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Mester Béla

John Lukacs (1924 - 2019) 
Az alábbiakban mindenekelőtt megemlékezünk 

az 1945. utáni korszak egyik legnagyobb magyar 
történészéről, életéről, műveiről. Tehát voltaképpen 
a történetírói pályafutásának külső ívéről. Ezt köve-
tően megpróbáljuk bemutatni történeti filozófiá-
ját, azt, hogy hogyan akart ő karrierje elején egy új 
típusú, újfajta történetírást megalkotni, amiről éle-
te végén szerényen megjegyezte, hogy nem sikerült. 
De mi olvasói tudjuk, hogy sikerült egy új egységes 
rendszert kidolgoznia. Írásunkban több korrigálást 
kell tennünk, mind életét, mind alkotásait illetően, 
mert a nekrológokban nagyon sok pontatlanság-
ra, felületességre akadtunk. Az elhunytat méltató 
írások szerzőinek el kellett volna olvasni a műve-
it, illetve jobban kellett volna tájékozódniuk. Az 
alábbi írás szerzője az adatokat apránként szedte 
össze (élvezetes történészi kutatómunka) a modern 
számítógépes, internetes oldalak, komoly források 
felhasználásával, a John Lukacs műveit bemutató, 
ismertető írásokból összegyűjtve.

John Adalbert Lukacs, a  magyar és külföldi 
olvasók számára John Lukacs Budapesten szüle-
tett, mint Lukács János Albert 1924. január 31-én. 
Édesapja Lukács János orvos volt, édesanyja Glück 
Magdolna zsidó polgári családból származott. Szü-
lei római katolikus hitűek voltak, ilyen szellemben 
is nevelték fiukat.  A szülők 1931-ben elváltak. Az 
anya a válás előtt katolizált. Lukács János (a továb-
biakban John Lukacs M.B.) a Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumba járt. Édesanyja két nyáron kiküldte 
a fiát Angliába, ahol nagyon jól megtanult angolul. 
1941-ben érettségizett. Ezután felvették a budapes-
ti Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegye-
temre, történelem szakra. Magyarország második 
világháborúba való belépése után, mint félig zsidót 
behívták munkaszolgálatra. Mint katona megszö-
kött, és Budapest ostromát, illetve a háború végét 
családjával a házuk pincéjében vészelte át. Ezt köve-
tően a Kisgazda Pártban tevékenykedett. De lát-
ta, hogy Magyarországon tartós orosz uralom lesz, 
ezért 1946 őszén átlépte az osztrák határt. Innen-
től, adatok híján, kissé nehéz az útját követni. Ő 
azt írja egyik művében (Egy eredendő bűnös val-
lomásai), hogy Párizs érintése után Lisszabonba 
ment, és onnan indult hajóval az Amerikai Egye-
sült Államokba. 

Néhány nekrológot író felveti az alábbi kérdése-
ket: Hol fejezte be az egyetemi tanulmányait, hol 
doktorált, amelyek alapján később híres egyeteme-
ken taníthatott? Ezt meg is kérdezték tőle 2017-
ben, nem sokkal a halála előtt, mire azt a választ adta, 
hogy a korábbi életéről már a magyarul is megje-
lent művekben írt. Egy magyar újságíró megemlí-
tette Lee Congdonnak, aki írt John Lukacsról, hogy 

„nem biztos, hogy doktori címet szerzett Budapes-
ten, sőt az is lehet, hogy be sem fejezte egyetemi 
tanulmányait. Lee Congdon ezen nem lepődött 
meg, és elmondta, hogy John Lukacs nagyra tar-
totta az amatőr történészeket.” Valóban írja, nem 
egy helyen, hogy az amatőr történészek némelyi-
ke nagyon komoly szakmunkákat írt, ír. És itt John 
Lukacs Napóleont idézi, aki szerint van két szakma, 
amelyben az amatőrök néha sokkal jobbak, mint a 
profik: a prostitúció és a hadvezetés.

