként: ontológiája tetemrehívás. Ontológiájában alá
veti magát saját törvényeinek, s az ítéletet maga mondja kí nézetei fölött.

Az ontológia törvényei aránylag röviden összefoglalhatók, s annak ellenére, hogy Lukács On
tológiá-ja közel kétezer oldalra terjed, alapelveit lehetséges néhány oldalban is ismertetni. Ezt
különben önmaga is megtette az 1968-as bécsi Nemzetközi Filozófiai Kongresszusra készített ér
tekezésében, Az emberi gondolkodás és cselekvés ontológiai alapjaiban'.

Hogy azonban még a látszatát is elkerüljük annak, hogy Lukács filozófiáját félremagyarázzuk,
vagy annak a gyanúnak tegyük ki magunkat, hogy a terjedelmes műből csak azt idézzük, ami ne
künk tetszik, alávetjük magunkat azok gondolatmenetének, akik Lukáccsal együtt valósággal
átélték az Ontológia szülési fájdalmait. Munkatársai: Heller Ágnes, Márkus György, Vajda Mi
hály és Fehér Ferenc, a négy "tanítvány" - nevezhetjük őket igy is - Lukács halála után külföldi
folyóiratokban hozták nyilvánosságra kritikájukat, pontokba foglalva reményeiket és csalódá
saikat.

Az Ontológia princípiumai. Mielőtt azonban továbbmennénk, tisztáznunk kell li "lét" jelentését
Lukács Ontológiajában. Az ontológia a léttel foglalkozó tudomány, de a létet különbözőképpen
lehet értelmezni. Ennek a kérdésnek tisztázása éppen azért fontos, mert manapság Heidegger és
a fenomenológia hatására a lét kérdése nagyon bonyolulttá vált. Mit ért Lukács György "Iét"
en? Munkáját, tudjuk, németül írta s így a Sein szót használta ontológiai spekulációjában. De a
Sein kifejezés mellett Heidegger óta a bölcseletben megjelent egy másik terminus is, a Seiende, a
létező. Az ókori és a középkori filozófiában ez utóbbin értették a létet (on, ens); viszont filozófu
saink tudták, hogy a létezőnek különböző létezési formái vannak, ez vezetett az anyagi (termé
szetes) és a szellemi világ egységéhez. Az elsőbbségi jogot némelyik filozófia, mint például Plató
né, a szellemi, az érzékfölötti létezőnek tartotta fenn; Arisztotelész viszont a szellemi és az anya
gi létező kombinációjából, a szubsztanciából indult ki, fenntartva a szellemi, az érzékfölötti világ
valóságát.

Hogyan kell értelmezni a létet Lukácsnál ? Egy mondatban ki lehet fejezni. Prolegomenája ele
jén ezt írja: "Csak létező nyúlra lehet lőni". Ontológiai princípiumai között elsőnek említi az
anyagot, a "matériát". Materialista elveihez híven Lukács nem ismerheti el a szellem függetlensé
gét, s nem alkalmazhatja a Sein kifejezést a heideggeri ontológia szerint sem. Nála a lét mindig
valami materiális, anyagi, valami érzékeinkkel megfogható létezőt jelent. Munkájának eimét te
hát így kellene fordítani: A szociális létező ontológiája. Éppen ezért, mint ez művének további is
mertetése során kitűnik, Lukács igen nagy ontológiai nehézségekbe ütközik, amikor a tudat és a
gondolat létezését kell elismernie. Ki merné vitatni, hogy azért némi szabadságunk is van, s gon
dolatainkat nem mindig befolyásolja az iriorganikus természet? Ezt a tényt könnyű elismerni, de
annál nehezebb egy olyan ontológiai rendszerbe beilleszteni és törvényeivel igazolni, mint Lu-
kács Györgyé. .

Bár utaltunk arra, hogy a teológusok írásai befolyásolhatták e marxista gondolkodó számára
szokatlan eszmefuttatásban, saját bevallása szerint Nicolai Hartmann rerldszere volt rá a legna
gyobb hatással. Természetesen Hartmanntól azokat az ontológiai elveket kölcsönözte, amelyek
marxista felfogásával nem ütköztek. Először is Hartmann elveti a tradicionális ontológiát, amely
"felülről lefelé" (von oben) dolgozta ki rendszerét, és az ellenkező irányzatot: "alulról' felfelé"
(von unten) választotta. Hartmann másik érdeme, ugyancsak Lukács szerint, realizmusa. Hart
mann elvetette a valóság két kategóriájára - phenomena és numena - osztását, tehát a létezők

minden rétegét át akarta ölelni. Azonkivül nem kölcsönzött semmit a régebbi vallásos ontológi
ákból, ellenállt a korabeli pozitivista irányzat befolyásának is és mindezen túl a természettudo-
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mányokat is a filozófia uralma alá kívánta vonni. Hartmann ontológiájából ellenben hiányzott
valami, amire amarxista ontólógiának feltétlenül szüksége van: a genesis. a keletkezés, a létrejö
vés fogalma. E nélkül a fogalom nélkül a dialektika halott. Említettem már, hogy az ontológia a
filozófiai irányzatok lelkiismeret-vizsgálata: megfogalmazza és rendszerezi benne törvényeit, ami
aztjelenti, hogy egyik törvény a másiknak nem mondhat ellent. Ha ellentmond, a rendszer össze
omlik. Sajnos, Lukács is csak néha vette ezt észre és emiatt gyakran ellentétbe került önmagával.
Hartmann ontológiája a leíró (fenomenológiai) metódust alkalmazza, tehát eleve kizárja, hogy a
genesist, a keletkezést és a fejlődést, mint principiumot saját ontológiájába beépítse. De Lukács,
akinek ragaszkodnia kell a genesis fogalmához, nem gyakorolhatja a leíró ontológiát, s emiatt
- akár akarja, akár nem - visszaesik a régebbi (vagy filozófiai, vagy vallásos) ontológiákba, tehát
éppen abba a hibába, amit el akar kerülni: egy princípiumból vezeti le, felü1rőllefelé (von oben) •
a létet és a létezőt, mint például Platón az ideából, a keresztény teológia pedig Istenből. A princí
pium, az idea, Isten, a létezőnek értelmet ad s a genesisben ez az értelem válik nyilvánvalóvá.
A leíró ontológia, mint például Hartmanné, kizárja a genesist, mivel az ilyen ontológia elveti az
értelmet, amely a fejlődésnek, a dialektikának meghatározott irányt adna. Hartmann világosan
kifejti, hogy ez a világ nem alapul az értelmen, és megfelelő tarkán keveredik benne az értelmes
éSWlZ értelemellenes. "De az adott világban éppen az utóbbit tapasztaljuk lépten-nyomon. Az ér
telmesnek és az értelemellenesnek ezt a tarka keveredését egyáltalán nem kell teleológiailag értel
meznünk; hiszen nincs előre megszabott iránya" (Teleológiaigondolkodás, ford. Redl Károly, Aka
démiai Kiadó, Bp., 1970. 109. old.).

