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Foto: István in: Ország Album. Link: http://www.orszagalbum.hu/kozteri-
bronzszobrok-budapesten-26-kep_p_91780 

Estátua de Lukács localizada no parque Szent István (Santo Estêvão), às 

margens do Danúbio, em Budapeste, em uma região na qual milhares de judeus 
e outras vítimas do nazismo foram fuziladas e jogadas no rio durante a Segunda 
Guerra. A obra é de Imre Varga e foi colocada no parque em 1985. Em março 
deste ano a Assembleia Muncipal de Budapeste retirou a estátua do parque, em 
seu lugar será colocada uma estátua de Santo Estêvão da Hungria. A medida foi 
decorrente da vaga conservadora e do crescimento da extrema direita que assola 
o mundo. 
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NOTA EDITORAL 

Pode-se aplicar integralmente a este livro o que diz Jean Rière em 
sua Adivertência à obra de Victor Serge, Memórias de um Revolucionário: 
“este é, ao mesmo tempo, um livro acabado e inacabado”1. As 
similaridades param por aqui. Não apenas as trajetórias pessoais e 
o legado intelectual desses dois grandes revolucionários são 
distintos como também a própria natureza estrutural dos dois 
livros e a forma como as respectivas memórias foram 
reconstruídas não encontram pontos de intersecão. Podemos dizer 
que Pensamento Vivido – autobiografia em diálogo configura-se um caso 
impar no interior da tradição literária memorialista. Lukács, 
autoconsciente do fim que lhe fora sentenciado e, do mesmo 
modo, convicto da importância em demonstrar aos jovens 
revolucionários sua trajetória pessoal de um ser singular que se 
universaliza em direção à formação de uma personalidade 
radicalmente revolucionária, a qual tomou posição diante da vida 
em favor da luta pela construção de um gênero humano mais 
elevado, tenta – com o resto de força que lhe resta – empreender a 
redação da sua trajetória pessoal – de filho de eminentes burgueses 
do final do século XIX à incômodo pensador revolucionário 

                                                 
1 In: SERGE, Victor, Memórias de um Revolucionário: São Paulo: Companhia 
das Letras. 1987, p. 13. 
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marxista. 

O livro é inacabado porque nunca chegou a ser 
verdadeiramente escrito pelo seu autor. De seu punho temos 
apenas o esboço que orientaria a redação de sua autobiografia2. 
Como leitor poderá ler, István Eörsi (editor da publicação 
original), na Nota da redação e J. Chasin, na Apresentação, explicam 
como o livro foi composto por Eörsi e Erzsébet Vezér nos 
últimos meses de vida de Lukács, com absoluta concordância desse 
filósofo, a partir de entrevistas que lhe foram tomadas, tendo 
como base seu próprio roteiro. Por outro lado, o livro é acabado, 
pois corresponde efetivamente aos derradeiros esforços 
intelectuais de Lukács que não pôde transformar em livro, a não 
ser por esses meios, seu roteiro autobiográfico. 

Pensamento Vivido soma-se ao Conversando com Lukács3 e a 
esparços textos e entrevistas de caráter autobiográfico, que foram 
publicados ao longo da vida do filósofo, os quais são inventariados 
aqui por Chasin em sua Apresentação. Todavia, Pensamento Vivido 
destaca-se desses demais textos por diversas razões. Uma delas é o 
fato de Lukács (sendo a obra em tela sua reflexão mais tardia) 
poder refletir acerca da formação da sua personalidade e de sua 
trajetória política e intelectual depois de essa trajetória ter sido 
“concluída”. Isto é, Lukács olha para todos os momentos 
pretéritos de sua vida a partir do cume de sua maturidade e do 
mais elevado campo de visibilidade que pôde alcançar. 

Todavia, esta obra, ao contrário de sugerir uma afirmação 
narcisistica e autoapologética do autor, conciste num esforço em 
demonstrar, por meio de sua própria autobiografia, a base do 
pensamento marxista. Ao repassar seu itinerário de vida a partir do 
íntimo encastoamento da construção da sua individualidade nos 
solos histórico-sociais com os quais ele interagiu, Lukács faz de sua 
autobiografia uma expressão comprobatória de que somos o que 
efetivamente escolhemos e objetivamos diante das possibilidades e 
das alternativas históricas de cada época. 

É essa premissa ontológica do pensamento marxiano que 
Lukács recupera diante da selva de deformações que os 
“marxismos” de seu tempo, com raríssimas exceções, promovem. 

                                                 
2 Esse esboço é aqui publicado integralmente sob o título: pensamento vivido – 
roteiro. 
3 Publicado pelo Instituto Lukács em 2014. 
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As últimas energias de Lukács aparecem nesse livro esvaindo-se, 
todavia, sendo gastas com vigor pela defesa daquilo que, sabemos, 
constituiu o nódulo de suas derradeiras obras teóricas, isto é, o 
retorno a Marx. Tal retorno não constitui uma recuperação 
hermenêutica de Marx, mas, sim, um apanhar daquilo que é mais 
essencial de seu pensamento, ou seja, a compreensão ontológica 
do ser para remetê-la à edificação de um gênero humano elevado, 
reconhecedor de seu ser para-si, instituidor de um ser social que 
elimine quaisquer formas de manipulações e estranhamentos entre 
os homens. 

Hoje, o grau de manipulação e estranhamento entre os homens 
promovem consequências ainda mais aterradoras que aquelas 
existentes no momento em que a pena de Lukács escreve seu 
último ponto final. Por isso, mais do que nunca, o retorno a Marx 
com o olhar dirigido para os problemas do mundo assume um 
caráter de imperativa necessidade. Trazer à baila o velho Lukács é 
caminhar na direção da compreensão correta e objetiva da 
realidade e, com efeito, na construção revolucionária pela 
emancipação humana. 

Assim como a autobiografia de Lukács não possui como eixo o 
personalismo individualista de um sujeito que orbita sobre si 
próprio, também as mais furiosas agreções à sua memória, 
realizadas nos dias atuais em seu país não se dirigem apenas ao 
indivíduo Lukács, embora seja ele também alvo. Esses ataques 
eivados de ira pretendem, sobretudo, demolir as ideias e os ideais 
que suas obras representam em relação à crítica da ordem do 
capital. Objetivam atingir, portanto, o instrumental potente que 
Lukács edificou a partir de Marx, os fundamentos teóricos que têm 
a pontencialidade de interpretar a essência e os fenômenos do 
mundo e de direcionar politicamente os trabalhadores no caminho 
da destruição do capital. Por tudo isso, e pelo ataque que a razão 
sofre na mais degradante etapa do capital, a da sua crise estrutural, 
faz-se imprescindível trazer à tona essa obra há muito tempo 
esgotada no Brasil.  

Pensamento Vivido – autobiografia em diálogo (Gelebtes Denken), ao 
revisitar criticamente parte da historia ao redor do homem e de seu 
tempo, realiza, assim, uma tarefa teórica, política e ideológica de 
extrema importância nos dias atuais. Por estas e outras razões a 
serem ainda conhecidas por nós e nossos leitores é que 
convidamos todos à leitura dessa obra. 
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Queremos ressaltar, por fim, algumas contribuições sem as 
quais não poderíamos entregar ao público essa obra dirigida ao 
maior numéro de revolucionários e leitores interessados: 

Agradecemos imensamente a Ester Vaisman pela autorização, 
sem quaisquer custos ao Instituto Lukács, para que fosse utilizada 
a edicação brasileira desta obra publicada pela editora Ad Hominem, 
em 1999. Agradecemos também a Helena de Araújo Freres pela 
revisão gramatical, também voluntariamente realizada. 

Com essa publicação, o Instituto Lukács reafirma seu 
compromisso com a divulgação e acessibilidade das obras de 
Lukács no Brasil, trabalho este iniciado com o livro Conversando com 
Lukács (2014), Notas sobre ética (2015. Edição bilíngui) e os Anuários 
Lukács (2014, 2015, 2016 e 2017). Outras obras virão. 

 

 

Luciano Accioly Lemos Moreira 

Talvanes Eugênio Maceno 

Maceió, março de 2017
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APRESENTAÇÃO 

Lukács, nos derradeiros meses de vida – ciente de que se 
aproximava rapidamente da morte e autoconsciente, desde 
princípios de 1971, de que “não era mais competente para avaliar a 
Ontologia” (cuja revisão sobre ela seu autor se lançara com toda 
intensidade meses antes, assim que fora informado da gravidade de 
sua doença) –, decidiu escrever sua autobiografia. Para tanto, 
elaborou um esboço, como sempre procedia quando se preparava 
para escrever um texto de certa extensão.  

Gelebtes Denken (Pensamento vivido), o esboço autobiográfico de 37 
laudas datilografadas, foi redigido em pouco tempo. Mas a seu 
término tornara-se evidente que “Lukács não estava mais em 
condições de escrever com as próprias mãos”. É o que relata 
István Eörsi que, junto com Erzsébet Vezér, a conselho de alunos 
próximos a Lukács, com o propósito de o poupar de uma 
intolerável inatividade, encarregava-se de conduzir com ele 
conversas gravadas, tendo por tema e roteiro o esboço do 
Pensameto vivido. 

Desses colóquios, transcorridos entre março e maio de 1971, 
resultou um texto em húngaro de 150 páginas, que, retrabalhado 
por I. Eörsi, resultou no Diálogo sobre o “Pensamento Vivido”, 
publicado em alemão no ano de 1980. A tradução para o italiano 
(Editori Riuniti, 1983), realizada por Alberto Scarponi, toma por 
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base a edição tedesca, mas, segundo seu autor, “valeu-se de uma 
revisão acuradíssima e muito inteligente do texto original húngaro, 
devida a János Bethlem”, o que não só resultou em benefício da 
explicitação da forma coloquial, “mas também permitiu uma 
precisão conceitual maior, no sentido de uma aderência mais 
estreita ao andamento do discurso”. 

Os extratos ora publicados em português foram selecionados a 
partir da edição italiana, tomando por critério a relevância dos 
temas e o provável interesse do leitor brasileiro. 

Qual o significado do empreendimento autobiográfico 
lukacsiano, encetado já no exaurimento de suas forças físicas e 
espirituais? 

Para ir direto ao ponto, fique lembrado de que toda a sua vasta 
bibliografia é toda ela pontilhada por numerosos escritos 
autobiográficos. Exemplificando: o diário de 1910-1911, também 
Das Gericht (1913) e ainda Sobre a Pobreza do Espirito, da mesma 
época, e os mais conhecidos, como Meu Caminho para Marx (1933), 
com o Postscriptum de 57, o Prefácio de 62 da Teoria do Romance e o 
célebre Prefácio de 67 de História e Consciência de Classe que, de fato, 
prefacia os escritos do período 1918-1930 na edição das Werke pela 
Luchterhand da RFA. 

Diante disso, e pelo acréscimo do último esforço intelectual 
lukacsiano, um juízo ralo e bandido, tão a gosto de certos 
procedimentos hoje em voga, poderia se comprazer na perfídia de 
um desvelamento pelo narcisismo. Bastaria subverter (detém-se o 
maneirismo ruidoso das modas correntes diante de qualquer 
escrúpulo?) o caráter peculiar do estatuto autobiográfico do 
continuador filosófico de Marx – a autoavaliação. Ou nos termos 
do consistente Prefácio com que Alberto Scarponi abre a edição 
italiana: “Há, claramente, no caminho de Lukács, uma necessidade 
reiterada de se deter para examinar o passado, de olhar para trás 
para aferir o quadro. E é mais do que natural que isso suceda a um 
homem cuja vida muda continuamente”. E bem mais adiante, 
depois de rastrear com muita competência as conexões da 
Autobiografia com as teses da Ontologia, conclui: “Não tem, de fato, 
absolutamente nenhuma intenção de contar narcisisticamente a 
própria vida e não corre por isso nenhum risco de oscilar entre a 
hipócrita sabedoria do justificacionismo, no fundo auto-exaltador, 
e a falsa bonomia da confissão, igualmente auto-apologética”. 

E já na forma positiva, a análise de Scarponi é precisa: “A 
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Autobiografia se apresenta como uma tarefa ao mesmo tempo 
teórica e ideológica”. A última tomada no sentido ontológico-
marxiano, determinado por Lukács na Ontologia, como função em 
geral das idéias enquanto ideação das posições teleológicas 
secundárias, e particularmente no combate dos conflitos sociais. E 
teórica porque, além da dimensão ideológica, o marxismo 
autêntico “pode funcionar como crítica do existente, quando seu 
método ontológico (que examina o ser, que observa as coisas tal 
como são, na sua processualidade) se põe no nível de ver o 
movimento do real, aquilo que o contradiz, aquilo que nele é 
importante e o que é descurável”. 

Ora, prossegue Scarponi, para Lukács, „“a verdade mais 
profunda‟ a que o marxismo chegou consiste no „devenir-homem 
do homem com o conteúdo do processo histórico, que se realiza – 
muito variadamente – em cada curso singular de vida humana‟. [...]. 
Donde, o homem não é uma abstrata presença factual, mero 
objeto de consideração empírica e de atenção imediata, mas 
também não centro moral autônomo, como aparece na tradição 
filosófica cristã, nem fim vago da ação histórica, como no 
humanismo socialista. Aqui „cada curso singular de vida humana‟ 
entra na história porque é seu „fator ativo‟, além de seu produto”. 

É no “devenir-homem do homem” que cada singularidade 
humana se torna uma “individualidade” ou “personalidade”, isto é, 
na relação entre singularidade e gênero, tal como este, a cada 
passo, historicamente se entifica. Isso significa em nossos tempos 
uma áspera batalha contra a manipulação e os estranhamentos, 
também tematizados na Ontologia, fundamentalmente como 
fenômenos da sociabilização, barragens processuais na 
ultrapassagem da “personalidade particular” para a “personalidade 
não-mais-particular” do homem, ou seja, tudo aquilo que se opõe e 
é estranho à sua universalização, ao seu encontro com e à sua 
assunção da potência real e possível de seu gênero. Entretanto, a 
construção da individualidade, a busca da autenticidade humana, 
não se apresenta como um dever-ser, mas como um processo real, 
cuja medida é a “qualidade intrínseca da relação „genérica‟ 
objetiva”. Scarponi lembra aqui, mais uma vez com muita 
propriedade, que um dos motes mais citados por Lukács é o “Eles 
o fazem, mas não o sabem”, de Marx. 

De modo que é através da Autobiografia, isto é, de seu próprio 
caso, que Lukács deseja ilustrar e estudar a batalha do homem 
contemporâneo pela autenticidade, a luta entre singularidade e 
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universalidade, da qual emerge a individuação ou personalidade. 
Este propósito é explícito no esboço de Pensamento Vivido, sob o 
duplo ponto de vista já referido, teórico e ideológico: 1) investigar 
“como especificidades, inclinações, tendências pessoais no seu 
desenvolvimento máximo – em conformidade com as 
circunstâncias – tornam-se socialmente típicas, genéricas no meu 
atual (modo de pensar), como buscaram desaguar na generidade” 
(generalidade própria ao gênero humano); 2) contribuir 
ideologicamente para a “retificação de determinadas atitudes para 
com a vida social”, quais sejam, as da manipulação e da “pessoa 
particular”. Em conclusão, e mais uma vez com o prefaciador da 
edição italiana: “Esta terceira obra, ao lado da Estética e da 
Ontologia, deve, portanto, analisar os modos pelos quais se 
formaram num indivíduo aquelas premissas pessoais „socialmente 
típicas‟ que, por sua necessidade intrínseca, exigem uma atitude 
mental e prática antimanipulatória e não-particular”. 

Autobiografia de uma individuação para quem “A evolução 
comunista é com certeza a máxima viragem, o êxito evolutivo da 
minha vida”; de quem desde cedo e até à morte, na ventura e na 
desventura, no acerto e no erro, “considerava a revolução 
necessária para a própria realização pessoal”; e para quem esta 
nasceu concretamente só quando já autor firmado e reconhecido: 
“Só o ano de 1917”, diz ele no Prefácio de 52, “me traria a solução 
de problemas que até então me tinham parecido insolúveis”; 
Autobiografia, por fim, de uma autêntica personalidade consequente 
que também teve que acabar admitindo a respeito do mesmo 
evento, a despeito de toda sua conhecida relutância – e ainda que o 
tenha expresso por uma única vez e diante de uma única pessoa, 
segundo testemunho de István Eörsi, que categoricamente afirma 
que o ouviu dizer, “no outono de 1968, não muito depois da 
marcha das tropas do Pacto de Varsóvia sobre Praga” –, que 
“Provavelmente todo o experimento iniciado em 1917 faliu, é 
necessário recomeçar tudo desde o princípio outra vez em um 
outro lugar”. 

Recomeçar tudo desde o princípio.  

A “última mensagem” de Lukács (para usar a expressão 
cunhada por Eörsi) está inseparavelmente fundida com seu esboço 
autobiográfico, com o desenho acabado de sua morte e com o 
rascunho bárbaro das nossas vidas. 

Duplamente extremo, como consequência e como ato 
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derradeiro, o esforço autobiográfico lukacsiano é o resgate da 
própria morte no seu processo pessoal de “devenir-homem do 
homem”, confirmando a exatidão de uma frase contida na 
Ontologia, contra Heidegger, em que afirma: “Só uma vida provida 
de sentido pode terminar com uma morte provida de sentido”. 

Se não pela vida, ao menos pela morte com sentido de nossas 
melhores esperanças, cabe atentar para o desafio radical de Lukács. 

 

J.Chasin 
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PREFÁCIO 

DIREITO À ÚLTIMA PALAVRA 

I  

Quando Georg Lukács, após dez anos, em 1967, recebeu de 
volta a carteira do partido, sentiu necessidade de explicar essa nova 
mudança em sua vida. Afinal, na época do levante popular de 
1956, ele era ministro da Cultura e, mesmo mais tarde, não tinha 
negado publicamente sua solidariedade àqueles comunistas com 
quem tinha sido deportado para a Romênia, dentre os quais alguns, 
apesar das promessas explícitas no sentido contrário, não 
sobreviveram por muito tempo à prisão, para usar uma expressão 
mais branda. O próprio Lukács teve permissão para voltar para 
Budapeste em 1957, mas então lhe foi atribuído o título de 
“principal perigo ideológico”. Seus escritos não podiam ser 
editados na Hungria, e também se fez de tudo para evitar sua 
publicação no exterior. Somente os preparativos para a reforma 
econômica húngara é que criaram uma situação diferente. Numa 
fase de desestalinização, parecia impossível insistir em considerar 
Georg Lukács o principal foco de epidemia ideológica. Além disso, 
prevalecia nos círculos dirigentes do partido a opinião de que era 
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aconselhável a reconciliação com Lukács antes que ele morresse, 
para que não se repetisse o caso daquele outro importante 
comunista húngaro, Attila József, que, no início dos anos 30, havia 
sido expulso do partido e com o qual, após sua morte, foi preciso 
fazer as pazes, usando todo tipo de falsificações. 

“Não sei se você já soube que sou novamente membro do 
partido?”, Georg Lukács me perguntou com aquele seu astuto 
olhar de viés. Sinalizei que sim, e ele então começou a explicar os 
motivos de sua decisão. Em primeiro lugar, a reforma econômica 
possibilitava objetivamente uma aproximação, mesmo que ele 
encarasse o plano de reforma, considerado muito radical pelo 
partido, apenas como o primeiro passo rumo à verdadeira 
revolução socialista. E, como marxista, sabia que toda modificação 
das estruturas econômicas teria consequências políticas, 
contrariamente ao que propunha o partido, que queria limitar as 
mudanças apenas à esfera econômica. Todavia, seria criado, por 
meio da reforma, espaço para o diálogo. Como segundo motivo, 
alegou o interesse de seus alunos. Ele próprio poderia viver da 
filosofia e publicar seus escritos, pelo menos no exterior, sem 
graves consequências financeiras. Seus alunos, porém, 
principalmente devido a sua situação, seriam, em sua maioria, 
condenados ao silêncio e a trabalhar para garantir o próprio 
sustento, o que tolheria o desenvolvimento de suas aptidões. E 
fora-lhe prometido que, junto com a resolução de sua situação no 
partido, também se pretendia solucionar os problemas de seus 
alunos. Eles obteriam emprego como escritores e possibilidades de 
publicação. Pelo terceiro motivo, Georg Lukács se sentia 
especialmente orgulhoso. Foi-lhe assegurado que poderia manter 
sua opinião ideológica particular e, no devido tempo, expressá-la. 
Isso lhe abria uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de 
influência e de, sem precisar assumir compromissos, poder ser 
membro do partido na qualidade de ideólogo. Após ouvir todos os 
argumentos, perguntei a ele: “Poderíamos, portanto, dizer que, na 
verdade, não foi o camarada Lukács que voltou a se integrar ao 
partido, mas o partido é que voltou a se integrar ao camarada 
Lukács?” Lukács me fitou de novo com aquele seu astuto olhar de 
viés: “Infelizmente, ainda é cedo demais para afirmar tal coisa”. 
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II 

Ambos sabíamos que esses três motivos, por mais que Georg 
Lukács levasse-os a sério, eram apenas a manifestação, agora 
historicamente possível, de uma necessidade humana profunda. 
Quando Lukács voltou da Romênia para a Hungria em 1957, 
escreveu imediatamente uma carta ao Partido Operário Socialista 
Húngaro, na qual dizia que ainda se considerava seu membro. 
Dessa carta nunca obteve resposta. Evidentemente, nem mesmo 
no auge da propaganda anti-Lukács alguém teve coragem de 
assinar uma carta de recusa. “Fiquei entalado na garganta deles”, 
dizia Lukács a respeito de tais situações. “Eles não podem nem me 
engolir, nem me cuspir”. Mais tarde, leu na enciclopédia que tinha 
sido excluído do partido. O verbete da enciclopédia tinha sido 
escrito por um ex-aluno seu, József Szigeti: “Ele só tinha uma idéia 
própria que não havia roubado de mim, a de que tinham de me 
aposentar”, afirmava dele Lukács. 

O verbete da enciclopédia não podia ser interpretado como 
uma resposta oficial. Apesar de Lukács fazer piadas a respeito, a 
questão o magoava. Pertencer ao partido era para ele uma 
necessidade vital. “Right or wrong, my party”: com esta frase, que soa 
bastante estranha na boca de um filósofo, ele justificava por que 
nem mesmo na época dos expurgos tinha se insubordinado contra 
o stalinismo. Nem mesmo intimamente! Ademais, sustentava essa 
posição apontando também motivos históricos, como na 
entrevista que concedeu à New Left Review, só publicada após sua 
morte no número de julho/agosto de 1971. Nela, repetiu 
enfaticamente sua convicção: “Só nas fileiras do movimento 
comunista é que se podia lutar de maneira eficaz contra o 
fascismo. Hoje ainda sou dessa mesma opinião”. Mas, por volta de 
1970, o crítico que sabia apreciar as obras dos irmãos Mann e de 
Attila József só poderia manter-se fiel a essa convicção suprimindo 
generosamente os fatos. À guisa de argumentação, também tinha 
afirmado várias vezes que durante o conflito entre Stalin e Hitler, 
por obrigação moral, fora preciso adiar qualquer crítica à União 
Soviética. Mas, mesmo que assim o fora naquela época, por que ele 
não rompeu o silêncio mais tarde? Por que, após seu regresso à 
Hungria, mesmo no estreito círculo dirigente dos comunistas 
húngaros, que não conheciam pessoalmente a União Soviética, ele 
agiu como se nada soubesse dos terríveis grilhões da existência 
física e espiritual, da atmosfera de medo geral, dos campos de 
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concentração que funcionavam como excelentes campos de 
extermínio, ou seja, da orientação stalinista do desenvolvimento 
soviético? A sequência da entrevista à New Left Review responde a 
esta pergunta: “Sempre fui da opinião que, mesmo na pior forma 
de socialismo, se pode viver melhor do que na melhor forma de 
capitalismo”. No número de maio de 1969 da revista Neues Fórum, 
diz a mesma coisa de maneira ainda mais direta: “Mas, mesmo o 
pior socialismo é sempre melhor do que o melhor capitalismo. Só 
aparentemente isto é um paradoxo”. Quem defende esta opinião 
não precisa de motivos históricos especiais ou de considerações 
morais para se tornar membro de um partido que dirige a 
construção desse adorado socialismo. 

Essa necessidade íntima de Lukács1 – poder-se-ia dizer também 
religiosa – de pertencer ao partido, em minha opinião, é, por um 
lado, consequência da sua origem e, por outro, da sua posição 
intelectual. O filho do banqueiro riquíssimo já não tinha mais, 
desde cedo, qualquer ilusão a respeito da atmosfera moral e 
intelectual da casa paterna, o “espírito de protocolo”, como 
costumava dizer. Ele deve ter ansiado muito por pertencer a 
alguma comunidade grande e plena de sentido. O partido, como 
detentor da consciência de classe ou, se quiser, do espírito do 
mundo, realiza, mesmo que às vezes por desvios, “o gênero para 
si”, e também o indivíduo, como integrante desse processo, pode 
se elevar mais facilmente ao nível de seu próprio gênero. Por outro 
lado, desde o início, deve ter sido impossível para Lukács, devido à 
produção filosófica internacionalmente reconhecida da sua fase 
idealista, bem como à sua cultura e ao seu nível intelectual, 
adaptar-se sem dificuldades a um movimento construído 
hierarquicamente, baseado em disciplina e medidas coercivas. 
Thomas Mann, cujo personagem Naphta, em A Montanha Mágica, 
é, como se sabe, parcialmente baseado em Georg Lukács, 
sintetizou com grande sensibilidade as contradições delicadas, ou 
até mesmo insolúveis, dessa situação e condição espiritual. Naphta 
é um jesuíta, ou seja, um defensor ideológico de uma organização 
que ambiciona o domínio do mundo. Mas sua inteligência 
excepcional impede-o de se integrar completamente no 
movimento ao qual dedica, no entanto, toda a sua energia. Apesar 

                                                 
1 Até onde tenho conhecimento, foram dois filósofos húngaros – György Bence 
e Jánes Kis – os primeiros a escrever sobre os elementos religiosos no 
comunismo de Lukács, num estudo até hoje inédito. 
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de o organismo garantir-lhe liberdade, vê-o sempre com 
desconfiança, provocada, afinal, por ele mesmo, com suas 
concepções ousadas, que, levadas às últimas consequências, beiram 
a heresia. Lukács não foi jesuíta e nunca se resignou à necessária 
distância de um movimento que se deixava guiar por considerações 
táticas e que exigia disciplina tática, o que o levou, o teórico, 
continuamente, a situações de conflito e, até, à beira da 
excomunhão, considerada mortal. Como era um teórico, reagiu a 
essa situação com uma concepção, a chamada teoria da guerrilha. Ele 
a expôs de modo mais abrangente em 1945, em relação à poesia 
engajada: “O poeta do partido nunca é líder ou um simples 
soldado, mas sempre um guerrilheiro, ou seja, de um lado, 
identifica-se profundamente com a grande vocação histórica, com 
as grandes linhas estratégicas determinadas pelo partido. Mas, de 
outro, no interior dessa unidade, ele precisa se manifestar com 
meios próprios, sob responsabilidade própria”. O pathos deste 
texto e a amplitude da formulação fazem supor que aqui não se 
trata apenas do poeta, mas também do filósofo, do próprio Georg 
Lukács. Em outra passagem, fala expressamente de si mesmo: 
“Por isso fui forçado a travar uma guerra de guerrilha por minhas 
idéias filosóficas”. Mas a teoria da guerrilha foi muito pouco 
aplaudida nos círculos partidários. Ao invés de diminuir, aumentou 
a distância entre o movimento e o filósofo. Em 1949, após a 
tomada do poder pelos comunistas na Hungria, tal teoria foi 
qualificada como escandalosamente inaceitável no interior dos 
debates cujo objetivo era o aniquilamento da posição e da 
influência ideológicas de Lukács. A esses debates, Lukács reagiu, 
como de costume, com uma autocrítica formal para evitar a 
excomunhão. O guerrilheiro sempre escondia o fuzil atrás das 
costas toda vez que era visto com excessiva severidade pelos 
líderes. A seus olhos, nem sua obra, nem sua autoridade intelectual 
e moral tinham maior importância do que aquilo que chamava de 
“fidelidade” da poesia engajada. 

Na literatura burguesa, dizia, a fidelidade muitas vezes é apenas 
um sentimento patológico de mau gosto. “A disciplina partidária, 
ao contrário, é um grau mais alto e abstrato da fidelidade. A 
fidelidade do homem público é uma adesão ideológica à 
determinada tendência historicamente dada e, portanto, ainda 
continua sendo fidelidade mesmo se em alguma questão concreta 
não haja uma unidade plena com aquela tendência histórica.” 
Quais são, porém, as consequências para essa fidelidade se os 
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elementos essenciais determinantes de uma tendência 
historicamente dada se transformam ou se invertem? O que ocorre 
quando, por exemplo, o sistema revolucionário dos conselhos 
operários, ao qual o filósofo se manteve fiel, é substituído por uma 
ditadura policial burocrática? Neste caso, a fidelidade inabalável se 
refere à mera continuidade de linguagem e de palavras de ordem. 
Mas quando essa pessoa fiel é, por acaso, um filósofo 
excepcionalmente talentoso que dispõe de uma fantástica energia 
intelectual, ele tem de pôr essa fidelidade numa perspectiva 
histórico-mundial e transpor o abismo entre realidade e 
perspectiva por meio da vontade e da fé – ou seja, por meio de 
virtudes religiosas. Georg Lukács possuía, porém, um senso crítico 
demasiado desenvolvido para poder executar esse malabarismo 
intelectual simpático ao poder. Na velhice, foi obrigado, e por duas 
vezes – em 1956 e 1968 –, a confrontar a história, mas não quis 
reconhecer o fracasso. Só uma única vez, precisamente no outono 
de 1968, não muito depois da marcha das tropas do Pacto de 
Varsóvia sobre Praga, eu ouvi de sua boca a seguinte declaração: 
“Parece que todo o experimento iniciado em 1917 fracassou e 
tudo tem de ser começado outra vez num outro lugar”. No 
entanto, ele nunca mais repetiu esta frase, nunca a escreveu, nem 
mesmo a pronunciou em suas últimas entrevistas, que, de modo 
algum, eram destinadas ao público, em parte, talvez, por causa das 
fatais consequências, retroativas às últimas cinco décadas de sua 
vida, que daí adviriam. Em vez disso – razão pela qual a variante 
de fidelidade de Lukács é tão incômoda –, elaborou uma teoria 
sobre a União Soviética, entendida como uma forma atípica de 
socialismo, e enfatizou sua exigência de “reforma” e 
“renascimento” do marxismo. Essa exigência de reforma e 
renascimento culminou com o lema “Retorno a Marx!”. Esse olhar 
retrospectivo permitiu-lhe dar sentido às décadas vividas no 
movimento, mas, ao mesmo tempo, conduzia a uma confrontação 
incômoda do pensamento de Marx com o socialismo realmente 
existente. Ou seja, a concretização da teoria de Marx nas condições 
modernas é uma exigência à qual o socialismo real, mesmo com a 
maior boa vontade, não poderia corresponder. Por outro lado, 
Lukács não pôde se opor abertamente contra essa não 
correspondência. Devido a essa contradição, ele não podia ser 
engolido nem cuspido. Assim, quando reagiu aos terríveis golpes 
da história com o lema “Retorno a Marx!” e, além disso, começou, 
em algumas questões importantes, a especificar as tarefas 



 

23 

 

subentendidas nessa palavra de ordem, quando, portanto, 
transferiu de repente a sua fidelidade, questionando o presente, 
para o passado (para Marx, para o período leniniano da revolução 
etc.) e para o futuro, desenvolveu uma concepção crítica que era 
coerente com sua vida e obra e conferia apenas uma, porém 
decisiva, tarefa à crença: a feliz suposição de que reformas 
ideológicas, político-econômicas e organizatórias pelo alto 
poderiam assegurar a passagem de um presente pouco marxiano a 
um futuro marxiano. 

III 

Foi sob o signo dessa tendência, desse esforço ideológico 
sustentado durante várias décadas, que Lukács procurou descrever 
sua evolução no esboço autobiográfico Pensamento Vivido, redigido 
em seus últimos meses de vida. Esse esboço foi redigido em 
circunstâncias extraordinárias. Lukács, então com 86 anos, já sabia, 
há alguns meses, que estava com câncer. Quando foi informado da 
doença, perguntou por quanto tempo ainda poderia trabalhar sem 
maiores incômodos. Queria, a todo custo, revisar a Ontologia, à qual 
tinha dedicado seus últimos anos e que fora submetida a duras 
críticas por parte de alguns de seus alunos. Nesse trabalho, no 
entanto, ele progredia com muita dificuldade. Sua doença não era a 
principal responsável por isso, e sim a estrutura da obra, a rigorosa 
separação entre capítulos históricos e sistemáticos, o que colocou 
o autor diante de dificuldades quase intransponíveis. Além disso, 
havia o assustador deslocamento de perspectiva ocorrido em 1968 
– era como se o objeto que a fotografia devesse fixar tremesse no 
momento da tomada da imagem –, o que acentuou a oposição já 
antes existente entre sistema (conservador) e método (progressista) 
na produção do velho Lukács. Além disso, a doença estava 
acabando com o admirável equilíbrio do seu organismo. 

Não era nem mesmo o câncer que se revelava fatal, mas o 
processo de esclerose que, avançando rapidamente, prejudicou 
demais suas forças físicas e sua capacidade de concentração. 
Alguns meses mais tarde, no início de 1971, teve de admitir para si 
mesmo que – para citar suas próprias palavras – “já não era mais 
competente para julgar a Ontologia”. Mas, como não podia viver 
sem trabalhar, seus alunos sugeriram que escrevesse uma 
autobiografia. Essa ideia já interessava a Lukács há bastante tempo, 



 

24 

 

e sua mulher, Gertrud Bortstieber, falecida em 1963, também o 
havia estimulado a escrever uma obra desse tipo. Todavia, ele 
ainda hesitava em escrevê-la, pois não queria realizar um trabalho 
pouco confiável, contando apenas com sua memória. No entanto, 
não tinha mais forças para auxiliá-la com material de arquivos, 
bibliotecas e revistas. Por fim, como já não dispusesse de muito 
tempo, começou a trabalhar. Rapidamente datilografou, em 
alemão, um texto abrangente, na forma de apontamentos, de 57 
páginas. Pode ter havido dois motivos decisivos para esta solução: 
por um lado, antes de cada trabalho mais extenso, ele sempre fazia 
um rascunho, método que também empregou nesse caso; por 
outro, pode ter sido decisiva a reflexão de que não conseguiria 
escrever um livro pormenorizado e incontestável quanto aos fatos, 
devido à falta de consulta a bibliotecas. O rascunho com os 
apontamentos possibilitaria a qualquer um estudar sozinho os 
pormenores. Essas pesquisas começaram quando ele ainda vivia. 
Mas quando o rascunho ficou pronto e se constatou que Georg 
Lukács não estava mais em condições de escrever com as próprias 
mãos, foi preciso procurar outra atividade para ele. Assim, 
chegaram entre março e maio aquelas conversas gravadas que 
Erzsébet Vezér e eu tivemos com Lukács. O tema era o Pensamento 
Vivido. Tínhamos diante de nós o texto datilografado e fazíamos 
perguntas relativas a notas e expressões isoladas que careciam de 
uma explicação ou complementação. O volumoso texto em 
húngaro que resultou daí não é de modo algum homogêneo, 
contendo inúmeras repetições e pormenores desinteressantes. As 
conversas de maio refletem o angustiante declínio desolador de 
suas faculdades o qual o próprio enfermo também constatara com 
suas últimas forças intelectuais. Todavia, essas conversas 
esclareceram inúmeras questões importantes. Em muitos pontos, o 
texto rascunhado foi concretizado, completado e interpretado. O 
trabalho que tínhamos imaginado por simpatia e pena ao Lukács 
moribundo mostrou-se significativo não por nosso mérito, mas 
sim pela fantástica força de vontade de nosso interlocutor. 

IV 

Acho que não é necessário apresentar aqui o Pensamento Vivido 
cronológica e sistematicamente. Quero apenas escolher alguns 
problemas do texto nos quais se constata o ponto de vista do autor 
numa questão discutível e importante. Primeiro, porém, algumas 



 

25 

 

palavras sobre a personalidade com a qual nos defrontamos nesses 
apontamentos fragmentários. 

“Minha vida forma uma sequência lógica. Acho que no meu 
desenvolvimento não há elementos inorgânicos.” Lukács 
pronunciou estas frases com orgulho no momento de nossas 
conversas gravadas. O esboço autobiográfico mostra, de fato, uma 
personalidade forte e coerente. Já quando criança, Lukács se 
insurgiu contra o espírito de “protocolo” da família burguesa 
abastada. No início de sua carreira como escritor, o impres-
sionavam, com uma força esmagadora, o espírito crítico, a 
pretensão à totalidade e o revolucionarismo, numa época que 
desconhecia a revolução, do grande poeta húngaro Endre Ady, que 
o induziram, mais tarde, ao longo de seus estudos da filosofia 
alemã, a uma síntese singular: sua epistemologia conservadora 
havia se aliado a uma ética de esquerda. E isso o colocou, a julgar a 
política húngara e européia em geral, fora de todos os blocos 
possíveis de “intimismo ao abrigo do poder” (expressão de 
Thomas Mann). A Primeira Guerra Mundial reforçou ainda mais 
seu desprezo em relação às potências existentes, às instituições e às 
ideologias dominantes que, no delírio do entusiasmo, impeliram o 
mundo para a catástrofe. O mundo estava preso a um estado de 
“pecaminosidade absoluta”. Somente a Revolução Russa oferecia 
um vislumbre de esperança. Lukács, que já estava preparado para a 
grande viragem por meio de leituras anteriores de Marx, viu, 
finalmente, em meio ao incêndio do mundo, uma perspectiva. E 
após uma luta interior breve, porém violenta, aderiu ao movimento 
comunista, ao qual se manteve fiel até o fim de sua vida. No 
Pensamento Vivido, o significado central dessa viragem é 
corretamente exposto: “Tornar-me comunista foi a maior viragem, 
a mais importante conquista de minha evolução pessoal”. Tudo 
que a precedeu – por exemplo, a produção de suas obras 
mundialmente famosas e até hoje influentes – só o interessava à 
medida que preparou aquela transformação. Desse momento em 
diante, ele tratava seus livros idealistas como obras de um 
ideólogo, sem dúvida, talentoso, que, exerceu em muitos aspectos, 
influência nociva, merecendo, portanto, críticas aniquiladoras. 
Concebia seu desenvolvimento posterior como o caminho 
percorrido no interior do marxismo, em parte mediante a 
assimilação cada vez mais completa da teoria, em parte por meio 
de uma adaptação à prática, às vezes por razões interiores, outras 
vezes determinada externamente. Esse caminho desembocou 
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logicamente na exigência de reforma e renascimento do marxismo 
e na produção daqueles grandes trabalhos sistematizantes, a Estética 
e a Ontologia, impossíveis de serem concebidos quando Stalin ainda 
vivia e que representavam, ao mesmo tempo, o início e o primeiro 
resultado dos trabalhos de reforma. 