Visszatérve John Lukacshoz. Nos az útja Lon-
donba vezetett Párizson keresztül. Budapesten az 
egyetemen három évet végzet el, majd az egyetemi 
tanulmányait a Cambridge-i Egyetemen fejezte be. 
Valószínű, hogy itt doktorált le (PHD). A disszer-

táció címe: The great powers and Eastern Euro-
pe. Ez az alkotás később, 1953-ban, egy amerikai 
kiadónál jelent meg könyv alakban. Így már ért-
hető, hogy hogyan taníthatott neves egyetemeken. 
Amatőröket oda nem hívhatnak meg!  John Lukacs 
azt írja, hogy kezdetben az USA-ban, New York-
ban egy hajózási vállalatnál kapott irodai állást, ahol 
francia fordítás volt a feladata. 1947. februárjában 
helyettesítő óraadói állást kapott a Columbia Egye-
temen, ahol 19. századi francia történelmet adott 
elő. Megismerkedett a pennsylvaniai Chestnut Hill 
College Történelmi Intézetének akkori vezetőjével, 
akinek már elege volt az Egyesült Államokból és 
haza szeretett volna menni. Ő az osztrák professzor 
Eric von Kuehnelt-Leddihn volt, aki maga helyett 
John Lukacsot ajánlotta. Így lett John Lukacs a 
Chestnut Hill College tanára és intézetvezetője 
(1974-ig), ahol 1994-ig tanított. Ekkor nyugdí-
jazták, ami miatt egy kicsit neheztelt, mert sze-
retett volna még tanítani. A Chestnut Hill Coll-
ege akkoriban egy római katolikus egyetem volt, 
melynek lányhallgatói voltak. 1977-ben megvá-
lasztották az Amerikai Katolikus Történettudo-
mányi Szövetség elnökének. Pályája során az alábbi 
egyetemeken oktatott:: Columbia, Princeton, Johns 
Hopkins, Pennsylvania, La Salle, Fletcher School 
of Law und Diplomacy. Magyarországon: ELTE, 
CEU, Corvinus Egyetem, Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem; 1964-ben tíz hónapig adott előadá-
sokat a franciaországi Université de Toulous-on.

Életéről még néhány szót szólunk. 1953-ban 
kötött házasságot első feleségével, aki sajnos korán, 

1970-ben elhunyt. Két gyermekük született. Fiuk 
irodalomtörténész egy katolikus egyetemen Bal-
timore-ban, lányuk kertészkedik, lovász (díjakat is 
nyert). A második felesége négy gyermeket hozott a 
házasságba. Férjétől John Lukacs miatt vált el, aki őt 
(első feleségéhez hasonlóan) nagyon szerette, tisz-
telte.  A második feleség is korán elhalálozott. Volt 
egy harmadik házassága is, de az nem sikerült, elvál-
tak. Ezt követően mostohafiával (Charles Segal) élt 
a Phoenixville közelében épített házában. Az előző 
háza 500 méterre, egykor iskolaépület volt, amit az 
első feleségével hoztak rendbe, teremtettek benne 
családi otthont. Akkoriban 6 m² volt a könyvtár-
szobája, ezért a házhoz hozzáépítettek egy külön 
szárnyat a könyvtár számára, amelyet egy folyosó 
köt össze a családi házzal. John Lukacs híres könyv-
tárára büszke volt, ott szeretett dolgozni, alkotni. 
Magyar látogatóinak 2017-ben azt mondta, hogy 
ebben a házban két dologból nincs hiány: alkohol-
ból és könyvből. A könyvtár 18000 kötetes, a galé-
rián helyezte el a magyar nyelvű műveket, alul az 
idegen nyelvűeket. Ha már az idegen nyelveknél 
tartunk, nézzük meg, hogy hány nyelven tudott. 
Az angolról már érdemben szóltunk, ez volt szin-
te a második anyanyelve. („Magyarország az anyám, 
Amerika a feleségem”- mondta. Hazaszeretetéről 
később még szólunk!) Franciául és németül töké-
letesen írt, olvasott és beszélt. Ezen kívül beszélt 
még spanyolul és olaszul.