Ha Lukács meg akar tartani néhány ontológiai elvet, közöttük a genesist, s ami vele jár, a tele
ológiát, mivel rájuk feltétlen szüksége van, hogy a társadalmi létet megmagyarázza, akkor vállal
nia kell ennek logikai következményeit. Vagyis: aki vállalja, hogy van genesis. annak vállalnia
kell a hipotézist. S mi mindnyájan jól tudjuk, hogy minden filozófia hipotézissel indul, aminek az
igazságát bizonyítani nem lehet f tehát a filozófia nem természettudomány) , csak alkalmazásának
lehetőségéből tűnik ki, hogy tartható-e vagy tarthatatlan. Lukács ezt a dilemmát mindenáron el
akarta kerülni, de - úgy látszik - mégsem sikerült. Hogy rendszerének belső logikáját biztosítsa,
sokszor észrevétlenül, idegen, úgy is mondhatnánk, "tilos" ontológiai területre téved. Lássuk,
melyek Lukács alapvetőontológiai princípiumai: •

"A társadalmi létnek sok részterülete van, amely kétségkivül és láthatóan éppúgy alá van vetve
a szükségszerűségeknek és törvényszerűségeknek, mint maga a természet" (A társadalmi lét on
tológiája; A probléma jelenlegi állása, 17. old.).

A múltban a filozófusok különféle módon próbálták megoldani a társadalmi lét problémáját,
,de kísérletük mindig a valóság egységének a megbontásával járt, amint ez Kantnál is történt.

"Így újból és újból olyan módszertani kompromisszumok jönnek létre, amelyek megkerülik a
társadalmi lét létszerű különösségének alapvető ontológiai problémáját és tisztán ismeretelméle
tileg vagy tisztán módszertanilag, tudományelméletileg közelednek a részterületek gondolati
nehézségeihez." . .

"Magát a problémát tehát először Marx fogalmazta meg helyesen. Mindenekelőtt azt látja
tisztán, hogy egész sor olyan kategoriális meghatározás létezik, amely nélkül semmilyen lét onto
lógiai jellegét nem lehetne konkrétan megragadni. A társadalmi lét ontológiája ezért egy általá
nos ontológiát tételez fel" (uo. 18-19. old.).

"Az életben új kategóriák bukkannak fel, de létszerűen csak az általános kategóriák alapján,
velük kölcsönhatásban lehetnek hatékonyak" (uo.). Ezek a kategóriák viszont csak az inorgani
kus léten (a természeten) alapulhatnak. Ez a materialilizmus alapprincípiuma.

A következő princípiumnak e kategóriák összefüggését kell biztositania : "Marx következő lé
pése a döntő kérdés irányában az volt, hogy az objektív valóság dialektikus visszatükröződését

helyezte a középpontba" (uo.). S ha ehhez hozzátesszük a praxist, előttünk vannak a legfonto
sabb ontológiai alapelvek, amelyek minden mást magukban foglalnak.

Meg kell jegyeznünk, hogy jóllehet az ontológiai elvek felsorolása néhány oldalban vagy talán
még néhány sorban is lehetséges, következményeinek (implicatio) feltárása már sokkal hossza
dalmasabb. Másrészt viszont ez a legérdekesebb része az ontológiai spekulációnak. Ugyanis, ak
kor tűnik csak ki egy filozófiai rendszer fogyatékossága vagy szilárd megalapozottsága, amikor
az alapprincípiumokbóllevezetjük a másodlagos törvényeket, amelyek a természeti és társadal-
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mi változásokat szabályozzák és azok jelenségeit megmagyarázzák. Példaként említjük a tudat
eredetét, a gondolat szabadságát, vagyis teremtő erejét, mivel mindkettő fontos szerepet játszik
Lukácsnál ontológiai rendszerének kidolgozásában anélkül, hogy eredeti, alapvető! princípiu
mok lennének. A materializmusban mind a tudat, mind a gondolat az alapvető princípiumból,
az anyagból vezethető le. Ezen a ponton merül föl a következetesség s a logikai törvényszerűség

kérdése; s amint látni fogjuk, a "körülmények" itt Lukácsot ellentmondásokba kényszerítik.

Kritika vagykommentár. Egy ontológiai rendszert csak akkor ismerünk meg igazán, ha tudjuk,
milyen okok ösztönözték szerzőjét ontológiai alapelveinek megválasztásában. Igy egy ontológiai
rendszerrel szemben kétfajta magatartás lehetséges. A leggyakoribb az ontológiai alapelvek bírá
lata, mert ezek már elárulják, mit tartalmaz és mit zár ki a rendszer. Ha a vizsgálat eredménye
azt mutatja, hogy sosem tudnánk egyetérteni ennek az ontológiának a következtetéseivel. akkor
megítéljük és elvetjük a vállalkozást. Ezzel a vita lezárul.

De lehetséges az ontológiai vállalkozás bírálata olyan értelemben is, hogy megvizsgáljuk logi
kai összefüggéseit, rámutatunk hiányosságaira, de nem egy idegen ontológiai rendszerből kiin
dulva, hanem a -bírált rendszeren belül. Ezt a kritikát objektívnek minősíthetjük, mivel nem
kényszerítjük senkire a magunk ontológiai nézeteit; kritikánleat a rendszer belső, logikai össze
függéseinek a vizsgálatára korlátozzuk, tehát célunk az ontológiai rendszer megismerése és
megértése. .

Egy kérdés nem szükségképpen ítélet, de lehet az is, ha a feleletből hiányzik a logikai összefüg
gés, ha a válasz a levegőben lóg, ha nincs e/vi alapja.

Tisztában vagyok azzal, hogy nem lévén marxista filozófus, kérdéseimet félremagyarázhatják
azok, akik az ontológiai gondolkodásban nem jártasak. Ebben vannak segítségünkre Lukács ta
nítványai, akik Lukács ontológiájának belső, logikai vizsgálatára vállalkoztak. Kérdőre vonják
mesterüket, s számon kérik tőle várakozásaikat.