Esse longo caminho foi percorrido pelo mesmo homem. 
Lukács, que, aos dezoito anos de idade, disse adeus a suas 
ambições literárias e, nos anos seguintes, às vezes declarou guerra 
até às regras mais elementares ao redigir suas obras, conseguiu, 
nesse último fragmento, evidenciar a unidade do objeto, ou seja, a 
unidade de sua personalidade – esparsa por uma longa carreira. 
Dentre outros exemplos de sua revolta contra a mãe, que se 
manifestou muito cedo, também se pode ler o seguinte: “Guerrilha 
contra a mãe: quarto escuro por volta dos oito anos. Pai: libertação 
sem pedir desculpas”. Ao longo das conversas gravadas, Lukács 
acrescentou a seguinte explicação: “Eu travava uma guerra de 
guerrilhas contra minha mãe, pois ela era muito severa conosco. 
Em casa havia um depósito de lenha, um quarto escuro. Um dos 
seus castigos era nos deixar trancados lá até que lhe pedíssemos 
desculpas. Meus irmãos pediam desculpas imediatamente, ao passo 
que eu agia de modo muito diferente. Se ela me trancava às dez da 
manhã, eu pedia desculpas às dez e cinco e tudo ficava bem. Meu 
pai chegava em casa à uma e meia. Minha mãe evitava ao máximo 
que houvesse tensão quando ele chegasse. Por isso, eu não pediria 
desculpas por nada neste mundo se fosse trancado após a uma 
hora, pois sabia que à uma e vinte e cinco seria solto sem ter 
pedido desculpas”. Essa lógica também ilumina o mecanismo 
posterior de autocrítica. O guerrilheiro infantil e o adulto só 
exerciam autocrítica quando, ao avaliarem a situação, viam que o 
papai salvador não voltaria a tempo para casa. Após 1956, quando 
não podiam excluí-lo do partido (porque nem o tinham admitido) 
e tampouco havia o perigo de que fosse preso, perdeu 
completamente o hábito da autocrítica. Lukács não tinha dúvidas 
sobre esse traço de sua personalidade. Comentou suas revoltas 
infantis do seguinte modo: “Primeiro resistência – mas submissão 
consciente: não me diz respeito; quando quero que os adultos me 
deixem em paz: submissão com a impressão: tudo isso não faz 
sentido”. Quando, mais tarde, ele analisou por que teve de 
desmentir as Teses de Blum pouco depois de escrevê-las, em 1929, 
para defender sua condição de membro do partido e até mesmo 
sua vida (essas teses esboçam para o movimento comunista 
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húngaro, ao invés da ditadura do proletariado, a perspectiva de 
uma ditadura democrática de operários e camponeses), escreveu de 
maneira característica o seguinte: “Tentativa de limitar a crítica 
inevitável ao âmbito do partido húngaro; /.../ Por isso: capitulação 
incondicional à linha húngara (de um modo ou de outro 
praticamente sem qualquer perspectiva)”. A técnica da ponderação 
é a mesma que a do quarto escuro. De ambos os dilemas nos pisca 
aquele mesmo astuto olhar de viés. 

V 

As frases fragmentárias que tratam dos processos na União 
Soviética são, ainda hoje, após tantas leituras sobre o Gulag, 
comoventes: “Período do grande extermínio de quadros. Tomada 
de posição (paralelo: Bloch). Sorte em tempo de catástrofes (a) 
Bukharin-Radek 1930, (b) movimento húngaro, (g) casa”. Lukács 
vê, pois, o motivo principal de sua sobrevivência pessoal na 
combinação de três circunstâncias felizes. Em primeiro lugar, em 
1930, não estava disposto a se encontrar com Bukharin e Radek 
quando estes estavam interessados num contato com ele. Se 
tivesse se encontrado com ambos em 1930, pensava Lukács, oito 
anos depois teria sido liquidado por isso. Sua clarividência sempre 
o enchia de orgulho e ele realmente não tinha motivo para se 
envergonhar dela; ademais, sempre considerara Radek uma pessoa 
sem caráter e, já em meados da década de 20, criticara duramente 
Bukharin como ideólogo, portanto numa época em que este estava 
no auge do poder. Assim, não foi por oportunismo de princípio 
que ele evitou um encontro com Radek e Bukharin. No entanto, 
não poderia ter dito nada mais fulminante sobre essa época do que 
afirmar que um encontro como esse teria tido como consequência 
lógica e evidente sua morte. Em segundo lugar, tivera sorte 
porque, após o fiasco das Teses de Blum, querendo ou não, tinha se 
retirado do movimento húngaro. Se tivesse permanecido membro 
do partido, ou teria sido aniquilado por Béla Kun, então dirigente 
partidário, ou pelos seus adversários, quando chegou a vez do 
próprio Kun. Lukács já indicara antes uma intenção semelhante de 
Kun quando relatou que este, após a queda da República Húngara 
dos Conselhos, com o objetivo de organizar o trabalho clandestino 
sob condições totalmente insustentáveis, deixou Ottó Korvin para 
trás, o comissário do povo do Interior mais odiado pelos 
partidários do terror branco e, devido a seu defeito físico, era fácil 
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de ser reconhecido. O mesmo ocorria com o próprio filósofo, 
igualmente bem conhecido do grande público e que, fisicamente, 
também chamava bastante atenção. Desde o começo, Korvin e 
Lukács eram tidos, em inúmeras questões importantes, como 
opositores de Kun. No Pensamento Vivido, Lukács comenta a 
decisão do partido de que ele deveria, juntamente com Korvin, 
ficar na Hungria: “Suposição a respeito de Kun”. A alusão é 
inequívoca. No círculo de seus alunos, Lukács exprimia não uma 
mera suspeita, mas se mostrava convencido de que Béla Kun tinha 
destinado o papel de mártires a ele e a Korvin. E, no caso de 
Korvin, essa intenção realmente se concretizou. Se levarmos em 
conta que o próprio Kun também se tornou vítima do movimento, 
a alusão de Lukács adquire um traço macabro. A terceira 
circunstância feliz era a casa. Por ocasião da entrevista gravada, 
Lukács falou sobre isso do seguinte modo: “Além disso, e agora 
menciono um motivo bem cínico, eu morava numa casa muito 
ruim, que exercia pouca atração sobre o pessoal da NKWD”. 

A indicação dessas três circunstâncias felizes parece hoje mais 
terrível do que uma listagem rotineira de desastres e tragédias. Mas, 
olhando retrospectivamente para esse período, Lukács descobre 
um vislumbre de esperança, o VII Congresso do Comintern, no 
qual foi proclamada a política de frente popular: “Objetivamente: 
início do desenlace do período de crise /.../. Pessoalmente: não 
sem dificuldade (duas prisões). Apesar disso: relacionamento 
humano muito harmonioso com G. Não „embelezamento‟, nada 
de „otimismo‟. Mas sensação: não só a aproximação do (na verdade 
pretendido) caminho certo: m(arxism)o como ontologia histórica, 
mas ao mesmo tempo: perspectivas – ideologicamente – de poder 
concretizar algo dessa tendência”. 

Essa objetividade generosa, com a qual Lukács olha para além 
desses horrores e seus motivos e, ao mesmo tempo, conserva sua 
serenidade interior, parece hoje quase horrivelmente ridícula. Ele 
só era capaz disso apenas porque mostrava ao menos compreender 
os expurgos stalinistas, ainda que não concordasse com eles. 
Considerava as intrigas, as denúncias e a caça mortal a moradias, 
que acompanhavam os expurgos, fenômenos subjetivos. Já 
mencionei que, desde o início, a ameaça do hitlerismo fazia com 
que parecesse impossível a Lukács, bem como aos outros 
representantes consequentes da esquerda contemporânea, qualquer 
oposição ideológica e, principalmente, prática, sem referir ao fato 
de que uma oposição aberta não teria tido nenhuma chance. Nas 
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conversas gravadas, Lukács deixou transparecer com a ajuda de 
quais transferências ideológicas ele incluiu os processos na sua 
visão de mundo: “Não se pode dizer que nós não 
desaprovássemos os processos no plano tático. Desse ponto de 
vista, éramos neutros. Repito, se Stalin emprega contra Trotsky as 
mesmas armas que Robespierre empregou contra Danton, não se 
pode levar isso em consideração nas circunstâncias atuais, isto é, 
daquela época, já que então a questão decisiva era de que lado a 
América entraria na guerra”. “Ainda hoje o senhor considera 
correto o paralelo entre Robespierre-Danton e Stalin-Bukharin?”, 
perguntei. Lukács respondeu: “Não o considero correto, mas, do 
ponto de vista de um emigrante húngaro que então vivia na Rússia, 
considero-o compreensível”. Sabemos de declarações posteriores 
que ele mudou de opinião, e por quê. A atitude de Khrushev 
convenceu-o de que os processos foram supérfluos porque, àquela 
época, a oposição não tinha mais poder político. 

Sabe-se que, no debate decisivo sobre a possibilidade de 
construção do socialismo num só país, Lukács, desde o início, deu 
razão a Stalin contra Trotsky e simpatizou com Stalin também nos 
outros debates da década de 20. Todavia, sua atitude posterior 
parece hoje bastante singular. Afinal, ela forneceu um fundamento 
ideológico para as manifestações mais desumanas e, tanto do 
ponto de vista político quanto moral, mais negativas da era de 
Stalin. Lukács constitui o exemplo intelectual mais interessante da 
esquizofrenia da inteligência comunista ao diferenciar 
qualitativamente os campos de extermínio stalinistas de outros. Os 
primeiros são considerados em parte uma necessidade histórico-
mundial, em parte espinhas supérfluas no rosto jovem e saudável 
da totalidade. Todavia, não podemos recusar nossa simpatia ao 
autor dessas confissões, um confesso que não está disposto a 
estilizar e corrigir o seu passado, mas admitir suas ilusões 
abomináveis sem quaisquer considerações, se bem que os 
ensinamentos das décadas passadas, a ditadura da opinião pública e 
inúmeros exemplos pessoais poderiam tê-lo levado a adulterar 
facilmente suas próprias posições. Por outro lado, essa sua opinião 
arraigada e essa compreensão contrastam nitidamente com o que 
ele chama de “reforma do marxismo” e “renascimento do 
marxismo”. Lukács, em cuja evolução realmente não há um 
elemento inorgânico, quer salvar toda a sua vida, passado e futuro 
ao mesmo tempo. Para isso, foi preciso, pelos motivos já 
mencionados, uma crença que apresente todo o desenvolvimento, 
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com seus erros, até mesmo com seus pecados, como pleno de 
sentido e, ao menos subjetivamente, necessário. 

VI 

O quadro que Lukács traça, no Pensamento Vivido, sobre sua 
relação com o levante popular húngaro de 1956 e com Imre Nagy 
esclarece com nitidez a sua personalidade tanto do ponto de vista 
político quanto moral. Segundo a definição de Lukács, a motivação 
de seu comportamento – como de hábito – era uma guerra em 
duas frentes: “Assim, situação clara: contra Rakósi, contra ilusões 
tanto de uma „reforma‟ particular e imanente de seu regime quanto 
contra tendências reformistas liberal-burguesas (também 
difundidas no círculo mais próximo de Imre Nagy)”. Em 1968, 
defendeu um ponto de vista semelhante. Sob o impacto dos 
acontecimentos na Tchecoslováquia, escreveu um longo estudo 
que apresentou ao Comitê Central do Partido Operário Socialista 
Húngaro. No manuscrito, até hoje inédito, chegou à seguinte 
constatação: “Se em algum estado, levado pelos epígonos de Stalin 
à crise econômico-social, se impusesse a alternativa da democracia 
burguesa, então – sem ser profeta – se poderia profetizar com 
grande probabilidade que a CIA, em pouco tempo, criaria uma 
nova Grécia”. E resume a quintessência de sua opinião com a 
seguinte frase: “A verdadeira alternativa é stalinismo ou 
democracia socialista”. 

A crítica sempre reiterada de Lukács a Imre Nagy é a de que 
este não tinha um programa. Já em relação ao primeiro mandato 
de Imre Nagy (1953-1954), escreveu: “Espero pouco de Imre 
Nagy. Durante seu breve primeiro mandato – absolutamente 
nenhuma ligação com ele (ausência de programa). Isto também 
após o XX Congresso”. Essa frase também aparece em relação a 
1956: “Nagy: sem programa. Assim, posição: puramente 
ideológica”. Nas entrevistas gravadas ele ainda acrescentou: “Claro 
que ele tinha um programa geral de reforma, mas não tinha 
nenhuma idéia de como esse programa de reforma poderia ser 
realizado nos diferentes setores, o que haveria de acontecer 
concretamente, no que deveriam consistir, nessa reviravolta, os 
direitos e deveres de cada comunista”. Lukács atribuiu a essa falta 
de programa o fato de o governo ter sido, por assim dizer, 
atropelado pelos acontecimentos até a saída do Pacto de Varsóvia. 
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Junto com Zoltán Szantó, ele se pronunciou contrário a essa saída 
no Comitê Central do partido, composto por seis pessoas. Os 
demais apoiaram a decisão do governo. Perguntado se se opusera à 
saída do Pacto de Varsóvia por uma questão de princípios ou por 
motivos táticos, Georg Lukács respondeu: “Em primeiro lugar, eu 
tinha, sem dúvida, razões de princípio. Eu simplesmente aprovava 
a participação da Hungria no Pacto de Varsóvia. Em segundo 
lugar, é claro que influiu na minha decisão não devermos dar aos 
russos nenhum pretexto para se imiscuírem nos assuntos 
húngaros”. Lukács defendia o ponto de vista singular de que o 
Pacto de Varsóvia poderia proteger a Hungria tanto de uma 
intromissão capitalista quanto de uma intromissão soviética. 

Havia, portanto, diferenças entre Lukács e Imre Nagy não só 
em função da mencionada falta de programa, mas, sobretudo, 
devido à diversidade de seus respectivos programas. Em 
consequência de grandes conflitos internos e sob pressão do 
movimento popular, Nagy havia se declarado a favor do programa 
de neutralidade da política externa húngara. Lukács não podia 
segui-lo até aí sem ferir a lei da evolução de toda a sua vida. Por 
isso mesmo também pôde dizer que sua posição era meramente 
ideológica, e não apenas porque Imre Nagy não tinha um 
programa detalhado a apresentar. Nas conversas gravadas, Lukács 
ainda acrescentou: “A questão é que eu compreendi 1956 como 
um grande movimento espontâneo. Esse movimento espontâneo 
precisava de uma ideologia determinada. Eu me dispus a assumir 
essa tarefa em diversas conferências”. Mas, se ele mantinha uma tal 
distância de Imre Nagy, então por que, apesar disso, se dispôs a 
assumir um papel dirigente durante os acontecimentos de 1956? 
Assim se expressou a esse respeito no Pensamento Vivido: “/.../ mas 
nele (em sua popularidade) presume-se a força para manter o 
movimento espontâneo (muito heterogêneo) no âmbito socialista. 
Por isso, por exemplo, aceitei ser membro, até mesmo o ministério 
– para, nele, poder ajudar”. Ele considerou sua oposição como 
uma oposição no interior do socialismo, apesar de não ter havido 
uma aproximação dos diferentes pontos de vista, senão “só nos 
últimos dias de novembro”, portanto, já na época da prisão de 
ambos na Romênia. Os motivos dessa aproximação não devem ter 
sido de natureza política, e sim moral. Mas a importância da moral 
nas relações humanas em geral se amplia significativamente com a 
prisão comum e as pressões externas. Lukács diz no decorrer da 
entrevista: “Meus interrogadores me disseram que eu não fora um 
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adepto de Imre Nagy, que sabiam disso, então por que eu não 
podia testemunhar contra ele? Respondi que tão logo nós dois, 
Imre Nagy e eu, pudéssemos passear livremente por Budapeste, 
diria minha opinião sobre todas as atividades dele. Não podia me 
pronunciar a respeito dos meus companheiros de prisão”. 

VII 

Numa época em que Lukács ja se tornara persona grata e fora 
oficializado na Hungria, aqueles trechos que tratam, no Pensameto 
vivido e nas entrevistas gravadas, de seu pensamento e sua situação 
após o regresso da prisão na Romênia poderiam despertar grande 
interesse. O último período de sua vida, que vai de 1957 a 1971, 
divide-se em duas fases. Embora em medida cada vez menor, até 
1967, quando foi novamente admitido no partido, era considerado 
ainda inimigo público. Era “uma presa dos sectários”. É o que 
lemos no Pensamento Vivido. E, mais adiante, lê-se: “Manter linha. 
Em publicações no exterior (nao é possível aqui)”. Por volta de 
1964, ele escreveu uma carta a János Kádár, na qual avisa que sua 
Estética, já que não podia ser editada na Hungria, seria publicada 
primeiramente na Alemanha Ocidental, se necessário mesmo sem 
permissão. Nas entrevistas gravadas, Lukács esclarece: “Em 
consequência, fui intimado. Como é mesmo que se chamava 
aquele sujeito do Politbüro? Szirmai. Fui intimado por Szirmai e 
ele me comunicou que, se eu quisesse, haveria um passaporte de 
emigração à minha disposição. Então eu disse a Szirmai: „Veja, o 
poder está em suas mãos, pode fazer o que quiser comigo. Se eu 
deixar esta sala agora e, na porta, um policial me puser a mão no 
ombro, então serei um prisioneiro e não poderei fazer nada. Mas o 
senhor não tem o poder de me fazer dizer adeus à Hungria quando 
bem entender‟”. 

Como não havia regramento jurídico claro concernente à luta 
entre o estado e a fração dos intelectuais que proclamavam ideias 
incompatíveis com a ideologia oficial, essa luta acabava sendo 
determinada pela situação política do momento, bem como pela 
visão de mundo e pelo caráter das partes em luta. Na era de Stalin, 
Georg Lukács recorreu de modo “absolutamente cínico”, como ele 
mesmo disse uma vez, ao método da autocrítica rotineira, 
mudando de campo de ação e nacionalidade de acordo com o que 
a situação da luta naquele momento exigia dele, ou seja, a série 
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contínua de manobras de retirada para conseguir permanecer com 
vida e no partido. Quando, após 1956, o stalinismo foi obrigado a 
certas manobras de retirada e o velho Lukács, graças a seu 
prestígio internacional, era tido como intocável, ele também se 
permitia, às vezes, manobras de ataque, com o que dava um 
exemplo retor aos intelectuais que lutavam, nos países do 
socialismo real, pelo direito à liberdade de opinião. Nas entrevistas 
gravadas, declarou que aquilo que conseguiu contrabandear para 
fora do país foi publicado no exterior. Quando perguntei se não 
lhe pediram explicações sobre esse tipo de ação, respondeu: 
“Ninguém me pediu explicação. Depois que a paz foi 
restabelecida, conversei a respeito com Aczél e lhe disse: „Veja, 
enquanto vocês me proibirem de publicar no exterior, vou 
continuar tranquilamente a contrabandear, pois não reconheço o 
direito de vocês impedirem a publicação do meu livro na 
Alemanha. Quando eu tiver a garantia de que as minhas coisas 
podem ser publicadas no exterior legalmente, renunciarei com o 
maior prazer ao meu direito de contrabandear‟”. A expressão 
“direito de contrabandear” esclarece bem a incerteza da situação 
jurídica. Do ponto de vista moral, a situação era inequívoca: o 
dever maior do escritor em relação a si próprio e a suas ideias era a 
defesa de seus escritos com todos os meios de que dispunha. 
Quem renunciase a esse dever agiria como aqueles manifestantes 
que, saindo às ruas para exigir mudanças radicais, ficam parados no 
cruzamento por respeitarem o sinal vermelho. A situação jurídica, 
entretanto, era confusa; se tanto opressores quanto oprimidos têm 
sua ética, apenas o opressor dispõe de uma legislação. No entanto, 
à medida que os interesses do opressor em relação às liberdades 
públicas – por motivos de política externa, propagandísticos ou 
ideológicos – não são codificáveis ou, pelo menos, só o são 
fragmentariamente, o estado não pode assegurar inteiramente seu 
domínio no campo da atividade intelectual com o auxílio de meios 
legais. Portanto, nos países do socialismo real, dominou, nesse 
campo, além de leis ambíguas e contraditórias, o direito 
consuetudinário. Assim, devido a sanções – que, mesmo não 
sendo em sua maioria codificadas por lei, ameaçavam os 
intelectuais –, não era comum, no entanto, contrabandear 
manuscritos para fora do país. É por isso que o contrabando de 
manuscritos constituía um delito. Talvez o ato político mais 
significativo na última fase da vida de Georg Lukács seja a ruptura 
com esse direito consuetudinário. 
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“Depois que a paz foi restabelecida”, a guerra continuou com 
outros meios e em outro ritmo. Os pontos nevrálgicos na relação 
entre as posições do estado e Lukács também continuaram 
perceptíveis. A questão dos alunos era um desses pontos 
nevrálgicos. Lukács, pedagogo nato, teve sempre uma forte 
necessidade vital de estar cercado por seus alunos. É significativo 
que, logo no início do esboço do regresso após 1945, leia-se: 
“Muito importante: contatos e conversas. Os primeiros alunos. 
Um encontrar-se nas relações pedagógicas (influência de G.). 
Caráter de seminário: opiniões oficiais (à época não decisivas). 
Assim, gradativamente: juventude que promete”. Já no debate de 
1949, Lukács devia ser preservado a qualquer custo das influências 
nocivas de seus alunos. Essa tendência ressurgiu após 1967. 
Queriam convencê-lo insistentemente de que seus verdadeiros 
alunos não eram aqueles que ele assim considerava, mas aqueles 
que, como porta-vozes da política cultural oficial, sempre se 
referiam a ele e pronunciavam seu nome para satisfazer diferentes 
necessidades ideológicas. “Eu disse a Aczél”, contou uma vez, 
“que aconteceria comigo o mesmo que com a Krupskaia: Stalin 
ameaçou destituí-la como viúva de Lenin e nomear outra em seu 
lugar”. Após a morte de Lukács, essa piada se tornou, de certa 
forma, realidade. A maioria dos alunos de Lukács foi novamente 
afastada da vida cultural e parte deles até preferiu sair do país. 
Atualmente, o campo é dominado pelos “alunos de Lukács”, com 
os quais ele mantinha um relacionamento exclusivamente 
protocolar ou nem mesmo isso. Esses “alunos” são responsáveis 
pela depreciação do nome de Lukács junto à opinião pública. Hoje 
não há quase nenhuma atitude político-cultural ou editorial-cultural 
do país que não seja enfeitada com citações de Lukács. O bloco 
dos “alunos”, que cresce imensamente, move-se sobre Lukács 
como moscas sobre a carne. 

Certos traços de sua vida e obra são responsáveis por esse 
indigno destino póstumo de Lukács. Em suas obras, é possível 
encontrar citações para tudo que se possa imaginar. No seu sistema 
de pensamento, em sua concepção política ou estética 
predominam traços conservadores. Seria necessário, assim, repelir 
“apenas” o modo de pensar de Lukács para transformá-lo em um 
filósofo agradável ao regime, já que foi justamente esse método de 
pensamento que o tornou tão insuportavelmente revolucionário. 
Um bom exemplo disso é um outro ponto nevrálgico: o último 
debate ideológico na vida de Lukács, isto é, a questão da 
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continuidade ou descontinuidade do desenvolvimento histórico. 
No Pensamento Vivido, lê-se apenas a seguinte observação a esse 
respeito: “Polêmica contra continuidade”. No entanto, a entrevista 
com Lukács, publicada no número de julho/agosto de 1971 da 
New Left Review, trata pormenorizadamente dessa questão. Lukács 
disse que, segundo De Tocqueville e Taine, o processo de 
centralização do estado francês, que ocorreu ininterruptamente a 
partir de Luís XIV, passando por Napoleão e o II Império, não 
fora interrompido pela Revolução Francesa. Portanto, na opinião 
desses teóricos, a revolução teria sido somente um elo daquele 
desenvolvimento. Por outro lado, Lenin sempre salientava os 
elementos de descontinuidade na história e, assim, por exemplo, 
via uma descontinuidade entre o comunismo de guerra e a Nova 
Política Econômica. Stalin, ao contrário, queria apresentar todas as 
mudanças táticas de orientação como consequências lógicas da 
linha anterior, como se cada mudança fosse apenas o 
prolongamento aperfeiçoado de aquisições precedentes. 

Justamente devido à sobrevivência do stalinismo, a questão que 
se coloca hoje é: “A reforma deve se inscrever na continuidade 
com o passado ou deve, ao contrário, representar uma ruptura 
completa com o stalinismo para se tornar o caminho do 
progresso? Sou de opinião que é necessária uma ruptura total. É 
por isso que a questão da descontinuidade é tão importante para 
nós”. Os porta-vozes do partido tinham suas razões para 
contrapor à proposta de Lukács seu programa de continuidade, em 
que eles preconizavam uma transformação gradual do stalinismo 
no seu contrário, já que a concepção lukacsiana, fundada sobre a 
afirmação da descontinuidade, desvalorizava a crítica reformista da 
situação econômica e política nos países do socialismo real, como 
também portava a promessa ameaçadora de consequências 
revolucionárias. 

No entanto, sua exigência por uma ruptura total não se 
coadunava facilmente com o ponto de vista a partir do qual se 
autodefinia: “/.../ como base: não oposição, mas reforma”. Sua 
visão do mundo, assim como sua solidariedade com o socialismo 
real, em suma, o sistema que serve de base à sua concepção se 
encontra em conflito permanente com seu método. Essa 
contradição permeia também muitas de suas obras significativas: 
muitas vezes, Lukács não extraía todas as consequências que seu 
modo de ver permitia. Por isso, sua obra – em lugar de encontrar 
seguidores – é refutada impacientemente em tantos aspectos e de 
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todos os lados. É por isso também que sua obra se presta a tantos 
abusos, no momento em que seu criador não mais pode defendê-
la. 

No fim do seu esboço autobiográfico, Georg Lukács concebe 
para a posteridade, com seriedade quase patética e paixão 
programática, o que considera a tarefa mais importante do 
presente. É claro que passa a defender também reformas urgentes. 
Mas o rigor da formulação e a clareza impiedosa do texto excluem 
qualquer possibilidade de interpretação suavizadora, qualquer 
possibilidade dos falsos discípulos citarem suas frases como prova 
da reconciliação de Lukács com a realidade existente: “Os dois 
grandes sistemas: crise, significado do marxismo autêntico como 
única saída. Por isso: nos países socialistas: ideologia marxista 
como crítica do existente, como estímulo às reformas que se 
tornam cada vez mais necessárias”. Eis a última palavra de Georg 
Lukács. 

István Eörsi 
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NOTA DA REDAÇÃO 

GEORG LUKÁCS FALANDO SOBRE SUA VIDA 

Quando Georg Lukács foi informado de sua doença fatal, 
empreendeu esforços extraordinários para poder concluir 
rapidamente as correções de sua obra Para a Ontologia do Ser Social. 
O rápido agravamento de seu estado impediu-o, no entanto, de 
executar esse trabalho, tão importante para ele, com a intensidade 
a que estava acostumado. Nessa época, ele se pôs a escrever o 
esboço sobre sua vida, em parte devido ao menor desgaste teórico, 
em parte para, assim, satisfazer a um desejo de sua falecida mulher. 
Depois que o esboço ficou pronto, ficou claro que não teria mais 
forças para redigi-lo. A própria atividade de escrever mostrou-se 
tarefa que ultrapassava cada vez mais suas forças físicas. 
Entretanto, como não suportaria viver sem trabalhar, seguiu o 
conselho de seus alunos mais íntimos e contou sua vida em 
conversas gravadas ao responder, em crescente decadência física, 
às perguntas que, baseadas no seu esboço biográfico (Pensamento 
Vivido), Erzsébet Vezér e eu lhe fazíamos. Já tínhamos feito antes, 
também com Lukács (principalmente em 1969), entrevistas 
gravadas como estas. 

Segui dois objetivos na composição e na redação deste trabalho. 
Primeiro, eu queria reproduzir sem lacunas o conteúdo das 
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entrevistas, ou seja, tudo o que Lukács considerou importante 
dizer sobre si mesmo e seu tempo. Segundo, esforcei-me por 
apresentar um texto legível e coerente. Por isso, nas entrevistas 
gravadas, além das correções estilísticas costumeiras, fiz também 
algumas modificações estruturais. Sempre que possível, ordenei 
cronologicamente as partes do texto. Nas repetições, decidi-me 
pela variante mais expressiva e mais completa. Em muitos trechos, 
ao invés das formulações correspondentes de 1971, decidi-me por 
expressões e episódios de entrevistas anteriores, principalmente 
porque, em 1969, Georg Lukács ainda estava na plenitude de sua 
capacidade expressiva. Por vezes, de acordo com a resposta, 
modifiquei as perguntas e tratei as perguntas de ambos os 
entrevistadores como se fossem de uma só pessoa. Também 
acrescentei às exposições biográficas algumas discussões teóricas, 
pois estas discussões caracterizam Georg Lukács de modo mais 
exato, mesmo estando ele muito próximo de sua morte. 

No sentido filológico do termo, portanto, as entrevistas 
publicadas por mim não são “autênticas”. Mas o são no sentido de 
que todas as declarações estão asseguradas pelas gravações. 
Renunciei à publicação de todas aquelas manifestações (mesmo 
que me lembre com a máxima exatidão de algumas conversas) que 
não posso documentar. Também é autêntico o fato de que não fiz 
escolha de conteúdo entre as declarações de Georg Lukács. Não 
me vi forçado a uma escolha censurada nem por considerações 
políticas, nem por qualquer outro tipo de consideração. Durante o 
trabalho com o texto das entrevistas, fui encorajado não apenas 
ainda em vida de Georg Lukács por ter executado para ele 
trabalhos semelhantes, mas também porque, segundo minha 
avaliação, procedi de acordo com o espírito de Lukács, pois, 
durante toda a sua vida, ele sempre valorizou mais aquela 
fidelidade que tem como objetivo a reprodução daquilo que é 
essencial numa forma ou num processo do que uma fidelidade 
literal e um pedantismo filológico1. 

István Eörsi 

                                                 
1 Os trechos da entrevista que trazem um asterisco no início são citações literais 
de uma entrevista que István Eórsi e Erzsébet Vezér fizeram com Georg Lukács 
em 26 de novembro de 1966 e que foi publicada na Emlékezések I (Lembranças 
I) do Petöfi Irodalmi Muzeum (Museu Literário Petofi). O texto da entrevista foi 
lido e autorizado por Georg Lukács. Como o presente texto está ordenado 
cronologicamente, tivemos de desistir de sua publicação contínua. 
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I - INFÂNCIA INÍCIO PROFISSIONAL 

E - Creio que seja melhor percorrer cronologicamente sua 
biografia. Tomemos como ponto de partida o Pensamento Vivido. 

L - Parece-me que meu desenvolvimento se deu passo a passo e 
acho que, ao tratar dele, o melhor seria fazê-lo cronologicamente, 
pois as coisas na minha vida estão muito fortemente entrelaçadas. 
Assim, é preciso, na verdade, começar pelo início. 

E - As duas primeiras frases sobre sua infância dizem o 
seguinte: “De família puramente judia. Justamente por isso: 
ideologias do judaísmo absolutamente nenhuma influência sobre 
desenvolvimento espiritual”. Não entendo o “justamente por 
isso”. 

L - As famílias de Leopoldstadt eram totalmente indiferentes a 
questões religiosas. Por isso, a religião, na verdade, só nos 
interessava à medida que era parte do protocolo doméstico e que 
desempenhava certo papel em casamentos e no decurso de outras 
cerimônias. Não sei se já contei aquele episódio em que meu pai, 
no início do movimento sionista, disse que, quando fosse 
constituído o estado judeu, gostaria de ser cônsul em Budapeste. 
Em suma, entre nós havia uma total indiferença em relação à 
religião judaica. 

E - Portanto, camarada Lukács, o senhor morou no bairro de 
Leopoldstadt? Em que parte dele morou? 

L - Não morei em Leopoldstadt, e, sim, nas proximidades, na 
Rua Andrássy. Na Rua Andrássy, 107, e, depois, na Rua Nagy 
János, 11. 

E - Com o termo “Leopoldstadt”, o senhor queria, então, 
salientar determinada classe social? 



 

42 

 

L - As imediações da Rua Andrássy ficavam, naquela época, na 
periferia de Leopoldstadt. Era nas imediações da Rua Andrássy 
que morava a elite de Leopoldstadt. 

E - Há também aqui uma referência a outro episódio: “História 
com a governanta”. 

L - A história alude a uma coisa importante. Eu rejeitava 
totalmente tudo o que dizia respeito ao protocolo. E dele também 
fazia parte, em minha opinião, o contato com tias e tios. Minha 
mãe contava que, quando pequeno, eu sempre dizia: “Não 
cumprimento as visitas que não conheço, não fui eu que as 
convidei”. O protocolo começa quando a gente se conforma em 
cumprimentar visitas que não conhece. Todavia, tenho uma prova 
de que também era possível conversar comigo na minha infância 
quando se encontrava a maneira certa. Tínhamos uma velha 
governanta que tomava conta de nós quando brincávamos. Uma 
vez perguntei a ela onde estava certo brinquedo. Ela respondeu: 
“Está onde você o pôs”. E esse “onde você o pôs” me 
impressionou tanto porque, até então, os adultos só tinham me 
dito bobagens (por exemplo, eu tinha de dizer à tia Irma: “Beijo 
suas mãos”). O brinquedo estava onde eu o tinha posto, isso era 
racional, podia-se entender. E também não me lembro, de fato, de 
ter sido muito desordeiro na infância, o que eu opunha ao 
protocolo. Dele fazia parte a hipocrisia. Nossos pais nos levaram 
numa viagem pela Europa. Estivemos em Paris e Londres e, em 
todos os lugares, eles nos levavam a galerias de arte. Eu achava 
isso o cúmulo da hipocrisia, porque não havia absolutamente nada 
nas galerias que me interessasse. Em contrapartida, eu sabia que 
em Londres havia um zoológico fantástico. Achava, portanto, que 
devíamos ir ao zoológico! Desagradava-me terrivelmente que meu 
irmão mais velho aceitasse as galerias e não tivesse nenhuma 
vontade de ir ao zoológico. 

E - E como é que, no fim das contas, acaba-se 
cumprimentando a visita estranha? 

L - Estava cansado das brigas e problemas após cada visita 
desconhecida e então pensei comigo mesmo que não havia nada 
de mais naquilo. Por que, então, eu não deveria dizer àquela tia 
Irma: “Beijo suas mãos”? Era protocolo. Mas por que eu deveria 
brigar com a família por causa disso? 

E - O senhor pensava de modo parecido quando sua mãe o 
trancava no depósito de lenha. 
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L - Eu travava uma guerra de guerrilhas contra a minha mãe, 
pois ela era muito severa conosco. Em casa havia um depósito de 
lenha, um quarto escuro. Um dos seus castigos era nos deixar 
trancados lá até que lhe pedíssemos desculpas. Meus irmãos 
pediam desculpas imediatamente, ao passo que eu agia de modo 
muito diferente. Se ela me trancava às dez da manhã, eu pedia 
desculpas às dez e cinco e tudo ficava bem. Meu pai chegava em 
casa à uma e meia. Minha mãe evitava ao máximo que houvesse 
tensão quando ele chegasse. Por isso, eu não pediria desculpas por 
nada neste mundo se fosse trancado após a uma hora, pois sabia 
que à uma e vinte e cinco seria solto sem ter pedido desculpas. 

E - Outro episódio característico mostra como o senhor 
aprendeu a ler. 

L - Ah, é, essa é uma história engraçada. Meu irmão era um ano 
mais velho que eu e, é claro, recebia aulas particulares de 
alfabetização. Eu também me sentava à mesa, em frente ao meu 
irmão, e também aprendi a ler, só que com o livro de ponta-
cabeça. Com o livro de ponta-cabeça aprendi a ler antes de meu 
irmão mais velho, e assim tive de abandonar as aulas. Só depois de 
mais de um ano é que me deixaram ler do jeito normal. 

E - O senhor se lembra de sua primeira leitura? 

L - A primeira experiência de leitura que me influenciou 
ocorreu quando eu tinha nove anos. Li, naquela época, a tradução 
húngara em prosa da Ilíada. Fiquei muito impressionado, pois 
tomei o partido de Heitor, e não o de Aquiles. Na mesma época, li 
também O Último dos Moicanos. Estes dois livros foram muito 
importantes para mim, pois, apesar de meu pai ser uma pessoa 
muito honesta e ordeira, como diretor de banco que era, defendia 
a opinião de que o critério da correção de uma ação era o sucesso. 
Aprendi com esses dois livros que o sucesso não é critério e que 
uma pessoa age corretamente mesmo se não alcança o sucesso. 
Isso é expresso de forma ainda mais clara em O Último dos Moicanos 
do que na Ilíada, pois aqueles índios que tinham sido oprimidos e 
subjugados tinham toda razão, e não os europeus. Depois, para 
minha sorte, aprendemos primeiro inglês e não francês, como era 
costume em Budapeste naquela época. Meu pai era um grande 
anglomaníaco. Assim, nós lemos livros como, por exemplo, as 
Fábulas de Shakespeare, que me impressionaram muito. Lemos 
também os romances de Mark Twain: Tom Sawyer e Huckleberry 
Finn. Essas leituras me fizeram compreender a existência dos ideais 
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de vida. O que nas minhas primeiras leituras aparecia como 
experiência negativa mostrou-se aqui de forma positiva, ou seja, o 
modo como uma pessoa realmente deveria viver. O ideal da minha 
infância era que uma pessoa deveria viver como Tom Sawyer. Mais 
tarde, o romance de Auerbach sobre Spinoza também me 
influenciou, principalmente a oposição de Spinoza à religião e à 
ética religiosa. 

E - Há outra referência à infância. Quando o senhor fala do seu 
período escolar, menciona que achava os colegas de sua idade 
melhores do que seu irmão e do que aqueles meninos que, na 
época, havia conhecido no seu meio social. Depois vem a seguinte 
frase: “Esperança – apesar do ceticismo das leituras – nos pobres”. 

L - Eu encarava com ceticismo a lenda de que um menino 
pobre seja um bom aluno e uma excelente pessoa. No livro de 
D‟Amicis, que, na época, era muito lido pelas crianças, encontra-se 
essa afirmação a todo momento. Meu único esforço nos tempos 
de colégio era o de querer gozar, perante os professores, das 
vantagens de um bom aluno, sem passar por bajulador e 
interesseiro aos olhos da classe. Tive de conciliar as duas coisas. 
Quando estava no ginásio, houve um pequeno episódio. Quando o 
professor entrava, sempre nos levantávamos. Uma vez, um 
menino foi lá na frente, com um boletim ou qualquer coisa 
parecida, falar com o professor e, quando estava voltando para o 
seu lugar, deu-me um soco no estômago, mas o professor não 
notou. Então, dei um golpe na espinha do garoto. O professor viu 
e fez um escarcéu, e eu então disse que o menino tinha me dado 
primeiro um soco no estômago. Devo dizer que, até hoje, tenho 
vergonha disso. O fato de me comportar adequadamente na vida 
pública também se deve a eu ter ficado muito envergonhado 
naquela ocasião. Acho que passar por uma vergonha como aquela 
é positivo na vida de uma pessoa. 

E - E amigos de infância? 

L - Na infância não tive absolutamente nenhum amigo. Devo 
dizer que também na escola não tive nenhum contato mais estreito 
com ninguém por vários anos. De certa forma, eu me dava bem 
com os professores particulares do meu irmão mais velho. 
Evidentemente, os professores e, em especial, as professoras eram 
considerados pessoas de categoria inferior pelas famílias da alta 
burguesia. Por isso, eu defendia a professora contra meu irmão. 
Isso é típico de Leopoldstadt: é verdade que as crianças eram 
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obrigadas a obedecer às professoras, mas, no fundo, desprezavam-
nas e consideravam-nas apenas criadas qualificadas. Já naqueles 
anos, havia lá em casa somente professoras francesas e inglesas. Eu 
era sempre solidário com as professoras do meu irmão. Não 
precisava estudar nada. Era uma sorte tremenda, porque eu 
aprendia com extrema facilidade. Das três e meia até quinze para 
as quatro da tarde, em geral, fazia toda a lição de casa. Dos tempos 
de ginásio, eu me lembro que minha mãe sempre protegia meu 
irmão. Essa é uma história divertida. Por isso, esperava-se 
naturalmente que ele se tornasse um bom aluno, o orgulho da 
família. Quando meu irmão estava na sexta série do ginásio, pela 
primeira vez na vida numa escola pública, e depois na sétima e na 
oitava séries, verificou-se justamente o contrário. A teoria de 
minha mãe a esse respeito era a de que eu era muito estudioso e o 
meu irmão, preguiçoso e, por isso, ele era mau aluno e eu, bom. 
Mas, na verdade, ocorria que das três e meia até quinze para as 
quatro da tarde fazia a lição de casa e ia andar de bicicleta e, ao 
voltar para casa lá pelas sete da noite, meu irmão ainda estava 
estudando. 

E - Seu desenvolvimento no curso secundário não foi também 
influenciado pelo problema do judaísmo?  

L - Não. Nem a favor, nem contra. 

E - Mas o judaísmo não influenciou seu desenvolvimento, 
criando-lhe dificuldades, independentemente de sua consciência 
e... 

L - No ginásio evangélico, Leopoldstadt era a aristocracia. Lá eu 
não era visto como judeu, mas como um jovem de Leopoldstadt, 
que, nessa escola, era considerado um aristocrata. Por conseguinte, 
as questões do judaísmo não vinham à tona. Eu sempre soube que 
era judeu, mas isso nunca teve uma influência fundamental na 
minha formação. 

E - Fiz essa pergunta porque uma vez Gyula Illyés disse, 
segundo ouvi recentemente, que ele tinha uma consideração 
especial pelo camarada Lukács pelo fato de, em sua evolução como 
revolucionário, a vingança judaica não ter tido nenhuma 
importância. 