2017-ben nyilatkozta egy kérdésre válaszolva, 
hogy tíz éve már nem ír könyveket. A róla írt meg-
emlékezésekben a számok változatosságával  talál-
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koztunk arra vonatkozóan, hogy hány könyvet is 
írt, és ebből hány jelent meg magyarul. Szakköny-
vekben sikerült felkutatni a pontos számokat. John 
Lukacs 35 könyvet írt, ebből 22 műve jelent meg 
magyar nyelven. Ezen kívül több száz tudományos 
cikket és tanulmányt is írt. Műveinek kiadója meg-
jelentetett 2018-ban egy válogatást magvas, szín-
vonalas gondolatiból, tematikus rendbe válogatva. 
2014-ben 90. születésnapjára emlékkönyvet adott 
ki a kiadó. Ebben barátai és tisztelői emlékeznek 
a vele való beszélgetésekre és találkozásokra. Saj-
nos az emlékkönyv nem került kereskedelmi for-
galomba.

Most pedig nézzük meg az elismeréseket, díjakat! 
Ingersoll díj (1991); A Magyar Köztáraság Érdem-
rend középkeresztje (1994); George Washington 
díj (1997); Magyar Corvin-lánc (2001); A Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillag-
gal (2011); Magyar Örökség díj (2012); Széchenyi- 
nagydíj (2014). Az alábbi egyetemek adományoz-
tak neki díszdoktori címet: Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem, La Sall University, Thomas More 
University.

2019. május 6-án hunyt el phoenixville-i ottho-
nában, szívelégtelenségben.

Ahogyan fentebb jeleztük, megpróbáljuk bemu-
tatni azt a fajta új történetírást, amire John Lukacs 
úgy gondolt élete végén, hogy nem sikerült megva-
lósítania, de alkotásaiból az olvasó, a szakértő vilá-
gosan látja, hogy vállalt feladata sikerült. A telje-
ség igénye nélkül, hiszen a teljesség voltaképpen 
elképzelhetetlen lenne, már csak a terjedelmi korlá-
tok miatt is. Ennek bemutatása, értékelése komoly 
monográfiát igényelne, amit majd a historiográfiá-
val foglalkozó szaktörténészek közül valaki, belát-
ható időn belül megír, elkészít.

Sok életrajzi leírásban úgy mutatják be, mint 
történészt, írót. Megítélésünk szerint John Lukacs 
szaktörténész, világhírű szakmabeli történész 
volt. Az így megemlékezők nem vették figye-
lembe, hogy az angolszász történetírás könnye-
debb, olvasmányos, majdnem esszéisztikus stílus-
ban megírt, de magvas szakmai színvonalon álló, 
komoly levéltári és könyvtári kutatásokra épülő 
művek. Ellentétben a német történettudomány 
feszesen fogalmazó, bonyolult mondatszerkesz-
tésű, jegyzetek tömegével ellátott alkotásaitól.

Mely témák érdekelték, milyen 
témákkal foglalkozott John 
Lukacs? Mindenekelőtt a második 
világháború története, az önéletrajz, 
a történeti filozófia, a történetel-
mélet kérdései; az amerikai törté-
nelem, az életrajz; Közép-és Kelet 
Európa története, a hidegháború, 
és általában Európa; Tocqueville, 
George Kennan, Philadelphia és 
Budapest, és nagymértékben Hit-
ler; a magyar történelem néhány 
korszaka, szereplője a XIX. és XX. 
században.