Ha ez a módszer megbízhatóbbnak tűnik is, mivel Lukács tanítványainak "jegyzeteire" tá
maszkodom, ugyanakkor új nehézséget is rejt magában. Nemegyszer meg kell kérdőjeleznem a
"tanítványok" bírálatát is, mert ők maguk sem értették meg mindig az ontológia törvényeit,
vagy mesterük szándékait. Így ebből az elmélkedésből kettős kritika és kettős kommentár alakul
ki. Remélhetőleg ez a módszer egyrészt az általános ontológia, másrészt Lukács ontológiájának
a helyesebb értelmezéséhez vezet.

Lukácsés tanítványai. Említettük már, hogy Lukács György tanítványai részt vettek a nagy vál
lalkozást megelőző előkészítő vitákban. Lukácshoz hasonlóan, vagy Lukács példáját követve, új
utakat kerestek, amelyeken a marxista filozófia tovább haladhat. Természetesen mesterüktől

várták az útmutatást. Az ontológia ennek a várakozásnak a beteljesülése.
A tanítványok elmarasztaló cikke először a Te/os cimű angol nyelvű folyóiratban jelent meg

1976 őszén; utána olaszul az Aut-Aut-ban Jegyzetek és kommentár címen4. Ebben leírják az on
tológiával kapcsolatos vitákat, kifejtik, mit vártak Lukács Györgytől, s elmondják azt is, miben
csalódtak benne.

Nincs okom a négy tanítvány - Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Márkus György és Vajda Mihály
- jó szándékát kétségbe vonni, de minden olvasónak szemébe ötlik a dátum. Lukács 1971 júniu
sában halt meg. Miért kellett öt évig várniok, hogy jegyzeteiket publikálják ? Egy biztos, s ez a
Jegyzetek-ből világosan kitűník.thogy útjaik Lukácstól elváltak. Ha ennek indítékát keressük,
vissza kell térnünk az Ontológiához.

Abban egyetértenek Lukáccsal, hogya tradicionális marxizmus továbbfejlesztésre szorul.
Marxot folytatni kell, hogy korunk problémáira feleletet tudjon adni (Te/os, 164. old.). Ehhez
arra volt szükség, hogy valaki kidolgozza a marxista filozófia alapelveit, mégpedig olyan átfogó
módon, hogy a többi rész-tudományokat erre az alapra lehessen építeni. Ez az alapvető munka
lett volna számukra az Ontológia. Várakozásukat így fogalmazzák meg: "A munka számunkra
biztató volt arra, hogy kidolgozzuk a marxista filozófia fő problémáit, természetesen anélkül.
hogy ezt a munkát Lukács mindent átölelő szisztematikus könyvéhez hasonlítanánk" (uo. 165.
old.).
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Csalódásaikat a következőképpen összegezik : "Amikor magunk között újra megtárgyaltuk
Lukácshoz és munkásságához való viszonyunkat, vállalkozása egészen más benyomást tett ránk.
Az Ontológiát illetően metodológiai szempontból kétségeink támadtak: l. hirtelen szemünkbe
ötlött, amit csak halványan sejtettünk. hogya terv alapvető metodológiája nem lett kellőképpen
kidolgozva; 2. újból felvetődött a marxizmus mint filozófia évszázados problémája; összefér-e a
történelmiség - hogy Marxot idézzük -, a történelem mint tudomány és a szisztematikus egyete,
messég (systematic universality)?" (uo. 166. old.).

Mi tűnik ki ebből a két megjegyzésből? A "mesterrel" folytatott vitájukban a "tanítványok"
nem képesek követni az Ontológia alapgondolatait s korlátolt ontológiai ismereteik a komoly vi
tát családi perpatvarrá zsugorítják. Ezért cikküket alig lehet tanulmánynak minősíteni; hiányzik
belőle a Leitmotiv, a gondolat egysége. Egy filozófiai vita ugyanis (különösen ha ontológiáról
van szó), elvek alapján épül fel; a tanítványok szavakat, mondhatnám "szólamokat" vetnek Lu
kács szemére.

A metodológiáról szóló megjegyzésük éppen ezt bizonyítja. Az igaz, hogy minden ontológia
egy metodológiára támaszkodik, mint például Heidegger ontológiája a fenomenológiára, Plató
né pedig a dialektikájára. De az ontológiában nem a metodológia a legfontosabb, hiszen nem
természettudományról van szó. Ha pedig a metodológia fontosságát hangoztatj uk, akkor azt
kell mondanunk, hogy maga a metodológia is ontológiai alapelvekből fakad. Platón dialektikája
az eidos létezésén, Heidegger fenomenológiája pedig a "jelenésen", "megjelenésen" alapszik. Az
ontológia alapköve a princípium .. s ha ezt a szót etimológiai értelemben veszem: kezdet, eredet.
A metodológia mindig másodlagos, tehát nem előzheti meg a princípiumot. A tanítványok meg
jegyzése világosan igazolja, hogy nem követték mesterük gondolatmenetét, aki már az Ontológia
legelején felhívja figyelmünket a módszertan, a metodológia és az ontológia közötti különbségre:
" ... újból és újból olyan módszertani kompromisszumok jönnek létre, amelyek megkerülik a
társadalmi lét létszerű különösségének 'alapvető ontológiai problémáját és tisztán ismeretelméle
tileg vagy tisztán módszertanilag, tudományelméletileg közelednek a részterületek gondolati ne
hézségeihez" (I. kötet, Bevezetés, 18. old.). A részterületek gondolati problémáit csak egy általá
nos ontológia alapján lehet megoldani. Ezt a gondolatot nevezhetjük Lukács György legmélyebb
meglátásának. Ő kielégítően felelt arra a kérdésre, mi a lét (létező) eredete, megnevezvén a mate
riális princípiumot, mint ontológiájának alapkövét. Kérdezhetnénk tehát, mit értettek tanítvá
nyai metodológián egy ontológiai műben?

Kifogásolják azt is, hogy Lukács újból felveti a marxizmusnak mint filozófiának a problémá
ját, és rámutatnak arra, hogy ez összeférhetetlen Marxnak a történelemről szóló tanításával.
Nem értettek egyet Lukáccsal abban, hogy a marxizmus gyarapodásra szorul? Minden gyarapi
tás viszont az alapelvek kibővltéséveljár. s ezt Lukács jól tudta. Célját is világosan meghatározta:
egy marxista etika kidolgozása, amelynek először ontológiai alapot kell adni. Ebből arra kell kö
vetkeztetnünk, hogy Lukács belátta, milyen nagy különbség van a forradalmi praxis (lásd Takti
ka és Etikav és a mindennapok etikai problémái között. Az egyik a kivitelre, a másik a szabályra
alapozódik. Szabályok, törvények a mindennapi társadalmi praxisban elkerülhetetlenül a gya
korlat teóriájához vezetnek, s ez egyértelmű egy olyan marxizmussal, amely a teóriára fekteti a
hangsúlyt. "A marxizmus klasszikusainak a tudomány és az elmélet volt az elsődleges ... "
- mondja Lukács röviddel halála előtt, s hozzáteszi: "Szerepem mindössze annyi, hogy az elmé
leti munka terén szükséges irányt megvonjam az utánam jövőknek",

Nincs szándékunk Lukácsot mentegetni, inkább arra akarunk rámutatni, hogy aki azontoló
gia útjára lép, annak alá kell vetnie magát az ontológia törvényeinek, s ha alapelveit meghatároz
ta, alá kell vetnie magát a saját törvényeinek. Az ontológia teória, tehát fölötte áll a metodologiá-
nak. .