L - Porque nunca me senti judeu. Aceitei meu judaísmo como 
um fato ligado ao nascimento e com isso a questão estava 
encerrada. 

E - Mas há uma diferença entre o modo como alguém encara 
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seus próprios assuntos e o modo como os outros os veem. 

L - É claro que na Hungria daquela época fazia-se diferença 
entre um judeu e um não judeu. Mas tive a sorte de ganhar o 
prêmio Krisztina-Lukács. Enquanto o envelope não fosse aberto, 
ninguém conheceria o vencedor do concurso. Portanto, fui 
simplesmente aceito por Beöthy e Alexander em seu círculo. Na 
geração seguinte, já depois da ditadura, essa questão era muito 
mais complicada. Antes da ditadura, não tinha tanta importância. 

E - Podemos passar agora ao início de sua vida profissional. 

L* - Se eu quisesse falar da minha assim chamada carreira 
literária, teria de começar a história por volta dos meus quinze 
anos. Eu lia muito, como qualquer garoto. Algumas coisas tinham 
deixado em mim, mesmo antes, marca duradoura, mas, aos quinze 
anos, pensei pela primeira vez que eu também poderia me tornar 
escritor. Esse processo se desencadeou por dois motivos. Um 
deles foi um impulso estrangeiro. Como leitor liberal da Neue Freie 
Presse, meu pai tinha, por acaso, na sua biblioteca particular a 
Degeneração de Max Nordau.  Li o livro e ficou claro para mim que 
decadência extrema havia em Ibsen, Tolstoi, Baudelaire, 
Swinburne etc. Felizmente, Nordau citava textualmente os poemas 
de Baudelaire, Swinburne e outros. Fiquei completamente 
fascinado e, é claro, aceitei de imediato Tolstoi e Ibsen, 
vituperados lá em casa. Comprava suas obras em edições de bolso 
e assim assumi, aos quinze anos, um ponto de vista extremamente 
ocidental e moderno para a época. Quando jovem, sonhava 
escrever eu mesmo dramas semelhantes, no espírito de Ibsen e 
Hauptmann. A isso se juntou um casual impulso doméstico. Minha 
irmã era colega de escola da irmã de Marcell Benedek. Quando eles 
nos visitaram uma vez, também o conheci. Não quero me ocupar 
dos pormenores do encontro, já que ele contou tudo em sua 
biografia. Em todo caso, minha atividade literária foi 
extraordinariamente favorecida por essa amizade e, nesse sentido, 
foi significativa a influência não exclusivamente literária, mas ético-
literária, que a personalidade de seu pai, Elek Benedek, exerceu 
sobre mim. Devo acrescentar que nunca achei algo de positivo em 
Elek Benedek enquanto escritor, nem mesmo naquela época. Mas, 
à sua maneira puritana, ele sempre defendia suas próprias 
verdades, e isso em contradição com um meio social no qual o 
sucesso – alcançado mediante compromissos e até mesmo por 
meio de coisas piores – era, por assim dizer, o único critério de 
valores humanos. Posso afirmar que, nem naquela época nem mais 
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tarde, interessei-me pelo conteúdo dessa verdade. Mas o fato em 
si, o fato de tomar partido, teve como consequência que Elek 
Benedek, como pessoa moral, exercesse sobre mim, em minha 
juventude, uma influência das mais duradouras. Além desses 
impulsos, acontecia de eu ser um leitor assíduo Hét (Semana). É a 
tudo isso que se deve “agradecer” por eu ter começado, naquela 
época, a escrever dramas à Ibsen e Hauptmann. Felizmente não 
sobrou nada deles. Eram, com certeza, terrivelmente ruins. Lá 
pelos dezoito anos queimei todos os meus manuscritos. Dali em 
diante, eu passei a ter um critério secreto para estabelecer as 
fronteiras da literatura, qual seja: era ruim aquilo que eu também 
poderia escrever. A literatura começa onde tenho a impressão de 
não poder escrever a obra em questão. Quando jovem, isso foi 
importante para mim como critério secreto, e o aproveitei à 
medida que escrevi quatro ou cinco dramas muito ruins. Mas teve 
também outra consequência: a atividade de escrever levou-me à 
leitura da crítica alemã daquela época. O estilo impressionista de 
Alfred Kerr me influenciou muito. Por intermédio de relações 
familiares, obtive, quando estava no último ano do colégio, um 
cargo de crítico teatral do Magyar Szalon (Salão Húngaro), um 
jornal de pequeníssima circulação. O fundamental é que o redator 
queria, com isso, assegurar para si entrada para as estreias. Ele ia às 
estreias e me dava a entrada para a segunda apresentação. Eu então 
escrevia todo mês crítica teatral no Magyar Szalon no estilo de 
Alfred Kerr. 

E - Sem assinatura? 

L - Não, essas resenhas eram assinadas. Elas também constam 
na bibliografia de Oltványi. A primeira consequência de minha 
evolução literária foi que, com atrevimento juvenil (eu tinha 
dezoito anos), eu me opus à crítica húngara inteira. Na época 
encenaram Sándor Bródy no Teatro Nacional: o ciclo Idílios do Rei, 
que foi um retumbante fracasso. Sándor Bródy foi chamado de 
traidor da pátria e acusado de distorcer a história húngara. Eu, ao 
contrário, gostei muito das peças e expressei meu entusiasmo, com 
toda sinceridade, em oposição à crítica. Isso fez com que Sándor 
Bródy procurasse entrar em contato comigo por intermédio de um 
conhecido comum. Acho que Bródy ficou desapontado quando 
viu que o único crítico que o havia elogiado era um colegial. 

E* - Ady também defendeu, em Grosswardein, os Idílios do Rei. 

L* - Pode ser, mas na época eu não sabia disso. Em todo caso, 
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naquela época, as críticas de Budapeste foram, em sua maioria, 
negativas. Bródy engoliu seu desapontamento e disse que eu 
deveria me apresentar ao Jövendö (Futuro), um projeto dele na 
ocasião. Apresentei-me ao Jövendö e lá publiquei, também no estilo 
de Alfred Kerr, um artigo sobre Hauptmann e outro sobre 
Hermann Bang. Aqui teve início de fato minha carreira literária, 
logo interrompida, pois me desentendi com Bródy. Eu devia 
escrever para ele um estudo sobre o Leonardo da Vinci de 
Merejkovski, do qual ele era um entusiasta. Eu, ao contrário, 
detestava o livro. Na juventude não se é muito diplomático. Nós 
nos desentendemos e deixei o Jövendö. É bem provável que, se as 
coisas tivessem transcorrido normalmente, nós teríamos nos 
reconciliado, já que Bródy não era rancoroso. Se eu o tivesse 
procurado quatro semanas depois, ele teria me admitido 
novamente. Mas nesse meio tempo deu-se uma reviravolta que 
encerrou todo esse período, dos quinze aos dezoito anos, se é que 
se pode qualificar esse diletantismo infantil de período. Na 
universidade, conheci László Bánóczi e houve novamente uma 
mudança geral, como aquela provocada anteriormente, no plano 
moral, pela personalidade de Elek Benedek. Agora eu era 
influenciado pelo ambiente de Bánóczi. Como explicação, deve ser 
suficiente o fato de que estudei no colégio evangélico, cujo nível 
científico era muito baixo. Eu buscava um caminho próprio, mas 
era péssimo tanto como escritor quanto como crítico: era um 
verdadeiro diletante. Então aprendi, na família Bánóczi, como a 
gente devia se ocupar de modo não mecânico, mas científico e 
sério, da teoria e da história. O pai de László Bánóczi, József 
Bánóczi, era um senhor de grande sensibilidade e resignação, 
nenhum grande talento, mas um homem inteligente que, à maneira 
de Anatole France, tratava todo diletantismo com uma ironia 
epicurista. Ficou claro para mim, de um lado, que toda a minha 
literatura, como já disse, não valia nada e, de outro, que todo 
aquele impressionismo de Kerr era uma bolha de sabão. Após 
nossa discussão, não procurei Bródy principalmente porque havia 
me decidido a estudar. Daquele momento em diante, não escrevi 
nem publiquei nada por cerca de quatro anos. Esse período de 
aprendizagem está relacionado com a fundação da Sociedade Thalia 
por mim, Bánóczi, Marcell Benedek e Sándor Hevesi, a respeito da 
qual não quero entrar em detalhes, já que é conhecida de todos. 
Essa atividade representou um dos elementos essenciais de meu 
aprendizado, pois, se é verdade que nunca me transformei num 
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diretor, no entanto aprendi a ver os textos adquirirem vida no 
palco, o que é uma grande coisa, dramaturgicamente em relação à 
técnica do drama e à forma dramática, e também travei 
conhecimento com o trabalho de ator. Eu tinha um bom 
relacionamento com aqueles jovens atores, por exemplo, Dobi, 
János Doktor, Rózsi Fórgács etc. Toda noite, íamos ao Café 
Baross, onde Pethes sempre se sentava à cabeceira da mesa. Nós o 
chamávamos de príncipe e o considerávamos autoridade máxima 
em todas as questões de teatro. Em suma, começou um amplo 
período de estudos, associado à leitura e assimilação de obras 
teóricas. O resultado foi que, em lugar de uma crítica meramente 
impressionista, emergiu uma crítica fundamentada pela filosofia 
alemã e tendendo para a estética. Naquela época, entre os 
filósofos, estudei Kant e, na filosofia alemã contemporânea, as 
obras de Dilthey e Simmel. 

E - Em seu esboço biográfico também aparece o nome de 
Pethes como alguém que o senhor considerava seu guia. 

L - Bem, guia não é um bom termo. Nós o chamávamos de 
príncipe. Ele tinha um discernimento infalível para todas as coisas 
de teatro. Quando dizia que a mão direita tinha de ser erguida e a 
mão esquerda não podia ser abaixada, com toda certeza estava, 
cem por cento, certo. Havia em nós uma espécie de crença ilusória 
em sua infalibilidade. Admirávamos Pethes sem reservas e o 
reconhecíamos como modelo nos tempos da Thalia. 

E - Os senhores se conheceram na fase de organização da 
Sociedade Thalia? 

L - Pethes, Ódry e outros atores tinham uma relação de 
amizade com Sándor Hevesi. Pedimos a Hevesi que fundasse e 
dirigisse a Thalia. Disso resultou um grupo de frequentadores 
assíduos do Café, no qual coube a Pethes, que nunca representou 
na Thalia, o papel de rei sem coroa. 

E - Ele também auxiliava ativamente a Thalia? 

L - Com conselhos, incondicionalmente. É preciso frisar que 
ele era um ator que sabia o que estava fazendo justamente ao 
acentuar o elemento consciente e vigoroso. Criava-se, por 
conseguinte, uma atmosfera de diálogo em que ele desempenhava 
o papel principal. 

E - Camarada Lukács, que atividade o senhor exerceu na Thalia, 
além da organização? 

L - Excetuando a organização, nenhuma atividade. Nessa breve 
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carreira tive também duas desilusões. Por um lado, ficou claro para 
mim que eu não era nem escritor e nem diretor. Tive consciência 
de que podia compreender muito bem a relação entre ideia e ação 
dramática, mas que não tinha nenhum talento para reconhecer se 
um ator tem de levantar a mão direita ou a esquerda, o que, de 
certo ponto de vista, é de importância decisiva. 

E - E qual era a função de Bánóczi? 

L - Bánóczi era um organizador muito hábil e levou a coisa 
adiante ainda por bastante tempo depois que a Thalia fracassou. 
Nessa época, todos já tínhamos perdido o interesse pelo projeto, 
pois nosso interesse se limitava à literatura e à arte dramática. 
Passávamos o tempo representando Solness, o Construtor, ou a Maria 
Madalena, de Hebbel. Não nos sobrava tempo nem energia para 
qualquer outra coisa. 

E - Marcell Benedek revelou-se talentoso? 

L - Ele era muito bondoso e notável, mas eu diria que não 
possuía talento especial. Era um literato... 

E - Um esteta? 

L - Um esteta. Este é o termo apropriado. 

E - O senhor colaborou para a composição do programa? 

L - Sim. Consegui, por exemplo, que incluíssem a Maria 
Madalena, de Hebbel. 

E - Como tradutor? 

L - Não. 

E - Mas, camarada Lukács, o senhor traduziu O Pato Selvagem? 

L - Esse, eu o traduzi. 

E - E O Pato Selvagem também foi encenado com essa tradução? 

L - Sim, na Thalia. 

E - O senhor traduziu alguma outra coisa? 

L - Não. 

E - E, como escritor, o senhor se limitou aos dramas? 

L - Sim, só aos dramas. Pode ser que tenha havido também 
alguns fragmentos de romance, mas, essencialmente, eram dramas. 

E - Poesia, o senhor nunca...? 

L - Não, poesia, nunca. 

E - No seu esboço biográfico, o senhor menciona, entre os seus 
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amigos de juventude, o nome de Leo Popper. 

L - Leo Popper foi talvez o maior talento que encontrei na vida. 
Possuía um senso infalível para a qualidade. Na maioria dos casos, 
o senso de qualidade está em contradição com o entendimento 
teórico. Existe certa divergência. Mas nele não havia 
absolutamente nenhuma. Por isso, foi um caso todo especial na 
história da crítica. 

E - Ao mencionar, em seu esboço biográfico, sua amizade com 
ele, o senhor diz que pretende voltar ao assunto mais à frente, 
porque essa relação constituiu um momento muito importante em 
seu desenvolvimento. Talvez pudesse entrar nos pormenores dessa 
amizade, quando se conheceram e... 

L - O pai de Leo, David Popper, dava aulas de violoncelo para 
minha irmã, e os Popper frequentavam constantemente nossa casa. 
Nessa época, nasceu entre mim e Leo uma amizade, precisamente 
porque – é preciso dizê-lo assim – eu sentia veneração e respeito 
pelo seu senso de qualidade, que eu tinha muito pouco 
desenvolvido, especialmente naquela época. Desde então, acumulei 
inúmeras experiências, mas foi lá que aprendi que, na arte, o senso 
de qualidade é o que mais importa. 

E - Quando se conheceram? 

L - Na época do curso secundário. 

E - Chegaram a trabalhar juntos em alguma obra? 

L - Não trabalhamos juntos porque eu me ocupava 
principalmente de literatura e ele, de artes plásticas. Já sob a 
influência dele, escrevi sobre determinadas questões das artes 
plásticas. 

E - Ele não traduziu do húngaro para o alemão alguma obra do 
camarada Lukács? 

L - Não, isso não aconteceu. É verdade que ele escrevia melhor 
em alemão do que em húngaro, mas, apesar disso, escrevia 
também artigos em húngaro. 

E - Quem traduziu A Alma e as Formas para o alemão? 

L - Eu mesmo. Eu o escrevi tanto em húngaro quanto em 
alemão. Primeiro escrevi em húngaro e, depois, entre 1910 e 1911, 
fiz a tradução para o alemão. 

E - Em seu esboço biográfico, o senhor menciona que entrou 
em desespero por ter recebido o prêmio Krisztina-Lukács pela 
História da Evolução do Drama Moderno e que foi salvo dessa crise por 
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Leo Popper. Qual foi o motivo dessa crise e quais foram as 
circunstâncias do salvamento? 

L - Eu achava que toda aquela gente não era competente para 
julgar o assunto. Por conseguinte, a atribuição do prêmio a mim 
significava, automaticamente, que devia haver algo ruim no meu 
livro. Procurava o que havia de ruim, sem, no entanto, conseguir 
descobrir, e aqui meu amigo Leo Popper me ajudou... 

E - A ajuda consistiu em dizer ao senhor o que era ruim no 
livro? 

L - Não, ao contrário, disse-me o que era bom nele. 

E - Nesse contexto entra também a intenção de torná-lo 
deputado pelo partido de Tisza. Mas, camarada Lukács, o senhor 
apenas riu dessa proposta. 

L - Quando ganhei o prêmio Krisztina-Lukács, naturalmente 
me tornei, por algum tempo, um homem conhecido. Meu pai, que 
era partidário de Tisza, queria que eu me tornasse deputado por 
aquele partido. Dei risada. 

E - O senhor tinha ambições políticas naquela época? 

L - Eu ambicionava mudar as coisas, isto é, as minhas ambições 
estavam voltadas para a transformação do velho feudalismo 
húngaro. Naturalmente, porém, jamais poderiam se tornar uma 
intenção política concreta, pois na Budapeste de então não havia 
um movimento desse tipo. 

E - A família... 

L - Da família, pelo menos de uma parte dela, eu estava 
totalmente afastado. Por conseguinte, ou não tinha nenhum 
relacionamento com a família ou... Minha mãe era uma mulher 
inteligente e começou a entender a situação. Ela estava muito 
doente, morreu de câncer no seio. Por insistência do pessoal lá de 
casa, escrevi-lhe uma carta. Quando ela a recebeu, disse: “Devo 
estar mesmo muito doente para o doutor Georg me escrever uma 
carta”. 

E - E o que aconteceu mais tarde com seu irmão? 

L - Meu irmão morreu durante o governo fascista. 

E - Em que ele trabalhava? 

L - Ocupava um cargo médio em algum banco e, quando foi 
chamado para trabalhos forçados, era o caso de encarar o chamado 
como aviso para se retirar e sumir, mas disse que não tinha feito 
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nada de errado, que era inocente. Foi para os trabalhos forçados e 
nunca mais voltou. 

E - Como continuou sua atividade literária após a pausa de 
quatro anos? 

L* - Em 1906, voltei a exercer uma atividade pública. O 
episódio mais importante, poder-se-ia dizer também minha terceira 
descoberta literária, coincidiu com o início do Szerda (Quarta-feira). 
Apresentei a Ignotus um pequeno artigo. Ele gostou muito do que 
escrevi. Levou o artigo imediatamente ao Szerda, onde foi 
publicado. Combinamos com Ignotus que eu enviaria de Berlim 
reportagens sobre teatro, pois me preparava para ir a Berlim no 
inverno. As reportagens deram em nada porque nesse meio tempo 
o Szerda faliu. Apesar disso, é interessante contar a minha primeira 
conversa com Ignotus, pois, como já disse, ele me recebeu 
muitíssimo bem e elogiou muito meu artigo. Mas, no fim de nossa 
conversa, disse, repentinamente sério: “Veja, meu jovem, eu o 
considero talentoso. Quero lhe dizer uma coisa que lhe pode ser 
útil por toda sua vida. O seu artigo é muitíssimo inteligente, 
muitíssimo espirituoso e, como pode ver, nós o publicaremos. Mas 
note que sobre tudo o que você escreveu, também poderia ter sido 
escrito exatamente o contrário”. Com essa sabedoria prática, 
Ignotus se despediu de mim. É claro que, desse modo, eu também 
não poderia manter um contato mais estreito com meu terceiro 
descobridor. Devo acrescentar – é interessante – que Ignotus, de 
certo modo, sempre esteve comigo e só pude escrever 
continuadamente no Nyugat (Ocidente) porque ele me defendeu 
contra Osvát. Não creio que, sem Ignotus, eu teria aparecido no 
Nyugat e teria podido publicar, nem mesmo aproximadamente, 
com a mesma frequência com que publiquei. Como jovem, não 
sentia nenhuma gratidão. É verdade que tirei proveito do 
reconhecimento de Ignotus, mas eu não dava nada pelo seu 
impressionismo. A polêmica contra o impressionismo no meu 
artigo Az utak elváltak (Os Caminhos se Dividiram), que escrevi 
após a exposição de Kernstok, era dirigido principalmente contra 
Ignotus, evidentemente sem mencionar seu nome. Seguindo essa 
linha, cheguei – assim se poderia dizer – ao limiar da literatura. 

E - No esboço biográfico aparece o nome de Irma Seidler. O 
senhor dedicou a ela A Alma e as Formas. 

L - Irma Seidler pertencia ao círculo familiar dos Polányi, e tive 
com ela um encontro muito significativo em 1907. Que se chame a 
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isso amor ou não é um problema posterior. Mas ela exerceu 
enorme influência no meu desenvolvimento entre 1907 e 1911. 
Em 1911, suicidou-se. Em seguida, foi publicado meu estudo Sobre 
a Pobreza de Espírito, que é a descrição da sua morte e a expressão 
de meu sentimento de culpa. 

E - Onde o senhor fez os seus estudos universitários? 

L - Primeiro, cursei a Faculdade de Filosofia de Budapeste. Em 
uma ocasião, fiquei um semestre em Berlim e, em outra vez, um 
período menor. Mas, antes de 1911, nunca fiquei por muito tempo 
no exterior.  

E - Quando o senhor foi pela primeira vez ao exterior, ligou-se 
logo ao círculo de Weber? 

L - Eu queria me tornar um historiador da literatura alemã. Fui 
para o exterior acreditando ingenuamente que os historiadores da 
literatura realmente movessem as coisas. Gostaria de contar um 
episódio a esse respeito, pois foi, por assim dizer, de importância 
decisiva para a minha vida. Discutia-se, naquele momento, a cor 
dos olhos da Lotte no Werther, que, no Werther, a Lotte tinha olhos 
azuis, mas, na realidade, seus olhos eram pretos. Alguém havia 
escrito um longo ensaio sobre o assunto. Vi nisso a encarnação 
daquilo que Hatvany chama de ciência do que não merece ser sabido. 

E - Isso provocou no senhor, evidentemente, uma grande 
desilusão. 

L - A desilusão não foi tão grande, porque já fazia tempo que 
eu tinha passado pelos primeiros degraus da desilusão. Na verdade, 
isso encerrou uma evolução, no curso da qual me afastei da 
história da literatura. 

E - E então começou uma nova orientação... 

L - ... rumo à filosofia. Naquela época começou a influência de 
Simmel e, mais tarde, de Weber. 

E - Como o senhor resumiria o aspecto positivo dessa 
influência? 

L - Em síntese, diria que Simmel trouxe à baila o caráter social 
da arte, transmitindo-me um ponto de vista sobre cuja base tratei 
da literatura, indo muito além de Simmel. A verdadeira filosofia do 
meu livro sobre o drama é a filosofia de Simmel. 

E - E o essencial da influência de Weber? 

L - A influência de Weber veio depois e foi mais profunda. 
Simmel tinha aspectos frívolos. Weber, ao contrário, queria criar 
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uma teoria global da literatura, sem os aspectos frívolos de Simmel. 
Talvez deva mencionar – já que isso contribuiu para o meu bom 
relacionamento com Weber – que uma vez eu lhe disse que, 
segundo Kant, o juízo estético é a essência do estético. Eu achava 
que o juízo estético não era prioritário, mas que o primordial é o 
ser. “Existem obras de arte. Como elas são possíveis?” Coloquei 
esta questão a Max Weber e ela o impressionou muito. Este é o 
problema de fundo do meu fragmento sobre estética de 
Heidelberg. 

E - Avaliando Simmel e Weber, o senhor assumiu mais tarde, 
principalmente na época da Destruição da Razão, inequivocamente, 
um ponto de vista negativo. 

L - Só que minha atitude em relação a Weber, do ponto de vista 
moral, foi sempre positiva, ao passo que criticava certa frivolidade 
em Simmel e, por isso, nós nos afastamos. Mas, com Weber, esse 
distanciamento não ocorreu. 

E - Foi nessa época que começou sua amizade com Bloch? 

L - Foi. 

E - Em Heidelberg, o senhor também conheceu Lask. Foi uma 
amizade íntima? 

L - Foi uma bela amizade. Mas não se pode dizer que Lask 
tenha influenciado meu desenvolvimento. Bloch exerceu uma 
enorme influência sobre mim, pois, com seu exemplo, convenceu-
me de que é possível fazer filosofia à maneira tradicional. Até 
então, eu estava perdido em meio ao neokantismo do meu tempo 
e então encontrei em Bloch o fenômeno de alguém que filosofava 
como se toda a filosofia atual não existisse, que era possível 
filosofar como Aristóteles ou Hegel. 

E - Por que Bloch visitou Budapeste? 

L - Bloch era aluno de Simmel e havia conhecido Emma Ritoók 
na casa dele. Por intermédio dela, encontrei-me com Bloch. Entre 
parênteses – talvez isso seja interessante como anedota – a 
primeira impressão que Bloch teve de mim foi péssima. Disse que 
eu era um esteta e não uma pessoa séria etc. Emma Ritoók me 
contou o que ele pensava de mim, e eu obviamente respondi: 
“Não é traço psicológico determinante de um grande e importante 
filósofo que ele também tenha de ser um bom conhecedor de 
homens”. Minha reação ao seu juízo impressionou muito a Bloch. 
Dali em diante, passou a existir entre nós uma amizade íntima. 
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E - Até quando durou essa amizade? 

L - Enquanto Bloch permaneceu em Heidelberg. Digamos de 
1909 a 19111. Depois nos separamos, porque ele se refugiou na 
Suíça para escapar da guerra, ao passo que eu fiquei na Hungria. 

E - Nesse período, o senhor já havia estabelecido as bases de 
sua carreira como escritor na Hungria. 

L* - Minha verdadeira estreia literária começa, em parte, com o 
surgimento do livro sobre o drama e, em parte, com a colaboração 
na Nyugat (Ocidente). A esse respeito, preciso acrescentar uma 
coisa muito importante que na época, na verdade, não compreendi 
e cuja influência decisiva sobre toda a minha formação literária, e 
até mesmo sobre meu desenvolvimento para além da literatura, só 
agora vejo com clareza. Estávamos no ano de 1906, quando foram 
publicados os Uj Versek (volume de poesia, Novos Poemas). Os 
Novos Poemas [de Endre Ady] exerceram sobre mim uma influência 
absolutamente revolucionária e, grosso modo, eram a primeira 
obra de literatura húngara com a qual me sentia em casa e que 
considerei como parte de mim. Minha opinião atual sobre a velha 
literatura húngara é outra questão. É o resultado de longas 
experiências. Naquela época, confesso, não tinha uma relação 
íntima com a literatura clássica húngara. Influências formativas, 
recebi-as somente da literatura universal, em primeiro lugar da 
filosofia alemã. A influência da filosofia alemã perdurou por toda a 
minha vida. E, no fundo, tal influência não foi, é claro, modificada 
em nada nem mesmo pela experiência chocante que tive com Ady. 
Essa experiência não suprimiu a influência da filosofia alemã e 
também não me reconduziu à Hungria. Poder-se-ia dizer que, para 
mim, naquela época, a Hungria era os poemas de Ady. Mas algo 
havia acontecido, cuja importância só compreendi mais tarde, ou 
seja, que no desenvolvimento alemão, não apenas em Kant, que eu 
já conhecia na época, mas também em Hegel (três ou quatro anos 
mais tarde, passei às apalpadelas de Kant para Hegel), bem como 
naqueles alemães modernos que eu lia, ocultava-se uma boa porção 
de concepção conservadora do mundo. Sei que podem me culpar 
de anacronismo ao citar um poema posterior de Ady, mas nele está 
presente, desde o início, aquele estado de ânimo do “Não me 

                                                 
1 Lukács engana-se. O correto é: de 1910 a 1914. 
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deixo comandar” e “Ugocsa non coronat”2 que, para mim, foi sempre 
a música de acompanhamento da Fenomenologia e da Lógica de 
Hegel. Nasceu, assim, uma mistura que não existia na literatura da 
época, ou seja, que alguém, hegeliano e representante da ciência do 
espírito, assumisse, ao mesmo tempo, uma posição de esquerda e, 
mesmo dentro de certos limites, revolucionária. Não estou falando 
do imenso efeito poético e literário que daí adveio. Mas preciso, 
em todo caso, afirmar que o encontro com os poemas de Ady, 
mesmo independentemente de suas relações literárias, foi uma das 
experiências mais decisivas na minha vida. Não foi uma descoberta 
casual, como ocorre frequentemente quando se é jovem; ao 
contrário – talvez nem precise mencioná-lo –, eu me mantive fiel à 
obra de Ady por toda a minha vida. Não se trata de uma projeção, 
pois fui o primeiro a escrever, três ou quatro anos depois, a 
respeito da relação pessoal de Ady com a revolução, que ele foi um 
revolucionário que considerava a revolução necessária para sua 
própria realização pessoal. Datando hoje essa confusa primeira 
impressão do ano de 1906, provavelmente não cometo um grave 
anacronismo. No entanto, preciso salientar, é claro, que, naquela 
época, eu não tinha a mínima ideia de sua importância. Apenas 
senti, pelos poemas de Ady, um entusiasmo sem reservas. Como 
disse, meu período literário, na verdade, começou nessa época. 
Entre 1906 e 1907, eu estava em Berlim, onde escrevi a primeira 
versão do meu livro sobre o drama, que apresentei à Sociedade 
Kisfaludy e pelo qual recebi o prêmio Krisztina-Lukács. Também 
em 1907, entreguei à Nyugat (Ocidente) meu artigo sobre Novalis, 
que, se não me engano, foi publicado no início de 1908. Não 
pretendo falar sobre os detalhes da minha estreia literária, já que os 
livros são conhecidos. Gostaria apenas de delinear a posição 
ocupada subjetivamente por mim na vida literária e artística da 
Hungria daquela época, pois não há escritos confiáveis a esse 
respeito. Devo começar com certa reserva, pois, se eu quiser partir 
das relações pessoais, fica evidente que naquele momento, em que 
isso teria sido de extrema importância para mim, não houve 
relacionamentos pessoais. Penso aqui em Ady. Encontrei-o uma 
única vez na vida, mas não me lembro bem quando. Só tenho 
certeza de que foi depois do outono de 1908, pois naquela época 

                                                 
2 “Ugocsa non coronat:”: Ugocsa, o menor komitat, tem também o direito de 
protestar contra a coroação do rei Habsburgo. (Komitat: distrito húngaro, 
governado por uma junta até 1949). 
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foi publicada minha crítica no Holnap (Amanhã; Antologia), em 
que escrevi pela primeira vez a seu respeito. Sem, portanto, querer 
estabelecer uma data precisa, diria que esse encontro foi no 
inverno de 1908 ou na primavera de 1909 e se deu por intermédio 
de um amigo íntimo, o pintor Dezsó Czigány, que também havia 
pintado um retrato de Ady e tinha um relacionamento muito bom 
com ele. Levou-me uma vez ao restaurante Háron Holló (Aos Três 
Corvos). Devo dizer que do nosso encontro não resultou 
absolutamente nada. Foi numa noite em que o Háron Holló estava 
repleto de amigos de Ady, que faziam parte da gentry [pequena 
nobreza], e eu não consegui me inserir de jeito nenhum na 
conversa. Quero acrescentar – pois de um outro ponto de vista 
isso é muito importante – que isso, entretanto, não significou para 
mim nenhuma desilusão. Em relação a homens importantes, 
sempre defendi o ponto de vista da Philine de Goethe: “E se eu 
gosto de você, o que lhe importa?” Portanto, não é nenhum acaso 
eu não ter tido nenhum relacionamento com Bartók, outro dentre 
meus contemporâneos importantes. Neste caso, as circunstâncias 
teriam sido muito mais favoráveis, pois Bartók lecionava teoria da 
música para minha irmã, que era violoncelista, na Academia de 
Música. Aliás, Bartók tinha contato constante com nossa família. 
Por exemplo, depois de 1919, ele morou na vila de meu pai em 
Blocksberg. Mas como naquela época eu não estava em condições 
de exprimir minha relação com a música, mantive-me 
extremamente reservado em relação a Bartók. Só viemos a nos 
relacionar durante a ditadura, quando Bartók, Kodály e Dohnányi 
formaram o diretório musical. Naquela época, sendo eu comissário 
do povo, tinha contatos frequentes com eles, mas isso não 
significa, é claro, um relacionamento pessoal. Só estou dizendo 
isso para que fique claro que essas coisas, afinal, não são decisivas. 
Devo ressaltar, entretanto, que também com Ervin Szabó, que era 
a terceira pessoa que eu mais admirava em Budapeste, só tive um 
contato superficial. É verdade que essa distância não era tão 
grande quanto no caso de Bartók e Ady, mas, mesmo assim, esse 
relacionamento era também bastante superficial, apesar de Ervin 
Szabó ser, dentre os pensadores húngaros de então, o único ao 
qual eu deva seriamente ser grato. Já que estamos falando disso, 
quero mencionar rapidamente que foi por intermédio dele que 
conheci o sindicalismo francês, que, na época, era o único 
movimento socialista de oposição que eu levava a sério. Quero 
apenas acrescentar, para que não se tenha uma imagem falsa de 



 

59 

 

mim, que ficaria ainda mais desfigurada se eu caracterizasse meu 
relacionamento pessoal com o Nyugat (Ocidente), que eu não era, 
absolutamente, um recluso lobo solitário. Tinha, por exemplo – o 
que é muito peculiar –, um relacionamento bom e afetuoso com os 
artistas plásticos da época. Nunca fui um profundo conhecedor de 
artes plásticas, apenas escrevi alguns artigos a respeito do assunto. 
Já muito cedo, escrevi no Huszadik Század (Século Vinte) um 
artigo sobre Gauguin e, sobre a exposição dos Nyolcak (Oito), um 
artigo que trata de Kernstok e dos outros. Entretanto, independen-
temente disso, além de Dezsö Czigány, desde a minha mocidade, 
uma amizade afetuosa me unia também a Márk Vedres, apesar de 
ser muito mais velho que eu. Além disso, tinha bons contatos com 
a geração mais velha, com Károly Ferenczy, Adolf Fényes, József 
Rippl-Rónai, depois com Márffy, Tihanyi, mais tarde com Nemes-
Lampért, Beni Ferenczy, Noemi Ferenczy. Em suma, mantinha 
um relacionamento constante com um círculo relativamente 
grande no âmbito das artes plásticas. Por outro lado, não tinha 
nenhum relacionamento pessoal nem com os círculos dirigentes do 
Huszadik Század nem com os do Nyugat. Com relação a Osvát, 
poderia dizer: “Amor à primeira vista e antipatia à primeira vista”. 
Não nos suportávamos desde o primeiro instante. Ele achava, e o 
dizia abertamente, que eu era um péssimo escritor. Nesse ponto 
concordava com János Horváth. E esta era uma opinião muito 
difundida. Eu também não me defendia. Hoje acho extremamente 
afetado o estilo de A Alma e as Formas e, com meus critérios 
posteriores, também não posso aceitá-lo. Isso não significa, no 
entanto, que eu daria razão a Osvát nesta questão, pois o que para 
ele era um bom trabalho, para mim não o era. Mas deixemos essa 
exposição irracional de lado! Logo percebi por que não gostava de 
Osvát. Na crítica literária húngara, havia determinado tipo que, 
antes de Osvát, tinha sido representado por Zoltán Ambrus e, até 
certo ponto, por Jeno Péterfy. Eles absorviam as mais novas 
correntes ocidentais, em especial as que vinham de Paris (no caso 
de Ambrus isso era especialmente evidente), de forma 
extremamente progressista e traduziam-nas para o conserva-
dorismo húngaro que, até Ferenc Herczeg e Ferenc Moinar, era 
indulgente ao máximo em relação a toda tendência deplorável. Eu 
desprezava profundamente esse conservadorismo aristocrático e o 
desprezava também em Osvát. E vi que tinha razão, por ocasião 
do meu regresso à Hungria após 1945, quando as críticas 
completas de Osvát foram publicadas. Entre elas há, na verdade, 
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somente uma crítica bastante severa, aquela contra Ibsen. Ao 
mesmo tempo, porém, estão repletas de elogios aos piores 
escritores, a começar por Ferenc Herczeg até István Szomaházy. 
Sei que isso contradiz a lenda de Osvát, mas, felizmente, 
dispomos, neste caso, de um texto impresso e a posteridade pode 
estudar o gênio crítico de Osvát com o auxílio desse volume. 

E* - Camarada Lukács, o senhor contou uma vez uma história, 
quando Osvát disse que Hegel... 

L* - É, por causa dos meus artigos fui ao que é hoje o Hotel 
Duna, mas, na época, chamava-se Café Bristol. Osvát passava as 
manhãs lá. E quando eu vinha da biblioteca da universidade com 
os livros debaixo do braço – naquela época as pastas não estavam 
na moda –, Osvát olhou, como sempre, o que eu estava lendo. 
Fazia isso com todo mundo. Por coincidência, tinha comigo alguns 
volumes de Hegel. “Hegel é um mau escritor”, disse e fechou o 
livro. O nosso grande criador de lendas, Oszkár Géllert, espalhou 
que Osvát, naquela época, já havia lhe contado essa história e 
acrescentado que Hegel era um mau escritor e Engels, um bom 
escritor. Aqui se pode ver como é preciso estar atento à criação de 
lendas. É impossível que Osvát tenha contado à tarde a Géllert o 
que conversou comigo de manhã no Bristol. Além disso, no Nyugat 
(Ocidente), eu era um escritor muito pouco importante. Essa 
anedota é uma projeção injustificada da minha posição literária 
atual para 1909. Por outro lado, também não é verdade que Osvát 
considerasse Engels um bom escritor. Osvát nunca leu em sua vida 
uma única linha sequer de Engels. Oszkar Géllert cria uma lenda 
para transformar Osvát num marxista pré-bolchevique. De tudo 
isso, evidentemente, nenhuma palavra é verdadeira. É significativo 
que, no meu relacionamento com os colaboradores do Nyugat 
naquela época, eu conhecesse Osvát, Fenyö e Ignotus das 
conversas de redação. Todavia, nunca encontrei nem conheci, por 
exemplo, Schopflin; nunca encontrei Zsigmond Móricz, apesar de 
até ter escrito a respeito de seu primeiro livro. Não conhecia 
Kosztolányi pessoalmente, a respeito do qual eu também havia 
escrito, não conhecia Karinthy, não conhecia Gyula Krudy, em 
suma, nunca cheguei a me encontrar com o núcleo central do 
Nyugat. Repito, a causa disso não foi minha reserva pessoal. Por 
isso, mencionei anteriormente os meus conhecidos dentre os 
artistas plásticos, com os quais nada tinha do ponto de vista 
organizativo, mas os encontrava regularmente no Café Japan e em 
outros locais semelhantes. Às reuniões do círculo do Nyugat, 
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entretanto, eu nunca ia. Meu primeiro encontro com Mihály Babits 
também aconteceu bem tarde, em 1916. Ervin Szabó havia 
convidado Babits, Béla Balázs, Andor Gábor e a mim para uma 
reunião na qual discutimos como mobilizar os escritores contra a 
guerra. Não muito depois, em 1916 ou no início de 1917, 
jantávamos os três, por intermédio de Karl Mannheim, com 
Babits, e depois fui passear um pouco com ele, mas não houve 
qualquer contato mais estreito. De todo o círculo do Nyugat eu só 
tive contato pessoal com Margit Kaffka, Anna Lesznai e Béla 
Balázs. Não posso dizer muito sobre Margit Kaffka. Tínhamos um 
relacionamento bom, mas não muito estreito. Não sei se o senhor 
soube que ela tinha vindo para Budapeste como professora e só 
mais tarde é que conseguiu se livrar desse trabalho. E nesse caso 
também meu pai desempenhou um papel importante graças à sua 
posição no conselho da cidade. Acho que ajudamos Kaffka a vir 
para Budapeste, e, quando ela esteve em Berlim, foi me visitar. 
Portanto, nosso relacionamento era bastante cordial. A Anna 
Lesznai ligou-me uma amizade verdadeira que durou a vida toda. 
Acho que o senhor sabe que nós nos encontramos várias vezes em 
1965 e em 1966, quando ela esteve em Budapeste. E fico 
realmente muito feliz por ter visto nascer o seu romance. Quando 
ela era jovem, só se ouvia falar de seus poemas. Também fico feliz 
porque pude dizer a Anna Lesznai como acho excelente seu 
romance. Disse-lhe que o primeiro volume, em minha opinião, é 
uma obra-prima, e o segundo, um bom romance. Repito, é uma 
grande alegria para mim que essa amizade tenha durado a vida 
toda. 



 

62 

 

[
D
i
g
i



 

63 

 

II - GUERRA, REVOLUÇÃO 

E - Vamos a 1914, ao início da guerra. 