Azt is érdemes megemlítenünk, 
hogy kik voltak John Lukacs taní-
tómesterei: Alexis de Tocqueville, 
Johan Huizinga, Jacob Burckhardt. 
A következő gondolkodók inspi-
rálták gondolatait, elméleti fejte-
getéseit: Owen Barfield, Georges 
Bernanos, Wendell Berry, Wins-
ton Churchill, Samuel Johnson, 
SØren Kierkegaard, José Orte-
ga y Gasset, Blaise Pascal, Aqui-
nói Szent Tamás, Evelyn Waugh, 
Simone Weil, stb.

Legkedvesebb történelmi alak-
ja, akitől saját vallomásai szerint 
sokat tanult, akit nagyon tisztelt, 

becsült, akit a XX. század legnagyobb politikusá-
nak, államférfiának tartott, ő Churchill volt. Egy-
szer megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye az 
amerikai elnökökről, hogyan ítéli meg őket. John 
Lukacs szerint a XX. században talán a legna-
gyobb elnök Henry Truman volt. A korábbiak 
közül kiemelte még Glover Cleveland-et, Abra-
ham Lincolnt és Theodor Rooseveltet. No és Wil-
son?- hangzott a kérdés. „Ő istentelen nagy marha 
volt”- válaszolt. Hinni vélem, hogy a történelmet 
mélyebben ismerőknek nem szükséges ez utóbbi 
értékelést megmagyarázni.

Majdnem minden művét áthatja, meghatároz-
za az 1968-ban USA-ban megjelent műve: A tör-
ténelmi tudat avagy a múlt emlékezete. Néhány 
alapvető gondolata: A jelenben gondolkodunk, sőt 
a jövőben, de a tudásunk a múltból származik; 
Többet értünk, mint tudunk. Az foglalkoztatta, 
hogy az adott korban, az adott helyen, mit gon-
doltak az emberek, miért gondolták azt amit gon-
doltak, és ennél fontosabb, hogy hogyan gondol-
ták, amit gondoltak. Felismerte, hogy az emberek 
sokaságának, sőt inkább az egyénnek az élete és 
gondolkodása igenis számít, és hogy amikor a tör-
ténész helyeket, korokat, embereket ír le, igyekez-
nie kell rekonstruálni, megérteni sok mindent, így 
például az emberek anyagi körülményeit, a gon-
dolkodásukra ható tényezőket. Annak belátásá-
ra van szüksége a történésznek, véli John Lukacs, 
hogy a gondolat, az eszme, a szellem behatol az 
események szerkezetébe, sőt magába az anyagba 
is. Így pedig a szellem a felsőbbrendű, a teremtő, 
akár az anyagot létrehozó szubsztrátum. 

A történelmi Hitler című művében rámutat ara, 
hogy nem elsősorban a német gazdaság fejlődé-
se, a válság és munkanélküliség felszámolása volt 
a fontos (persze ezek is lényegesek!), hanem az, 
hogy Hitler visszaadta a németeknek az önbecsü-
lésüket, hitüket szellemi síkon egyesítette a német 
népet, ezért volt sokáig a politikában, gazdaságban, 
diplomáciában, és katonailag is erős Németor-
szág. Ezért a XX. század legnagyobb forradalmá-
ra nem Lenin, Sztálin, Mao, vagy más volt, hanem 
Hitler. Hitler nem volt demagóg. Megjegyezzük 
közbevetőleg, hogy demagóg az, aki politikusként 
előre tudja, hogy megválasztása esetén nem tudja, 
nem is fogja, akarja megvalósítani azt, amit ígért. 