A "Kommentár" kommentárja. Aki a Lukács-tanítványok által összeállított Jegyzetek-et tanul
mányozza, két nehézséggel kell számolnia: I. a referenciák az eredeti gépelt kéziratra utalnak;
tehát egyszerű lenne ellenőrizni a Lukács-archívumban az idézett helyeket; sajnos, az a kézirat,
amelyre Hellérek hiva tkoznak, nincs az archívumban; 2. a jegyzetek rendszertelen megjegyzések
minden vezérfonal nélkül; a Lukács általelőterjesztettmegoldást el lehet vetni, de helyesebb len
ne, ha megcáfolnák őket, mert akkor legalább megértenénk kritikájuk okát, vagyis annak onto- .
lógiai alapját. De mindez hiányzik. •
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Miben volt a tanítványoknak 'igazuk? Az Ontológia hosszadalmas, nehézkes mű ; tele van is
métléssel, kitérésekkel ; az is igaz, hogy lehet két ontológiáról beszélni - a korábbi és a későbbi

megfogalmazásról.
Mlben tévednek? Mivel nem értették meg, hogy az ontológia egy mindent átölelő teória, nem

értették meg Lukács szándékát sem. Nem látták be, miért nincs etika ontológia nélkül, s így kriti
kájuk is csak a részletekre terjed ki. A marxizmus megújítását is a részletek megújításában szor
galmazták. Hogy módszerüket illusztrálják, Jürgen Habermas munkájára hivatkoznak - Die
Struktur der Öffentlichkeit. Úgy gondolták, az Ontológia sem lesz más, mint egy szintézis, vagyis
a puszta történeti irányzatok fölé emelkedik anélkül, hogy egyetemes törvények hálójába keve
redne (uo. 165.old.). Azt írják, felbuzdulva Lukács példáján, hogy kezdték kidolgozni a marxiz
mus néhány központi problémáját, de miképp lehet központi problémákat kidolgozni anélkül,
hogy ne jussunk egy rendszeres, egyetemes interpretációhoz? Honnan jön gondolkodásunk
rendszere, a "szisztematikus egyetemesség", ha nem attól a princípiumtól, amelyik központi,
alapvető? Ilyen princípiumból sok nem lehet, mert akkor nemcsak a .szisztematíkus univerzali
tás", de még az egyszerű szintézis is lehetetlenné válik. Lukács Ontológiá-ja a társadalmi létet a
többi létezők szisztematikus összességében akarja megragadni. Ha ez a megoldás a tanítványo
kat nem elégíti ki, akkor el kellene vetniök Lukács ontológiai kiindulópontját is - a materiális
princípiumot. De erről hallgatnak.

Amikor Lukácsot azzal vádolják, hogy rosszul választotta meg kiindulópontját - kiinduló
ponton nem princípiumot értenek, hanem metódust. "Az alapvető kérdés - vetik föl - nem az,
hogy a filozófiaismeretelmélettel, vagy ontológiával foglalkozik-e, hanem hogy kiindulópontja az
egyén ... vagy a társadalom teljessége" (uo. 171. old.),

Először is, mi kifogása volt Lukácsnak az ismeretelmélet ellen? Hartmannt követve Lukács
szembeszállt a XIX. század filozófiai irányzataival- a neokantianizmussal és neopozitivizmussal
-, mivel mindegyiknél az erősen szubjektív irányzat a valóság egyén által való uralmában, vagyis
az ismeretelméletben csúcsosodik ki. Ez összeférhetetlen Lukács marxizmusával, amelynek on
tológiai alapprincípiuma az anyag (materia), Innen származik, hogy először jön az, ami van, lé
tezik, s utána a létezőnek az ismerete; valamint hogya társadalmi lét ontológiája Lukácsnál egy
általános ontológiát tételez fel. Mindezt Lukács Marxhoz vezeti vissza (A probléma jelenlegi ál
lása, 18-19. old.). A kiindulópont tehát nem lehet sem az egyén, sem a társadalom összessége,
mivel mindkettő későbbi ontológiai jelenség. Ha sorrendben vesszük, a tudat eredete megelőzi a
társadalmi létet, hiszen nélküle sem az egyén, sem a társadalom nem létezhet. De a materializ
mus tanítása szerint, tehát Lukácsnál is, még a tudatot is megelőzi az anyag, hiszen a tudatot a
materializmus az anyag későbbi termékének tekinti.

Továbbá az ontológia, nem pedig az ismeretelmélet alapján beszélhetünk létkategóriákról. Az
ontológia tud csak a létezők rendjével foglalkozni. Ennek az alapvető fogalomnak a meg nem ér
tése újabb félremagyarázásra adott okot a "tanítványok" kommentárjában. Mivel nem tudták
Lukácsot elvek szerinti gondolkodásában követni, nem értették meg azt sem, miért sorolja Lu
kács a gazdaságot a szükségszerűség szférájába - s ide helyezi a reprodukciós folyamatot is -; vi
szont minden más, beleértve a kapitalizmust és a szocializmust is, a fenomenális szférába kerül.
Eszerint a kapitalizmus és a szocializmus csak a fenomenális szférában különböznek egymástól
(uo. 171. old.). ; .

A tanítványok azt állítják, hogy ez a tétel ellentétben áll Lukácsnak a demokratizálásról írt
cikkével. Az Ontológia képes erre a vádra is válaszolni: a materiális princípiumokhoz hozzátar
tozik a szűkségszerűség .. tehát a gazdasági szférának a szükségszerűség szférájának kell lennie
Ezért gazdasági téren a kapitalizmus és a szocializmus ugyanazon problémákkal küzd, de külön
böznek egymástól abban, milyen eszközöket használnak a problémák megoldására. Így a feno
menális szféra a szabadság szférájával egyenlő. Ha tovább vizsgáljuk a két szféra összefüggését,
akkor szükségképpen a tudnt problémájához jutunk. A "Jegyzetek" szerzői Lukácsnak szemére
hányják, hogya Munka című fejezetben a tudat a nem-létnek, a nem-valóságnak egy különös for
májává válik. De megint csak Lukácsnak van igaza, hiszen következetesen nem-létnek nevezi a tu
datot és a fenomenális szférát, amely voltaképpen a tudat terméke.