L - Em relação à guerra, realmente não posso dizer nada, a não 
ser que, desde o primeiro instante, fui contrário a ela. E mesmo no 
meu círculo de conhecidos era muito impaciente com aqueles que 
tendiam a tomar partido pela guerra. Fui impaciente até mesmo 
naqueles casos em que não se tratava diretamente de tomar partido 
a favor da guerra, como, por exemplo, no caso “Parta e sofra 
também!”, de Béla Balázs. Não publicamente, mas em particular, 
eu lhe disse, sem meias palavras, a minha opinião e desaprovei, em 
especial, o final do livro. Há nele uma conversa entre Balázs e 
Anna Lesznai, em que ele enaltece sem reservas a monarquia 
austro-húngara como uma espécie de Suíça das nacionalidades, o 
que achei uma bajulação tola, porque, nessa questão, eu tinha a 
pior opinião da situação na minha pátria. Em relação à guerra, só 
posso dizer, portanto, que era um antibelicista ferrenho. Não sei se 
já disse, se ainda não contei, vou contar agora. O meu ponto de 
vista na época era mais ou menos o seguinte: “Os exércitos alemão 
e austríaco talvez derrotem os russos, e aí os Romanoff cairão. 
Tudo bem. Também pode ser que os exércitos alemão e austríaco 
sejam derrotados pelo exército anglo-francês e que os Habsburgos 
e os Hohenzollern caiam. Tudo bem também. Mas, então, quem 
nos protegeria das democracias ocidentais?” Esta era a questão que 
se colocava. E aqui o senhor pode ver que minha oposição ao 
positivismo também tinha motivos políticos: por mais que eu 
condenasse a situação húngara, não estava preparado em absoluto 
para aceitar o parlamentarismo inglês como solução ideal. Mas, 
naquela época, eu não via nada que se pudesse pôr no lugar do que 
havia. E é desse ponto de vista que a revolução de 1917 foi uma 
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experiência tão significativa, pois lá de repente aparecia no 
horizonte que as coisas também poderiam ser diferentes. Qualquer 
que fosse a atitude que se tivesse em relação a esse “diferente”, 
esse “diferente” modificou a vida de todos nós, a vida de uma 
parte considerável da minha geração. 

E - Uma vez o senhor mencionou, a propósito da atitude em 
relação à guerra, uma carta de Simmel... 

L - A carta de Simmel só é interessante à medida que suspeito 
muito que as pessoas modifiquem seu passado de acordo com seus 
desejos. Assim, pois, perguntei-me, com certa desconfiança, ou 
melhor, com uma dúvida crítica, se era verdade que me opus à 
guerra desde o primeiro dia. E então me ocorreu imediatamente 
que, certa vez – só não poderia precisar a data –, tive uma 
conversa com Marianne Weber, mulher de Max Weber, em que ela 
elogiava o valor moral dos atos heróicos, ao que lhe respondi que, 
quanto melhores fossem os atos heróicos, pior seria. Agora recebi, 
por acaso, um livro em homenagem a Simmel. Nele foram 
incluídas algumas de suas cartas, entre as quais uma a Marianne, de 
agosto de 1914, em que ele escreve que, se Lukács não estava em 
condições de compreender a grandeza dessa guerra, não havia 
nada a fazer, só se poderia entender essa guerra intuitivamente, e 
nesse caso não fazia sentido falar com ele a respeito. Isso prova 
que nossa conversa pode ter ocorrido no início de agosto. 
Marianne contou-a a Simmel e essa foi a resposta dele. Isso 
confirma que me recordo corretamente, já em agosto eu me 
opunha à guerra. É preciso tomar muito cuidado, pois o senhor 
sabe, há pouco tempo houve aquele infortúnio com o pobre Déry 
no caso Rajk, porque ele esqueceu que havia escrito um artigo há 
muito tempo atrás...3 

E - Simmel tem razão quando diz que só se pode compreender 
intuitivamente a grandeza da guerra... 

L - Nisso ele tem razão, mas o assunto só me interessa à 
medida que apresenta uma prova objetiva de que aquela conversa 
aconteceu nos primeiros dias da guerra. 

E - Camarada Lukács, na época o senhor estava em Berlim? 

L - Não, eu estava em Heidelberg. Em 1912, fui para 
Heidelberg e pode-se dizer que fiquei lá até o fim da guerra, até 

                                                 
3 Tibor Déry esqueceu no seu escrito comemorativo do caso Rajk que ele 
próprio também havia escrito em 1949 um artigo contra Rajk. 



 

65 

 

que voltei para Budapeste. 

E - Quando? 

L - Quando? No outono de 1917, fui para Budapeste; no verão 
de 1918, estava de novo em Heidelberg; em agosto de 1918, voltei 
para Budapeste com a ideia de regressar a Heidelberg na primavera 
seguinte, mas isso evidentemente não aconteceu. 

E - Como o senhor conseguiu evitar o serviço militar? 

L - Isso também está ligado ao fato de que o filho de um 
diretor de banco não precisava servir o exército se não quisesse. É 
claro que fomos mandados para o quartel. Lá me disseram 
imediatamente que eu passaria por uma junta médica. E o exame 
médico constatou que eu sofria de uma grave neurastenia. 

E - Mas durante sua vida o senhor não sofreu dessa doença. 

L - Fui declarado como portador de neurastenia grave. Devo 
acrescentar que foi diagnosticada por Korányi. A corrupção 
húngara deve ser considerada muito mais ampla e séria do que se 
costumava pensar, pois Korányi não era uma pessoa acessível a 
todos, mas foi acessível a meu pai e, por conseguinte, durante a 
guerra, fui para o serviço auxiliar. 

E - Até o fim da guerra? 

L - Não. Só até – preciso contar este episódio, porque é muito 
divertido, inclusive por causa das pessoas envolvidas – meu antigo 
colega de escola e, mais tarde, ministro do Interior, Ivan 
Rakovszky, procurar meu pai. Ele o fez porque queria entrar para 
o conselho diretor de um banco de crédito, e a conversa se deu 
naturalmente por intermédio de tio Josi. E, é claro, também veio a 
pergunta sobre o que Georg estava fazendo. Meu pai então lhe 
falou do seu desgosto, que eu estava no serviço auxiliar em 
Budapeste e não me sentia nada bem. Então Rakovszky disse para 
tio Josi ficar atento, nada iria acontecer, que ele devia dizer ao 
Georg para procurá-lo no parlamento e lá eles conversariam sobre 
o caso. E, realmente, conversamos sobre o meu caso. Quatro 
semanas depois estava livre e nunca mais tive nada a ver com o 
exército. Rakovszky, por sua vez, obteve uma colocação no banco 
de crédito. 

E - Isso é o que se chama de final feliz. 

L - Quando consideramos o meu desenvolvimento na 
juventude, não podemos deixar esse momento de lado. O fato de 
ser filho do diretor de um banco de crédito não exerceu nenhuma 
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influência literária, mas foi muito importante em minha vida. 
Quem sabe em qual campo russo eu teria morrido se essa relação 
não existisse? 

E - E como é que, em Heidelberg, o senhor conseguiu manter-
se distante da guerra? No seu fragmento biográfico lê-se: 
“Heidelberg: ajuda de Jaspers (muito contrária à sua própria 
posição)...” 

L - Jaspers me forneceu um atestado médico. Como ele era a 
favor da guerra, isso contrariava sua convicção. 

B - Por que ele o forneceu? Os senhores eram amigos? 

L - Havia entre nós certa amizade e acho que devo sua ajuda a 
uma resposta espirituosa, e essa resposta também se confirmou 
mais tarde. Ele havia me perguntado se eu tinha me afastado por 
temer pela minha vida, e eu lhe disse: “Veja, se eu for convocado 
no fim da guerra, não lhe pedirei um atestado médico”. Isso 
evidentemente o influenciou. 

E - Ele também não prestou o serviço militar, ou prestou? 

L - Era um homem doente. Não foi convocado. 

E - Quando o senhor fala dos anos de guerra, também aparece 
o nome de sua primeira mulher, Jelena Grabenko. 

L - Ela era russa e na Rússia fez parte do movimento social-
revolucionário, do qual, porém, havia se distanciado fazia bastante 
tempo. Durante a guerra, vivemos – são assuntos pessoais que não 
têm maior interesse – separados, quer dizer, ela morava com seu 
namorado e, como era russa e não tinha rendimentos, eu a 
sustentava. Em 1918, ela se separou do namorado, não sei por que 
motivo, e veio para Budapeste. Mas então nosso casamento já 
tinha acabado há muito tempo. 

E - Onde ela morou durante a guerra? 

L - Jelena Grabenko? No começo, em Heidelberg, e, depois, na 
Baviera. 

E - Na literatura húngara, ela é citada por vários autores. Por 
exemplo, por Béni Ferenczi ou no romance de Sinkó... 

L - Era uma pessoa inteligentíssima, sem dizer que também era 
uma pintora talentosa. Quando veio para Budapeste e viu Kun, 
teve a impressão de que ele se parecia com Vautrin. Acho essa 
observação muitíssimo espirituosa e pertinente. Concordei com ela 
na época. Por esta observação já se pode concluir que ela deve ter 
sido uma pessoa muito sagaz. Em Budapeste, fez amizade com a 
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geração jovem, com o círculo de Beni Ferenczi, com Révai, Sinkó 
etc. Lá, vivia na Casa do Soviete e eles se reuniam para o almoço, o 
jantar e também em outras ocasiões. Ela fazia parte desse círculo, 
sem, contudo, ter entrado para o Partido Comunista. E isso 
prosseguiu em Viena, onde ela continuou, por exemplo, mantendo 
um bom relacionamento com Révai. 

E - Ela também emigrou? 

L - Também. 

E - Os senhores se conheceram em Heidelberg? 

L - Não. Num balneário italiano. Era amiga dos Bálazs desde 
Paris. Foi visitar os Bálasz e nos conhecemos lá. 

E - Como o senhor avalia sua principal obra do período de 
guerra, A Teoria do Romance? 

L - Como Fichte, A Teoria do Romance qualifica toda aquela era 
como época da pecaminosidade consumada. Uma particularidade 
deste livro sobre o romance é que, metodologicamente, é um livro 
de história do espírito. Mas acho que é o único livro de história do 
espírito que não é de direita. Do ponto de vista moral, considero 
toda aquela época condenável e, na minha concepção, a arte é boa 
quando se opõe a esse decurso. Nesse sentido, o realismo russo foi 
significativo para o meu desenvolvimento, pois Tolstoi e 
Dostoievski nos ensinaram como na literatura se pode condenar 
em bloco todo um sistema. Neles, não se trata de que o 
capitalismo tenha este ou aquele defeito, mas, de acordo com 
Tolstoi e Dostoievski, todo o sistema, tal como é, é desumano. 

E - É a esta descoberta que se deve o fato de o camarada 
Lukács não ter esperado qualquer melhora nem mesmo com a 
vitória dos ingleses? 

L - Veja, sempre fui cético em relação à democracia burguesa. 
Anatole France diz em algum lugar algo como: é proibido tanto ao 
rico quanto ao pobre dormir debaixo da ponte. Sempre fui contra 
esta ideia de igualdade. Mas isso não significava, é claro, uma 
posição política concreta. Naquela época, eu aprendi que essa 
hostilidade também podia assumir uma forma política concreta, 
quando o gesto de Liebknecht4 tornou isto evidente na Alemanha. 

E - Naquela época deve ter sido uma grande novidade o senhor 
ter relacionado a forma do romance com a história. 

                                                 
4 Karl Liebknecht foi o único parlamentar alemão a votar contra a guerra 
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L - Há no livro certas observações corretas. No conjunto, 
porém, o livro se baseia em uma concepção falsa que vê em 
Tolstoi e Dostoievski o ápice do romance revolucionário na 
literatura universal, o que é falso. Em todo caso, essa obra delineia 
– é claro que ainda dentro dos limites da literatura burguesa – a 
Teoria do Romance revolucionário. Naquela época, não havia 
qualquer coisa no gênero. Havia uma concepção do romance 
inspirada na ciência do espírito, conservadora tanto artística 
quanto ideologicamente. Minha Teoria do Romance não era 
revolucionária no sentido do revolucionarismo socialista. No 
entanto, comparada à ciência literária e à teoria do romance da 
época, era revolucionária. No fim das contas, A Teoria do Romance 
não é nada além da continuação do artigo sobre Ady, uma 
generalização internacional no plano dos gêneros e dos temas. 

E - Camarada Lukács, a influência atual da Teoria do Romance o 
deprime ou agrada? Estou perguntando, porque o senhor já disse 
em outro lugar que não considera A Teoria do Romance parte da sua 
obra. 

L - É uma questão muito complicada, pois hoje também 
vivemos numa época de transição e um produto intermediário 
como A Teoria do Romance deve ser avaliado como tal. 

E - Tenho a sensação de que dizer que se trata de uma coisa 
transitória resolve apenas em parte a questão. Quando uma obra 
como A Teoria do Romance sobrevive e exerce influência por mais de 
cinquenta anos, é evidente que nela não foram realizados somente 
valores transitórios. 

L - Veja, a época da pecaminosidade consumada de Fichte 
significa que a Europa havia decaído, daquela pseudossolidez em 
que as pessoas viviam, até 1914, ao nível em que se encontra hoje. 
Por conseguinte, essa época da pecaminosidade total corresponde 
plenamente, em sentido negativo, à verdade. O que lhe falta é o 
que Lenin desenvolveu a partir disso, isto é, que toda a sociedade 
deve ser radicalmente transformada. 

E - Em todo caso, é interessante que o senhor tenha escrito o 
livro em 1914, mas só pôde publicá-lo depois da guerra... 

L - Não é bem assim. A Teoria do Romance foi publicada durante 
a guerra na Zeitschrift für Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 
(Revista de Estética e de História Geral da Arte). Em forma de 
livro, só foi publicada depois da guerra. 

E - Quando o senhor já não pensava mais da mesma forma. 
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L - Nessa época, a unidade do sentimento superava a unidade 
das convicções. 

E- O senhor nem pensou na publicação do manuscrito de 
Heidelberg, na publicação do fragmento sobre estética? 

L - Não. 

E - Esse trabalho permaneceu fragmentário? 

L - Permaneceu totalmente fragmentário. Um capítulo dele foi 
publicado na Zeitschrift für Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft ou 
na Logos, não sei mais em qual delas. Mas logo abandonei a Estética 
de Heidelberg, pois, em 1917, comecei a me interessar por problemas 
éticos e não dei mais importância a essas questões de estética. 

E - O capítulo publicado também não está na edição de suas 
obras completas que serão publicadas em breve? 

L - Está nas Jugendwerken (Obras da Juventude). Quer dizer, um 
capítulo. 

E - O manuscrito inteiro não existe mais? 

L - Uma parte dele existe, mas não sei onde, nem com quem5. 

E - No seu esboço autobiográfico o senhor menciona, em 
relação a esse período, o círculo de Budapeste. Trata-se, 
evidentemente, da assim chamada Sociedade Dominical. Quem 
fazia parte dela? 

L* - A Sociedade Dominical era a união de um círculo de 
amigos que se formou em torno de Béla Balázs e de mim. Nós nos 
unimos durante a guerra. Passei 1915 e 1916 como soldado auxiliar 
em Budapeste e, nesse período, formou-se essa sociedade. Béla 
Balázs e Anna Lesznai faziam parte dela e depois outros se 
juntaram a nós, de todas as partes possíveis, como Emma Ritoók, 
uma antiga conhecida de Balázs, e uma porção de teóricos mais 
jovens, por exemplo, Béla Fogarasi. 

E* - E Révai? 

L* - Não, Révai não. 

E* - Anna Lesznai menciona Révai também. 

                                                 
5 É extremamente característico da relação de Lukács com as suas obras juvenis 
como ele se interessou pouco pelo destino desse manuscrito. O trabalho todo 
foi conservado e até mesmo publicado após a morte de Lukács [Hetldelberger 
Phibsophie der Kunst, 1912-1914, Luchterhand, 1974 e A heldelbergi muvészeftlozófta és 
esztétlka, Magvetö, 1975). 
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L* - Máli está enganada. Na realidade, foi Lajos Fülep, com 
quem eu já mantinha boas relações anteriormente, que primeiro se 
juntou a nós. Também pertencia a essa sociedade Frederik Antal, 
que mais tarde escreveu sobre a pintura italiana e sobre Hogarth. 
O jovem Karl Mannheim e Arnold Hauser também eram do grupo 
etc. Por volta de 1918, uniram-se a essa sociedade alguns jovens, 
entre os quais também Gergely, futuro marido de Anna Lesznai, e, 
principalmente o mais talentoso deles, o historiador de arte Charles 
de Tolnai, mas Révai, que, se estou bem informado, foi seu colega 
de escola, não fez parte desse grupo. 

E - E Margit Kaffka? 

L* - Durante certo tempo ela também conviveu conosco, mas 
depois se casou com Ervin Bauer, irmão de Béla Balázs. Os dois se 
odiavam tanto, como costuma acontecer entre irmãos, que, por 
isso, Margit se afastou da nossa sociedade. 

E - O senhor considera essa sociedade “ideologicamente 
pluralista”. 

L - A atitude de Ady em relação à guerra era a base efetiva de 
toda a sociedade. Mas a oposição à guerra era muito diferenciada. 
Eu, por exemplo, cheguei a uma hostilidade geral à guerra. A 
posição de Mannheim ou de Hauser não ia tão longe. 

E* - O que determinava as discussões da Sociedade Dominical? 

L* - As discussões giravam em torno de opiniões liberais 
extremamente confusas e que se contradiziam mutuamente. Não 
se pode afirmar, de modo algum, que houvesse um ponto de vista 
uniforme do círculo dominical. Por exemplo, a opinião geral da 
sociedade tendia para as democracias ocidentais à la Mihály Károly. 
Acho que fui o único a defender a seguinte opinião – também 
escrevi isso em alguma parte: “Está bem, Áustria, Hungria e 
Alemanha podem derrotar a Rússia, então os Romanoff vão cair, 
tudo bem. Também pode ser que a Alemanha e a Áustria sejam 
derrotadas pelos países ocidentais, então os Hohenzollern e os 
Habsburgos vão cair, tudo bem. Mas, então, quem é que vai nos 
proteger das democracias ocidentais?” No círculo dominical, isso, 
naturalmente, era considerado um terrível paradoxo. No que me 
diz respeito, tive a resposta com a revolução de 1917, aquela 
terceira possibilidade que também já havia buscado antes. Nosso 
ponto de vista comum poderia ser expresso dizendo que 
rejeitávamos qualquer concessão à reação húngara e quanto a isso 
respondíamos também pela aliança com o Huszadik Század (Século 
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Vinte). Ideologicamente, porém, nós nos opúnhamos 
drasticamente ao positivismo livre-pensador. Disso resultou então 
a Escola Livre das Ciências do Espírito, que iniciou suas atividades 
em 1917. Nela proferiram conferências Lajos Fülep, Béla Balázs, 
Emma Ritoók e também Mannheim. Eu também proferia 
conferências. Essa instituição, aliás, não tinha oficialmente uma 
relação hostil com o grupo de Jászi. Ervin Szabó, por exemplo, 
simpatizava com a criação desta escola e não a encarava de 
maneira alguma como reação ao grupo de Jászi. É preciso 
acrescentar, naturalmente, que não se pode superestimar o nosso 
radicalismo no sentido atual e, especialmente, no sentido 
bolchevique, pois eu mesmo também tive de superar certas crises 
antes de me transformar de membro da Sociedade Dominical em 
comunista. Não corresponde absolutamente aos fatos o que mais 
tarde foi afirmado pela contrarrevolução, por exemplo, por Emma 
Ritoók, que a Sociedade Dominical era um agrupamento 
bolchevique. É característico das diferenças de perspectiva dentro 
da Sociedade Dominical que eu fosse o único a começar a 
defender um ponto de vista hegeliano-marxista. Somente Frederik 
Antal tinha certa inclinação pelo marxismo. Lajos Fülep assumiu o 
ponto de vista da ciência do espírito, enquanto Emma Ritoók, no 
fundo, era conservadora. Não se pode, naturalmente, encaixar 
Lesznai em nenhuma dessas tendências. Só se poderia transformar 
a Sociedade Dominical numa reunião pré-bolchevique ou mesmo 
bolchevique por meio de uma interpretação a posteriori. 

E* - Talvez ainda algumas palavras sobre seu relacionamento 
com o círculo do Huszadik Század (Século Vinte). 

L* - Eu o conheci já no meu tempo de estudante, nos primeiros 
anos deste século, por intermédio de Bánóczi. O senhor talvez 
saiba que mais tarde Margit Bánóczi tornou-se mulher de Somló. 
Mas todo o círculo tinha contato com Bánóczi. Através de outros 
contatos, eu também tinha conhecido Ervin Szabó bem cedo. 
Naquela época, era natural que se fizesse parte daquele grupo. 
Quero mencionar um exemplo: em 1905 ou 1906, o grupo de Jászi 
tentou derrubar na Sociedade de Ciências Sociais o grupo de Pál 
Wolfner e Andrássy. 

E* - Isso foi em 1906. 

L* - Só me lembro que estava passando as férias nas montanhas 
Tatra e só com grande dificuldade consegui arranjar dinheiro para 
retornar para a assembleia geral a fim de me pronunciar a favor do 
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grupo de Jászi contra Pál Farkas e Andrássy. Só estou dizendo isso 
para ilustrar que, desde o início, era partidário de aspirações sociais 
do tipo do Huszadik Század. Mas condenava filosoficamente com 
rigor todo o positivismo geral de Jászi. Desde que me lembro, 
sempre me opus ao positivismo. Quero acrescentar que sempre 
considerei Jászi confuso e, do ponto de vista teórico, muito pouco 
talentoso. Eu apreciava, por outro lado, a inteligência de Gyula 
Pikler e estimava a capacidade científica de Bódog Somló. Com 
Somló, aliás, tinha um relacionamento pessoal bastante bom. 
Tinha, também, relações muito boas com Ede Harkányi, falecido 
prematuramente. Portanto, estava ligado por alguns laços frágeis 
aos membros da Sociedade de Ciências Sociais, mas sempre rejeitei 
filosoficamente o positivismo franco-britânico do grupo. De vez 
em quando, eu encontrava Jászi. Conversávamos. Ele não me 
agradava em especial, e também não acredito que Jászi tivesse me 
achado especialmente simpático. Problemas como os que tive com 
Osvát nunca tive com ele. Não me lembro que Jászi tivesse 
deixado de publicar alguma coisa que eu lhe tenha dado. Como o 
senhor sabe, Osvát rejeitou o artigo sobre Ady, e Jászi o publicou. 
De todo o círculo eu só admirava mesmo Ervin Szabó. Foi o 
único que realmente desempenhou um papel importante no meu 
desenvolvimento. Se o senhor me perguntasse agora o que eu li de 
Jászi, bem, por Deus, esqueci tudo. Não ficou nada. Muitos 
disseram, Ady também disse, que Jászi era seu guia. Eu nunca o 
considerei como tal. 

E* - Talvez também a virtude de Jászi esteja mais em sua 
moralidade? 

L* - Por mais estranho que possa parecer, quando comparo 
Jászi com aquela experiência profunda, com o significado que a 
moralidade de Elek Beríedek teve para mim, a moralidade de Jászi 
me impressionou muito menos. Havia nela certa carga de 
sentimentalismo que não me agradava. Por exemplo, Kristóffy e 
seu pessoal eram sustentados pelo grupo de Jászi. Por conseguinte, 
achei perfeitamente compreensível que, mais tarde, Jászi fosse 
posto para fora do ministério por Darányi. Isso era, em minha 
opinião, perfeitamente lógico. Não entendia absolutamente a 
indignação moral do círculo de Jászi e nem dele próprio. Pois 
quem, com mil diabos, poderia esperar de Ignac Darányi 
compreensão democrática? Eu era, também naquela época, 
suficientemente realista para entender essas coisas. Além disso, 
tenho também da época da ditadura uma recordação desagradável 
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de Jászi. Não sei se isso é característico da personalidade global 
dele, porém, parece-me comprometedor o fato de, após o início da 
ditadura, ter-me procurado e proposto que a Sociedade de Ciências 
Sociais elegesse para o diretório os teóricos comunistas ativos: 
Elek Bolgár, Fogarasi e eu. Respondi-lhe: “Veja, há muitos anos 
que somos publicamente ativos. Se vocês até hoje não nos 
elegeram para o diretório, não há motivo para nos elegerem agora 
como ministros ou sei lá o quê”. Então Jászi me perguntou o que 
seria do Huszadik Század (Século Vinte). Respondi-lhe: “Publique o 
Huszadik Század. Enquanto vocês não fizerem a contra-revolução 
abertamente”, disse, com estas palavras, “não lhes vai acontecer 
nada”. É pura ficção dizer que Jászi foi perseguido e que, por isso, 
fugiu. Nem mesmo quanto a Anna Lesznai isso corresponde aos 
fatos. Absolutamente ninguém tinha a intenção de prender Jászi. 
Ele emigrou porque temia – com razão – que a ditadura caísse e 
que a perseguição contrarrevolucionária não acabasse junto com a 
ditadura, mas continuasse. Quanto a isto, Jászi tinha toda razão. 
Mas, sob a ditadura, ele poderia ter ficado tranquilo. 

E* - E as suas relações com o Círculo de Galilei? 

L* - Com o Círculo de Galilei eu não tinha relações especiais. 
Conhecia bem Karl Polányi e, às vezes, procurava o Círculo. 
Talvez tenha até proferido uma conferência lá, não me lembro 
mais. De qualquer modo, nunca surgiram relações estreitas entre 
nós. Só vim a conhecer os galileístas radicais, que se haviam 
agrupado em torno de Korvin, em 1919. Antes, eram um grupo 
ilegal e, por isso, dificilmente teriam entrado em contato comigo, 
um escritor burguês. Quando entrei para o Partido Comunista, 
conheci não só Korvin, mas também os representantes mais 
jovens, Duczynska, Csillag e os outros. Com alguns, por exemplo, 
com Csillag, tive um relacionamento muito bom. Mas com o 
Círculo de Galilei nunca houve relações efetivas. 

E - O senhor também não tinha relações autênticas com o 
Círculo de Galilei quando ele se radicalizou até um certo grau? 

L - Minha primeira relação autêntica, excetuando-se relações 
parciais de amizade, foi com o Partido Comunista. Antes do 
Partido Comunista eu não estava nem no Partido Radical nem no 
Social-Democrata. Eu não tinha a mínima ideia do que ocorria 
nesses partidos. 

E - Polányi escreve em suas memórias que elogiou Ady por 
ocasião de sua morte num espírito antimaterialista militante, ao 
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passo que o camarada Lukács o elogiou num espírito bolchevique 
militante. 

L - Não posso ter certeza sobre o que Polányi pensou a 6 de 
fevereiro de 1919, também não posso lembrar com exatidão o que 
pensei na época. Aqui o senhor acompanha como historiador da 
literatura, com atenção exagerada, o desenvolvimento de um 
escritor que se interessou pouquíssimo por grande parte das coisas 
quando estas aconteceram. Durante toda a minha vida, fui um 
grande admirador de Ady e, quando Polányi me pediu que 
proferisse um discurso, naturalmente eu o proferi. Mas que esse 
discurso tivesse algum significado do ponto de vista da minha 
evolução, que tenha pensado isto ou aquilo, isso já são exageros da 
história da literatura. 

E - Voltemos ao tema principal. O senhor disse anteriormente 
que abandonou a estética porque começou a se interessar por 
problemas éticos. Que trabalhos resultaram desse interesse? 

L - Na forma escrita não surgiu nada naquela época. O interesse 
pela ética levou-me à revolução. 

E - Mesmo assim, foram publicados artigos sobre ética, por 
exemplo, Tática e Ética... 

L - Trata-se de um artigo posterior, de 1919. 

E - Mas é resultado desse interesse? 

L - É claro. Ali enfrento aquele problema do conflito ético, 
como se pode agir de maneira não-ética e, mesmo assim, 
corretamente. 

E - O problema de Hebbel... O dilema de Judite... 

L - “Se entre mim e a minha ação, Tu pões um pecado: quem 
sou eu para me zangar Contigo, por que deveria privar-me de Ti?” 

E - Uma frase belíssima. Mas, como todas as frases inteligentes 
e belas, também dá margem a abusos. 

L - Uma frase que não dê margem a abusos não existe. 

E - Sua atividade teórica começou com a estética. Depois veio o 
interesse pela ética e, em seguida, pela política. A partir de 1919, 
domina o interesse político. 

L - Em minha opinião, não se pode esquecer que esse interesse 
político era, ao mesmo tempo, ético. “O que fazer?”, este sempre 
foi o principal problema para mim e esta pergunta uniu a 
problemática ética à política. 
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E - Que posição o senhor tomou durante a revolução “das 
rosas de outono”, de Károly? 

L - Não se devem estilizar as coisas a posteriori. Eu pertencia 
àquele grande estrato intelectual – os alemães dizem: partidários 
passivos – que achava insustentável toda a situação da época. 
Quero contar, como exemplo característico, que eu também estava 
no tiroteio na ponte das Correntes. Éramos cerca de quatrocentas 
a quinhentas pessoas e eu era uma delas. De tudo que aconteceu, 
só me lembro que estava na praça Vòrósmarty com a mulher de 
László Dienes, com quem eu simpatizava muito, uma mulher 
muito inteligente, que era química; estávamos juntos e corremos 
para debaixo das arcadas à margem do Danúbio. Nessa 
manifestação não desempenhei absolutamente nenhum papel 
especial. Isso é característico do período de toda a revolução de 
outubro. Eu era, sim, partidário da revolução de outubro, mas não 
tive nenhum papel ativo nela. Não poderia fazê-lo, pois, além da 
pequena Sociedade Dominical, eu não tinha quaisquer outros 
relacionamentos. Só me tornei ativo após a vitória da revolução, 
quando os problemas ligados à ascensão dos comunistas 
começaram a ficar interessantes. Preciso confessar – e há um 
documento a respeito – que aderi ao Partido Comunista somente 
depois de certa hesitação. É uma coisa curiosa, mas na realidade 
acontecem coisas assim. Apesar de não ter dúvida alguma sobre o 
papel positivo da violência na história e de nunca ter tido nenhuma 
objeção aos jacobinos, é preciso reconhecer que na cabeça do 
homem em carne e osso como eu, a teoria pode não coincidir 
exatamente com a prática no instante preciso em que surge o 
problema de agir em favor da violência. E foi necessário um certo 
processo, em novembro, para que eu pudesse aderir ao Partido 
Comunista em meados de dezembro [1918]. 

E - Foi nessa época que surgiu Tática e Ética? 

L - Foi. Esse artigo foi publicado em janeiro. Era um acerto de 
contas comigo mesmo que me possibilitou o ingresso no Partido 
Comunista. 

E - Mas, com o ingresso, com certeza não terminou a luta 
ideológica interior? 

L - Apesar da minha atitude, da qual já falei, antibelicista e 
antipositivista, antes eu não tinha relação com o movimento e não 
cheguei a nenhuma tomada de posição política concreta. Só soube 
que era possível uma forma política concreta de resistência quando 
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isso se tornou evidente através do gesto de Liebknecht na 
Alemanha. Mas não se deve esquecer jamais (e isto não é um fato 
biográfico, mas algo de valor geral), o que quer que se pense da 
teoria e da prática de Lenin (e hoje se pensa muita coisa 
equivocada e negativa), que foi mérito quase exclusivo de Lenin ter 
salvo a honra da Internacional, ao proclamar que a tarefa da classe 
operária era abater o capitalismo justamente no contexto da guerra. 
Pudemos nos aproximar dessa ideia graças exclusivamente a Lenin. 
Entretanto, essa aproximação não se deu sem crises. E não quero 
negar que também na minha evolução houve um período de 
hesitação, que, é verdade, durou apenas poucas semanas, mas 
existiu. Não se pode esquecer – e para tanto dispomos, felizmente, 
de um documento muito bom, o romance de Ervin Sinkó Os 
Otimistas – de como era confusa a relação ideológica que os 
intelectuais daquela época mantinham com o comunismo. Dizer 
que eu fazia parte do grupo de pessoas que via as coisas com certa 
clareza revela a magnitude de tal confusão. Não pretendo exaltar a 
mim mesmo, só quero delinear o estado de ânimo geral. A 
formação marxista, mesmo de pessoas como eu, que tinham lido 
Marx, era muito limitada. Ninguém tinha experiência no 
movimento comunista, para não falar de experiência 
revolucionária. E acrescento que, mesmo com o risco de me 
afastar da tese ortodoxa, foi terrivelmente supervalorizada a 
maturidade política daqueles que vieram de Moscou. 

E - O partido já estava dividido, quando da sua constituição nas 
correntes moscovita e não-moscovita? 

L – Não. Naquela época, a situação era muito caótica e 
ficávamos contentes com cada moscovita, de quem esperávamos 
informações efetivas, um quadro de como estava a situação “lá 
fora” e o que esses acontecimentos significavam teoricamente. 
Tentei de tudo e nisso também me ajudaram algumas relações 
pessoais, por exemplo, meu velho amigo Ernö Seidler. Posso 
afirmar, porém, que sobre essas coisas não ouvimos nada de 
sensato dos moscovitas. 

E - O senhor desenvolveu a polêmica consigo mesmo, ou... 

L - Em parte, tínhamos essas discussões na Sociedade 
Dominical e depois proferi uma longa conferência na academia do 
Partido Comunista, se me lembro bem, justamente sobre o 
problema da violência. Discussões e diálogos – Sinkó também 
descreve isso com exatidão – tinham lugar ininterruptamente 
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também na Rua Visegrádi6. Eu não era o único que não via com 
clareza. A situação era muito complicada. Por um lado, estávamos 
convencidos de que esta era a única saída para a situação não só da 
Hungria, mas da humanidade inteira; por outro lado, não tínhamos 
a menor ideia dos fundamentos teóricos e das etapas dessa saída. A 
historiografia atual do partido não consegue imaginar que um 
dirigente não tenha nenhuma ideia sobre alguma coisa, por 
conseguinte, esta situação não existe para a história do partido. E 
as coisas são apresentadas como se Kun e seu grupo tivessem 
chegado a Budapeste como detentores do saber leninista e, através 
dos canais correspondentes, tivessem-no propagado aos outros, de 
modo que, depois de certo tempo, já houvesse um saber de 
primeira classe, um saber de segunda classe etc. Confesso que 
comecei a ter uma ideia do real significado teórico de Lenin só no 
meu exílio em Viena. Nem de Kun, nem de Szamuely, nem de 
qualquer outro dentre os que vieram da Rússia era possível obter 
uma informação séria a respeito. 

E - Naquela época não havia nada para ler de Lenin? 

L - Existia somente a tradução de O Estado e a Revolução. 
Permita-me acrescentar, porém, que, por mais que O Estado e a 
Revolução seja bem escrito, o leigo e os que não tivessem formação 
marxista não poderiam compreendê-lo, porque este tipo de leitor 
teria a impressão de estar lidando com alguma filologia marxiana. 
O Estado e a Revolução aborda todas as discussões de Marx sobre o 
tema. E isto pode criar aquela impressão. Confesso que eu mesmo 
só mais tarde compreendi o forte significado teórico dessa obra. 
No que me diz respeito, só posso dizer que entrei para o partido 
totalmente despreparado e que, sob esse aspecto, não aprendi 
absolutamente nada no partido. Os verdadeiros anos de 
aprendizagem forçada começaram com a ditadura e depois da sua 
queda, quando uma parte dos comunistas se esforçou para 
conhecer e assimilar o marxismo, entendido no sentido comunista 
da palavra. 

E - Camarada Lukács, o senhor nunca pertenceu anteriormente 
a nenhum agrupamento que se uniu ao Partido Comunista?  

L - Não. 

E - Então, a que circunstância o senhor atribui o fato de ter-se 
tornado, rapidamente, comissário do povo? À sua notoriedade? 

                                                 
6 “Visegrádi Strasse”: Nessa época, ficava aí a sede do Partido Comunista. 
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L - Em parte, à circunstância de que Kun e Szamuely tinham 
um sentido prático dessas coisas. Afinal, eu era um assim chamado 
escritor célebre, mesmo que não de primeira classe. Para eles, isso 
era um fato positivo. E estou convencido de que, sem minha 
notoriedade, não teria podido proferir nem mesmo minha primeira 
conferência no âmbito da grande série realizada. A segunda razão 
pode ter sido o fato de que, após a prisão de Béla Kun em 
fevereiro, foi formado outro Comitê Central e o Vörös Ujság 
(Gazeta Vermelha) foi publicado sob sua direção. Conseguimos 
certo prestígio no círculo dos social-democratas de esquerda, no 
círculo do grupo de Landler e daqueles próximos a ele. É que 
ficaram surpreendidos de que Vörös Ujság não só fosse publicado 
após a prisão de todo o aparato do Partido Comunista como se 
tornasse melhor, quer na opinião deles, quer em parte da opinião 
pública. Não posso avaliar este ponto, mas me lembro daquele 
episódio em que meu pai – com quem, para dizer a verdade, eu 
nunca falava de tais questões e que era presidente ou algo parecido 
da federação dos capitalistas e dos empregados privados, que tinha 
uma espécie de orientação político-social – uma vez encontrou 
uma pessoa que, para sua surpresa, disse-lhe: “Senhor diretor, é 
magnífico que o Vörös Ujság, desde que passou a ser redigido pelo 
seu filho, tenha ficado muito melhor do que antes”. 

E - Camarada Lukács, o senhor era redator ou diretor do 
jornal? 

L - O jornal era redigido por um grupo. O diretor nomeado 
oficialmente fora Ferenc Rákos que, no entanto, não contava. 
Alpari Bolgar, Révai e eu éramos quem de fato redigia o jornal. É 
uma outra questão a convicção da opinião pública de que o diretor 
fosse eu. Provavelmente isso também tem relação com o fato de 
que, afinal de contas, eu era o nome mais conhecido de todo o 
grupo. 

E - Como começou, do ponto de vista organizativo, sua relação 
com o Partido Comunista? 

L - Eu era amigo de longa data de Ernö Seidler, que fazia parte 
da direção do partido. Seidler chegou a Budapeste antes de Kun e 
de seu grupo e discutiu muito essas questões comigo. Já mencionei 
que simpatizei desde o início com a Revolução Russa e também 
saudei a proclamação da República dos Conselhos. Mas, afinal, eu 
também tinha crescido em meio a preconceitos burgueses. Por 
conseguinte, a palavra de ordem da ditadura do proletariado 
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suscitou em mim certa crise ideológica, cujo produto foi publicado 
no jornal Szabadgondolat (Pensamento Livre), no qual, num artigo, 
tomei posição contra a ditadura. Depois que essa crise foi 
resolvida, em dezembro de 1918, Seidler me chamou para um 
encontro com Kun e Szamuely. 

E - Naquele momento, o Partido Comunista já estava 
constituído.  

L - Ele se constituiu em meados de novembro. Isto é, eu não 
faço parte dos membros fundadores do Partido Comunista. 

E - Camarada Lukács, o senhor entrou para a direção depois 
que o primeiro grupo foi preso? 

L - Exatamente. Quando entrei para o partido, Kun e Szamuely 
queriam que eu assumisse um posto no comitê de redação da 
revista teórica. Aceitei e, se me lembro bem, também foi publicado 
um artigo meu na Internacional. Quando Kun e seu grupo foram 
presos, alguns companheiros começaram a sondar quais 
comunistas poderiam ser cogitados para uma eventual direção. 
Alguém – não sei mais quem foi – pôs-me em contato com o 
Comitê Central clandestino. É preciso dizer que, naquele momento 
– não creio que tenha restado algum traço histórico –, havia duas 
correntes. Alguns estavam muito amedrontados pela prisão e pelo 
fato de Kun e seu grupo terem sido derrotados e temiam que 
chegasse ao poder na Hungria uma tendência reacionária 
extremista. Pensavam que devíamos nos reorganizar numa espécie 
de círculo Ervin Szabó e continuar trabalhando no plano 
meramente teórico-ideológico. Os outros – dentre os quais eu me 
incluía – eram de opinião de que o trabalho do primeiro grupo 
deveria continuar, se possível, na legalidade e, se fosse necessário, 
na clandestinidade. 

E - Quem pertencia ao primeiro grupo? 

L - Agora eu não saberia dizer. 

E - E ao segundo? 

L - Ao segundo pertencia, por exemplo, Tibor Szamuely, que 
na época estava na clandestinidade. Ele ajudava o grupo com 
bastante empenho. Eu não poderia agora enumerar todos os 
membros de ambos os grupos, e isto também não é muito 
importante, pois se tratava de uma consulta interna, sem 
consequências externas. O Partido Comunista permaneceu e a 
direção toda manteve a política antiga, com uma única pequena 
diferença, e posso dizer que também tive participação nisso. Kun 
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mantinha um bom relacionamento pessoal com Landler e queria 
trazer para o partido o grupo social-democrata de esquerda de 
Landler, convencendo-o e persuadindo-o habilmente. Alguns de 
nós na direção defendíamos a opinião de que nesse caso o grupo 
de Landler vacilaria entre dois pontos de vista e, se criticássemos 
essa vacilação, favoreceríamos a aproximação de Landler e seus 
seguidores do Partido Comunista. Não é verdade que, com isso, 
iríamos criar um fosso entre nós. Quero observar que o próprio 
Landler, quando conversei com ele a respeito disso na ditadura, 
admitiu que a imprensa comunista, com sua crítica feroz à 
vacilação dele entre os dois partidos, exerceu grande influência em 
sua atitude posterior. 