Nos Hitler nemcsak hogy mindazt megvalósította 
hatalomra jutása után, amit ígért, hanem követke-
zetesen végig is vitte. Populista volt. És nem volt 
diktátor. John Lukacs írja, hogy  „A diktátorok 
kisszerű zsarnokok, akik gyakran az őket erővel 
támogató kis csoportoktól függnek. Ő nem egy 
elszánt kisebbség, hanem a többség, a Volk veze-
tőjének tartotta magát.” Hitler: „Nem vagyok dik-
tátor, és soha nem is leszek... akármelyik felfuval-
kodott pojáca képes diktátorként kormányozni.” 
De hát akkor hova lehet Hitlert sorolni a politi-
kai palettán? Jobbra állt Churchilltől, vagy balra? 
Lukacs professzor szenzációsan mutatja be, hogy 
már a XIX. század végén, és főleg a XX. század 
elején elavultak, kiüresedtek az alábbi fogalmak: 
baloldal, jobboldal, konzervatív, liberális. Hazafi 
volt Hitler? Nem, ahogy a Mein Kampf-ban is 
írja: „Soha nem voltam patrióta, én nacionalista 
vagyok.” Itt John Lukacs újfajta történetfelfogá-
sának további lényeges pontjához érkeztünk el. A 
történész szavakkal dolgozik, meg tényekkel. De a 
tényeket is szavak alkotják. A történésznek pon-
tosan kell használnia a szavakat, ez minőség kér-
dése. Például Lenin inkább forradalmár volt, mint 
államférfi. Sztálin ellenben nem annyira forradal-
már, mint inkább államférfi volt. Felismerte, hogy 
az állam nagyon fontos, ezért hivatkozott a legne-
hezebb háborús időkben a nemzeti hősökre, nem-
zeti eszmékre. Voltaképpen ő is nemzeti szocia-
listává vált, mint Hitler. Ezért tiltotta meg 1932-
ben, hogy a nemzetiszocialista szót az újságokban, 
rádióban, a propagandában használják. Helyette 
a németekre, nemzetiszocialistákra a fasiszta, hit-
lerista kifejezéseket kellett alkalmazni. Mussoli-
ni is szocialistaként kezdte a pályáját, de már az 
első világháború előtt elismerte a nemzeti moz-
zanat jelentőségét, fontosságát. Voltaképpen ő is 
kezdett, mint Sztálin nemzeti szocialistává vál-
ni. Mondhatnánk nyugodtan, úgy mint Hitler. 
Egyébként hármuk közül Mussolini volt a leg-
eredetibb gondolkodó, mert a fasizmust ő találta 
ki. Kommunizmus Sztálin előtt is létezett, mint 
ahogy nemzetiszocializmus is Hitler előtt. Néz-
zük meg, hogy milyen kölcsönhatást gyakorolt 
egymásra Mussolini, Sztálin és Hitler! Musso-
lini nem volt és nem is lett kommunista. Sztálin 
nem volt és nem is lett fasiszta, de mindkettőjük-

re olyan mértékben hatottak Hitler esz-
méi és tettei, hogy érdemben helytálló és 
pontos, ha azt állítjuk, hogy idővel egyre 
inkább nemzeti szocialisták lettek. Hit-
ler populista radikális nacionalista volt! 
Most hívom fel az olvasók figyelmét arra, 
hogy nem mindegy, egybe (nemzetiszo-
cialista) vagy külön (nemzeti szocialista) 
írjuk a szavakat, melyek hasonlóak, de 
nem ugyanaz a fogalom! A nemzetkö-
zi szocializmus délibáb csupán. A Tör-
ténelmi Hitler című kiemelkedő köny-
vében John Lukacs az alábbiakat írja: A 
kommunizmus halott, a liberális parla-
mentáris demokrácia erősen hanyatló-
ban. Mégis a nemzetiszocializmus len-
ne az emberiség számára a kivezető út? ... 
Tegyük hozzá ehhez azt a fontos kiegé-
szítést, ahogyan ez a nagy magyar tudós 
is gondolta, értelmezte: Háború és holo-
caust nélkül!

A jelen írás történész szerzője hin-
ni véli, hogy sikerült bemutatni John 
Lukacs pályáját, és újfajta történetírá-
sának néhány példáját, gondolatát, alko-
tóelemét. A szerző bízik abban, hogy 
sokan kedvet kapnak a nagy történész 
műveinek olvasásához.

fotó: internet