Ez a felfogás Lukács ontológiai alapelvének, a materia elsőbbségének logikai következménye.
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A matériához viszonyítva minden, beleértve a tudatot, visszatükröződés, tehát jelenség, fenome
non és nem valóság (realitás).

Heller Ágnes és kollégái azt hangoztatják, hogy Lukácsnak a tudatról is kétfajta felfogása
volt. A bécsi kongresszusra készített tanulmányában (1968) a tudatot epifenomenon-nak tekinti;
az Ontológiában víszont azt állítja, hogya tudatnak nincsen epifenomenális jellege.

'Ilyen ellentmondásokkal gyakran találkozunk az Ontológiában, de ezek könnyen megmagya
rázhatók. Magyarázaton természetesen nem mentségeket értek. A magyarázat az ellentmondást
nem oldja fel, de felszínre hozza Hellerék felületes kritikáját. Nem azt kellett volna Lukács sze
mére vetni, hogyatudatról ellentmondó felfogást vall, hanem hogy ontológiai princípiumait fél
úton megváltoztatja. Lukács azonban jól tudta, miért változtatott irányt a tudatról szóló tanítá
sában. Ha a materiális szférát a lényeg (Wesen) szférájának nevezi (s ezt megteheti ontológiai
princípiuma alapján), akkor az emberi tevékenység szférája a fenomenális szféra lesz. E kettőnek

más nevet is lehet adni, ha fő jellemvonásaikat tekintjük: az első a szűkségszerűség szférája, a
második a szabadság szférája; az elsőben a természet törvényei uralkodnak, a másodikban az
ember gyakorolja szabad tevékenységét. Ha az embert válaszoló lénynek tekintjük, vagyis olyan
lénynek, amelyik munkájával válaszol a természetnek, amíkor szükségleteit kielégíti (vagyis meg
teremti gazdaságí és kulturális világát), akkor felvetődik a kérdés: honnan jön a ..válasz"? Ha a
"válasz" az anyagból fakad, akkor a szükségszerűség törvénye alá esik, tehát minden válasznak
egyformának kellene lennie. De a gyakorlat azt bizonyitja, hogy az embernek van választása, leg
alábbis egy bizonyos mértékben, s "válasza" a legtöbb esetben tőle magától függ. A szabadság
tehát nem illúzió, s ebből az következik, hogya tudat (ahonnan a "válaszok" erednek) sem lehet
puszta epifenornenon, mégakkor sem, ha Lukács nem próbál világos választ adni arra a kérdés
re, mi más lehetne. Hogy a választ magyarázza, Lukács a praxis legkorábbi formáihoz (Ur
form), a munkához fordul és olyan tényekhez, amelyek kézzelfoghatók. "Már ezen a kezdeti fo
kon is megállapításunk helyességét tanúsítja az a puszta tény, hogy a valóság világában megvaló
sulások (az emberi gyakorlat munkában kivívott eredményei) lépnek be, mint a természetből le
nem vezethetö, új tárgyiasságiformák, amelyek azonban mégis, és éppen mint ilyenek, ugyanúgy
valóságosak, mint a természet termékei. Ebben a fejezetben és a következőkben még sokat beszé
lünk a tudat konkrét megjelenési és megnyilvánulási módjairól és már nem epifenomenális jel!egé
nek konkrét létmádjáro]" (A munka, 35. old.).

Lukács itt nem bizonyítékról beszél, hanem csak megál!apitásról, mert tudatában van annak,
átlépte a korábbi elvei által megszabott vonalat azzal, hogya tudatot nem tekinti epifenomenális
jellegűnek, A gyakorlat rákényszerítette a tradicionális marxizmus kibővítésére. Tanítványai
nem jöttek rá, hogy az ontológia szigorú törvénye - a következetesség, a törvények belső, logikai
összefüggése- formálta Lukács gondolatait, s ennek józan ésszel nem lehet ellenállni. Igaz, hogy
néhány sorral lejjebb Lukács visszatér régi felfogásához - a visszatükröződés tanához, s ezzel el"
Ientmondásba kerül. Vajon megbánta, amit mondott?

Így ingadozik Lukács az ontológia és az ideológia között, még akkor is, amikor kellőképpen

előkészíti megújhodott nézetét : "Csak a munkában, a célnak és.eszközeinek tételezésébenjut el a
tudat, egy önmaga által irányított aktusnak. a teleológiai tételezésnek az útján, hogy ne csupán
alkalmazkodjék környezetéhez - mint azok az állatok is, amelyek objektíve, akaratlanul megvál
toztatják tevékenységükkel a természetet -, hanem olyan változásokat idézzen élő, amelyekre a
természet magától képtelen lenne. Mivel tehát a megvalósulás természetét átformáló, újraformá
ló elvvé vált, a tudat, mely ehhez impulzust és irányt adott, ontológiailag nem maradhat epifeno
menon. Ez a megállapítás választja el egymástól a dialektikus és a mechanikus materializmust" (A
munka, 34, old.). Ezek a fejtegetések ugyancsak bizonyítékai annak, hogy L~kács tudta, mi az
ontológíai módszer, mi az ontológiai következetesség. Tanítványai viszont idáig sosem jutottak el.
Hogy a különbségeket világosan lássuk, elég Márkus György cikkének arra a részére utalni, ame
lyet a "Jegyzetek" szerkesztői maguk idéztek a Telos című folyóiratban, hogy saját vállalkozásuk
helyességét igazolják: "A filozófia feladata a jelenlegi alternatívák tudatos kérdéssé (és feleletté)
való átalakítása, mégpedig oly módon, hogy kutatja a mai konfliktusok rejtett alapjait az embe
riség totális fejlődésében és felfedi az alternatívák kapcsolatát a történelem által teremtett érté
kekhez és ezáltal megmagyarázza jelentőségüket, értelmüket (meaning) az összes emberi fejlődés

szempontjából. Így értelmezve a filozófia valójában nem más, mint az általános eredmények ál-
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landóan megújuló összefoglalása, amelyet az ember történelmi fejlődéséneka megfigyeléséből le
het levonni - (Marx), összefoglalás, amely mindig ajelenből indul ki és amely a szociális lét való
di ontológiája, tehát történelem az emberi lények (human beings) fejlődésének a szempontjá
ból." A cikk írói tudatában vannak annak, hogy ez még nem válasz, hanem - a legjobb esetben
csak a válasz vázlata; nem arra a kérdésre felel "Mi az igazi (valódi) struktura?", hanem arra
- "Hogyan látjuk.a marxista filozófiai struktúrát a világhelyzet emberi elgondolásának egy bizo
nyos nívóján, vagyis a keserű csődökből levont tanulságokból ; de ugyanakkor az örökké meg-
újuló reformtörekvésekböl" (Telos, uo. 168. old.). .