E - A direção, durante a ditadura, estava unida em questões tão 
importantes como, por exemplo, a da reforma agrária? 

L - Na questão da reforma agrária, infelizmente, estávamos 
todos unidos, em parte ainda sob influência social-democrata; em 
parte porque alguns achavam que a distribuição de terras era, de 
qualquer forma, somente uma medida transitória. Como o 
desenvolvimento capitalista da Hungria era mais avançado que o 
russo, essa medida transitória não era necessária; e se 
transformássemos o latifúndio em cooperativas de produção, 
pularíamos o estágio revolucionário-burguês e chegaríamos 
diretamente ao socialismo. Todos nós cometemos esse erro. E, no 
que me diz respeito, acho digno de nota que, no âmbito da cultura, 
tenha defendido integralmente que, para executar a verdadeira 
mudança revolucionária, é preciso apoiar-se nos elementos 
revolucionários burgueses, mas, na questão fundiária, já que eu não 
era político e não tinha me ocupado a fundo do assunto, aceitava o 
ponto de vista do partido. Não quero embelezar as coisas, não 
mantive uma atitude de oposição, apesar de, na época em que 
estive no exército como comissário político, ter constatado várias 
vezes que os camponeses desconfiavam de nós por não ter sido 
feita a distribuição de terras. 

E - Havia questões sobre as quais a direção do partido na época 
da ditadura estava dividida? 

L - Isso acontecia com questões menores, pois Kun, que era 
um tático hábil, mantinha relações muito boas com Weltner e 
Bohm7 e consultava-os primeiro sobre quase todas as questões. 

                                                 
7 Com Weltner e Bohm, ou seja, com a social-democracia de direita. 
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Alguns de nós defendiam a opinião de que ele iria fixar demais a 
tática do partido no rumo aceito por Weltner e seu grupo. Havia 
uma oposição a isso, com a qual Tibor Szamuely também 
simpatizava. Ottó Korvin, Gyula Lengyel, László Rudas e Elek 
Bolgár faziam parte dela. Eu também. Essa oposição intelectual 
tentou, como dizíamos na época, empurrar Béla Kun um 
pouquinho para a esquerda, em direção aos comunistas. Essa 
oposição, no entanto, ainda estava muito longe de se tornar uma 
facção ou corrente. 

E - Mas o senhor apoiou a união de ambos os partidos 
operários? 

L - Como o poder estava em nossas mãos, dávamos, em geral, 
uma importância excessiva ao apoio à unificação. No meu caso, 
isso resultou, naturalmente, de uma circunstância pessoal 
específica. Em mim persistiam os resquícios do sindicalismo de 
Ervin Szabó. Assim, eu esperava que, da união dos partidos, 
resultasse a vitória da tendência sindical que afirmava que a 
ditadura do proletariado seria constituída por organismos de 
natureza superior a dos partidos. O meu artigo Partido e Classe deve 
ser entendido como última onda do sindicalismo cunhado por 
Ervin Szabó e não como a exposição de um princípio importante 
da minha evolução, pois a prática da ditadura logo me mostrou que 
esse ponto de vista era insustentável. 

E - O senhor acha ainda hoje que as relações de Kun com a 
social-democracia eram estreitas demais? 

L - Em certa medida, Kun tinha de manter essas relações com 
os social-democratas. Por outro lado, estávamos descontentes com 
o fato de que a ditadura não estivesse criando a passos largos 
aquele paraíso na terra que, para nós, era o comunismo... quando 
digo paraíso na terra é preciso imaginá-lo de uma forma muito 
ascético-sectária. Não se tratava absolutamente da terra prometida, 
onde mana leite e mel, e sim da transformação dos aspectos 
decisivos da vida. Essas disposições estavam muito presentes na 
ditadura e se revelavam, também em determinadas questões 
concretas, questões em que, em minha opinião, a oposição estava 
certa. Uma dessas questões foi o caso da nota de Clemenceau, 
quando Kun, enquanto estadista, também se deixou envolver: ele 
acreditou quando Clemenceau disse que os romenos também 
retirariam as suas tropas se retirássemos nossos soldados da 
fronteira tcheca. Béla Kun foi simplesmente enganado por Cle-
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menceau e nós da oposição fomos mais inteligentes do que Kun 
quando vimos que isso era apenas uma armadilha e que não 
ganharíamos nada em aceitar a nota de Clemenceau. Mas tudo isso 
não é absolutamente motivo para falarmos aqui, de uma facção em 
qualquer sentido. 

E - O senhor poderia dizer algo acerca da sua atividade como 
comissário do povo? 

L - Há muito pouco a dizer sobre isso. Existia nas pessoas um 
ódio ferrenho contra o capitalismo e todas as suas manifestações. 
Nós queríamos destruí-las a qualquer custo e o mais depressa 
possível. Sem dúvida, isso tinha certa importância na política 
cultural do partido. Foram feitas tentativas, fundamentalmente 
justas, mas cuja execução se realizava de maneira ingênua, de 
eliminar o caráter de mercadoria das obras de arte e as subtrair ao 
mercado, ou seja, queríamos eliminar da arte o caráter de 
mercadoria, próprio do capitalismo. Os chamados cadastros dos 
escritores e dos artistas serviam a este objetivo. Pretendíamos 
tornar o artista materialmente independente da venda ou não de 
suas obras. É evidente – e pouco tempo depois da ditadura 
também nós o vimos com muita clareza – que se tratava de uma 
ingenuidade e seria ridículo defendê-la como uma medida 
comunista. Por outro lado, a nossa política tinha o aspecto muito 
positivo de pôr a direção da arte e da literatura nas mãos dos 
artistas, por meio dos diretórios literários e artísticos. Isso foi 
percebido com a máxima clareza no setor onde as atividades de 
direção foram exercidas por artistas autênticos e conscientes. O 
diretório musical foi composto por Bartók, Kodály e Dohnányi, 
que, no campo da música, exerceram uma ditadura por meio da 
qual triunfou a orientação Bartók-Kodály. Mas realizaram também 
uma reforma operística, o que é demonstrado pelo fato de que, 
durante a ditadura, houve uma grande estreia, a primeira 
apresentação húngara do Otelo de Verdi. Ainda que de forma não 
tão impressionante, houve uma situação análoga também nas artes 
plásticas. Neste campo, pessoas como Beni Ferenczy, Noemi 
Ferenczy e Nemes Lampérth desempenharam um papel central. 
Eles se associaram a jovens historiadores da arte muito talentosos 
como Kálmán Pogány, János Wilde e Frederik Antal, que ficou 
famoso mais tarde. Com o auxílio deles, realizaram a socialização 
das obras de arte que se encontravam sob posse privada. No verão 
de 1919, resultou dessa socialização uma exposição praticamente 
ímpar no mundo todo. Posso me referir a um verdadeiro 
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especialista dessas coisas como Dvorak, que definiu essa exposição 
como absolutamente exemplar e magnífica. Politicamente, Dvorak 
era conservador, mas apreciou o fato de os quadros terem passado 
das mãos dos colecionadores para um museu. De forma ainda 
mais atenuada, a mesma coisa aconteceu no campo da literatura. 
Para caracterizar aquela política cultural, quero citar um aspecto. 
No período imediatamente anterior à ditadura, havia-se 
desenvolvido entre os professores, principalmente os da escola 
secundária, um movimento radical, e o comissário do povo para a 
Educação conseguiu no ministério que todos os representantes do 
primeiro escalão da velha guarda, do secretário ministerial para 
cima, fossem demitidos. Pusemos nos cargos de responsabilidade 
de todos os setores universitários os expoentes desse movimento 
sindical radical dos professores. Diga-se de passagem que consegui 
me impor contra Kunfi durante uma vigília porque eu tinha nervos 
mais fortes. De madrugada, lá pelas três horas, os nervos de Kunfi 
não resistiram mais e ele cedeu. Nesse sentido, houve uma 
mudança efetiva, o que significa, naturalmente, que tínhamos 
apenas nos ocupado, desde o início, de elaborar um programa 
sério. E é preciso mencionar que esse programa foi realizado pela 
revolução de 1945. A escola obrigatória de oito anos, o curso 
secundário subdividido em quatro anos e, a seguir, a universidade 
já faziam parte do programa de reforma da ditadura. 

E - Quais eram as suas relações na época com os escritores? 

L - Os escritores também tinham uma espécie de diretório... 

E - Kassák fazia parte dele? 

L - Kassák também fazia parte dele. Até mesmo Déry fazia 
parte. De Osvát até Déry e Kassák estavam representadas mais ou 
menos todas as correntes. 

E - Babits? 

L - É claro que ele fazia parte. Ganhou até mesmo uma cátedra. 

E - Ele não tinha nenhuma objeção? 

L - Bem, essa história de pretensa obrigação. Veja, quem é que 
pode obrigar alguém a aceitar uma cátedra? Mais desagradável 
ainda é o que Kassák escreve em sua biografia, ou seja, que eu quis 
forçá-lo com um revólver a ir para o front. Antes de mais nada, isso 
é bobagem, pois se Kassák, por acaso, tivesse estado como 
comissário político lá no front e se demorasse no meu setor, eu o 
teria mandado de volta para casa. Para o front, em todo caso, com 
certeza eu não o teria mandado. Isso tem relação com minhas 
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convicções políticas, pois achava que ir para o front era uma grande 
distinção para um comunista ou uma pessoa sem partido. Obrigar 
alguém, à força de uma arma, a ir para o front seria algo totalmente 
estranho a mim. Aliás, Kassák teria provocado no front as maiores 
dificuldades. Quando fui para o front – e este é um fato ao qual 
posso me referir – ele estava repleto desses comunistas de 
extrema-esquerda. Mandei-os todos, sem exceção, para casa. Não 
precisava deles. Escolhi meus subordinados entre aqueles 
operários comunistas honestos do exército. Mas, definitivamente, 
Kassák não foi o único que mentiu ao falar desse período. Há, por 
exemplo, o caso de Mihály Babits, que afirmou que, em 1919, 
quando Béla Kun e seu grupo estavam na prisão, que Béla Balázs e 
eu intimamo-lo a entrar para o partido. É claro que isso é 
totalmente ridículo e esta afirmação carece de qualquer 
fundamento. 

E - O senhor possuía uma pistola como comissário do povo? 

L - Eu tinha, desde muito antes da ditadura, uma pistola de 
bolso, que levava antigamente nas viagens. Mas somente uma 
única vez, durante a ditadura, tirei essa pistola, e de todo modo 
numa situação engraçada e com muito sucesso. Havia, em 
Budapeste, anarquistas com os quais nos relacionávamos como 
cães e gatos. Certa vez, eles requisitaram moradias demais no 
oitavo distrito e, como recebi queixas de operários jovens, eu os 
pus para fora e instalei esses trabalhadores nessas moradias. Então, 
um belo dia, veio até nós uma delegação anarquista. Na antessala, 
eles puseram o secretário para fora, entraram no escritório à 
maneira alemã e começaram a gritar. Um deles gritou que o 
camarada Lukács deveria ser simplesmente fuzilado pelo que 
estava fazendo. Então meti a mão no bolso da calça, tirei o 
revólver e o pus na mesa: “Pois não”. Fez-se um grande silêncio. 
Cinco minutos mais tarde, os anarquistas se sentaram e discutimos 
pacificamente a situação. Nisso, posso dizer, tive grande sucesso 
na ditadura. 

E - Não houve nenhuma desavença com Kassák? 

L - Provavelmente Kassák não me suportava do mesmo modo 
que eu não o suportava. Tinha os meus motivos para isso. Nunca 
apreciei especialmente a poesia de Kassák, mas, quando entrei para 
o partido, Kassák já circulava por lá como iniciado e o reconheci 
plenamente como escritor comunista. Então Kun e seu grupo 
foram presos em fevereiro. E, de repente, foi publicado um artigo 
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no jornal de Kassák dizendo que era calúnia a afirmação de que 
eram comunistas, que Kássak era partidário da revolução 
permanente, independente de todos os partidos e agrupamentos 
humanos. Eu já tinha a minha própria opinião a respeito disso. 
Quando, a 21 de março, Kassák quis novamente ser o poeta oficial 
do comunismo, isso foi demais para o meu estômago burguês 
radical, e desde então eu o desprezo como um companheiro 
desagradável. Mas Kassák sempre ambicionou ser o poeta oficial 
da comuna, contra o que sempre protestei. A meu ver, a comuna 
não precisa de um poeta oficial. Toda corrente tolerável no 
comunismo deve escrever livremente, e aquela ideologia que 
conseguir se impor deve se impor. Por outro lado, sempre protegi 
Kassák e seu grupo quando os social-democratas e a burocracia 
sindical iniciaram uma campanha contra eles. Não deixei que 
fossem amordaçados. Mas também não tolerei que fossem 
reconhecidos como artistas oficiais. Diga-se de passagem, Kassák e 
seu grupo não foram os únicos a tentar consolidar oficialmente sua 
posição, assegurando-se da participação dos comunistas. Essas 
tentativas continuaram também tanto por parte dos social-
democratas como de Jászi e seus companheiros. Acho que já 
contei isso em relação a Jászi, a mesma questão surgiu em relação a 
Kunfi. Quando os social-democratas assumiram o Uj Idök (Novos 
Tempos), Kunfi sugeriu que eu entrasse para a redação. Recusei e 
disse-lhe que, se tinham assumido o Uj Idök, então deviam fazê-lo 
como quisessem; eu não iria me intrometer. Tinha também as 
mesmas relações com Kássak e seu grupo. 

E - A sua amizade com Balázs continuou durante a comuna? 

L - Continuou. Mas, em todo caso, todas as histórias de que 
Balázs desempenhou um papel privilegiado não são verdadeiras. 
Balázs trabalhava no comissariado do povo e foi por pouco tempo 
para o front. 

E - Essas histórias se propagaram, evidentemente, devido ao 
fato de o senhor, camarada Lukács, segundo a opinião geral, ter 
valorizado Balázs em demasia no seu livro Balázs Béla és akiknek 
nem kell (Béla Balázs e Seus Inimigos)... 

L* - O fato é que, nele, um anticapitalismo era socialmente 
ainda menos justificado do que em mim, mas também nele existia 
algum anticapitalismo romântico. E aquele tertium datur que defendi 
em relação ao livre pensamento à maneira do Huszadik Század 
(Século Vinte) e em relação a Ottokár Prohászka encontrei 
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também nele, em seus poemas e dramas. Não pretendo decidir até 
que ponto eu a superestimei na época, mas se hoje se insiste tanto 
em que valorizei demais a produção de Béla Balázs, isso também 
está relacionado com o fato de que, em minha opinião, a 
importância da lírica de Béla Balázs anterior a 1918 é subestimada. 
Balázs desempenhou naquele período, como poeta lírico, um papel 
mais importante do que se diz hoje. É típico da deformação das 
proporções que hoje, por exemplo, se faça de Gyula Juházs um 
grande poeta. Eu iria ainda mais além: é minha opinião que mesmo 
Arpad Tóth era melhor poeta depois de 1919 do que antes de 
1918. E também o Jonas Könyve (Livro de Jonas) é muitíssimo 
superior à produção do jovem Babits etc; isso significa, portanto, 
que, se queremos realmente avaliar essas pessoas, temos de 
considerar, além do período em questão, também o seu 
desenvolvimento após 1919. Aqui aparece, é claro, o ponto 
realmente problemático da questão Béla Balázs. Do ponto de vista 
humano, é extremamente digno de respeito que ele tenha 
participado da revolução de 1919 com grande entusiasmo e 
dedicação e que tenha se mantido fiel a ela também mais tarde. 
Mas, de certa forma, isso também foi para ele uma infelicidade, 
pois o ditado Qui mange du pape en meurt vale um pouco para o 
comunismo também. Não é possível experimentar só um pedaço 
do marxismo. Ou alguém realmente se converte ao marxismo – e 
sei que isso não é fácil, custou-me doze anos até que essa 
conversão tivesse êxito –, ou então pode-se também encarar muito 
bem o mundo de um ponto de vista burguês de esquerda. Com 
Balázs ocorreu uma péssima mistura de marxismo superficial e de 
resquícios de suas velhas tendências poéticas e, na minha opinião, 
como lírico, excetuando-se alguns poemas realmente bonitos do 
Férfl-ének (Canto Viril), ele não produziu mais nada que fosse digno 
de nota. Desse momento em diante, Béla Balázs tornou-se um 
escritor que perdeu o rumo e não foi por acaso que nos anos 20 
nós tenhamos rompido. Foi bom eu já ter mencionado antes o 
caso de Anna Lesznai, pois assim fica claro que meu juízo não tem 
nada a ver com qualquer sectarismo comunista. Não há dúvida de 
que a lírica de Anna Lesznai sempre foi muito mais estranha a 
qualquer espécie de comunismo do que a lírica de Béla Balázs. 
Apesar disso, aceitei a lírica de Anna Lesznai também na minha 
época de comunista, mesmo sabendo que essa lírica era estranha às 
minhas convicções sociais. A razão de eu não ter podido admitir 
aquela mistura sem organicidade que se deu com Balázs não se 
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deve ao fato de que era apenas superficialmente comunista, minha 
objeção era quanto à sua inorganicidade. E esta marca a sua 
produção como poeta. Assim, meu relacionamento com Balázs se 
estende apenas aos tempos do Nyugat (Ocidente) e a minha 
coletânea de artigos sobre ele não foi o início do nosso trabalho 
em conjunto, mas sua conclusão e encerramento. 

E - E quem, dentre os outros escritores, dirigiu-se ao 
comissariado do povo com pedidos oficiais? 

L - Quase todos os escritores procuraram o comissariado do 
povo. Kosztolányi, por exemplo, queria formar um grupo para 
traduzir O Capital. 

E - Não teria sido ruim se Kosztolányi tivesse traduzido O 
Capital. 

L - Para o idioma húngaro não teria sido ruim. Não esqueça, no 
entanto, o profundo desprezo ideológico por parte dos escritores 
húngaros em relação a mim, devido mais a Hegel do que a Marx. É 
bastante característico da opinião pública na época anterior à 
ditadura – e agora nem me refiro a um escritor, e sim a Polányi – 
que Polányi, uma vez, num seminário a que assisti, tenha lido 
trechos da Phänomenologie des Geistes como se estivesse lendo uma 
peça humorística. Lia uma longa frase, à qual se seguia uma 
gargalhada, lia então outra frase longa e seguia-se novamente uma 
gargalhada. Em suma, tenho sérias dúvidas se Kosztolányi teria 
conseguido traduzir para o húngaro a relação estilística que existe 
entre Marx e Hegel. 

E – No entanto, preciso dizer que quando tive de transcrever 
citações d‟O Capital, verifiquei que também na tradução de Rudas e 
Tamás Nagy quase nenhuma frase é utilizável. E também quanto 
ao conteúdo a tradução não é boa. 

L - Pode ser. 

E - O texto de Kosztolányi teria se tornado, pelo menos, uma 
boa leitura popular. 

L - Duvido muito, porém, que tivesse sobrado alguma coisa do 
conteúdo original de Marx. 

E - Camarada Lukács, além da Educação, o senhor também 
teve uma função militar. 

L - Tive, mas foi somente um episódio, que durou seis semanas. 

E - Qual era o seu posto? 

L - Eu era comissário político da quinta divisão. Quando 
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começou o ataque tcheco-romeno em abril, o Conselho dos 
Comissários do Povo decidiu que fosse enviada a metade dos 
comissários, se me lembro bem, como responsáveis políticos junto 
às unidades militares maiores. Vágó e Pogány se tornaram, naquela 
época, comandantes do corpo do exército. Landler se tornou mais 
tarde comandante-em-chefe. Não eram funções políticas, e sim 
militares. Mas os comunistas foram destacados para muitas 
unidades como comissários políticos. Eu me ofereci para esse 
trabalho e fui enviado para Tiszafüred, onde nos encontrávamos 
em posição defensiva. A defesa de Tiszafüred andara muito mal, 
porque os soldados vermelhos de Budapeste tinham fugido sem 
disparar um único tiro, e assim nem os outros dois batalhões, que 
estavam dispostos a defender Tiszafüred de forma honrosa, 
conseguiram manter as posições, de modo que os romenos 
passaram pela linha de frente e Tiszafüred caiu. Então restabeleci a 
ordem de maneira muito enérgica, ou seja, após a transferência 
para Poroszló, convoquei um tribunal de guerra extraordinário e 
ali, na praça do mercado, mandei fuzilar oito homens do batalhão 
que fugiram. Isto restabeleceu a ordem em geral. Mais tarde, minha 
missão se modificou quando me tornei comissário político de toda 
a quinta divisão. Juntos, avançamos até Rimaszombat contra os 
tchecos. Quando Rimaszombat foi tomada, eu ainda estava 
presente. Depois fui chamado a Budapeste e, com isso, acabou 
minha ligação com o exército vermelho. 

E - Quem dirigiu o Comissariado do Povo nesse meio tempo? 

L - Os diretores de divisão. E quando havia um dia calmo, eu 
arranjava um trem especial, que consistia numa locomotiva e num 
vagão de terceira classe, e, se na avaliação do estado-maior poderia 
haver uma pausa de vinte e quatro horas, eu viajava à noite para 
Budapeste com o meu trem especial e voltava à tarde. 

E - Que bom sermos um país pequeno! Na Rússia teria sido 
mais difícil. 

L - Mas aqui na Hungria se podia fazer isso. 

E - Que influência o senhor exerceu nos acontecimentos 
militares? 

L - No plano militar eu só podia, é claro, exercer um controle 
nos casos mais extraordinários. Para tanto, inventei um bom 
método. Pelo menos nosso chefe do estado-maior, um 
contrarrevolucionário, ficava furioso quando eu aplicava esse 
método. Eu lhe dizia: “Veja, o senhor é um soldado e tem sua 
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linguagem militar própria, assim como eu tenho minha linguagem 
de filósofo. Mas eu não entendo nada de assuntos militares. 
Quando o senhor diz que um batalhão deve ser mandado daqui 
para lá, não me fale de reagrupamento, convergências e de 
qualquer outra operação técnica, pois não faço a menor idéia disso, 
mas me explique as coisas de modo que eu, como homem comum, 
entenda por que razão o senhor age assim e não de outro modo”. 
Esse chefe do estado-maior da divisão era de baixa estatura, um 
ex-capitão ou major. É claro que tinha terríveis acessos de raiva, 
pois ele estava mesmo fazendo sabotagem e não era possível 
explicar isso em linguagem civil. Eu havia aprendido com 
Clausewitz que um plano militar sério pode nuito bem ser 
explicado em linguagem civil, mas que obviamente não se pode 
explicar a sabotagem. 

E - Camarada Lukács, acho que há bastante tempo, antes 
mesmo de 1956, o senhor contou que, toda vez que ia ver as 
tropas, começava sempre pela cozinha... 

L - É que eu visitava constantemente o front. Mas, dois ou três 
quilômetros antes, parava o carro, escondia-o numa moita e 
chegava de surpresa até as tropas, começando sempre pela 
cozinha. Aí pedia, imediatamente, alguma coisa para comer, de 
modo que os cozinheiros tremiam por minha causa. Nunca 
estavam certos do momento em que eu iria aparecer na cozinha e 
aí não conseguiam esconder mais nada. 

E - No nível de comissário de divisão é uma consequência 
prática do materialismo ter de começar pela cozinha. 

L - Na cabeça das pessoas duas coisas eram importantes. Uma 
era a cozinha; a outra, o correio, ou seja, receber as cartas 
pontualmente. Não me considero um brilhante organizador 
militar, mas estas duas coisas eu pus em ordem na divisão. Os 
soldados comiam decentemente e recebiam diariamente a 
correspondência. 

E - O senhor não tinha nenhum contato com o comando 
superior do exército, com Stromfeld e Böhm? 

L - Em geral, cumpríamos as ordens recebidas. Só num caso 
sabotei uma ordem, quando da grande ofensiva romena antes do 
primeiro de maio. Nossa divisão se deslocava ao longo da linha 
Tiszafüred-Eger (Erlau). Tropas húngaras maiores só havia em 
Szolnok e, perto de Kisköre, havia uma ponte sobre o rio Tibisco, 
que estava sem defesa. Eu exigi do comando do exército que 



 

90 

 

organizasse a defesa da ponte, ou, se isso fosse impossível, que a 
explodisse, senão os tchecos, com um simples passeio, cortar-nos-
iam a passagem de Szolnok, o que seria nosso fim. Stromfeld, por 
todas as razões militares possíveis, não se deixou convencer, e 
então mandei explodir a ponte sem autorização. 

E - E não aconteceu nada ao senhor por causa disso? 

L - Não. Depois Stromfeld reconheceu que, no plano militar, 
eu estava com a razão. 

E - O senhor o conhecia bem? 

L - Não. Mais tarde ficamos amigos, quando ele já era membro 
do Partido Comunista. 

E - As suas relações com Gábor Gaál também tiveram início no 
front? 

L - Sim. Pedi ao Ministério da Defesa um oficial da reserva que 
pertencesse ao Partido Comunista para trabalhar como ajudante, e 
me recomendaram Gábor Gaál. Fui com ele para o front e estive 
com ele aquelas seis semanas, ou quantas tenham sido, que passei 
no front. É dessa época que o conheço. Tive uma ótima impressão 
dele e entre nós se desenvolveu uma amizade pessoal. 

E - Esse relacionamento continuou de alguma forma depois? 

L - Em Viena, mantínhamos uma relação de amizade. Então, 
Gábor Gáal foi embora de Viena e, naquela ocasião, não havia 
uma correspondência pessoal, de modo que, na época, não se pode 
dizer que nos afastamos, mas nos separamos de fato e só através 
da imprensa é que eu sabia o que ele estava fazendo. Sei que 
transcrevia de jornais alemães, húngaros e russos o que era 
publicado sobre mim. Acho que publicou muita coisa dessa forma. 

E - Camarada Lukács, o senhor não enviou nenhum trabalho 
diretamente para ele? 

L - Eu não enviava minhas coisas diretamente para ninguém. 
Eu as entregava à instância competente do partido. Quem cuidava 
da sua publicação era esse órgão do partido. Hoje eu já não saberia 
mais dizer onde é que as coisas eram impressas. 

E - Pelo que sei, o senhor, camarada Lukács, e Korvin, depois 
da queda da ditadura, foram encarregados por Béla Kun de 
permanecer em Budapeste. 

L - É, fomos. 

E - Qual era a tarefa dos senhores? 
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L - Devíamos organizar o Partido Comunista. Quando os 
romenos chegaram, eu estava no front, com a tarefa de pôr ordem, 
na medida do possível, na quinta divisão. Desta vez não fui bem-
sucedido. Voltei de carro tarde da noite e pedi aos camaradas ali 
presentes a opinião do partido. E esta era que eu e Korvin 
devíamos ficar no país para manter o movimento clandestino vivo 
e dirigi-lo. Eu deveria assumir a direção ideológica, e a Korvin foi 
confiada a responsabilidade organizativa. Já naquela época tinha as 
minhas dúvidas de que Korvin e eu fôssemos as pessoas mais 
indicadas para essa tarefa, pois se havia comunistas muito 
conhecidos, estes éramos nós. Korvin tinha também um 
empecilho físico: era corcunda. 

E - O senhor tomou esse encargo como manifestação de um 
sentimento de inimizade? 

L - Não é possível prová-lo. Os dirigentes comunistas, quatro 
ou cinco, estavam reunidos com Kun na sede do partido e, quando 
voltei do front, uma decisão definitiva já estava à minha espera. 

E - “Suposição a respeito de Kun”, o que significa esta 
anotação no seu esboço biográfico? 

L - Veja, o meu relacionamento com Kun já era muito ruim 
durante a ditadura. A opinião da minha primeira mulher ilustra 
esse mau relacionamento. Já citei isso. Quando ela viu Kun, teve a 
impressão de que ele fosse como Vautrin. Eu a considero uma 
observação extraordinariamente espirituosa e bo‟a, com a qual 
concordava também naquele tempo. Na ocasião, já havia entre nós 
conflitos que cresciam constantemente. Mas só em questões 
morais do movimento. Portanto, tive, a propósito de tal encargo, 
uma opinião muito cínica. Naquela época, eu disse que Korvin e 
eu éramos apropriados para o martírio. 

E - Korvin também tinha desavenças com Kun? 

L - Tinha. A veemente atitude de luta de classes de Korvin 
discordava com muita frequência dos compromissos de Kun. 
Quando Korvin emitia opiniões que divergissem um mínimo que 
fosse da postura de determinados social-democratas de centro, 
Weltner e seu pessoal apoiavam naturalmente os social-democratas 
e Kun não dava apoio a Korvin. 

E - O que aconteceu depois que Korvin foi preso? 

L - Korvin foi preso mais ou menos uma semana depois e, 
como é natural e sensato, ele não me dera os nomes e endereços 
de seu grupo e seus colaboradores. Fiquei, por conseguinte, em 
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situação de isolamento total. E nessas condições não fazia 
absolutamente nenhum sentido ficar em Budapeste. Além disso, a 
casa de Olga Máthé, viúva de Béla Zalai, onde eu estava escondido, 
foi revistada, sob o comando de um oficial, devido a uma 
denúncia. E faz parte das felizes circunstâncias que caracterizam a 
minha vida não me terem apanhado. 

E - É quase inacreditável que alguém possa escapar de uma 
busca dessas. 

L - A coisa é muito mais simples do que as pessoas imaginam. 
Devo acrescentar que, naquela ocasião, também tive o meu mérito. 
Olga Máthé era fotógrafa, uma mulher muito corajosa. Sua casa 
consistia num quarto pequeno, onde ela dormia com a filha, uma 
sala de jantar grande e um ateliê, que dava para o sótão. No ateliê 
havia um divã, onde eu dormia. Brigávamos todos os dias, pois 
Olga Máthé queria, a qualquer custo, arrumar a cama para mim, 
mas eu me opunha, pois achava que, se tocassem a campainha à 
noite, poderia chegar facilmente ao sótão. Eu conhecia muito bem 
o sótão e já tinha posto lá antes uma caixa grande, atrás da qual eu 
poderia me esconder. E se o divã fosse encontrado apenas como 
um divã comum, ninguém iria pensar que alguém pudesse se 
esconder no ateliê. Nessa luta, só consegui vencer Olga Máthé 
com muita dificuldade. Certa madrugada, por volta das três, 
tocaram realmente a campainha e foi feita uma bela revista, que 
pude ouvir escondido atrás da caixa. E como a denúncia se referia 
ao fato de que Olga Máthé tivesse suspostamente recebido e 
fotografado Béla Kun e não ao fato de que alguém estivesse 
escondido em sua casa, eles também não reviraram mais nada por 
lá. À tarde eu subia sem bagagem até o apartamento dela e era 
natural que sempre houvesse gente indo ao ateliê de uma 
fotógrafa. Para a zeladora, que me levava de elevador até lá em 
cima, não havia nada de extraordinário no fato de um senhor ir à 
casa de Olga Máthé, pois, naquela época, toda tarde iam lá cinco 
ou até mesmo dez deles. Assim, também não suspeitavam que 
alguém pudesse se esconder lá. É claro que, com isso, aquela casa 
deixou de existir para mim, pois eu não poderia correr o risco de 
passar por mais uma revista. Então, após consultar os camaradas 
daquela época, resolveu-se que eu deveria ir para Viena, a fim de 
aumentar o número de emigrados. Isso foi em fins de agosto, 
início de setembro. Budapeste, no período, estava ocupada pelo 
exército de Mackensen, e os oficiais viviam viajando entre 
Budapeste e Viena. No período da ditadura levavam brancos para 
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Viena, para fora do país, e, após a ditadura, levavam vermelhos, em 
troca de bastante dinheiro. Foi assim que minha família subornou 
um primeiro-tenente do exército de Mackensen. Com ele, como 
seu chofer, deixei o país. Mas como não sabia dirigir, enfaixamos o 
meu braço, como se eu tivesse sofrido um acidente na viagem, e o 
oficial foi guiando o carro. A verdade é que a coisa toda não 
passou de mera transação comercial.  
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III - NA EMIGRAÇÃO 

E - Até quando o senhor ficou em Viena?  

L - Podemos dizer, desde que deixei a Hungria, ou seja, em fins 
de agosto, início de setembro de 1919, até o II Congresso do 
partido, em 1930-1931. 

E - Foi nessa época que o senhor começou a viver com sua 
mulher Gertrud? 

L - Começamos a viver juntos no exílio. Já nos conhecíamos há 
mais tempo, mas uma relação mais estreita entre nós só nasceu 
depois da minha conferência sobre ética, em 1918. Com a 
discussão sobre minha conferência surgiu entre nós uma 
comunhão espiritual e moral que, dali em diante, teve para mim 
um papel-guia, um papel dominante. Na verdade, jamais havia 
encontrado uma mulher com a qual eu pudesse ter uma relação tão 
íntima. 

E - Do que viviam em Viena? 

L - Eu escrevia, vendia velhos artigos. De algum modo, nós 
vivíamos. 

E - Não havia remuneração do partido naquela época... 

L - No começo, pode-se dizer, levei por um curto tempo uma 
vida bem pobre. Depois, por três anos, fui redator do Torgowü 
Bülten, o jornal da embaixada russa. Ganhava cem dólares por mês 
por esse trabalho. Vivíamos bem com isso. Então, em 1928, meu 
pai morreu e, pelos meios e caminhos mais complicados, acabei 
recebendo a minha parte da herança. Vivemos disso até minha 
viagem para a Rússia. 

E - O senhor não ganhava nada como escritor nesse período? 
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L - Eu escrevia, mas um escritor comunista, um teórico, não 
conseguia sobreviver naquela época com os direitos autorais, 
apesar de haver os best-sellers. 

E - As autoridades austríacas deixaram-no em paz? 

L - Houve diversas fases. No primeiro período eu era 
considerado um senhor respeitável, pois a própria polícia ainda 
não sabia quem éramos, se assassinos em fuga ou futuros 
ministros. Além disso, pessoalmente, eu tinha a sorte de conhecer, 
do tempo de Heidelberg, alguns teóricos do Partido Social-
Democrata. E quando a polícia me tratava com muita insolência, 
como aconteceu uma vez, eu me queixava a um deles, que então 
informava a Renner, e este ligava para o chefe de polícia, dizendo-
lhe que assim não era possível. Depois, durante seis meses, os 
policiais ficaram de novo extremamente gentis. Quando houve a 
virada reacionária, também não puderam fazer nada contra nós, 
pois o pedido de extradição do governo húngaro se referia a nós 
comunistas e também aos social-democratas. Se decidissem nos 
extraditar, teriam de fazer o mesmo com Böhm, Kunfi e os outros. 
Consequentemente, estávamos tranquilos à sombra de Böhm e seu 
grupo. Esta situação foi se deteriorando. Mas o fato é que eu não 
participava do movimento comunista austríaco, somente do 
húngaro. E este era tão clandestino, que nunca conseguiram provar 
nada contra mim. 

E - Sei de uma carta de Thomas Mann ao chanceler Seipel... 

L - Sim. Logo que Kun foi preso em Viena, em 1928, quiseram 
me expulsar, e aí alguns amigos meus escreveram a Thomas Mann, 
e este escreveu uma carta contra minha expulsão. 

E - Portanto, até 1928, o senhor não recebeu nenhuma ajuda 
material da Hungria? 

L - Felizmente tínhamos poucos preconceitos. Já vivíamos 
juntos, mas decidimos não nos casar, pois Gertrud, como viúva de 
um funcionário do estado, recebia uma pensão e dinheiro para os 
filhos, e nós não tínhamos absolutamente nenhuma razão para 
renunciar a esse dinheiro. Quando, em 1923, parecia que eu seria 
chamado a Iena como professor, decidimos nos casar, porque, 
afinal de contas, um homem solteiro não podia ir para Iena com 
mulher e filhos. Consequentemente, nós nos casamos em Viena. 
Quando o projeto de Iena fracassou, algumas semanas depois, 
Gertrud foi muito corajosa – foi mesmo um ato belo e corajoso –, 
agiu como se o casamento não existisse e, pouco depois, solicitou à 
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embaixada húngara a renovação do seu passaporte de viúva, de 
modo que entre nós, até 1933, quando fomos para a Rússia, não 
estávamos oficialmente casados. 

E - Por que a cátedra em Iena não deu certo? 

L - Havia, na Saxônia e na Turíngia, uma coalizão composta por 
social-democratas e comunistas que, no entanto, não conseguiu 
resistir à pressão exercida pela esquerda social-democrata. Assim, 
os social-democratas retomaram a possessão da Saxônia e da 
Turíngia e se tornou impossível introduzir as reformas pretendidas 
nas universidades de Iena e Leipzig. 

E - Onde o senhor morou em Viena? 

L - Gertrud morava com sua irmã mais velha em Hütteldorf e 
eu também consegui um quarto lá. Vivemos o tempo todo na 
mesma casa. Em Berlim, aconteceu até de Gertrud ficar com um 
apartamento e eu aluguei um quarto mobiliado nesse apartamento. 
Só não nos casamos porque não víamos razão para que o estado 
húngaro não devesse pagar a subsistência de Gertrud na forma de 
pensão para ela e para as crianças. 

E - Vocês não tiveram problemas com as autoridades na 
Áustria? 

L - Veja, não havia nenhum problema, porque se tratava de 
uma casa burguesa decente e não havia nada de extraordinário no 
fato de a dona da casa ceder um andar à sua irmã e às suas 
crianças. E também não havia nada de errado em que Gertrud 
sublocasse um quarto a alguém. 

E - Foi em Viena que o senhor conheceu Attila József? 

L - Sim, em Viena. 

E - Foi um relacionamento passageiro? 

L - Bem passageiro, porque Attila József ficou pouco tempo em 
Viena. Se não me falha a memória, eu o conheci por intermédio de 
Anna Lesznai. Desde o início tive uma opinião muito boa sobre 
Attila József. E também nunca ocultei essa opinião dentro do 
partido. 

E - Existe também um documento, uma carta de Attila József a 
Jolán József... 

L - ... fui tão efusivo a respeito de seus poemas. É, existe uma 
carta de Attila József, escrita nessa época em Viena. 

E - Naquele tempo, o senhor tinha conhecimento do conflito 
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de Attila József no partido do processo de expulsão? 

L - Veja, não se pode esquecer que, até 1930, apesar de tudo, 
fui membro ativo do partido, era informado de tudo. Em 1929, 
após as Teses de Blum, saí do movimento húngaro. Quando houve o 
conflito com Attila József, eu não tinha mais relações com o 
movimento húngaro. 

E - No plano organizacional, o senhor passou para o partido 
alemão? 

L - Não, até 1930 fui membro do partido austríaco e, na Rússia, 
tornei-me membro do partido soviético. De 1931 a 1933, fiz parte 
do partido alemão e, quando voltamos para a Rússia em 1933, foi 
tomada uma decisão geral de que os membros exilados do partido 
alemão continuariam como seus membros e não deveriam passar 
para o partido russo. Assim, fui membro do partido alemão até 
1945. 

E - Nesse meio tempo, porém, o senhor foi membro da 
redação de uma revista húngara? 

L - Da Uj Hang (Nova Voz), sim, isso mesmo. Os alemães não 
se importavam muito com isso, pois sabiam que eu era húngaro e 
que participava dela por isso. 

E - Nem mesmo até as Teses de Blum o senhor foi membro do 
partido húngaro? 

L - Oficialmente, eu era membro do partido austríaco. 
Qualquer um que vivesse na Áustria como comunista húngaro 
tinha de se tornar membro do partido austríaco, pois o partido 
húngaro era ilegal. 

E - Oficialmente, então, o senhor era membro do partido 
austríaco, mas no plano organizacional o senhor pertencia ao 
partido húngaro? 

L - Sim. 

E - Portanto, o senhor encontrou Attila József em companhia 
de Anna Lesznai? 

L - Nós nos encontramos também numa outra ocasião. Eu 
apenas o conheci por intermédio de Anna Lesznai. E, vindo de 
Paris, em viagem para a Hungria, lllyés também me visitou. Com 
ele também tive uma longa conversa. Lajos Nagy também me 
visitou em Viena. Com ele tive igualmente uma longa conversa. 
Mantive, pois, alguns relacionamentos com escritores húngaros, 
mesmo que eu não escrevesse. 
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E - E com a emigração não-comunista? 