Nem akarom ezt a szöveget hosszan vitatni. Az olvasó jól láthatja a különbséget Lukácsnak az
elveken alapuló okoskodása és Márkus György romantikus eszmefuttatása között. Vajon gon
dolt-e Márkus György arra, hogy egy eseményt csak akkor lehet fiaskónak (csődnek)nevezni, ha
tudjuk, mi a siker, a sikernek viszont valami meghatározása kell legyen, különben honnan tud
nánk, hogy siker? A meghatározások elveken alapulnak; elvek pedig nem születnek az emberi
ség fejlődésének puszta leírásából. Marxnak voltak elvei, s nem is temette el őket kusza szóhal
maz alá. Aki tehát Marxot idézi, az még nem szükségképpen hű Marxhoz, vagyis Marx elveihez.

Lukács hűsége Marxhoz sokkal mélyebben gyökeredzett, éppen azért harcolt azokkal a nehés
ségekkel, amelyeket Marx nem láthatott előre. Ezek a nehézségek a gyakorlat teóriai megalapo
zásában rejlettek.

Lukács harca a princípíumokkal. Térjünk vissza a tudat értelmezésére, mert itt lehet a legrövideb-
ben szemléltetni Lukács gondolatmenetének problémáit. ~

Vegyük először a tudatot, mint epifenomenont, mint olyan létezőtsamelyvalamilyen módon az
anyagból ered. Mi itt a nehézség? Filozófiai szempontból az anyag lényege nem ugyanaz, mint a
tudaté. Azért hívjuk a tudatot epifenomenonnak, mert az anyagból egy nem anyagi létező fakad.
Lenin ezt így fejezi ki : "Az anyag elsődleges. Érzékelés, gondolat, s igy a tudat is az anyag termé
ke; egy bizonyos módon organizált anyag. Ez a materializmus fő tana, éz Marx és különösen En
gels tétele" (Phil. Wörterbuch, I, Leipzig 1970, 197. old.).

A visszatükröződés (Widerspiegelung) teóriája és a tudat mint epifenomenon között logikus
kapcsolat van. "A tudat az anyagi világ ideális (ideelle) visszatükröződése (Widerspiegelung) , és
éppen ezért a tudatnak nincs tartalma (Inhalt)" - vagyis a tudat üres (uo. 198. old.).

Az ontológiai gondolkodásban nincsen romantika. Kíméletlen logikai szigorúsággal kell fel
tenni a kérdést: hogy kell ezek után értelmezni a képzeletet (imaginatio), a találékonyságot?
Összefér-e és milyen princípium alapján a gondolat szabadsága a tudat anyaghoz, tehát termé
szeti törvényekhez való kötöttségével? Milyen összefüggésben van a, szükségszerűség és a feno
menák szférája? Valóban képes a tudat - ahogy Lukács véli -, új valóságot (Wirk/ichkeit) alkot
ni, amit a természetből nem lehet megmagyarázni, ha a tudat "a materiális világ által detenrtinál
va van" (uo.)? Lukács csak a gyakorlat, a megfigyelés alapján tulajdoníthat a tudatnak ilyen ha
talmat. Azért beszél csak "deklarációról", és ígéri, hogya későbbiekbenezt be is fogja bizonyí-
tani. ...

De vajon belátta-e merész kijelentéseinek következményeit? Az ontológia bonyolult szálai ki-
, csúsztak a kezéből, mivel két szinten gondolkodott: az egyikben princípiumai, logikus követke

zetességei vezették célja felé, mégpedig arra, hogy a marxizmust megújítva képessé tegye választ
adni korunk 'problémáira is; a másikban mintha újításaitól megrémült volna, visszakanyarodott
a régi gondolkodáshoz, s mint a tudat esetében, próbálta igazolni, hogyan lehetséges az, ami el
vei szerint lehetetlennek látszott. Innen származnak azok az ellentmondások, amikre tanítványai
is felhivták a figyelmét. '

Az ontológiai gondolkodás Lukácsot kétségkívül korábbi álláspontjának megváltoztatására
kényszerítette, tehát ellentmondásokba szorította. Megoldhatatlan rejtély marad számunkra,
hogyan állította volna helyre ontológiai spekulációinak logikai egyensúlyát, ha még néhány év
állt volna rendelkezésére. Tanítványainak abban igazuk van: nem egy, de két ontológiát hagyott
hátra. Ennek a két ontológiának az egymással való vetélkedését legjellemzőbben a tudattal kap
csolatos gondolatok szemléltetik. Ha ugyanis továbbfűzzüka tudattal kapcsolatos tételek követ
kezményeit, akkor a kővetkező álláspontra jutunk: a tudat egy bizonyos ponton megszünt epife
nomenon (vagyis az anyag terméke) lenni. Lukács tanítványai szerint mesterük nem következe-
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tes. De mit kellett volna tennie, hogy következetes legyen, ha következetességen az elvek szigorú,
törvényszerű összefüggését értjük? Lukács harcolt saját következetlenségei ellen, de újításai ne
héz problémák elé állították. Egyrészt fenntartotta a tudat szabadságát, - a találékonyság, a kép
zelet - függetlenségét, amely a munkában nyert kifejezést, másrészt tiltakozott az ellen, hogy a
tudat (a lélek) független szubsztancia legyen (A munka, 107-108. old.). "Noha továbbra is ra
gaszkodunk ahhoz, hogy magában a munkában keletkezett a tudat objektíve hatékony, de onto
lógiailag viszonylagos függetlensége a testtől, látszólag teljes önállóságával és ennek a szubjek
tum élményeiben »Iélekként« történő visszatükröződésével együtt, teljesen távol áll tőlünk, hogy
ebből közvetlenül óhajtjuk levezetni e komplexus későbbi bonyolultabb felfogásait" (uo. IlO.
old.).

Világos, hogy Lukács nem tudott olyan messze menni, hogy a léleknek a testtől (anyagtól)
való teljes függetlenségét állíthassa. Ezzel ontológiai alapelvét. a materiális princípiumot s vele
együtt a materializmus érvényességét vonta volna kétségbe. Nem tehetett mást, mint Enge1st kö
vetve, az okozatsorozatba beiktatott egy irracionális elemet - az ugrást (Sprung) (A munka,
16.old.), amely megmagyarázza aminőségi ditferenciálódást (a test ésa lélek, az anyag és a szellem
között). A másik irracionális láncszem ebben az okoskodásban ugyancsak az ugrás fogalmához
kötődik: Lukács lassúfolyamatnak tartja az ugrást. De mégha az ugrás (Sprung) megmagyarázná
is a tényt. hogy kvalitatíve új létezők, mint például az ember, jelennek meg a világban, az ugrás
még nem magyarázza meg, mi az ember, hogy miért van egyáltalán ember. Ez Heidegger jól is
mert kérdésére emlékeztet, aki Leibniz után felteszi a kérdést: Hogyan lehetséges, hogya semmi
helyett valami van?

Ha Lukács ontológiájának szellemében fogalmaznánk meg a kérdést, akkor így hangzana:
Hogyan lehetséges, hogy a gondolatra nem képes anyag mellett van egy gondolkodó lény is, az
emher?

Láttuk, hogya materializmus tanításához híven, Lukács az anyagot (materiát) tekintette a lé
tezés alapelvének: minden létezőnek, tehát a tudatnak a forrása is az anyag. Ezt követeli meg az
ontológia törvénye, amely nem tűri el az "ugrásokat" (Sprung). Minden "ugrás" a logikai köte
lék megszakadását jelenti, s Lukács ezzel tisztában volt. De hogyan tudta volna fenntartani a tu
dat szabadságát, ha nem szakította volna ki epifenomenális állapotából, vagyis ha nem iktatott
volna be az anyag és a tudat (a materia és a szellem)közé egy ugrást (Sprung), amely megmagya
rázná a kétfajta létezés között levő lényeges különbséget?

Tételezzük föl, hogy ilyen "ugrás" lehetséges és tudományos úton is megmagyarázható. De eb
ben az esetben a tudat függetleníti magát az anyagtól, szabaddá lesz, új létezőket teremt, mint
Lukács mondja, amelyeket az anyagi világ törvényszerűségei nem magyaráznak meg. Ezzel az
"ugrással", amely a tudat önállóságát biztosítja, Lukács megbontja a régi marxista ontológia
egységét s elvágja az összefüggést a tudat és a materiális princípium között és véget vet a vissza
tükröződés (Widerspiegelung) teóriájának. Ezért jegyezték meg Lukács tanítványai, hogy "a tu
dat szerepe tisztázatlan marad" (uo. 175. old.). Ez valóban igaz, de Lukács megint következete
sen tévedett, amikor a tudatot kiemelte a szükségszerűség szférájából. Innen ered tanítványainak
szigorú kritikája. Megjegyzik, hogy egyrészt Lukács szembeállítja "az objektív fejlődést annak
pusztán szubjektív visszatükröződésével", másrészt a tudatra bízza a szociális lét folytonosságát
anélkül, hogya processzus objektív törvényeit eltörölné (uo. 175. old.). Úgy tűnik, mintha Lu
kács egymás mellé helyezné a tudat szabadságát és determinált voltát. A négy tanitvány nem lát
ta, hogy mindez Lukács ontológiai újításainak logikus következménye. Ez a következetesség a
bizonyítéka annak, Lukács tudatában volt, milyen nehézségekkel kell megküzdenie, hogy etiká
jának teóriai alapot adjon.

Nem próbáljuk most sem Lukácsot mentegetni, sem újítását helyeselni; csak megjegyezzük,
ahogy tanítványai is rájöttek erre: a tudat lényegének megváltoztatásával együttjár egy egész sor
újítás, amely különösen az elidegenedés (Entfremdung) tanában nyilvánul meg. Ezen a ponton
tanítványai egyáltalában nem értenek vele egyet: "Ennek a fejezetnek (elidegenedés) az alapgon
dolatával nem értünk egyet: eszerint az elidegenedés (vagy pontosabban elidegenedések) kategó
riája csak egyénekre vonatkozik, vagyis ez a személyiség teoretikus kategóriája, nem pedig egy
történelmi kategória" (uo. 180. old.). Szemére vetik mesterüknek, hogy Afiatal Hegel, a Marxról
írt monográfia (ez utóbbi már az Ontológia egy részét alkotja) és az elidegenedés közötti szakadé-

449



kot a tudatról szóló új tétel képezi: a tudatot Lukács nem tekinti többé epifenomenonnak, vagyis
nem veti alá a szükségesség törvényének, tehát az elidegenedés általános törvényének sem. Lu
kács az elidegenedésről szóló új tanában azt állítja, hogy az elidegenedés jelensége minden társa
dalomban megtalálható olyan formában, hogy az emberek többsége általában egy elidegenült
(alienated) életet él (uo. 180. old.).

A "Jegyzetek" Írói így foglalják össze vádjaikat: "Lukács alapvető tanításának következmé
nye, hogy azonosítja az elidegenedés és az elidegenedés szubjektív visszavetítése ellen való har
cot; ez aztjelenti - s ezzel megint nem értünk egyet -, hogy az egyén maga harcolhat saját elide
genedése ellen ... Lukács olyan messze megy, hogy a következő kijelentést teszi: az egyén képes
legyőzni saját elidegenedését a konkrét szociális helyzettől függetlenül. De ez az elidegenedésnek
csak a tudatban való feloldását jelentheti" (uo. 180. old.).

Meglepő. hogya "Jegyzetek" írói nem látták, hogy e számukra elfogadhatatlan fejlemény egy
korábbi tétel logikus következménye: a tudat felszabadult a természet (tehát még a gazdasági
erők) hatalma alól is. Ebből viszont az következik, hogy az elidegenedés minden társadalomban
(legyen az kapitalista vagy szocialista) felütheti a fejét. Természetes, hogy ez a tanítás Lukács ko
rábbi álláspontjával élesen szemben áll, de nincs ellentétben az Ontológia "második felfogásá
val".

"Lukács tanítványai így foglalják össze néhány pontban az ontológia második megfogalmazá
sát: I. a tudat ontológiai jelentősége; 2. a Homer probléma; a szociális folytonosságot nem lehet
a gazdasági fejlődésre redukálni; 3. a tradicionális marxizmus az alternatívákat (lehetőségeket)a
mechanikus szükségszerűséggelhelyettesítette; 4. a lét (létező) és a tudat hamis dualizmusa a tra
dicionális marxizmusban ("Jegyzetek", 172. old.).