L - Sim, com Kassák eu tinha um relacionamento ruim e com 
Sándor Bartha desenvolveu-se um bom relacionamento, quando 
ele e seu grupo tenderam mais para a esquerda. 

E - Como surgiu, na emigração, a luta de facções dentro do 
partido? 

L - Houve motivos muito diversos. Logo no início do exílio, 
uma parte dos emigrados se agrupou em torno de Landler e outra, 
em torno de Kun. A situação era muito confusa, pois me lembro 
que mais ou menos em dezembro de 1919, quando Landler 
retornou da sua prisão em Karlstein, tivemos uma conversa e ele 
quase me propôs uma aliança contra Kun. Para me limitar somente 
aos fatos, respondi-lhe de uma maneira que nada tinha a ver com 
princípios. Disse-lhe que o seu grupo, József Pogány e outros, não 
era nem um pouco melhor do que o grupo de Kun, que eu me 
sentia tão pouco inclinado a trabalhar com Pogány quanto com 
Béla Vágó. Para esclarecer a situação, quero mencionar que 
Pogány, mais tarde, como o senhor talvez saiba, passou para o lado 
de Kun. E formou-se depois outro gênero de diferenciações, o que 
naturalmente também foi favorecido pelo fato de que os dirigentes 
da emigração em Viena, condenados à inatividade, aproveitavam o 
tempo, no entanto, para fornecer certa orientação e reorganização. 
Aqui a questão dos métodos de Béla Kun é um ponto de partida 
muito importante, pois estes mostraram, como eu vi a posteriori, 
que Kun tinha muito pouco em comum com Lenin, embora o 
tivesse encontrado uma ou duas vezes. No fundo, ele era aluno da 
escola dos “fazedores de partido”, à la Zinoviev [no texto húngaro 
também aparece “maquinadores de partido”, com um ponto de 
interrogação – nota do tradutor alemão]. Era um típico discípulo 
de Zinoviev, que procurava adeptos e renome pela demagogia, 
pela violência e, quando necessário, pela corrupção. Por isso, o 
primeiro conflito estourou em torno de um caso de corrupção, o 
chamado caso do ouro. No verão de 1920, Kun foi para Moscou e 
um dia aconteceu que – por coincidência, nem sei por que motivo, 
eu tinha relações pessoais com membros da embaixada soviética – 
fui advertido de que no endereço de Vágó havia chegado um 
pacote que, dadas as suas dimensões, pesava muito. Comuniquei o 
fato a Landler. Todos nós suspeitávamos de que Kun tivesse 
enviado dinheiro aos seus partidários, para fornecer a cinco ou seis 
camaradas dirigentes uma dotação da Rússia. Eu não saberia 
contar agora todos os detalhes; em todo caso, suspeitávamos de 
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que Rudas também estivesse entre os favorecidos financeiramente. 
Tentei, então, intimidar Rudas, o que não era lá muito difícil, 
porque ele era um dos maiores covardes que se possa imaginar. 
Naquela época, por acaso, havíamos alugado dois quartos 
mobiliados na mesma casa e eu deixei Rudas apavorado ao lhe 
falar das graves consequências que poderiam advir, que ele poderia 
ser expulso do partido etc. Em suma, Rudas se deixou embrulhar e 
admitiu que, se me lembro bem, tinham chegado cinco quilos de 
ouro em moedas, que Vágó havia distribuído com base numa lista 
recebida de Kun. Rudas também me mostrou sua quota. Junto 
com Landler, nós o persuadimos a devolver o dinheiro a Vágó, 
alegando que ele, como comunista honesto, não concordaria em 
participar de ações desse tipo. Assim, o caso foi 
momentaneamente contornado, pro forma, mas disso resultou uma 
inimizade mortal entre Rudas e Vágó, que acabou explodindo 
numa reunião dos exilados. Durante um bate-boca, eles se 
acusaram mutuamente com relação ao caso do ouro e então foi 
instaurada uma comissão, Vágó foi expulso etc. A questão toda foi 
submetida ao Comintern. Isso aconteceu na primavera de 1921, e a 
delegação húngara que foi ao III Congresso recebeu a tarefa de 
resolver a questão de alguma forma. E a história foi levada ao 
Comintern, onde os fatos que comprometiam Kun foram 
encobertos em alguma comissão. O Comintern nomeou um 
Comitê Central, do qual faziam parte quatro kunianos e três 
landlerianos – Landler, Hirosik e eu. O principal representante de 
Kun nesse Comitê Central era Jozsef Pogány, que tentou fazer 
política húngara com o radicalismo à Zinoviev e todas as 
pseudoações possíveis. Quando surgiram as facções, teve grande 
importância a velha ligação entre Kun e Zinoviev. O problema que 
nos dividiu foi justamente a questão sobre o papel a ser atribuído a 
nós emigrados. Kun, de pleno acordo com Zinoviev, atribuía-nos 
um papel muito importante. Falou-se até que os emigrantes teriam 
de retornar em massa à Hungria. Com relação a isso, Landler 
assumiu uma atitude bastante cética. Era de opinião que o 
verdadeiro movimento deveria nascer na Hungria e que a 
emigração não poderia fazer nada, além de sustentar 
ideologicamente, a partir do exterior, o movimento húngaro, dado 
seu alto grau de desenvolvimento ideológico. Mas, aos olhos da 
facção Landler, a emigração era sempre subordinada ao 
movimento na Hungria. 

E - Em que consistia o conflito básico? 
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L - O conflito eclodiu em torno de uma questão muito 
importante: a contribuição ao sindicato. O senhor provavelmente 
sabe que no velho Partido Social-Democrata a contribuição 
sindical compreendia também a contribuição ao partido e, assim, 
quem entrava para o sindicato pagava ipso facto também a 
contribuição ao Partido Social-Democrata. Kun e seu grupo 
declararam que era falta de princípios exigir que os inscritos no 
sindicato automaticamente também o fossem no Partido Social-
Democrata. Exigiam que os comunistas anulassem esta convenção 
e se recusassem a pagar a contribuição àquele partido. Landler, que 
era inteligente, opôs-se imediatamente a essa pretensão. Ele dizia 
que, nesse caso, os comunistas clandestinos na Hungria ficariam 
numa situação insustentável. Eles somente poderiam recusar o 
pagamento da contribuição ao Partido Social-Democrata alegando 
ou que eram comunistas, e então seriam imediatamente presos, ou 
que eram “amarelos”, e aí sua situação no partido ficaria 
insustentável. Nós achávamos que, se os comunistas quisessem 
trabalhar legalmente no movimento operário húngaro, deviam 
pagar esse preço. Quando Pogány quis impor a todo custo essa 
medida sectária e inconveniente, Landler, Hirosik e eu deixamos a 
reunião do Comitê Central. Explicamos essa nossa saída e 
submetemos a questão ao partido vienense. Esta foi, a rigor, a 
essência da cisão no partido. Quando Kun e seu grupo exigiram 
que esta resolução fosse publicada no jornal, a facção Landler saiu 
e fundou pouco depois um jornal contrário. 

E - A facção possuía, na época, um quadro organizativo 
próprio e dispunha de uma direção...  

L - Evidentemente. 

E - É interessante que as facções, por uma questão tão 
importante, no entanto, inteiramente prática... 

L - Landler distinguia-se de Kun – e isto fez de mim um fiel 
partidário de Landler – porque não fazia um programa com o qual 
pudesse se apresentar ao mundo como líder dos comunistas, mas 
buscava exclusivamente as possibilidades práticas para fazer 
ressurgir o movimento na Hungria. Isso me impressionou muito, e 
a partir daí me tornei, em todas as questões, um partidário 
entusiasta de Landler. 

E - Como foi que Kun conseguiu o ouro? Havia uma fofoca – 
Kosztolányi também tocou no assunto no começo de seu romance 
Anna Édes –, que Kun, ao sobrevoar a Hungria,... 
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L - Não, não, essas lendas surgiram mais tarde. Eles 
conseguiram o ouro durante a Revolução Russa, por meio de 
requisições, ou seja, os partidários de Kun, ou um grupo deles, 
tinham requisitado ouro em algum lugar e então simplesmente o 
roubaram. Em suma, dois quilos e meio de ouro estavam com 
Kun, à sua disposição pessoal. Estou convencido de que os 
guerrilheiros russos também apreenderam o ouro e o roubaram. 
Guerrilheiros que sempre entregam tudo não existem em lugar 
nenhum do mundo. 

E - História e Consciência de Classe, que foi publicado nessa época, 
e sua ressonância internacional não tiveram nenhum efeito sobre 
as lutas de facções no interior do partido húngaro? 

L - Veja, sim, à medida que Zinoviev e Kun utilizaram aquela 
discussão para deteriorar minha posição no partido. Mas no 
movimento húngaro ninguém se interessou por isso, de modo que 
História e Consciência de Classe não me acarretou consequências sérias 
na linha húngara nesse âmbito. Houve algum efeito, à medida que 
Rudas escreveu contra o livro. E assim a crítica assumiu um caráter 
de facção. Todos os kunianos acharam que era seu dever atacar 
meu trabalho. Há um episódio muito engraçado da época de 
Moscou: numa reunião dos húngaros em Moscou, Rudas e os seus 
companheiros atacaram duramente História e Consciência de Classe. 
Diziam que o camarada Lukács era um idealista. Então um 
metalúrgico landleriano de Viena se levantou e disse: “Claro que o 
camarada Lukács é um idealista, ele não vive só pensando na 
própria pança como o camarada Rudas”. Este era o nível. Não vale 
a pena transmiti-lo à posteridade. 

E - A facção de Kun se reunia em Moscou e a facção de 
Landler em Viena? 

L - A facção de Landler só existia, na verdade, em Viena. Mais 
tarde, por exemplo, após a dissolução da emigração vienense, Jenö 
Hamburger estabeleceu-se em Moscou e Gyula Lengyel, em 
Berlim, de modo que lá também surgiram tais centros. Mas o 
centro da facção de Kun ficava, naturalmente, em Moscou. 

E - Camarada Lukács, até que ponto sua vida e seu trabalho 
foram influenciados por essa luta de facções? 

L - Considero essencial o fato de que éramos todos sectários 
messiânicos. Acreditávamos, todos, na revolução mundial como 
num fato para acontecer amanhã. O trabalho húngaro foi 
determinado pelo realismo de Landler nas questões húngaras 
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realmente existentes. Disso resultou um dualismo: no plano 
internacional, éramos sectários messiânicos; nas questões húngaras, 
ao contrário, éramos políticos realistas. Esse dualismo acabou, por 
fim, com a vitória do realismo húngaro nas Teses de Blum. 

E - A facção de Kun tinha ideias puramente messiânicas? 

L - Foi com a facção de Kun – esta, sem dúvida, é uma questão 
complicada – que começou o sectarismo em geral. Era um 
sectarismo messiânico, onde havia pessoas como, por exemplo, 
Roland Holst. Em Moscou, no Comintern, começou a se formar 
com Zinoviev o sectarismo burocrático. E este sectarismo, em 
geral, foi defendido pela facção de Kun. Por exemplo, havia um 
plano segundo o qual todos os prisioneiros de guerra que viviam 
dispersos pela Rússia deveriam ser repatriados em massa para a 
Hungria a fim de servir de base ao partido clandestino. Tratava-se, 
é claro, de uma estupidez, porque qualquer um que retornasse de 
Moscou era estritamente vigiado pela polícia. Era uma estúpida 
concepção burocrática, que acreditava que não se pudesse fazer 
um partido de massas lentamente, passo a passo, mas de um só 
golpe. 

E - Até que ponto a Internacional se intrometia nesses planos? 

L - Na Internacional, Kun era, como se costumava dizer na 
época, o schammes [Yiddish: factótum doméstico do rabino] de 
Zinoviev, e este o apoiava em tudo. 

E - E o que possibilitou o trabalho da facção de Landler? 

L - A lamentável circunstância de que ela tinha razão. No 
Comintern daquela época isso tinha certo peso. A consequência 
era que, nas resoluções de princípio, dava-se sempre razão à facção 
de Landler, mas Kun e seu grupo detinham a maioria no Comitê 
Central. Esta parecia ser a política de Zinoviev nessa área. 

E - Camarada Lukács, permita-me fazer uma pergunta, ainda 
hoje atual, relacionada a História e Consciência de Classe. Que 
impressão o senhor tem da ressonância internacional desta obra? 

L - O livro possui certo valor, porque nele também foram 
enfrentados problemas ignorados pelo marxismo na época. É 
geralmente reconhecido que nele, pela primeira vez, é tratado o 
problema do estranhamento e é feita uma tentativa de enquadrar 
organicamente na concepção global do marxismo a teoria leniniana 
da revolução. O erro ontológico fundamental de todo o livro é que 
eu, na verdade, reconhecia apenas o ser social como ser e rejeitava 
a dialética da natureza. O que falta a História e Consciência de Classe é 
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a universalidade do marxismo segundo a qual o orgânico provém 
do inorgânico e a sociedade, por intermédio do trabalho, da 
natureza orgânica. E deve-se acrescentar ainda que, no conjunto da 
concepção social e política, o já mencionado sectarismo messiânico 
tem grande participação. 

E - E é a este último aspecto que o livro deve a grande 
ressonância, hoje renovada, de que desfruta? 

L - Creio que sim. Em parte, porém, sua ressonância se deve, 
na verdade, à quase inexistência de uma literatura filosófica 
marxista. Apesar de todos os erros, História e Consciência de Classe é 
ainda um livro mais inteligente e melhor em relação aos vários 
estudos mal-alinhados que são feitos atualmente sobre Marx da 
perspectiva burguesa. 

E - Observei que, após os acontecimentos de maio de 1968, na 
França, História e Consciência de Classe foi lido por muitos estudantes. 
Um líder estudantil, numa declaração, citou-o inclusive como um 
de seus três livros preferidos. História e Consciência de Classe 
corresponde a uma psicologia que se expressa na vontade 
revolucionária pela recusa das forças políticas concretas. 

L - Já que no tratamento do problema da consciência de classe 
também estão presentes elementos idealistas e, por conseguinte, o 
materialismo ontológico do marxismo está menos presente do que 
nos trabalhos posteriores, este livro, naturalmente, também se 
torna acessível aos burgueses. 

E - Como se chegou às Teses de Blum? Por que foram assim 
chamadas? 

L - Naquela época, Blum era o meu pseudônimo político.  

E - O que precedeu às Teses de Blum? 

L - Durante os preparativos do II Congresso, fui encarregado 
de formular a estratégia política e social do partido. Esse é o 
conteúdo das Teses de Blum. Estas, como o senhor sabe, foram 
então incisivamente rejeitadas por Kun. Não sei se já contei o 
divertidíssimo episódio de Manuilsky, em que fica claro o nível de 
princípios do Comintern na época. Eu estava em Budapeste, com 
um encargo clandestino, quando foi convocada em Berlim uma 
reunião do comitê executivo, da qual Revái também participou – 
minhas informações vinham dele. Na abertura dessa reunião, 
Manuilsky disse que devia destacar os méritos do partido húngaro: 
o Comintern, no seu VI Congresso, tinha levantado, de passagem, 
a questão da ditadura democrática e sobre isso já existia no partido 



 

105 

 

húngaro uma resolução séria. Na manhã seguinte, Manuilsky disse 
na conferência que era terrivelmente nefasto que entre nós se 
impusessem tendências revisionistas e liquidacionistas como as 
Teses de Blum! Evidentemente, nesse meio tempo, ele tinha recebido 
um telegrama de Moscou. 

E - Governar por telegrama parece ser uma prática bem antiga. 

L - É, sim. Consequentemente, não se deve esquecer – embora 
sempre se esqueça – que, na realidade, Lenin não tinha nem um 
único discípulo na Hungria. Tal esquecimento se dá porque se 
parte de uma categoria completamente abstrata segundo a qual os 
líderes húngaros de então eram todos discípulos de Lenin. Kun e 
seu grupo pertenciam ao séquito de Zinoviev e já se manifestavam, 
na Internacional de Zinoviev, certas tendências que, mais tarde, 
foram adotadas também por Stalin. Esse modo de proceder, que 
fica claro no episódio de Manuilsky, era característico 
exclusivamente da escola de Zinoviev e Kun. É ridículo considerar 
Kun um discípulo de Lenin. Lenin tinha uma péssima opinião a 
respeito de Kun e não se interessava muito por ele. Para ser 
imparcial, devo dizer que Lenin também tinha uma péssima 
opinião sobre mim. Não se deve estilizar as coisas. Lenin 
expressou muito asperamente sua opinião a respeito do meu artigo 
sobre o parlamentarismo. Enquanto considerava Kun um 
discípulo de Zinoviev, achava que eu era um simples extremista de 
esquerda. 

E - Havia alguém no partido húngaro que Lenin estimasse de 
maneira especial? 

L - Não que eu soubesse. 

E - As lutas entre facções que se iniciaram no partido soviético 
após a morte de Lenin tiveram alguma influência nas discussões do 
partido húngaro? 

L - Nenhuma que fosse grave demais. Só à medida que, no 
partido húngaro – e, devo acrescentar, em mim também –, já que 
Kun pertencia ao partido de Zinoviev, nasceu uma certa simpatia 
por Stalin. 

E - Mas naquela época Stalin e Zinoviev estavam aliados contra 
Trotsky, não é mesmo? 

L - Estavam aliados, mas, nessa época, o conflito entre Stalin e 
Zinoviev já tinha se iniciado. E devo dizer que minha atitude anti-
Kun teve certo peso, já que acompanhei os esforços anti-Zinoviev 
de Stalin com certa simpatia. 
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E - Trotsky não tinha partidários importantes no partido 
húngaro? 

L - O trotskismo era insignificante no partido húngaro. Não 
existia uma facção trotskista. 

E - O destino das Teses de Blum foi influenciado pelo conflito 
entre o partido soviético e a Internacional dirigida por Zinoviev? 

L - Não creio. Acho que Révai caracterizou muito bem a 
situação numa carta a Kun, em que declara, a propósito das Teses de 
Blum, que não concordava com elas. No entanto, essas teses 
exprimiam de modo consequente aquela política de Landler que 
levou à fundação do Partido Operário Socialista Húngaro (USAP), 
depois da rejeição das teses sindicais de Kun. As Teses de Blum 
deviam ser encaradas como resumo teórico dessa orientação. 

E - Révai não concordava com as Teses de Blum? Mas ele 
pertencia à facção de Landler. 

L - Fazia parte da facção de Landler, mas Landler morreu em 
1928. Poderia dizer que, depois disso, as Teses de Blum destruíram a 
facção de Landler. Os teóricos da facção – Révai e outros que 
eram da mesma opinião – não concordavam que o movimento 
húngaro devesse seguir a linha do USAP. Passaram para a linha de 
Kun, que queria fazer um movimento de cima, diretamente de 
Moscou. Assim, Révai e Miháli Háy, que, na época, era um jovem 
muito talentoso, abandonaram a facção de Landler. 

E - Révai também já havia dado sinais antes de que iria romper 
com a facção de Landler? 

L - Com uma pessoa como Révai fica muito difícil dizer onde e 
quando exatamente ocorre a ruptura. 

E - Desse momento em diante cessou seu contato com Révai 
em Moscou? 

L - Não cessou, mas se modificou completamente. 

E - Portanto, a tragédia de Révai começou aí? 

L - Por um lado, Révai adotou um ponto de vista extremo, pois 
não se esqueça de que História e Consciência de Classe é criticado em 
uma* única resenha, por não ser, segundo o crítico, 
suficientemente radical – e essa resenha era de Révai e se encontra 
no Arquivo Grünberg. Por outro lado, nessa época, desenvolveu-se 
em Révai a consciência de que ele era o estadista providencial da 
Hungria e que, justamente por isso, tinha de estar de qualquer jeito 
na direção do partido húngaro. Defendia a ideia de que, por isso, 
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tinha de estar pronto para qualquer sacrifício. É nisso que consiste 
a tragédia de Révai. 

E – Então, talvez nem tenha me enganado muito quando disse 
que naquele momento começava a tragédia de Révai. Tão logo ele 
passou para a linha de que seria preciso criar um partido da 
emigração, que deveria ser dirigido de fora, descobriu, na verdade, 
o seu papel posterior, o papel daquele que, de fora e de cima, 
manipula os fios. 

L - Exatamente. É isso mesmo. 

E - Seu relacionamento pessoal com Révai começou ainda na 
Hungria... 

L - Antes mesmo da ditadura, principalmente quando, após a 
prisão de Kun, foi formado o segundo Comitê Central. Tanto 
Révai quanto eu éramos membros da comissão de redação do 
Vórós Ujság (Gazeta Vermelha), onde sempre trabalhávamos 
juntos. Assim tínhamos, portanto, já durante a ditadura, um 
contato pessoal muito bom. 

E - Tem fundamento aquele episódio no romance de Ervin 
Sinkó, segundo o qual esse relacionamento teve início quando 
Révai começou a discutir alguma questão teórica e foi 
“convertido” pelo camarada Lukács ao longo da discussão? 

L - Sim, ele disse alguma coisa, da qual não me lembro mais. Só 
sei o que lhe respondi: “Veja, não sou eu que estou dizendo, é 
Marx quem diz na sua introdução de Para a Crítica da Economia 
Política”. Então Révai veio até mim no dia seguinte e disse: “O 
senhor está certo”. 

E - Voltemos à dissolução da facção de Landler. 

L - Após a dissolução da facção de Landler, o pessoal de 
primeira ordem se orientava de acordo com Kun, já que naquele 
tempo estava se formando no partido húngaro a facção de Sándor 
Szerényi. Dessa orientação de Kun resultou um período de 
transição que terminou com o VII Congresso e com a política daí 
procedente. Assim é que as Teses de Blum foram totalmente 
confirmadas. 

E - Que posições Sándor Szerényi defendia?  

L - Ele era anti-Kun e defendia um ponto de vista baseado 
puramente na Hungria, que era totalmente insustentável. 

E - Era uma facção que se podia levar a sério? 

L - Era uma facção que se podia levar a sério, que tinha tomado 
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o poder depois do III Congresso e que, com o poder nas mãos, 
fazia tudo que se possa imaginar. Révai, por exemplo, defendia a 
opinião, e a disse também a Gertrud, que preferia ser prisioneiro 
de Horthy a ser subordinado de Szerényi. E foi de fato para a 
Hungria, onde foi preso e ficou nessa situação por mais ou menos 
dois anos e meio. 

E - Camarada Lukács, até que ponto sua carreira foi 
influenciada pela situação subsequente às Teses de Blum? 

L - Até as Teses de Blum eu era funcionário do partido húngaro. 
Consequentemente, o âmbito da minha atividade foi amplamente 
determinado por esta circunstância. Quando compreendi, depois 
das Teses de Blum – e isto é o essencial delas –, que a revolução 
proletária e a revolução democrático-burguesa, à medida que se 
trate de uma revolução real, não estão separadas por uma muralha 
da China, passei para um terreno no qual podia me mover 
livremente e no qual fora dado um espaço democrático para a 
ética. Permita-me fazer uma espécie de confissão: depois da 
redação das Teses de Blum, por um lado ficou claro para mim que eu 
não era um político, porque um político não teria escrito as Teses de 
Blum naquela época ou, pelo menos, não as teria publicado. Por 
outro lado, enquanto trabalhava nas Teses de Blum, compreendi que 
a revolução proletária não é um acontecimento isolado, mas a 
conclusão de um processo histórico. Por conseguinte, as Teses de 
Blum têm um lado bom, ou seja, libertam o desenvolvimento 
ideológico rumo à democracia. Para ter liberdade nesta questão, 
reconhecidamente importante, submeti-me totalmente à linha 
húngara, não queria proporcionar um triunfo a Béla Kun em 
relação a isso, não queria que ele fizesse das Teses de Blum uma 
questão internacional. Desse modo, o caso foi reduzido a um 
problema húngaro, e o conteúdo de toda a minha filosofia se 
transformou. Passei da linha húngara para a alemã ou russa. 

E - Poderíamos exagerar um pouco dizendo que O Jovem Hegel é 
continuação das Teses de Blum? 

L - Minha vida forma uma sequência lógica. Acho que no meu 
desenvolvimento não há elementos inorgânicos. 

E - Eu só quis dizer que o estudo do período revolucionário da 
sociedade capitalista poderia estar relacionado com o 
reconhecimento de que entre a revolução proletária e a revolução 
burguesa não existe uma muralha da China. 

L - Sim, quanto a isso o senhor tem toda razão. Comecei a 
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investigar o lado ideológico do problema, o que mais tarde se 
tornou o ponto central de minhas pesquisas. 

E - O senhor mencionou anteriormente que, naquela época, 
esteve também ilegalmente na Hungria. 

L - Em 1929. 

E - Qual era sua tarefa? 

L - Eu devia dirigir o movimento. Os membros da comissão 
exterior iam alternadamente por três meses à Hungria, a fim de 
dirigir pessoalmente o movimento. Na emigração predominava a 
opinião geral de que, quanto a isto, somente Kun e Landler eram 
exceção, não poderiam ir à Hungria. Na emigração havia um grupo 
que queria me tratar igualmente como exceção. Mas, como isso 
teria encontrado em Kun uma forte resistência, não podia aderir, 
neste ponto, ao parecer dos meus amigos. Achava que, por um 
lado, seria possível evitar a prisão se fosse suficientemente 
cuidadoso e não encontrasse acidentalmente um agente da polícia 
e, por outro, mesmo que fosse preso, haveria no meu caso tantos 
protestos internacionais que não seria pronunciada uma sentença 
de morte. 

E - O senhor passou três meses na Hungria? 

L - Três meses. 

E - E a moradia ilegal e todo o resto foram preparados em 
Viena? 

L - Sim. Tudo foi preparado em Viena, mas mal preparado. A 
moradia, por exemplo, era muito bonita. Ficava no pequeno 
bosque da cidade, mas a dez passos da redação do Nyugat 
(Ocidente). Eu, definitivamente, não podia me conformar com 
isso. Eu tinha um contato lá, uma falsa prima. Encarreguei-a de ir à 
minha casa à tarde, toda agitada, dizendo que sua mãe estava fora 
de si porque em Szeged havia tais e tais problemas com o 
testamento do tio e somente eu poderia endireitar as coisas, indo a 
Szeged. Contei isso à dona da casa e, por segurança, paguei um 
mês adiantado. Assim, combinamos direitinho que essa prima iria 
me buscar no dia seguinte e me levar até o trem para Szeged. Mas, 
nesse meio tempo, houve um pequeno infortúnio, e só estou 
contando isso porque tenho orgulho por ter mantido o sangue 
frio. À noite, a dona da casa veio me dizer que seu sobrinho, que 
tinha morado com ela, roubara o que havia no seu armário, 
levando certa quantia em dinheiro, e que ela já havia estado na 
polícia. Foi muito interessante. Outro momento engraçado foi que 
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a dona da casa, por acaso, era prima de Schweinitzer8 e, 
consequentemente, procurou-o, é claro. Ela me perguntou se eu 
não tinha notado nada no seu sobrinho. Ao que respondi: “Mas 
minha senhora, em que mundo estamos? Eu me mudei para sua 
casa, não perguntei se a arrumadeira era ou não de confiança. 
Assim, deixo a chave do armário, como a senhora pode ver”, e 
apontei para o armário, “na fechadura, pois se a senhora diz que 
alguém é de confiança, confio inteiramente nesse alguém. Então 
iria desconfiar do seu sobrinho? Mas afinal, em que mundo 
estamos?” Então ela se lamentou um pouco e logo tudo ficou às 
mil maravilhas. Tenho orgulho disso, pois agi como devia. 

E - O senhor mencionou uma vez que queriam que viajasse de 
primeira classe. 

L - Era pura idiotice. Admito que não necessariamente, pois 
gente como Zoltán Szántó podia viajar tranquilamente de Viena no 
vagão leito sem que lhe acontecesse coisa alguma. Mas, se eu 
entrasse num vagão leito, não poderia saber quando iria aparecer 
um ex-colega de classe ou coisa que o valha que me reconhecesse 
imediatamente. 

E - Portanto, a terceira classe era melhor?  

L - Fui a Bratislava e de lá viajei de terceira classe no trem 
expresso Berlim-Budapeste para casa. 

E - O que foi fazer lá? 

L - Fiz contato com umas oito ou dez pessoas, com os 
dirigentes dos diferentes grupos. Participei das reuniões do Comitê 
Central local e dirigi de fato, naqueles três meses, os assuntos 
húngaros. 

E - Essa estada fez, portanto, algum sentido. 

L - Fez certo sentido. E também foi proveitoso que a 
ilegalidade não tenha sido fetichizada. Na ilegalidade – com certeza 
isso não se impunha em toda parte, inclusive entre os camaradas 
em Budapeste – podia-se muito bem executar as coisas com 
grande exatidão. Havia uma probabilidade mínima, uma em mil, 
que justamente naquele momento aparecesse alguém que já me 
conhecesse anteriormente. É claro que não se podia excluir essa 
possibilidade. Mas Budapeste tinha mais de um milhão de 
habitantes e a probabilidade de ocorrer um encontro como esse 
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era mínima. Durante minha estada em Budapeste, houve um 
período em que foram efetuadas várias prisões. Nesse período, não 
se podia proceder de acordo com os trâmites normais. Mandei, 
portanto, dizer a Imre Sallai, que, na época, fazia o jornal, que 
devíamos nos encontrar dia tal, às dez e cinco, na esquina tal, e eu 
lhe entregaria o manuscrito. Às dez e cinco me encontrei na 
esquina com Sallai e entreguei-lhe uma pasta. Sallai foi para a 
direita, eu para a esquerda e ninguém neste mundo descobriu coisa 
alguma. Em encontros como esse surgem problemas técnicos. Se 
Sallai se atrasa, o perigo de sermos presos não é dez vezes maior, 
mas muito maior ainda, pois se eu fico andando para lá e para cá e 
aí alguém recebe alguma coisa de mim, isso se torna muito 
estranho. É preciso contar com tais possibilidades. Havia também 
outra tendência entre os clandestinos, segundo a qual não se devia 
desembarcar ou partir de grandes estações de trem, mas que se 
deveria, para tais fins, utilizar estações menores. Considero 
estações pequenas muito perigosas, pois quantas pessoas em 
Gödöllö tomam o trem expresso para Viena? Quem fica 
esperando pelo trem expresso para Viena na estação de Gödöllö é 
suspeito desde o princípio. Se, ao contrário, alguém, por exemplo, 
chega à Estação Oeste para partir... eu, por exemplo, não mostrei a 
passagem no bloqueio, mas comprei um bilhete na estação. E um 
camarada, que também tinha um bilhete comprado na estação, 
levou minha mala. Entrou no vagão, ficou lá por dois minutos e eu 
também entrei. Ninguém notou nada, porque isso acontece umas 
cem vezes a cada partida na Estação Oeste. Só é preciso cuidar 
para que tudo aconteça da maneira mais indiferente possível. Neste 
caso, a possibilidade de prisão é muito pequena. 

E - O senhor pode citar os nomes dos comunistas com quem 
se encontrou em 1929, na Hungria? 

L - Veja, essas pessoas não são interessantes agora. Entre os 
que são importantes hoje, eu conhecia, por exemplo, Sándor 
Szerényi. Ou para citar outro caso melhor: István Friss, que, 
naquela época, quando jovem, era redator do jornal ilegal. 

E - Em relação ao malogro da ditadura do proletariado 
falávamos do papel de Kun na criação de mártires... Essas 
atividades eram características de todo o período? 

L - Não. Eu atribuo a Kun uma coisa em relação à qual, de sua 
parte, não há nem mesmo uma alusão. Mas, pessoalmente, estou 
convencido de que ele teve uma intenção oculta desse tipo. 
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E - Saiu agora um volume da biografia de Julius Hay. Eu não a 
li, mas ouvi dizer que ele afirma em sua biografia que Kun mandou 
seus opositores políticos à Hungria para que fossem presos e 
mortos lá. 

L - Isso não é de todo impossível. Não quero fazer declarações 
morais sobre Béla Kun, mas, pelo que conheço do seu caráter... Já 
citei minha primeira mulher, que o chamou muito acertadamente 
de Vautrin. 

E - Não há, portanto, datas ou fatos, mas somente suspeitas? 

L - Não se podem provar estas coisas. No fim, eu mesmo fui a 
Budapeste e voltei são e salvo. Portanto, não considero isso uma 
sujeira comprovada. Sujeira eu achava o próprio Kun, Kun como 
pessoa moral. Mas, quanto a este caso, eu mesmo me esforcei para 
ir a Budapeste... 

E - Camarada Lukács, o fato de o senhor ter voltado são e salvo 
não comprova absolutamente nada a favor de Kun. Afinal, o 
senhor teve de se mudar logo no primeiro dia... 

L - Existem coincidências. A coincidência em relação à minha 
moradia não se deve a Kun, pois foram pessoas do lugar que se 
encarregaram dela e elas não podiam saber quão estreitas tinham 
sido as minhas relações com o Nyugat (Ocidente). 

E - Em suma, a afirmação de Hay tanto pode ser verdadeira 
quanto falsa. 

L - Não se pode considerá-la provada. Uma coisa é certa: Kun 
cuidou sem firmeza da ilegalidade das pessoas assim chamadas 
difíceis. Mas, se isso ocorreu devido a convicções políticas ou 
negligência ou mesmo por maldade, não existem provas. 

E - Acho que Hay menciona esta história em relação a Sallai. 

L - Essa suposição só se justifica em relação a Sallai, porque, 
durante a ditadura, ele era o vice de Korvin. Por conseguinte, era 
absolutamente certo que o enforcariam se fosse apanhado. E, é 
claro, não se podia correr esse risco. Por outro lado, porém, 
também é certo que Sallai queria ir à Hungria de qualquer jeito. 
Não é verdade que tenha sido mandado. Existia uma situação 
especial, em que, se um dirigente nunca fosse à Hungria, com o 
tempo ele não poderia exercer nenhuma função no partido 
húngaro. Quanto a isso, acho que só Kun e Landler foram 
exceção. 

E - Já que se tocou no nome de Hay, como era seu 
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relacionamento com ele? 

L - No começo, eu tinha um relacionamento amigável com 
Hay, pois gostei muito de seus primeiros dramas, Deus, Imperador e 
Camponês e Ter. A partir daí, Hay passou para o grupo dos 
fazedores de teatro e o nosso relacionamento esfriou 
completamente. 

E - Onde os senhores se conheceram? 

L - Em Moscou. 

E - Após 1945, os senhores não tiveram mais nenhum contato 
como amigos? 

L - Depois de 1945 não tivemos mais nenhum tipo de 
relacionamento. Hay tinha se transformado num perfeito fazedor. 

E - É provável que a desgraça dele, que, no caso de um filósofo 
ou numa outra área não chega a ser trágica, mas que para um 
escritor significa um pesado golpe, fosse não ter uma língua 
materna, na verdade, não dominar direito nenhum idioma. Talvez 
ele soubesse alemão um pouco melhor do que húngaro, mas lhe 
faltavam completamente a concisão necessária e o brilho da 
linguagem teatral. Faltavam até em suas primeiras peças. 

L - Mas, em compensação, havia em suas primeiras peças um 
conflito real. Não há dúvida de que em Ter haja um conflito sério. 
O senhor não pode esquecer a situação do drama húngaro naquela 
época. Naturalmente, naquele momento, isso foi algo 
extraordinário. 

E - Ainda hoje seria extraordinário. Ainda hoje os conflitos são 
raros nas peças. 

L - Não há conflitos nas peças húngaras. O surgimento de Hay 
naquela época significou uma mudança real para o drama húngaro. 

E - Onde o senhor viveu após sua estada ilegal na Hungria? 

L - Depois das Teses de Blum fui a Moscou para o II Congresso 
do partido... 

E - Quando o senhor foi a Moscou pela primeira vez? 

L - Tinha ido pela primeira vez por ocasião do III Congresso 
do Comintern, em 1921, mas somente por algumas semanas, 
enquanto durou o Congresso. Depois do II Congresso do partido, 
no entanto, permaneci lá por mais de um ano. De lá fui para a 
Alemanha e, depois que Hitler tomou o poder, voltei para a União 
Soviética, onde fiquei até a libertação. 
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E - Onde o senhor trabalhou durante sua primeira estada 
prolongada em Moscou? 

L - Trabalhei no Instituto Marx-Engels. Sobre as Teses de Blum já 
falamos. Mas lá ocorreu um desenvolvimento muito interessante. 
Quando hoje se considera a era de Stalin, dever-se-ia, é claro, 
estudar os resquícios reais daquela era e acertar as contas com eles 
com muito mais rigor do que se faz atualmente, mas, por outro 
lado, a ideia de que Stalin só tenha dito coisas erradas e 
antimarxistas é um preconceito. Menciono isto agora em relação 
ao fato de que, em 1930, durante minha primeira estada 
prolongada na União Soviética, desenvolvia-se o chamado debate 
sobre a filosofia, aberto por Stalin contra Deborin e sua escola. É 
claro que, nesse debate, também vieram à luz muitos traços 
stalinistas subsequentes. No entanto, Stalin defendia um ponto de 
vista extremamente importante, que teve um papel bastante 
positivo no meu desenvolvimento. Ele atacou a chamada 
ortodoxia plekhanoviana, que era tão importante na Rússia de 
então. Protestou contra a ideia de que era necessário considerar 
Plekhanov um grande teórico, um mediador de Marx. Stalin 
afirmou que a correta era a linha Marx-Lenin – e, sem o dizer 
expressamente, a linha de Stalin – do marxismo. Considerado o 
objetivo principal que Stalin perseguia, trata-se naturalmente de 
uma tese stalinista, que teve, entretanto, uma consequência 
importantíssima para mim: a crítica de Stalin a Plekhanov me 
induziu a criticar também Mehring. Plekhanov e Mehring achavam 
que era necessário completar Marx quando eram debatidas 
questões diversas das econômico-sociais. O senhor talvez se 
lembre de que Mehring insere a estética kantiana na teoria de 
Marx, e Plekhanov, uma estética em substância positivista. 
Interpretei a luta de Stalin contra a ortodoxia plekhanoviana no 
sentido de que ela continha a concepção de que o marxismo não é 
uma teoria econômico-social – junto à qual há lugar também para 
outras coisas –, mas uma visão universal do mundo. Logo, devia 
haver uma estética marxiana própria, que o marxismo não tomava 
nem de Kant nem de nenhum outro. Essas ideias foram elaboradas 
por Lifchitz e por mim. Naquele tempo, eu trabalhava com ele no 
Instituto Marx-Engels. Com a elaboração dessas ideias, teve início 
todo o nosso desenvolvimento subsequente. A constatação não é 
comum hoje na história da filosofia. No entanto, o fato é que 
fomos os primeiros a falar de uma estética marxiana específica, e 
não desta ou daquela estética que completasse o sistema de Marx. 
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A ideia de que a estética seja uma parte orgânica do 
sistema marxiano está presente no artigo que escrevi a respeito do 
debate sobre Sickingen entre Marx e Lassalle; em Lifchitz esta ideia 
está no seu livro, escrito na juventude, sobre o jovem Marx. Sobre 
essa base, começamos a desenvolver a ideia de que existe uma 
estética marxiana e que, para desenvolvê-la, era necessário partir de 
Marx. É interessante como essa ideia, ao contrário de nossas 
outras coisas, foi muito difundida na Rússia. E é a essa rápida 
difusão que se deve atribuir o fato de ninguém saber que, na 
verdade, Lifchitz e eu é que somos responsáveis por essa mudança. 

E - Em suma, qual é sua opinião sobre Lifchitz? 

L - A minha opinião sobre Lifchitz é a de que ele era um dos 
maiores talentos que viviam naquela época, sobretudo no plano 
puramente literário. Via com grande clareza o problema do 
realismo, mas não o estendeu às outras partes da cultura. Não 
esqueça que, nos anos 30, escrevi meu livro sobre Hegel, que 
evidentemente se opunha a toda a linha oficial, porque Zdanov 
sustentava que Hegel era um dos críticos românticos da Revolução 
Francesa – sem falar que naquela época comecei a trabalhar 
também na Destruição da Razão. Aqui eu também era contra o 
dogma segundo o qual a filosofia moderna se fundaria 
exclusivamente na oposição entre materialismo e idealismo. 
Assumi a oposição entre irracionalismo e racionalismo, qualquer 
que fosse a forma destes, idealista ou materialista, ou seja, naquela 
época eu ultrapassei tematicamente a linha de Lifchitz. O pobre 
Lifchitz ficou na Rússia, não o levei a mal por isso. O que é que ele 
podia fazer na Rússia? Apoiou a linha que condenava a literatura 
moderna. Sua concepção se tornou totalmente conservadora. Não 
quero dizer que a amizade que existiu entre nós tenha acabado por 
isso, mas é claro que aquilo que ele até hoje não abandonou eu 
superei no plano teórico. 

E - Apesar disso, porém, havia alguma coisa errada com ele, 
pois, após 1945, quase não se podia pronunciar seu nome na 
Hungria. 

L - Sim, é verdade, mas isso está relacionado à questão judaica. 
Na realidade, Lifchitz era de opinião que somente a filosofia 
materialista poderia se harmonizar com a teoria realista da arte; ele 
foi sempre muito ortodoxo. 

E - Onde o senhor vê os fenômenos literários modernos nos 
quais aparecem contraposições entre o senhor e ele? Afinal, 
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camarada Lukács, o senhor também rejeita uma série de 
fenômenos modernos. Estou pensando, por exemplo, nos dramas 
de Ionesco e Beckett. Quais são os fenômenos que o senhor aceita 
e que são rejeitados decididamente por Lifschitz? De que espécie 
são esses fenômenos? 

L - No drama moderno aparecem, sem dúvida, vestígios ou 
inícios do trágico. Observei esses vestígios ou inícios com extremo 
cuidado, pois, em minha opinião, deve-se indicar que essas coisas 
existem ainda hoje, mesmo que de maneira fraca e problemática. 
Lifschitz tinha uma postura de total recusa em relação a esse 
fenômeno. 

E - Camarada Lukács, em quais escritores o senhor observou 
esse surgimento do trágico? 

L - Em A Visita da Velha Senhora, de Dürrenmatt, por exemplo, 
sem dúvida existe essa relação. Tenho acompanhado a evolução 
posterior de Dürrenmatt com uma visão muito crítica, mas seu 
primeiro drama... 

E - Havia também nas artes plásticas contrastes entre Lifschitz 
e o camarada Lukács? 

L - A oposição consistia em que eu via em Cézanne e Van 
Gogh o apogeu da pintura moderna, ao passo que Lifchitz fixava 
esse apogeu numa época bem anterior. 

E - Em que época? 

L - Na Renascença. 

E - Está muito distante. Havia a mesma diferença em relação à 
música? 

L - Naquela época a música não era tão importante, somente se 
tornou importante para mim quando me confrontei com o 
problema de Bartók. 

E - Camarada Lukács, o que o fez mudar-se para Berlim? 

L - É muito simples. Eu queria deixar Moscou. Após as Teses de 
Blum, Riasanov disse uma frase espirituosa quando me apresentei a 
ele. “Ah, Sie sind kominterniert.”9 Infelizmente não é possível 
traduzi-la. 

E - E o que foi feito de Riasanov? 

L - Riasanov era diretor do Instituto Marx-Engels. Era um 

                                                 
9 (Em alemão no original húngaro.) 
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marxista famoso que tinha feito a grande edição de Marx-Engels já 
nos velhos tempos. Era uma pessoa excêntrica, mas extremamente 
culta e um verdadeiro conhecedor de Marx. Já durante minha 
estada lá, ele sofreu alguns transtornos, razão pela qual foi 
transferido para a província e, na época dos grandes processos, 
acabou desaparecendo. Não se conhecem os detalhes. 

E - Por que o senhor se decidiu justamente por Berlim? 

L - Viena só me interessava como centro húngaro, mas eu não 
poderia ir para Viena, porque o partido húngaro, ou seja, Kun e 
seu grupo, teria protestado. Decidi-me então por Berlim, pois 
pensei, acertadamente, que poderia trabalhar com seriedade no 
partido alemão. Nos dois a três anos da minha estada em Berlim 
realizei exclusivamente trabalho alemão. 

E - Andor Gábor ficou em Viena? 

L - Não, mudou-se para Berlim já nos anos 20. 

E - E Béla Balázs? 

L - Balázs também foi para Berlim e depois para Moscou. Mas 
me separei totalmente de Balázs na emigração. 

E - Por quê? 

L - Já falamos disso. Politicamente, Balázs era de esquerda, no 
entanto, passou por uma mudança em sua visão de mundo, ou 
seja, integrou sua velha visão de mundo ao comunismo oficial. 
Disso resultou uma dualidade que eu não podia suportar nem do 
ponto de vista teórico nem artístico. Excetuando-se seu primeiro 
volume lírico, o Canto Viril, as coisas que escreveu na emigração 
sofriam dessa dualidade e, assim, fomos nos separando aos 
poucos. Quero acrescentar, para que o senhor veja que aqui não se 
trata de qualquer sectarismo: sempre desaconselhei Balázs a entrar 
para o partido. Eu era de opinião que essa questão de visão de 
mundo não apareceria com tanta nitidez se ele continuasse sendo 
um escritor burguês que simpatizava com os comunistas. Então 
ninguém o teria obrigado a se tornar marxista e ele poderia ter 
permanecido um escritor burguês de esquerda. Mas queria a 
qualquer custo entrar para o partido. 

E - Sua opinião a respeito da produção de Balázs como teórico 
do cinema também é assim arrasadora? 

L - Quanto ao cinema, Balázs teve sorte por não existir uma 
teoria marxista sobre filmes. Consequentemente, ele podia escrever 
à vontade a esse respeito, e aquele dualismo não se fez notar. Mas 
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não sei se o senhor assistiu à Cinka Panna, que Kodály até musicou 
depois de 1945. Era simplesmente horrível. Por um lado, ele queria 
de qualquer jeito aparecer como pesquisador marxista e por isso 
fez de Rákóczi e Bercsényi oportunistas, e László Ocskai 
representaria, em oposição a eles, a linha democrático-plebeia. Isso 
por si só já era o máximo da idiotice. E então ele imaginou o 
seguinte: um enviado de Bercsényi vai até Ocskai com um plano 
de batalha. O estranho é que o plano de batalha coincide 
exatamente com o plano original de Ocskai. Mas, como o plano de 
Bercsényi foi enviado, ele não quer executá-lo. A obra está repleta 
dessas tolices e é claro que já em Moscou eu disse a Balázs que 
queimasse o manuscrito. 

E - Até onde foi a mudança na visão de mundo de Andor 
Gábor? 

L - Andor Gábor aceitou com grande facilidade esse sectarismo 
messiânico que surgiu após 1919 e que, na Hungria, manifestou-se 
com ódio profundo contra Horthy e seu grupo e, em Viena, não 
tinha nem mesmo um caráter sectário. Justamente na fase de 
transição para Stalin, Gábor foi tomado por uma profunda 
decepção e foi isso que acabou com o velho, pois acho que 
ninguém no mundo leria sua poesia tardia, aqueles dez volumes – 
infelizmente a mulher de Gábor fez, a toque de caixa, uma edição 
de dez volumes. Podem-se mencionar seus poemas vienenses e 
seus artigos panfletários no Bécsi Magyar Ujság (Gazeta Húngara de 
Viena), que são excelentes. Estão entre os melhores panfletos 
húngaros. Infelizmente devo dizer que, em minha opinião, além de 
mim não existe nenhum escritor húngaro que tenha escapado da 
era de Stalin. Já falamos sobre Hay. Revái defendeu no congresso 
do partido na Hungria um ponto de vista totalmente falso ao 
defender a literatura do exílio, e os escritores que ficaram na 
Hungria tinham toda razão ao rejeitá-lo. Nem Balázs, nem Gábor, 
nem Julius Hay etc. 

E - Sem mencionar Béla Illés. 

L - Béla Illés, Sándor Gergély... 

E - Mas Béla Illés podia até piorar, pois seu primeiro livro nem 
era assim tão fraco... 

L - A Rapsódia dos Cárpatos ainda se pode ler, mas o que ele fez 
depois é horrível. 

E - Podemos, agora, passar ao período berlinense. Quando o 
senhor chegou a Berlim? 
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L - No verão de 1931. 

E - E ficou lá até Hitler chegar ao poder? 

L - Hitler tomou o poder em janeiro e eu fui para Moscou em 
março. 

E - Parece ter sido um hábito tradicional do camarada Lukács 
permanecer por mais dois meses onde a contrarrevolução 
triunfava. 

L - Veja, eu fiquei em Berlim porque o partido tinha a ideia 
igualmente equivocadíssima de que eu deveria transferir para a 
clandestinidade as organizações intelectuais. Era, é claro, uma 
ingenuidade, pois quem podia saber naquela época como seria a 
clandestinidade sob Hitler? Em todo o caso, fiquei até meados de 
março, após Hitler ter tomado o poder. 

E - O que o senhor fazia em Berlim? Escrevia? 

L - Em Berlim eu escrevia, principalmente. 

E - O senhor trabalhou num jornal ou numa revista? 

L - Veja, eu não tinha contrato, mas trabalhei continuamente, 
por exemplo, para Linkskurve e para outros periódicos comunistas. 

E - Os artigos, relativamente numerosos, do Linkskurve são 
todos dessa época ou o senhor já mandava de Viena trabalhos para 
esse periódico? 

L - Não, esses artigos são todos de Berlim. Foram publicados 
agora no quarto volume das minhas obras. 

B - O senhor desempenhou algum papel na Associação Alemã 
de Escritores? 

L - Na Associação Alemã de Escritores trabalhava um grande 
grupo de esquerda, do qual uma parte era composta por 
comunistas. Eu pertencia à direção dessa parte comunista do 
grupo. 

E - Naquela época na Alemanha era possível declarar-se 
abertamente comunista? 

L - Veja, não se podia esconder o fato de que eu era comunista. 
Mas isso não ocorria só em relação a mim, mas, digamos, também 
a Wittfogel e Becher, que, naquele momento, desempenharam um 
papel importante. Todo mundo sabia que eram comunistas. 

E - Camarada Lukács, e a situação também não se agravou pelo 
fato de o senhor ser um comunista emigrado e que, do ponto de 
vista organizativo... 
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L - Antes de Hitler isso não tinha nenhuma importância. Não 
sei se teria sido o mesmo com outros. Mas eu era um escritor 
alemão bastante conhecido – e estou dizendo isso não no sentido 
comunista –, eu era um escritor a respeito do qual Thomas Mann e 
outros escreviam. Portanto, eu fazia parte da assim chamada elite 
literária. Por isso, tolerava-se o fato de eu ser comunista. 

E - Foi nessa época, portanto, até 1933, até o fim do seu 
período na emigração alemã, que, em suma, formou-se a visão 
marxista, que até hoje o senhor defende? 

L - Veja, os inícios desta concepção são dessa época. Isso fica 
especialmente claro na minha crítica ao naturalismo de Bredel no 
Linkskurve, enquanto a orientação comunista oficial alemã via em 
Bredel o seu grande representante proletário. Eu sempre recusei, 
no plano artístico, esse modo naturalista de ser comunista. 

E - Também foi nessa época que o senhor conheceu Brecht? 

L - Foi. 

E - A respeito do seu relacionamento com Brecht são 
publicadas hoje na Alemanha Oriental tantas coisas, até calúnias... 

L - Naquela época em Berlim eu considerava Brecht sectário, e 
não há dúvida de que suas primeiras peças, as peças didáticas, 
tinham um fortíssimo caráter sectário. Por conseguinte, assumi 
certa posição crítica em relação à orientação de Brecht, que depois 
se acentuou muito. O mérito principal disso cabe à sua mulher, 
que sempre – como se pode ver bem até hoje – defende o ponto 
de vista mais oficial para favorecer o sucesso artístico do marido. 
Acontecia o mesmo há muito tempo. Nesse sentido, quero contar 
um episódio. A minha situação na Alemanha era a de que me 
permitiam oficialmente atividades culturais de escritor. Só me fora 
dito que devia ficar longe da política. Ora, numa reunião do 
partido, a mulher de Brecht me agrediu dizendo que, na reunião 
circunscricional do partido, eu deveria tomar tal e tal posição 
política a respeito de uma questão, ao que simplesmente lhe 
respondi que fosse dizer isso à polícia e não ali. 

E - Como se desenvolveu o relacionamento do senhor com 
Brecht anos mais tarde? 

L - Entre nós, durante o debate sobre o expressionismo, houve, 
com certeza, diferenças. Não há dúvida de que Brecht tivesse 
simpatizado mais com os expressionistas do que comigo. Mas 
durante a guerra – não sei mais em que ano – encontramo-nos 
uma vez em Moscou. Ele tinha vivido no início, por certo tempo, 
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na Dinamarca e na Finlândia. De lá viajou, através da União 
Soviética, para a América. Nós nos encontramos em Moscou e, 
num café, Brecht me disse: “Há uma infinidade de gente que quer, 
a todo custo, me incitar contra você, e com certeza há outras 
tantas pessoas que querem instigar você contra mim. Não 
podemos nos deixar levar”. A conversa terminou muito 
alegremente, porque concordamos que, uma hora depois de 
concluída a paz, nós nos encontraríamos em certo café em Berlim. 
Portanto, em Moscou nós nos separamos muito amigavelmente, 
ainda que no debate sobre o expressionismo eu tivesse criticado 
tudo que era possível. Mas cometi um descuido literário, devido ao 
fato de os assuntos húngaros terem exigido muito de mim: depois 
que ficou clara para mim a grande importância do último período 
de Brecht, não escrevi nenhum artigo a respeito. Se o tivesse feito, 
hoje seria muito clara minha opinião sobre este período de Brecht. 
O fato é que, naquela época, toda vez que visitava Berlim eu 
procurava Brecht e estávamos frequentemente juntos. Eu lhe dizia 
as minhas opiniões e também as discutíamos. E pode-se dizer que 
se desenvolveu entre nós um relacionamento muito bom, o que 
também é ilustrado pelo fato de que eu, a pedido da mulher de 
Brecht, estive entre aqueles que, imediatamente após sua morte, 
tomaram a palavra a seu respeito em Berlim. Eu estava justamente 
numa estação climática alemã e dali fui chamado a Berlim para 
proferir aquele discurso. 

E - Se posso ser um pouco crítico, acho que o descuido tem 
também outro lado, pois é possível que os primeiros dramas de 
Brecht, com exceção da Ópera dos Três Vinténs, não permaneçam... 

L - É. 

E - ...mas seus primeiros poemas têm, sem dúvida, um valor 
duradouro. 

L - Na verdade, nunca me ocupei a fundo da lírica de Brecht. 
Em compensação, apreciei muito esses dramas posteriores. 
Também falo disso na Estética e em algum outro lugar. 
Simplesmente cometi o erro de, nos anos 30, quando eu estava 
ocupadíssimo, não ter escrito nem mesmo um artigo num jornal 
alemão sobre a grande diferença entre os últimos dramas de Brecht 
e os primeiros. 

E - Nos anos 30? Não seria nos anos 40? 

L - Nos anos 40. 

E - Pois, em Progresso e Reação na Literatura Alemã, o senhor ainda 
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não podia conhecer estes dramas, já que esta obra foi escrita nos 
anos 30. 

L - Não, não, nos anos 40, eu me enganei, só isso. 

E - Por que Brecht, em sua opinião, não ficou como emigrante 
na União Soviética? Alguma vez ele disse qualquer coisa a respeito? 

L - Veja, Brecht sempre quis, como posso dizer, de uma 
maneira muito fantástica, reservar para si, por um lado, um lugar 
protegido dentro do partido, kosher [Literalmente, o alimento 
preparado segundo as regras da religião judaica. Em sentido 
figurado: acima de qualquer suspeita], e, por outro, assegurar para 
si liberdade total. Assim, também é característico dele arranjar a 
cidadania austríaca antes de se transferir para Berlim Oriental. Ele 
foi para Berlim como cidadão austríaco e permaneceu como tal até 
o fim. 

E - Pelo que sei, depositou seu dinheiro num banco 
escandinavo e vendeu os direitos autorais à editora alemã-ocidental 
Suhrkamp, ou seja, ao todo ele envolveu quatro países para a 
garantia de sua vida e de sua obra. 

L - Em suma – e aqui sua mulher também desempenhou um 
papel muito importante –, Brecht foi um homem extremamente 
prudente que, ao garantir sua liberdade, não se intimidava diante 
de bons negócios. 

E - Quais eram os contatos que o senhor tinha em Berlim com 
outros escritores importantes? Por exemplo, com Anna Seghers? 

L - Com Anna Seghers tive, por assim dizer, um 
relacionamento amigável até os últimos anos. Nossa 
correspondência também tinha um tom muito amistoso. No 
entanto, em minha opinião, de modo totalmente superficial e 
insensato, desde que Anna Seghers se submeteu a essas horríveis 
tendências literárias ulbrichtianas, nossos contatos cessaram sem 
grande estardalhaço. 

E - Mas esses contatos já tinham começado naquela época em 
Berlim? 

L - Nos anos 30, ainda antes de Hitler. 

E - Que eu saiba, ela tinha um marido húngaro. 

L - Tinha um marido húngaro, mas do tipo ruim; eu não o 
achava muito kosher. Por “não kosher” entendo que, no mau 
sentido do termo, era uma pessoa fiel ao partido. Acho que, a este 
respeito, exercia má influência sobre Anna Seghers. 
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E - E outros escritores? Bloch, Becher... 

L - Com Bloch tive certo contato. Unia-me a Becher um 
relacionamento amigável. Era o elo mais importante com os 
escritores alemães, pois meus antigos vínculos literários, por assim 
dizer, tinham cessado completamente. Em parte, as pessoas 
tinham morrido, em parte, porém, não se pode esquecer que 
Thomas Mann, por exemplo, concebia sua relação comigo em 
termos extremamente diplomáticos. 

B - E em que consistia a sua diplomacia? 

L - Em que ele nunca afirmava algo de bom sobre mim sem, ao 
mesmo tempo, acrescentar alguma reserva. 

E - Ele fazia isso por diplomacia política ou por causa do seu 
prestígio burguês? 

L - Creio que aos olhos de Thomas Mann devo ter sido algo 
como – não sei como exprimi-lo em húngaro – uma figura 
unheimlich [em alemão no original húngaro: inquietante, incômoda]. 
Não excluo, absolutamente, que tenha sido assim desde o início e 
que não tenha nada a ver com o comunismo, mas com nosso 
caráter. Não faz muito tempo, verificou-se uma história muito 
suspeita. Um professor americano me escreveu dizendo que 
examinou, no arquivo de Thomas Mann, o manuscrito de Morte em 
Veneza e que encontrou nele citações literais, sem aspas, de A 
Alma e as Formas. Quem, todavia, conhece o período juvenil de 
Thomas Mann, sabe que ele entrava imediatamente em contato 
com um crítico se houvesse alguma possibilidade. Comigo nunca 
entrou em contato. Além do mais, naquela época eu nem era 
comunista. Em suma, aqui deve existir algo, cujo motivo não 
consigo descobrir, e, por isso, devo ter sido uma figura – não me 
ocorre uma palavra húngara apropriada – unheimlich... 

E - Uma prova disso pode ser que, segundo a tradição literária, 
também a figura de Naphta... 

L - Não há absolutamente nenhuma dúvida de que ele me 
tomou como modelo da figura de Naphta. Todavia, era inteligente 
demais para não saber que as opiniões de Naphta não eram as 
minhas. Também sobre este tema há muitíssima diplomacia nas 
cartas. Por exemplo, em uma correspondência com um historiador 
da literatura alemã, de origem francesa, ele lhe pedia enfaticamente 
para não escrever nada sobre a questão Naphta, porque até aquele 
momento eu tinha me pronunciado com simpatia sobre aquele 
grande livro, A Montanha Mágica, ou seja, evidentemente eu não 
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havia me dado conta de que Naphta se referia a mim. 

E - Como se interessasse ao senhor, camarada Lukács, que... 

L - Uma vez dei uma entrevista à revista Spiegel, na qual declarei 
que, se, em Viena, Thomas Mann tivesse me perguntado se ele 
podia me usar como modelo, eu teria dito sim, do mesmo modo 
que se me tivesse dito que havia esquecido a charuteira em casa e 
me pedisse um charuto. 

E - Há ainda uma passagem com que se pode provar 
filologicamente que Thomas Mann, ao delinear o perfil de Naphta, 
deve ter tido o senhor em mente. Na carta dele ao chanceler 
Seipel, há alguns trechos que coincidem quase literalmente com 
aquilo que Hans Castorp pensa de Naphta... 

L - Sim, sim, não se pode contestar que Thomas Mann 
pretendesse me retratar na figura de Naphta. Mas penso que se eu, 
quando em suas primeiras novelas reconhecia determinados 
escritores alemães, me divertia muito e aqueles retratos me 
agradavam muito, por que, então, deveria fazer diferença quando 
se tratava de mim? Do mesmo modo, nunca procurei verificar se 
uma pessoa retratada por um escritor qualquer se assemelha 
realmente ou não com ela, porque esta questão não é interessante. 
Interessante é ver se o escritor conseguiu representar o tipo que ele 
queria representar. Assim também não irei verificar até que ponto 
Naphta se assemelha a mim. No caso de Naphta, a representação 
foi bem-sucedida. Consequentemente, está tudo bem com Naphta. 

E - Um escritor procura seus modelos entre pessoas que 
conhece ou vai por uma abstração, na qual ninguém ou talvez 
todos se reconheçam. 

L - Se Thomas Mann estivesse preocupado com que ninguém 
me reconhecesse... Naturalmente é preciso acrescentar que o 
escritor às vezes tem de se afastar do modelo por causa das 
características do objeto. Só para citar um exemplo muito simples, 
em agosto de 1919, deixei Budapeste e, é claro, estava sem 
dinheiro. Usei o mesmo terno com que deixei a Hungria durante 
1919 e 1920, porque era o único que eu tinha e foi com esse terno 
que visitei Thomas Mann. Portanto, ele não podia me ver como 
um tipo elegante, inventou minha elegância por causa do 
personagem. Quero acrescentar que nunca fui elegante. Há uma 
frase muito divertida de Liebermann, segundo a qual ele tinha 
pintado alguém “mais semelhante do que era na realidade” (Lukács 
cita Liebermann: “Eu o retratei mais semelhante do que o senhor 
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é”). O escritor precisa de uma certa figura. Assim, Thomas Mann 
iniciou-a a partir de mim e transformou com total liberdade tudo 
que precisou. Não creio que ele tenha reparado em especial se eu 
era elegante ou não. 

E - Com certeza, ele retraduziu no personagem o fato de o 
senhor provir de uma família rica... 

L - Sim, é possível algo assim, no entanto é certo que eu não era 
elegante quando visitei Thomas Mann em maio de 1920. 

E - Os senhores também se encontraram por ocasião da 
conferência sobre Schiller em 1955. 

L - Daquela vez também o comportamento de Thomas Mann 
foi característico. Em Iena, nas comemorações de Schiller, 
estávamos hospedados no mesmo hotel. Mas as refeições eram 
organizadas de modo que os sumos sacerdotes, os figurões, 
Ulbricht e companhia e, entre os escritores, Becher, bem como, 
entre os escritores burgueses, Thomas Mann, comiam numa sala 
especial, enquanto eu, junto com a classe média, comia no hotel. E 
não ocorreu uma única vez sequer a Thomas Mann dizer a Becher: 
“Convide o Lukács para comer conosco!” 

E - A ideia também não ocorreu a Becher. 

L - Porque Becher era tão diplomático quanto Thomas Mann. 

E - Mas sua diplomacia lhe trouxe más consequências. 
Enquanto a diplomacia de Thomas Mann não interferiu em suas 
obras, o talento de Becher foi destruído por ela. 

L - Nessas coisas, como o senhor vê, sou muito liberal. A um 
bom escritor permito, por assim dizer, tudo. Uma vez tive uma 
correspondência com Thomas Mann – que infelizmente foi 
destruída em Viena – na qual temi que fôssemos brigar. Na época 
do processo Szántó, eu lhe escrevi para que mandasse um 
telegrama de protesto a Horthy. Thomas Mann me respondeu com 
uma longa carta, onde dizia que tinha participado de uma sessão 
do Pen-Club na Polônia e que, ao contrário da política, na qual não 
queria tomar parte, os grandes problemas ideológicos eram muito 
interessantes. Eu respondi com uma carta bem grosseira, dizendo 
que ele entendia a política de tal modo que, se fosse preciso, 
apoiaria ideologicamente, sem rodeios, o semifascismo de 
Pilsudski, na linha do Pen-Club, e ficaria entusiasmado com isso. 
Quando se tratava, porém, de livrar da morte um comunista 
honesto, a política se transformava de repente numa coisa horrível. 
Eu estava convencido de que, depois dessa carta, nossas relações 
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seriam cortadas. Ao invés disso, três dias depois recebi um 
telegrama: “Telegrafei Horthy”. Lamento muito que esse telegrama 
não exista mais. 

E - Mas a carta talvez exista no Arquivo Thomas Mann. 

L - A carta também não existe. Eu a destruí. 

E - Mas a carta que o senhor escreveu, camarada Lukács? 

L - Pode ser, mas eles, é claro, não vão se vangloriar com ela. 

E - Mas, então, deveria existir a cópia da carta de Thomas 
Mann, pois, que eu saiba, ele fazia uma cópia de tudo que se possa 
imaginar, em parte para a posteridade, para que, ao se abrir o 
arquivo, as coisas estivessem lá. 

L - É possível que a carta exista em algum lugar. Nós, pelo 
menos, achávamos naquela época que podíamos nos aproveitar da 
ajuda de Thomas Mann também em outros casos e que devíamos 
fazê-lo. Consequentemente, era preciso tomar cuidado para que, 
numa busca eventual em minha casa, não se encontrassem cartas 
dele. Por isso é que destruímos essa correspondência. 

E - Sua amizade com Ernst Fischer começou no período de 
Viena? 

L - Não, em Moscou. 

B - Pois, que eu saiba, Ernst Fischer também se correspondeu 
com Thomas Mann numa questão semelhante. 

L - Fischer, desde o princípio, foi um comunista que tinha 
contato e procurava se relacionar com pessoas sem partido. 

E - Vamos à época de Moscou. 

L - Em 30 de janeiro de 1933, Hitler se tornou chanceler. Era 
evidente que, para mim, não havia como permanecer em Berlim. O 
partido desejava, porém, como já mencionei, que eu auxiliasse, na 
medida do possível, a transferir as organizações para a 
clandestinidade. Era, sem dúvida, ridículo, porque não se podia 
comparar a clandestinidade na época de Hitler com nenhuma 
clandestinidade anterior e não existia nenhuma organização que 
pudesse perdurar naquela situação. Em todo caso, foi por esse 
motivo que fiquei em Berlim até meados de março e em meados 
de abril fui para Moscou. 

E - Naquela época, já em plena clandestinidade? 

L - Eu sempre viajava clandestinamente. Não tinha passaporte, 
pois os húngaros não me davam. Consequentemente, viajava com 
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um passaporte fabricado na oficina clandestina, também no 
período em que, na qualidade de membro do Comitê Central 
húngaro, viajava para lá e para cá, entre Viena e Praga e Viena e 
Berlim. Antes de 1945, nunca viajei pela Europa com um 
passaporte legal. 

E - Depois do seu retorno a Moscou, o senhor continuou a 
trabalhar no Instituto Marx-Engels? 

L - Não, não voltei para o Instituto Marx-Engels, porque, nesse 
meio tempo, por iniciativa de Stalin, havia começado uma 
campanha que tinha, sem dúvida, seus lados positivos, isto é, luta 
contra a Associação Russa dos Escritores Proletários (RAPP). A 
campanha serviu para levar a cabo a neutralização do trotskista 
Auerbach, que era presidente da RAPP. Nesse episódio, Stalin 
estava interessado exclusivamente nisso. Dela também 
participaram, no entanto, Judin e, principalmente, Usievic, que 
atacaram a aristocracia burocrática da RAPP e que, ao invés 
daquela organização fechada, formada unicamente por escritores 
comunistas, reivindicavam uma associação geral dos escritores 
russos, da qual todo escritor da União Soviética pudesse participar 
e que, portanto, trataria dos assuntos dos autores russos. Também 
entrei para esse movimento. Em certa medida, esse movimento se 
dividiu em duas partes. A ala puramente stalinista se contentava 
com o isolamento e, subsequentemente, o afastamento de 
Auerbach, que morreu durante os processos. Da outra ala resultou 
a revista Literaturnyj Kritik, que visava à transformação 
revolucionário-democrática da literatura russa. No último período 
da minha permanência na Rússia, tomei parte nela. 

E - Que espaço essa revista teve no período de ascensão do 
stalinismo? 

L - Não se pode perder de vista um dado próprio ao stalinismo: 
sua influência prática se exercia por meio do aparato central do 
partido. Não sei por que razão Stalin incluía entre os seus também 
os filósofos Mitin e Judin, por conseguinte, eles tinham um papel 
importante no Comitê Central e, desse modo, através da Usievic, 
podiam negociar concessões para a orientação da Literaturnyj Kritik. 
Por esse motivo, não somente eu fui poupado no tempo 77 os 
grandes processos; também dentre os ativos de toda Literaturnyj 
Kritik ninguém foi vítima das grandes perseguições. Usievic, e esta 
foi a minha sorte, era minha amiga em Moscou. Ela, por sua vez, 
tinha boas relações de amizade com Judin. Assim, trabalhávamos 
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como uma facção no Comitê Central, se bem que Fadeiev e 
outros, que eram membros da outra facção, atacassem-nos 
ininterruptamente. Graças à minha sorte proverbial, minha prisão 
foi impedida pela coincidência de inúmeros fatores. Por um lado, 
estávamos também sob a proteção de Judin. Por outro, para minha 
sorte, eu já não desempenhava nenhum papel no partido húngaro 
e, assim, não havia nele ninguém que se recordasse de mim em 
particular. Os processos ocorreram entre 1936 e 1937. As Teses de 
Blum eram de 1930. Se alguém ficou completamente distante do 
partido húngaro naquele meio-tempo tinha sido esquecido. As 
relações pessoais não eram tão rígidas naquela época como hoje 
em dia, época dos grandes protocolos e sei lá o quê. Além disso – 
e agora menciono um motivo bem cínico – eu morava numa casa 
muito ruim, que exercia pouca atração sobre o pessoal da NKVD. 

E - Em relação a isso, no esboço de Pensamento Vivido há uma 
referência que não entendo: “Sorte em tempo de catástrofes, 
Bukharin-Radek 1930...” 

L - Quando voltei a Moscou em 1930, fui acolhido 
amigavelmente por Bukharin. Ele havia preparado um contato 
amigável para mim, que recusei. 

E - Então sorte se refere ao fato... 

L - Se não fosse por essa feliz circunstância, eu teria, é claro, 
entrado para o processo de Stalin. 

E - E o que significa “Sorte também em 1941”? 

L - Em 1941, apesar disso, fui preso. 

E - E o senhor chama isso de sorte? 

L - Por sorte entendo o fato de ter sido preso somente no 
momento em que todas as execuções haviam cessado. 

E - Camarada Lukács, no decorrer de suas lembranças ouve-se 
continuamente a frase: “Tive muita sorte”. Não posso deixar de 
lembrar de Ivan Denisovitch, o herói de Solzenitzin, que também 
tinha sempre muita sorte. 

L - Eu passei por uma das maiores campanhas de prisões do 
mundo. No fim dela, quando os verdadeiros momentos daquela 
campanha já tinham passado, fui preso por dois meses. Bem, isso 
só pode ser interpretado como sorte. 

E - Descobriu por que o senhor foi preso? 

L - Quando me levaram, disseram que haviam me prendido 
como espião da polícia política húngara em Moscou. 
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E - Baseados em que denúncia? 

L - Não faço ideia, porque não havia nenhum documento à 
disposição. Quando fui preso, deram uma busca na minha casa e 
foi apreendida uma pasta, na qual se achavam exemplares do meu 
curriculum vitae, pois eu estava, no momento, para me apresentar em 
vários locais de trabalho, dentro e fora do partido. Todas as 
perguntas se referiam àqueles dados. O senhor pode avaliar o nível 
das perguntas por aquilo que o fulano que me interrogava disse 
uma vez: “Eu li estas coisas e vejo que o senhor, na época do III 
Congresso, era um extremista de esquerda, portanto, um 
trotskista”. Ao que respondi: “O senhor vai me desculpar, mas 
disso que o senhor afirmou só é verdade que eu, na época do III 
Congresso, era um extremista de esquerda, mas não é verdade que 
Trotsky fosse na época um trotskista, porque naquele tempo 
Trotsky apoiava Lenin”. Ele me perguntou quem é que tinha sido 
trotskista. Eu lhe disse que uma parte dos comunistas italianos, 
uma parte dos comunistas poloneses, dentre os alemães Maslow, 
Ruth Fischer e Thälmann. Quando pronunciei o nome de 
Thälmann, ele ficou vermelho, deu um soco na mesa e disse que 
eu estava mentindo. Então disse que não devíamos falar de 
mentira e verdade, eu sugeriria que ele fizesse uma coisa: na sua 
biblioteca havia as atas do III Congresso, assim ele deveria ler o 
discurso de Thälmann, depois o que Lenin lhe havia respondido e 
que lesse também o discurso de Trotsky. Não voltamos mais a esta 
questão. 

E - Não apreenderam livros? 

L - Não, não apreenderam nada. 

E - O senhor possuía livros que pudessem ser apreendidos? 

L - Não. Disseram-me que a biblioteca fora apreendida, mas 
Gertrud cuidou para que ninguém levasse nada. 

E - Camarada Lukács, o senhor destruiu os livros que 
considerava perigosos? 

L - Era preciso fazê-lo, pois teria sido muito perigoso se 
tivessem encontrado livros de Trotsky na casa de alguém. 

E - O senhor destruiu principalmente livros de Trotsky? 

L - Principalmente de Trotsky, de Bukharin e daqueles que 
tinham sido engolidos pela máquina. Quero mencionar que Andor 
Gábor me obrigou a fazê-lo. Um dia ele e a mulher apareceram 
com um saco grande, tiraram todos os livros de Trotsky e 
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Bukharin da biblioteca e os jogaram no rio naquela mesma noite. 

E - Esta cena deve ter sido muito parecida com aquela que 
Tibor Déry descreve em Nenhum Julgamento, quando Andor Gábor 
o advertiu de que devia tomar cuidado e reescrever o livro. Gábor 
deve ter sido um homem precavido. 

L - Gábor era uma pessoa singular, que queria salvar a todos 
dessas situações. Ele mesmo, porém, era muito corajoso a esse 
respeito. Por exemplo, mantinha continuamente correspondência 
com presos, sempre lhes enviava mantimentos etc. E, além disso, 
Andor Gábor era um homem de rara honestidade. 

E - E a que se deveu sua rápida libertação? 

L - Como fiquei sabendo depois, foi Dimitrov que interveio a 
meu favor. 

E - O senhor tinha relações pessoais com ele? 

L - Tinha, no meu período em Viena, quando ele morou lá na 
condição de exilado búlgaro. Dimitrov era sempre procurado por 
jornalistas ingleses e americanos de todo tipo, e como eu falo bem 
inglês, mesmo que minha pronúncia seja ruim, muitas vezes servia 
como intérprete para Dimitrov e seu grupo. Aí nasceu o nosso 
relacionamento. 

E - O senhor não mantinha contato com ele em Moscou? 

L - Não nos encontramos em Moscou. Na época, ele era um 
figurão e eu uma pessoa de pouca importância, assim não era 
possível um encontro normal em Moscou. 

E - Como Dimitrov ficou sabendo da sua prisão, camarada 
Lukács? 

L - Muito simples. Gertrud informou a Becher. Becher, Révai e 
Ernst Fischer procuraram Dimitrov e lhe contaram a história. 
Como este tinha uma ótima opinião a meu respeito – formada, não 
sei como, em Viena –, pôs-se imediatamente em ação. Por sorte, 
László Rudas também tinha sido preso junto comigo, de modo 
que o partido húngaro se uniu imediatamente a esta ação. Naquela 
época, Mátyás [Mátyás Rákosi] já agia como futuro chefe e tinha, é 
claro, ótimas relações com Rudas. Quando Dimitrov ofereceu a 
Rákosi uma ação a favor de Lukács e Rudas, ficou difícil para ele 
se colocar a favor de Rudas e contra Lukács. Isso teria sido muito 
prejudicial à imagem de Rákosi. 

E - A prisão de Rudas nem era do meu conhecimento. Então 
não houve quase ninguém que não tenha sido preso. 
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L - Foram pouquíssimos aqueles que nunca foram presos. 

E - Révai? 

L - Révai não foi preso. 

E - Béla Illés também não. 

L - Béla Illés também não. Mas ficou Internado em algum lugar 
por um período. A onda anti-Kun o arrastou. 

E - Portanto, os outros membros do Literaturnyj Kritik, Lifchitz 
e também Usievlc, foram poupados de todos os processos? 

L - Usievic escapou até o fim, pois era um membro 
antiquíssimo do partido. Quando moça, viajou com Lenin no trem 
especial para Moscou. Tinha um passado bem longo no partido. 

E - Outros também tiveram. 

L - Mas, além da literatura, ela não tomou posição em nenhuma 
questão. Não era nem trotskista, nem bukharinista. Por 
conseguinte, não foi incluída nos processos. De resto, era de uma 
família bolchevista antiquíssima. Seu pai, Felix Kon, desempenhou 
um papel importante no partido polonês e Usievic declarava com 
orgulho que não tinha havido nenhuma rebelião polonesa da qual a 
família não tivesse participado. Já pela sua origem, ela pertencia à 
casta dirigente do partido. 

E - Isso, por si só, não teria influenciado Stalin. 

L - Só isso, não, mas na filosofia ela se apoiava em Mitin e 
Judin, e perante Stalin e por toda parte Judin era sempre solidário 
com Usievic. Isso, é claro, significava muito para Usievic, 
sobretudo porque as questões literárias, no sentido estrito da 
palavra, não interessavam a Stalin. 

E - E a obra de Usievic como um todo merece atenção? 

L - Sem dúvida. Mas nada dela foi traduzido. 

E - Na época da crescente repressão stalinista foi possível a 
Literaturnyj Kritik se afastar da linha geral de Stalin com... 

L - Nós atacamos a ortodoxia naturalista de Stalin. Não se pode 
esquecer que, naquela época, foi publicada a carta de Engels sobre 
a questão Balzac, e, em contraste extremamente nítido com o 
stalinismo, nós colocamos o problema – sem que isso tivesse 
consequências sérias – de que a ideologia não é critério para avaliar 
a qualidade estética de uma obra e que pode existir uma boa 
literatura, apesar de uma ideologia detestável como o 
monarquismo de Balzac. Em seguida, nós demos a essa ideia sua 



 

132 

 

segunda forma: uma boa ideologia pode gerar uma má literatura. 
Nessa linha, por exemplo, Usievic – eu nem tanto, porque não 
sabia russo – atacou a poesia política da época em termos 
extremamente ásperos, sem que por isso acabasse na prisão. 

E – Evidentemente, o senhor, camarada Lukács, notou que 
Stalin se afastou da linha de Lenin. Até que ponto isso influenciou 
sua concepção de mundo no desenvolvimento posterior? 

L - Posso dizer que eu o ignorei completamente. Com exceção 
das questões literárias, ninguém se intrometia no trabalho por tais 
motivos – a não ser Fadeiev, que era nosso antagonista. 
Permitiram que ele polemizasse conosco. Depois, por ocasião de 
uma reorganização, foi dado também consentimento para fechar a 
Literaturnyj Kritik. No entanto, não lhe foi dada autorização, contra 
nós, que pudesse levar à prisão, apesar de que isso não seria 
incompatível com a linha de Fadeiev. Quanto à filosofia, porém, 
foi naquela época que comecei meu trabalho filosófico e me 
encontrava em total oposição à linha sustentada por Stalin. 
Naquela época, escrevi meu livro sobre Hegel, na segunda metade 
dos anos 30, num período em que Zdanov já dizia que, na verdade, 
Hegel era o ideólogo da reação feudal contra a Revolução 
Francesa, e não se pode afirmar que meu livro sobre Hegel seja 
uma exposição dessa ideia. Mais tarde, Zdanov apresenta, com 
Stalin, toda a história da filosofia como a luta entre materialismo e 
idealismo. A Destruição da Razão, ao contrário, que, no geral, foi 
escrita durante a guerra, põe no centro da reflexão uma oposição 
totalmente diversa, isto é, a luta entre filosofia racional e irracional. 
É verdade que os irracionalistas eram todos idealistas, mas eles 
também tinham antagonistas racionalistas-idealistas. Portanto, a 
oposição que exponho em A Destruição da Razão é totalmente 
incompatível com a teoria zdanoviana. 

E - O senhor escreveu A Destruição da Razão durante a guerra? 
Eu pensei que tivesse sido no início dos anos 50. 