Vajon Lukács tanítványai tudták, hogy ezek a pontok a "régi" marxizmus kritikáját foglalják
magukban és egyben Lukács erőfeszítéseit, hogyamarxizmus etikájának új alapot adjon? Ha
feltételezésünk helyes, akkor a tanítványok kritikájának felszínre kellett volna hoznia a tények
felsorolása után a részletváltozások okait. Mert nem az a fontos, mi volt Lukács nézete egyes
problémákról, hanem hogy miért változtatta meg korábbi álláspontját. Ontológiáját csak akkor
értjük meg, ha princípiumait megértjük.

Az Ontológia jelentősége. Lukács legnagyobb érdeme ebben a mondatában foglalható össze:
"Nincs etika ontológia nélkül". Vagyis nincs etika a lét törvényeinek világos kifejezése nélkül.
Ebbe beletartozik az ember létének meghatározása s ennek a létezőnek a viszonya a tennészetes
létezőkhöz. Innen ered a tudat problémája s vele együtt a szabadságé .. hiszen ha nincs etika onto
lógia nélkül, akkor nincs etika szabadság nélkül sem, s nincs szabadság a tudat, a gondolat sza
badsága nélkül. Nem szorul bizonyításra az a tény, hogy az ember nemcsak a természet törvé
nyeibe ütközik, de szemben találja magát az erkölcs törvényeivel is. Bár az ontológia nem azono
sítható az etikával, törvényei mégiscsak az ontológia alaptörvényeihez vannak kötve. (Igaz, van
másfajta etika is, de ezeket Lukács elvetette.) Az ontológia tehát az etika fölött áll, ami azt jelen
ti, hogy a teória a praxis alapja. Az ontológiát csak azok értékelik, akik még ma is - Marx Feuer
bachróI szóló II-ik tézise ellenére - a világ interpretálását tartják fontosnak arra, hogy praxisu
kat (gyakorlatukat) teóriára építsék. Úgy is mondhatnánk tehát, hogy Lukács György Ontoló
giájában a gyakorlat teóriáját szándékozott megalapozni. Ha azt kérdeznék tőle, miért változtat
ta meg a'rendet, vagyis miért helyezte az Ontológiában a teóriát a gyakorlat fölé, erre valószínű

leg azt válaszolná, hogy megváltoztak az idők s maga Marx Jelt volna az első, aki az időkhöz,

vagyis a történelemhez alkalmazkodott volna.
Igaz, bárki állíthatja, hogy tévedünk, mivel az Ontológiában mindenütt megtaláljuk Lukács

hivatkozását a teória és a praxis elválaszthatatlan egységére. Lukács ugyancsak fenntartja Marx
híressé vált II. tézisének igazságát, de mégis azt állapíthatjuk meg, hogy ezúttal Lukács a teóriá
ra fekteti a hangsúlyt. Ezt bizonyítják azok az idézetek is, amelyeket Lukács a marxizmus klasz
szikusaitól kölcsönöz. Teljesen távol áll minden gyakorlati megjegyzéstől. Példáit nem a praxis
alátámasztásának kell tekinteni, hanem a teória illusztrálásának. Ontológiát irt régi modon. Bár
Hartmannra hivatkozik s elítéli a felülről lefelé (von ohen) szerkesztett és a vallásra épitett onto
lógiákat. munkája nagyon hasonlít - ami rendszerét illeti - Arisztotelész vagy Hegel ontológiájá-
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hoz, még akkor is, ha Arisztotelész szubsztancia-tanát elveti, Hegel rendszerét pedig fejére álli
tott materializmusnak nevezi.

Az Ontológia szisztematikus filozófiai munka, melyet előképzettség nélkül nehéz megérteni.
Sajnos, akiknek Lukács a művet szánta, mint például a tanítványai, nem értették meg sem szán
dékát, sem az antológiát. Mások, mint például Jürgen Habermas, azon a véleményen vannak,
hogya marxizmusban nincs helye az ontológiának. De ezek nem változtatnak a tényen: minden
hibája és következetlensége ellenére az Ontológia egyedülálló, új kezdeményezés a marxista iro
dalomban. Szellemi becsületessége, amely az elvek világos lefektetésében áll, alapot nyújt a mar
xizmussal való további dialógusra. "A keresztényekkel folytatott vita nagyon fontos, mondja
Lukács élete végén, de ahhoz, hogy hasznos legyen, demagógiától mentesnek és elvileg szigorú
nak kell lennie" (Hegyi, op. cit., 46. old.). Az ontológia ezt az elvi szigorúságot biztosítja. Csak
azt sajnálhatjuk, hogy nehézkes stílusa, hosszadalmas, sokszor szükségtelen fejtegetései, kerülő
útjai, a legtöbb olvasót vissza fogják riasztani az elmélyedéstől. S ugyanezek a hibák viszont fel
bátoríthatnak szellemi kontárokat, hogy saját ideológiájuk alátámasztásánál ezekre a részekre
utaljanak.

Amit a "tanítványok" az Ontológia két megfogalmazásának hívtak, hasonlóképpen táplálni
fogja a félreértéseket. De itt is meg kell húzni a határvonalat: a történelmi fejezetek leválnak az
Ontológia második megfogalmazásától, a szisztematíkus fejezetektől, s véleményünk szerint Lu
kács "utolsó" (ha nem is végleges)álláspontját ezekben a részekben találjuk meg. Érdemes meg
jegyezni, hogy tanítványainak ezek ellen a fejezetek ellen volt a legtöbb kifogásuk.

Jegyzetek: (I.) Lukács György: Utam Marxhoz I ll. Magvető. 1971. Előszó (1969)... (2.) ••Keine Ethik ohne Ontologie.' Lukács Györgynek
az etikáról készített jegyzetei közön találtam ezt a mondatot. A jegyzeteket a Lukács-archívum őrzi. Ezúttal mondck köszönetet az Archí
vum vezetőségének. hogy a jegyzeteket és az Ontológia kéziratát a rendelkezésemre bocsátotta. - (3.) Die ontologischen Grund/agen des
menschlíchen Denkens und Handetns. Elöszőr a Luchterhand által kiadott ad lectores 8-ban jelent meg (1969) s utána magyarul az Utam
Mar.xho: cimű antológiában. (4) Notes and Commentarr, Notes on Lukács' Ontology by Ferenc Fehér, Agnes Heller, György Múrkus and

... Mihálv Vnjdu. in Te/os. Fali 197f1, No. 29. pp I flO IRI: 'Annofa=ioni Sullontologia per il conmagno Lukács, in Allt-Auf. nos. ~1-.'::;7 I'::;R, 1977,

- (5) Ezt a '..anulmányt Lukács György 1917-ben írta, amikor belépett a kommunista pártba, Élele végen az Utam Marxhoz címü antológiaban
is publikálta. - (6) Hegyi Béla; A dialógus sodrában. Magvető. 1978. 28-·49. old.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkutársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. ~ Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mí kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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