L - No começo dos anos 50 concluí o livro, mas a maior parte 
do manuscrito já estava pronta durante a guerra. Note bem, na 
década de 50 ainda estava em vigor a concepção segundo a qual a 
oposição entre materialismo e idealismo seria a única oposição da 
história da filosofia. O senhor talvez se lembre que, depois da 
publicação de A Destruição da Razão, fui atacado pela esquerda com 
o argumento de que havia negligenciado esta importante questão. 

E - Uma das teses básicas de A Destruição da Razão é a de que 
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não existe filosofia inocente. Nietzsche e também as tendências 
irracionalistas precedentes seriam responsáveis pelo fascismo. 
Camarada Lukács, em sua opinião, não se poderia, nesta base, 
responsabilizar Marx pelo stalinismo? 

L - Se eu digo ao senhor que dois e dois são quatro e o senhor, 
no entanto, como meu seguidor ortodoxo, diz que dois mais dois 
são seis, então não sou responsável por aquilo que o senhor diz. 

E - Com o mesmo direito se poderia dizer que Nietzsche – que, 
como pessoa, provavelmente não teria se tornado um partidário de 
Hitler – também não é responsável por aquilo que se fez com suas 
teorias. 

L - Trata-se novamente de saber se uma teoria é seguida na 
efetividade. Se eu explico Tolstoi com a explicação que Engels deu 
de Balzac, isto é, que entre a ideologia e a arte há uma dissonância, 
nesse caso, Engels é, de certa forma, responsável pela minha 
interpretação de Tolstoi. Se eu, pelo contrário, desvirtuo 
completamente a natureza daquilo que Engels disse, ele não é mais 
responsável por isso. A responsabilidade histórica se limita à 
continuação efetiva das ideias. Eu contesto, por exemplo, que a 
negação da negação engelsiana seja um prosseguimento legítimo da 
negação da negação hegeliana. Esta última é uma categoria 
puramente lógica. Marx, em seus manuscritos parisienses, diz: 
“Um ser não objetivo é um não-ser”. Isto é, um ser que não 
possua objetividade não pode existir. O ser é idêntico à objeti-
vidade. A lógica hegeliana, ao contrário, parte de um ser sem 
objetividade, e a primeira parte da lógica de Hegel se esforça para 
constituir um ser objetivo a partir da não-objetividade, recorrendo 
à quantidade e à qualidade. Isso só é possível com truques lógicos. 
E faz parte dos truques lógicos algo que, a meu ver, tem grande 
peso na pesquisa ontológica do marxismo, que nós, 
superestimando a lógica e a gnosiologia, começamos a dar à 
negação uma forma de ser, embora a negação só em sentido muito 
metafórico seja uma forma de ser. Não se trata só da negação da 
negação, mas em nós também aparece, por exemplo, o omnis 
determinatio est negatio, retomado de Hegel. 

E - Isto é retomado de Spinoza, não é mesmo? 

L - É, mas em Spinoza tem um sentido. Em Spinoza significa 
que as coisas são reais quando são partes inseparáveis da 
substância. Tão logo se tornam coisas autônomas, sua autonomia 
nega essa unidade substancial. Aqui, portanto, a negação tem 
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algum sentido, apesar de que sem a ideia de substância de Spinoza 
não podemos aplicá-la a nada no mundo. Hegel desenvolveu este 
tema, definindo como negação o ser-outro. Naturalmente, no ser-
outro existe um certo elemento da negação. Posso dizer que isto é 
uma mesa, e não uma cadeira. Mas o que faz da mesa uma mesa 
não é este negativo, e sim aqueles traços positivos que existem 
nela, mediante os quais é criado um ser outro entre mesa e cadeira. 
À minha maneira plebeia, eu costumava dizer que, nessas 
circunstâncias, se omnis determinatio est negatio, eu também poderia 
dizer que o leão não é um creme de barbear. No plano lógico, esta 
proposição é irrepreensível, porque o leão realmente não é um 
creme de barbear. Mas proposições deste tipo podem ser ditas aos 
milhões e nenhuma delas teria um sentido efetivo, pois a negação 
no ser-outro é um momento subordinado. Essa negação nasce da 
comparação, e também nesse caso é um momento subordinado, 
porque o recíproco ser-outro da cadeira e da mesa, por exemplo, 
vem de coisas totalmente positivas, e a circunstância de que a mesa 
não é uma cadeira é um fator sobremaneira subordinado e não tem 
nenhuma importância no pensar prático. Em contraposição, a 
negação, independentemente de que seu verdadeiro sentido já 
esteja atenuado, assume grande importância tão logo queiramos 
entender a realidade em bases puramente lógicas. É uma negação 
efetiva, por exemplo, quando digo: “Duas vezes dois não são 
cinco”. Quando digo: “Não existem dragões”, esta também é uma 
negação justificada. A grande maioria das negações, entretanto, 
não são, na verdade, negações reais. Quando digo que o leão não é 
um creme de barbear, esta não é, absolutamente, uma negação real, 
mas somente uma consequência puramente lógica de uma 
afirmação na qual a lógica tem uma importância secundária. 

E - Entendo. Acho, até, que também no caso dos dragões 
negamos algo que não corresponde a nada na realidade. 

L - A negação consiste justamente em que o conceito de ser 
não pode ser aplicado aos dragões de sete cabeças. 

E - Trata-se, portanto, de uma afirmação. 

L - Se podemos aplicar esta determinação ao crocodilo e não ao 
dragão de sete cabeças, então este “não” significa realmente 
alguma coisa. Mas, geralmente, quando se exagera a negação, 
esquece-se de que, na vida prática, cada negação implica uma 
afirmação. Se digo que sou republicano, afirmo com isto que não 
quero a monarquia. Isto não é o mesmo que dizer que não existem 
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dragões de sete cabeças, porque a monarquia existe. A eliminação e 
a destruição também fazem parte do trabalho, como trabalho 
mesmo. Esta é a especificidade do agir humano. Quando faço um 
machado de pedra, é indispensável eliminar pedaços de pedra do 
futuro machado. Este eliminar é, naturalmente, uma atividade 
negativa, pois eu simplesmente jogo fora os pedaços de pedra 
eliminados e não me interesso mais por eles. Em suma, na minha 
ação há um elemento negativo. Mas este elemento não é idêntico à 
negação lógica. A negação lógica pode dizer, no máximo, que algo 
não deve ser ou que algo não é. Quando, porém, eu elimino partes 
do pedaço de pedra originário para fazer um machado, aí não está 
presente nem um “não ser”, nem um “não dever ser”. 

E - O “dever ser” é dominante.  

L - O “dever ser” é dominante. 

E - O “não dever ser” só pode ser expresso, quando muito, 
assim: “esta pedra não deve ser redonda, e sim pontiaguda”. 

L - A essência da coisa, entretanto, é que ela “deve ser 
pontiaguda”, pois, além de “não deve ser redonda”, eu também 
poderia dizer que “não deve ser elíptica”, “não deve ser 
parabólica”, e poderia dizer ainda milhões de frases desse tipo, por 
meio das quais não se poderia determinar sequer um único 
machado. 

E - Permita-me voltar à Destruição da Razão e perguntar se o 
senhor, camarada Lukács, não vê como falha dessa obra a ausência 
de uma crítica daquele tipo de irracionalismo que se desenvolveu 
no stalinismo. Estou pensando, por exemplo, no culto ao chefe, 
que é, sem dúvida, um momento irracional, ou... 

L - No stalinismo domina, filosoficamente, um hiper-
racionalismo. O que o senhor chama de irracionalismo é uma 
forma de hiper-racionalismo. Na filosofia alemã, a partir de 
Schelling – incluindo Kierkegaard –, as tendências que se 
contrapõem ao racionalismo adquirem importância. A essas 
tendências é atribuído valor de realidade. Com Stalin, o 
racionalismo assume um aspecto que o transforma em certa 
absurdidade. Todavia, essa absurdidade é um conceito mais amplo 
e é, também, diferente do irracionalismo. 

E - Isso também pertence, de alguma forma, à Destruição da 
Razão? 

L - Nunca duvidei e também sempre afirmei que o stalinismo é 
um tipo de destruição da razão. Só que não considero correto 
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criticar Stalin procurando descobrir, digamos, um eventual paralelo 
com Nietzsche, porque assim nunca chegaríamos à verdadeira 
essência do stalinismo. A verdadeira essência do stalinismo, em 
meu entender, consiste no fato de que o movimento operário 
conserva teoricamente o caráter prático do marxismo, mas, na 
prática, a atuação não é regulada pelo conhecimento mais 
profundo das coisas; pelo contrário, o conhecimento mais 
profundo é construído em função da tática do agir. Em Marx e 
Lenin, o dado primeiro era a linha fundamental do 
desenvolvimento social, desenvolvimento que se faz no interior de 
uma direção bem definida. No âmbito dessa linha fundamental 
resultam em cada época determinados problemas estratégicos e 
seus respectivos problemas táticos. Stalin inverteu essa sequência. 
Considerou primordial o problema tático e derivou dele as 
generalizações teóricas. Por exemplo, estabelecendo o pacto com 
Hitler, Stalin usou uma tática correta no confronto com o líder 
nazista, mas extraiu daí a conclusão teórica totalmente falsa de que 
a Segunda Guerra Mundial seria igual à Primeira, isto é, que o lema 
de Liebknecht – “O inimigo se encontra no próprio país” – seria 
válido também para a defesa anti-hitleriana dos franceses e 
ingleses, o que, evidentemente, não era verdade. Ainda hoje, a 
dificuldade da política russa consiste em que ela nunca se pergunta 
o que é decisivo do ponto de vista histórico-universal, mas parte 
de determinadas questões táticas. Basta pensar no conflito entre 
Israel e Egito. De uma mera tática de grande potência, deduz-se 
que os egípcios seriam socialistas e os israelenses, não, quando, 
evidentemente, nenhum dos dois é socialista. 

E - Camarada Lukács, sua concepção a respeito da inversão de 
teoria e tática é absolutamente precisa, mas creio que o hiper-
racionalismo de que o senhor falou há pouco se transformou, em 
muitos pontos, num irracionalismo comum. Por exemplo, para 
apenas ficar nisso, o fato de que a sabedoria histórico-universal se 
personifica, e não só na pessoa de Stalin, mas também na tática 
atual do partido... 

L - Sem dúvida, se a ratio é levada a extremos há certa 
possibilidade de que ela se volte em direção à irratio, uma vez que a 
ratio sempre se refere a coisas concretas. Quando exagero os 
caracteres abstratos deste concreto, chego a um ponto onde a 
racionalidade do nexo racional anterior cessa. 

E - Numa conversa anterior, camarada Lukács, o senhor disse 
isso em relação à categoria da necessidade. A hiperacentuação da 
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necessidade conduz, em última instância, à teologia. 

L - Sou de opinião – e creio que isso corresponda também à 
concepção da moderna ciência da natureza – de que a necessidade, 
entendida no sentido clássico, só existe na matemática. Na 
realidade, é preciso analisar o grau de probabilidade do decurso 
dos processos irreversíveis existentes. Se, por exemplo, a 
probabilidade de funcionamento de uma máquina é de 99,8%, 
então trabalho como se isso fosse necessário. Negligencio os 0,2%, 
apesar de, do ponto de vista teórico, não se tratar de uma 
necessidade, mas simplesmente de uma probabilidade de 99,8%. 
Cada qual pode observar na vida diária que interpretamos as 
probabilidades máximas como necessidade. Creio que, no seu 
sentido clássico, a necessidade nunca se põe na realidade. 

E - O stalinismo não foi, no plano filosófico, caracterizado pela 
hiperacentuação da necessidade? Por exemplo, afirma-se que a 
vitória da revolução, mais exatamente a derrubada do czarismo e 
as expropriações, depois de um determinado tempo conduziriam 
necessariamente ao socialismo. Isso, em última análise, é uma 
hiperacentuação da necessidade, e já beira o irracionalismo. 

L - Em A Destruição da Razão, eu me ocupei de uma forma 
específica de irracionalismo. Também na concepção stalinista está 
presente a exacerbação da necessidade, que se torna absurda. Esta 
absurdidade beira, em certa medida, o irracional. Mas não creio 
que isto seja importante para compreender a questão. É um tema 
secundário. 

E - E onde o senhor veria o tema essencial, se fosse investigar 
as raízes filosóficas do stalinismo? 

L - Antes de mais nada, creio que é muito importante – e sem 
esta deformação o stalinismo não seria possível – que Engels e, 
com ele, alguns social-democratas tenham interpretado o decurso 
da sociedade do ponto de vista de uma necessidade lógica, em 
contraste com aquelas conexões sociais reais de que Marx fala. 
Marx, na verdade, sempre diz que x homens da sociedade em 
questão reagem de x maneiras a dado sistema de trabalho e que 
destas x reações sintetiza-se o processo que se verifica nesta 
sociedade. Ipso facto, não se pode falar de necessidade no mesmo 
sentido de que o resultado de dois mais dois é necessariamente 
quatro. 

E - Que mais o senhor escreveu durante sua estada na União 
Soviética? 



 

138 

 

L - Os trabalhos para História do Realismo. Então publiquei um 
livro que trata de questões teóricas e, depois, uma coletânea de 
ensaios sobre Goethe, Balzac, Tolstoi etc. Não publiquei outros 
livros. Escrevi muitos artigos, mas, por exemplo, a publicação de O 
Romance Histórico era impossível na Rússia, apesar de tê-lo 
apresentado a uma editora. 

E - O livro sobre Hegel também não foi publicado. 

L - É verdade que não fui preso durante os grandes processos, 
mas aos olhos das editoras eu era um tipo suspeito, não no sentido 
de um inimigo, mas como alguém que não seguia o marxismo 
prescrito por Fadeiev. 

E - Já que o senhor mencionou novamente a onda de prisões, 
camarada Lukács, como interpretou ideologicamente aqueles 
processos? 

L - Julguei os processos uma monstruosidade e me consolava 
dizendo a mim mesmo: hoje estamos do lado de Robespierre, 
apesar de que o processo contra Danton, se analisado em termos 
jurídicos, não era muito melhor do que o processo contra 
Bukharin. Meu outro consolo, e este foi um ponto decisivo, era 
que, naquela época, a questão mais importante era o aniquilamento 
de Hitler. Não se poderia esperar o aniquilamento de Hitler do 
ocidente, mas somente dos soviéticos. E Stalin era o único poder 
anti-Hitler que existia. 

E - O senhor compartilha ainda hoje das ideias de então? Se 
sim, até que ponto? A minha pergunta não se refere a Stalin em 
geral, mas aos processos. 

L - Quanto aos processos, mesmo que eu quisesse, não poderia 
ter feito nada. Uma única vez apareceu a possibilidade de ir para os 
Estados Unidos, mas eu não quis. 

E - Minha pergunta não se referia ao seu procedimento pessoal, 
mas à questão de se a explicação que o senhor deu dos processos 
naquela época coincide com o que o senhor pensa hoje. 

L - Hoje vejo a situação de modo diferente, à medida que Stalin 
não tinha necessidade nenhuma daqueles processos. Com o 
processo Bukharin, ele havia liquidado completamente a oposição 
e, no plano político, a grande onda de prisões não trouxe nenhum 
proveito. Depois do processo Bukharin, excluiu-se totalmente a 
possibilidade de que alguém ousasse agir contra Stalin. Stalin, 
entretanto, manteve sua linha tática de intimidação das pessoas. 
Neste sentido, considero os processos supérfluos. 
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E - Em minha opinião, a União Soviética não saiu fortalecida 
dos processos, e, sim, enfraquecida. Penso, principalmente, nos 
processos contra os militares. 

L - Com os processos contra os militares teve início este 
fenômeno, e creio que Stalin defendia aquela opinião diletante 
segundo a qual um soldado poderia tranquilamente ser substituído 
por outro soldado. Ele abandonou esta opinião no início da guerra, 
pois mandou tirar os generais das prisões. 

E - A derrota sofrida no ocidente no início da guerra, sobre a 
qual se escreveu muito, é atribuída ao fato de que anteriormente 
todo o experiente estado-maior soviético tinha sido preso. 

L - Isso está relacionado à mentalidade de Stalin. Já que Stalin 
considerava taticamente necessário o acordo com os alemães, 
construiu sobre a solidez desse acordo muito mais do que ele 
merecia. 

E - Os emigrados, neste ponto, estavam de acordo com Stalin? 

L - Eu não. 

E - O senhor sempre foi cético quanto ao acordo? 

L - Fui sempre cético. 

E - Camarada Lukács, o senhor disse uma vez, a propósito dos 
processos, que eles se tornaram aceitáveis para o senhor porque, 
diante do perigo alemão, era preciso que fossem reunidas todas as 
forças, e quem houvesse se colocado contra a direção central teria 
debilitado a União Soviética. Se bem me lembro, o senhor disse 
não ter desaprovado – no plano ideológico, mais exatamente no 
plano tático – os processos enquanto tais, apesar de não acreditar 
no material factual contido neles. 

L - Não se pode dizer que nós não desaprovássemos os 
processos no plano tático. Desse ponto de vista, éramos neutros. 
Repito, se Stalin emprega contra Trotsky as mesmas armas que 
Robespierre empregou contra Danton, não se pode levar isso em 
consideração nas circunstâncias atuais – isto é, daquela época –, já 
que então a questão decisiva era de que lado a América entraria na 
guerra. 

E - Ainda hoje o senhor considera correto o paralelo entre 
Robespierre-Danton e Stalin-Bukharin? 

L - Não o considero correto, mas da perspectiva de um 
emigrado húngaro que vivia na Rússia naquela época, considero-o 
compreensível. 
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E - Se hoje o senhor precisasse criticar, no plano ideológico, 
esse paralelo, de onde partiria? 

L - Partiria do fato de que Danton, naturalmente, nunca foi um 
traidor e nunca abandonou a república, como afirmou 
Robespierre. No que diz respeito aos acusados nos processos, 
estes fatos não eram assim tão nítidos. 

E - Porque durante os processos eles tiveram de se qualificar 
como traidores. Mesmo Bukharin teve de afirmar isso de si. É uma 
diferença terrivelmente grande, mas apenas no sentido moral. 

L - É apenas uma diferença moral, mas não estou falando de 
Bukharin, porque o considero uma pessoa extremamente honesta. 
Considero-o um mau marxista, o que não é motivo para uma 
execução. Mas Zinoviev e os outros haviam feito muitíssimo para 
que a linha stalinista chegasse ao poder. Foram vítimas da sua 
própria ação. 

E - E que papel tiveram, a esse propósito, Trotsky e os 
trotskistas executados? 

L - Eu mal conheci os trotskistas. Conheci o próprio Trotsky 
no III Congresso, e ele não me foi absolutamente simpático. Não 
faz muito tempo, li no último volume das cartas de Gorki que 
Lenin teria dito uma vez que Trotsky tivera muitos méritos na 
guerra civil, que era um dos nossos, mas não um de nós e que nele 
havia um traço negativo de Lassalle. Compartilho inteiramente 
dessa comparação. 

E - Mas, em relação ao grupo de Kamenev e Zinoviev, creio 
que não se pode negar que Trotsky e seus colaboradores, por 
exemplo, Ioffe, que se suicidou, tenham sido revolucionários. 

L - Kamenev e Zinoviev se transformaram, depois da 
revolução, em burocratas. Entre os partidários diretos de Trotsky, 
esse processo ainda não havia ocorrido. Eu, porém, não fazia 
grande distinção entre eles, porque não gostava absolutamente de 
Trotsky e dos trotskistas por causa desse aspecto lassaliano. 

E - E os escritos de Trotsky? 

L - Trotsky era um escritor extremamente espirituoso e 
inteligente. Como político, como teórico político, não o considero 
absolutamente. 

E - E como historiador? O que pensa dos seus trabalhos 
históricos sobre as revoluções de 1905 e 1917? 

L - Não estou em condições de julgá-los. Em todo caso, o 
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trotskismo, e aqui incluo também Zinoviev, Kamenev e Bukharin, 
naquela época não podia ser entendido senão como uma 
possibilidade de mobilizar, nas lutas contra Hitler, a opinião 
pública americana e inglesa contra a União Soviética. É 
significativo que Bloch, na América, tenha se recusado, por assim 
dizer com as mesmas palavras, a se solidarizar com Trotsky e seu 
grupo. 

E - Camarada Lukács, a seu juízo, então, a ação de Trotsky 
prejudicou a União Soviética, aos olhos da opinião pública 
americana mais do que os processos? Tenho a impressão de que os 
processos causaram danos maiores. 

L - Não se pode pôr essas coisas numa balança. Que os 
processos causaram danos, não resta a menor dúvida. E também 
não resta dúvida de que sua mera existência causou danos. Acho 
que aqui lidamos com uma enorme complexidade. Naquela época 
tratava-se da liderança de Stalin em geral, perguntava-se se a 
liderança staliniana não havia trazido uma ditadura pior do que 
aquela que seria de se esperar de Trotsky e seus seguidores. A esta 
pergunta nós naturalmente respondíamos que não. 

E - Mas, no fundo, a alternativa não era aspirar a uma ditadura 
staliniana ou a uma ditadura trotskista, pois podia muito bem ser 
que Trotsky fosse, na prática, até a metade dos anos 20, um mau 
político e um mau ideólogo, mas mais tarde ele reconheceu muitos 
de seus próprios erros, seja por coação, seja por certa tática e... 

L - Não ponho em dúvida que Trotsky fosse uma pessoa 
extremamente honesta, um político de talento, um excelente 
orador etc. Digo somente que, com tudo isso, ele não podia se 
tornar para Stalin um rival que fosse reconhecido como tal tanto 
no ocidente quanto no oriente. E não esqueça: Trotsky não 
concordava com aquela linha staliniana que era a única em 
condições de organizar de fato a resistência contra Hitler, pois o 
início da verdadeira resistência foi o pacto staliniano. 

E - Camarada Lukács, no início da guerra, no período da 
ofensiva alemã, o senhor achava possível uma vitória da 
Alemanha? 

L - Não. Não. Confiei o tempo todo que a Rússia, que já tinha 
destruído um homem maior do que Hitler, Napoleão, também 
destruiria Hitler. 

E - Era, portanto, em primeiro lugar, uma confiança depositada 
na Rússia? 
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L - Era uma confiança depositada na Rússia. 

E - E o fato de os aliados, por fim, terem ficado deste lado... 

L - De que lado os aliados ficariam era realmente uma questão 
importante, pois se a Inglaterra e os Estados Unidos tivessem 
auxiliado a Alemanha, então não sei como a guerra teria 
terminado. Mas, assim, juntamente com os ataques ingleses, 
franceses e americanos, a balança pendeu a favor dos adversários 
de Hitler. 

E - Predominava entre os que estavam na emigração, falando 
genericamente, a crença na vitória ou havia nesses círculos uma 
espécie de derrotismo? 

L - Havia um derrotismo, um derrotismo forte. 

E - Nos círculos húngaros ou em geral? 

L - Nos círculos húngaros. Mas também era característico de 
Becher, pois ele era muito covarde e impressionável. 

E - Quando nasceu a sua atitude antitrotskista? 

L - Eu trabalhava no Instituto de Filosofia e minha atitude foi 
definitivamente determinada pelo fato de a filosofia russa 
constituir uma frente inequívoca e uniforme contra Hitler. 
Somente os trotskistas se opunham. Consequentemente, eu era 
contra os trotskistas. 

E - A que, exatamente, os trotskistas se opunham? 

L - Os trotskistas se opunham à frente anti-Hitler. 

E - Interessante. Trotsky também se opunha pessoalmente a 
ela? 

L - Não sei. 

E – Pois, que eu me lembre, antes do pacto Stalin-Hitler, Stalin 
foi duramente criticado por Trotsky, com certeza talvez por 
motivos táticos. Trotsky profetizava que Stalin se aliaria até mesmo 
a Hitler. 

L - O pacto era condição prévia para que Hitler atacasse a 
Inglaterra e a França, provocando, assim, uma guerra europeia, na 
qual, portanto, esses estados e até mesmo os Estados Unidos 
seriam aliados mais ou menos confiáveis da União Soviética. 

E - Na primeira fase da guerra, não houve, na União Soviética, 
nenhuma relutância por causa da questão com a Polônia, com os 
países bálticos e com a Finlândia? 

L - Houve relutância por causa de todas essas histórias. Não 
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havia duas pessoas, pelo menos não entre aquelas que eu conhecia 
na emigração, que tivessem se levantado de manhã declarando-se a 
favor de Stalin e tivessem ido deitar declarando que ainda estavam 
com Stalin. É uma outra questão que, após refletir um pouco, 
ficasse claro que a política staliniana traria uma aliança europeia 
contra Hitler. Tratava-se de uma compreensão intelectual e não de 
um sentimento espontâneo da emigração. 

E - Li agora uma declaração de Malraux em que ele diz que, no 
início dos anos 30, Bukharin lhe contou durante um passeio, sem 
censuras e acusações antistalinistas, que, da política de Stalin, 
resultou a construção completa do poder pessoal e ditatorial. 
Bukharin achava que Stalin mandaria, por exemplo, executá-lo. 
Segundo a declaração de Malraux, isso soou como uma simples 
constatação dos fatos. Era possível, naquela época, realmente 
sentir ou saber o curso que os acontecimentos tomariam? 

L - É muito fácil imaginar que um velho comunista como 
Bukharin, com vários anos de experiência na luta entre facções e 
que conhecia bem Stalin já do tempo em que este não era nem um 
pouco importante, tenha previsto isso. 

E - Camarada Lukács, o senhor se lembra do livro de Ervin 
Sinkó, Romance de um Romance? 

L - Lembro. 

E - Como homem do movimento, Sinkó não era muito 
inteligente, mas do seu romance, escrito sem dúvida mais tarde, 
baseado em seu diário, resulta que, em 1934-1935 – época em que 
a história do romance se inicia –, o ambiente geral nos círculos 
literários e no movimento assinalava claramente que essa terrível 
tendência avançaria de modo irresistível. Não sei até que ponto 
Sinkó, subjetivamente... 

L - A situação subjetiva de Sinkó também teve certo peso. No 
entanto, não havia naturalmente em Moscou uma pessoa com 
juízo perfeito e com os cinco sentidos intactos que não podia 
ignorar o que acontecia. 

E - O senhor encontrou Sinkó em Moscou? 

L - Não. Quando Sinkó foi para Moscou, levou consigo uma 
recomendação de Romain Rolland a Béla Kun e ao Comintern. 
Como eu tinha um relacionamento muito tenso e ruim com Béla 
Kun e o Comintern, não quis me encontrar com Sinkó. Ele havia 
me telefonado e perguntado quando poderíamos nos encontrar. 
Eu lhe respondi que não poderíamos nos encontrar, pois tinha 
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medo de que ele estivesse em conluio com Kun e que os dois 
juntos tramassem alguma coisa contra mim. 

E - Uma suspeita como essa era, em geral, perfeitamente 
justificada, mas no caso de Sinkó... 

L - No caso de Sinkó, essa suspeita por acaso não era 
justificada, mas, na verdade, eu não lamento tê-la expresso, porque 
era um problema real. Eu não polemizava contra a crítica às Teses 
de Blum, mas me defendia ao me afastar de todos os assuntos 
húngaros. Desse modo, desapareceu então para Sas [Sándor 
Szerényi] e seu grupo e, mais tarde, também para Kun, o motivo 
real para hostilizarem as Teses de Blum. Assim, quando Kun caiu 
após o VII Congresso e eu voltei para os húngaros, ninguém mais 
falava nas Teses, todos tinham se esquecido delas. 

E - Naquela época, o senhor também não tinha contato com os 
seus amigos húngaros? 

L - Com os meus amigos antigos, sim, mas havia muito poucos 
deles em Moscou. Jenö Hamburger vivia lá, eu tinha contato com 
ele. Ele pagava todo mês minha contribuição ao clube húngaro. 
Mas meus contatos com Hamburger eram inteiramente 
particulares, e ele não tinha absolutamente nada a ver com os 
assuntos húngaros, principalmente porque, naquele período, Kun 
conseguiu, após a queda de Sas e seu grupo, atrair para seu lado as 
melhores pessoas da facção Landler, entre elas, por exemplo, 
Révai. Como Gertrud estava em Viena quando Révai foi mandado 
para Budapeste, eles se encontraram na última noite e Révai disse a 
Gertrud – estou citando quase literalmente – que toda a sua 
viagem foi mal preparada e que ele tinha quase certeza de que logo 
seria preso. Achava, no entanto, que era melhor ficar preso em 
Budapeste do que fazer um movimento húngaro sob a liderança de 
Sas e seus camaradas. 

E - Onde o senhor ficou durante a guerra? 

L - Um ano em Tachkent e depois em Moscou. 

E - O que o senhor fez em Tachkent? Trabalhou? 

L - Os escritores de Moscou foram mandados para Tachkent e 
assim vivíamos lá do melhor modo que podíamos. Participávamos 
de tudo que fosse possível e também de nada. Na verdade, eu vivia 
bastante bem, pois Alexei Tolstoi visitou Tachkent como delegado 
da Associação dos Escritores e me conhecia como um escritor 
ilustre no exterior. Por conseguinte, ele me incluiu na elite. Aliás, 
eu só o encontrei uma única vez por alguns minutos, mas isso não 
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teve nenhuma importância. 

E - Além do senhor, havia outros húngaros em Tachkent? 

L - Havia, é claro; muitíssimos, até. 

E - No mundo todo, há muitíssimos húngaros. Agora, mais 
uma pergunta pessoal: que eu saiba, Ferenc Jánossy também estava 
preso, não? 

L - Estava, mas independentemente de mim. 

E - Naquela época ele já trabalhava na União Soviética? 

L - Ele já trabalhava havia dez anos numa fábrica. E cometeu 
um erro que hoje ele já admite. Quando estourou a guerra e a 
maior parte da fábrica foi transferida para a Sibéria ocidental e só 
uma pequena parte das pessoas ficou em Moscou, ele decidiu ficar 
lá. Se tivesse ido para a Sibéria, eles não o teriam prendido. 

E - Até quando ficou preso? 

L - Vários anos. Em 1945, foi solto. Quando o partido festejou 
meu sexagésimo aniversário, Jenö Varga nos procurou e se 
ofereceu para intervir no caso de Ferkó [Ferenc Jánossy]. Eu só 
precisava lhe escrever uma carta. Naquela época veio a notícia de 
que eu tinha sido eleito deputado na Hungria. Teria sido 
impossível que ele permanecesse num campo de prisioneiros 
enquanto eu era eleito deputado na Hungria. Então escrevi essa 
carta. 
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IV - DE NOVO NA HUNGRIA 

E - Em que circunstância o senhor retornou da União Soviética 
à Hungria? 

L - É característico das circunstâncias do retorno à Hungria que 
todas as minhas heresias moscovitas foram esquecidas. É muito 
significativo que numa revista foi publicado um artigo que anulava 
completamente as Teses de Blum, ou seja, foi comunicado que o II 
Congresso tinha adotado uma resolução equivocada sobre a 
questão da democracia e da ditadura e que essa resolução errônea 
fora corrigida por Stalin. Não se gastou uma única palavra sobre as 
Teses de Blum, como se elas nunca tivessem existido. Menciono isso 
em relação ao fato de que a minha existência ou não-existência 
aqui na Hungria foi sempre uma coisa muito problemática. Em 
1959, por exemplo, por ocasião do jubileu da ditadura, o Museu 
Petöfi expôs uma plaquinha de 1919, e o meu nome estava 
coberto. É claro que em 1959, devido ao meu comportamento em 
1956 e 1957, eu não podia ter sido comissário do povo em 1919. 
Comissário do povo só podia ter sido aquele que, no período de 
1956 a 1957, tivesse se comportado corretamente e de acordo com 
o partido. É preciso considerar isso. Assim, tudo o que a história 
oficial do partido escreve sobre mim é, para dizer pouco, 
extremamente problemático quanto à verdade. E não estou 
falando de avaliação, pois a avaliação é um direito de toda 
historiografia. O fato, entretanto, de que alguém não possa ter sido 

comissário do povo em 1919 por ter-se comportado mal em 1957 
é um traço específico do partido húngaro. 

E - Não creio que isso seja específico do partido húngaro, pois 
também Trotsky em 1905 não podia... 
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L - Evidentemente, foi uma especificidade da era Stalin, e 
começou justamente com Trotsky. 

E - Ele era presidente do Conselho Operário de Petersburgo... 

L - Ele não podia ter sido, porque um opositor de Stalin não 
podia ter sido um revolucionário. Em menor proporção, porque 
aqui tudo acontece em proporções menores, isso também ocorreu 
na Hungria. 

E - Voltemos a 1945. No início desejava-se que o passado fosse 
uma folha em branco, uma folha em branco estilizada? 

L - Uma folha em branco estilizada. A peculiaridade do período 
entre 1945 e 1948 era que eu tinha permissão para tudo. É que 
ambos os partidos operários brigavam entre si para aumentar o 
número de membros, e, para isso, é claro que a posição da 
intelectualidade desempenhava um papel especialmente 
importante. É por isso que de 1945 a 1948, 1949 eu tinha 
permissão para tudo. O debate Rudas irrompeu já após a 
unificação dos dois partidos, quer dizer, o mouro já cumpriu seu 
papel, já pode ir; portanto, Lukács não é mais necessário. 

E - Na visão de hoje, quais eram os motivos ideológicos 
decisivos para que o mouro se retirasse? 

L - Essencialmente, tratava-se de apaziguar democraticamente 
as questões ideológicas. Tenho seguido, desde as Teses de Blum, uma 
linha ininterrupta e que nunca foi negada. Isso foi aceito por 
Rákosi e seu grupo no primeiro período. Quer dizer, eles 
aceitavam no sentido de que a toleravam. Não pense que a minha 
ideologia tenha sido compreendida por alguém como ideologia 
oficial, mas também não houve nenhum protesto. E, para citar um 
caso extremo, não houve protestos nem mesmo contra o 
coelhinho10. Isso serviu à propaganda promovida pelo Partido 
Comunista no seio do Partido Social-Democrata. O senhor não 
pode esquecer que, nessa história, Rákosi e Gerö eram meros 
utilitaristas. E é claro que eles mudaram de opinião tão logo se 
mudou de opinião em Moscou. Não creio que, no meu caso, a 
mudança de opinião teria, originalmente, vindo de modo 
obrigatório de Moscou, mas devia simplesmente ser atribuída ao 
fato de que o mouro, como acabei de dizer, já cumprira seu papel, 

                                                 
10 Lukács refere-se aqui à conhecida comparação, segundo a qual o marxismo é 
o Himalaia das visões de mundo, mas o coelhinho que vive pulando no 
Himalaia não deve se julgar maior do que o elefante lá embaixo na planície. 
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e então podia ir-se. Devo dizer que minha própria posição também 
não era correta, pois, devido ao caso Rajk, achava que minha vida 
e minha liberdade estariam em jogo e que por questões literárias 
não era justo correr tal risco. Note bem, quero mencionar como 
fato que eu soube do debate Rudas por meio de Révai. Ele me 
telefonou e perguntou se eu sabia que Rudas havia escrito um 
panfleto abominável contra mim. Assim, Revái havia conformado 
esse debate, naturalmente, à linha de Rákosi. Meu erro foi – não 
me censuro por isso, pois não era difícil a gente errar na época do 
processo Rajk – não saber que Gerö e Rákosi haviam recebido 
uma ordem de Moscou, segundo a qual somente a emigração de 
Moscou era de confiança, ao passo que aqueles que ficaram na 
Hungria e os que haviam retornado do ocidente eram de confiança 
duvidosa. Eu não sabia disso e por esse motivo fiz concessões 
numa questão na qual talvez eu não precisasse tê-las feito. Quando 
falo dessa época, em todo caso, menciono de maneira autocrítica 
que no debate Rudas provavelmente eu não precisasse ter ido tão 
longe como fui quanto às concessões. Como justificação, posso 
dizer que, se Rajk foi executado na Hungria, não se podia ter uma 
garantia séria de que, no caso de haver oposição, não nos poderia 
acontecer coisa semelhante. 

E - Um ponto central do debate Rudas foi que o senhor, 
camarada Lukács, segundo os acusadores, avaliou erroneamente o 
caráter de classe da democracia popular e depreciou o papel da 
ditadura do proletariado nela. 

L - Em minha opinião, que remonta às Teses de Blum, a 
democracia popular é um socialismo que nasce da democracia. 
Segundo o outro ponto de vista, a democracia popular é, desde o 
início, uma ditadura e, desde o início, aquela forma de stalinismo 
para a qual ela evoluiu após o caso Tito. 

E - Faço uma pergunta que talvez seja totalmente não-dialética 
e a-histórica. Camarada Lukács, com a visão de hoje, o senhor acha 
imaginável que a evolução democrático-popular do socialismo, 
resultante unicamente de força interna, teria se concretizado se os 
fatores de política externa não tivessem sido tão graves? 

L - Acho que sim. Mas é claro que só se não tivesse havido o 
stalinismo na União Soviética. Com métodos stalinistas, tal 
desenvolvimento teria sido inimaginável, porque então não se 
poderia divergir um mínimo que fosse da linha oficial. Se tomo o 
caso de Rajk, não podemos esquecer que ele era um rakosista 
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ortodoxo. Não é verdade que fosse um oposicionista. Justamente 
agora tive um confronto um pouco desagradável com a senhora 
Rajk, que levou muito a mal o fato de eu ter escrito no meu artigo 
de uma página para o volume de Rajk, que ele era uma pessoa 
muito simpática, mas que oposicionista ele não foi. O que fizeram 
com ele foi um assassinato preventivo e isso também é verdade 
mesmo quando se forma ao redor da senhora Rajk um mundo, 
uma concepção do mundo, segundo a qual Rajk foi um 
oposicionista. Eu li o manuscrito do segundo volume de Marosán. 
Nele, esse fato foi descrito de modo excelente. É interessante que 
antes de 1949 ele tenha justamente simpatizado mais com Révai e 
Rajk. Tinha as melhores relações com eles. Escreve com a máxima 
franqueza sobre o tipo de rakosista ortodoxo que Rajk foi. 
Existem muitíssimas dessas lendas e eu não sei como a senhora 
Rajk vai provar que seu marido foi um oposicionista. 
Simplesmente foi liquidado qualquer um de quem eles 
suspeitassem que não tivesse aderido com entusiasmo à linha de 
Stalin. Esta era, na verdade, a essência do debate Rudas. Révai 
também menciona as Teses de Blum no fim de um de seus artigos 
como a origem dos meus erros. E todo o debate comprova que a 
ditadura que eclodiu nos anos 50 era desde o início uma ditadura e 
que não é verdade que foi precedida de um período democrático. 
É desse modo que o debate Rudas se relaciona com as Teses de 
Blum. E eu também tirei uma lição disso – e hoje, depois que vi 
que até mesmo pessoas totalmente ortodoxas como Rajk foram 
executadas, não posso dizer nada além de que não se podia 
imaginar outra coisa –, que, em geral, qualquer opinião divergente 
acabaria tendo o mesmo destino. 

E - A autocrítica continha um elemento real, o de que o senhor, 
camarada Lukács, realmente se enganou: um desenvolvimento 
democrático-popular baseado nas Teses de Blum era de fato 
inimaginável. 

L - Está certo, mas com a diferença de que apresentei isso na 
autocrítica como um não deve ser, apesar de, na realidade, considerá-
lo apenas um não é. É aqui que se esconde a essência não 
verdadeira da minha autocrítica. 

E - Onde o senhor vê a diferença entre os processos de 
Moscou e o processo de Rajk? 

L - Veja, no caso dos processos dos anos 30, não se leva em 
conta que eles decorreram já à sombra da Segunda Guerra 
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Mundial, que estava começando. Não quero com isso defender os 
processos, mas quero defender, e com razão, as posições de 
pessoas decentes relacionadas com isso. Naquela época, houve 
pessoas que disseram que, o que quer que acontecesse em Moscou, 
não apoiariam Hitler no ataque a Moscou. Isso, no entanto, não é 
válido para o processo de Rajk, pois, naquela época, não havia tal 
ameaça. Em certo grau, havia uma guerra fria, mas isso não 
justificava... 

E - Em parte, foi um motivo para o surgimento da guerra fria. 

L - Não, não creio. Stalin ajudou bastante o ocidente para o 
desenvolvimento da guerra fria, mas sua causa fundamental foi a 
chamada política do roll-back de Dulles, segundo a qual os acordos 
de 1945 deveriam ser anulados por meio de uma pressão gradual e 
por todos os demais meios possíveis. Essa política existia 
realmente naquela época, e que ela tenha auxiliado a nossa 
estupidez é outra questão, não vou contestar. Portanto, aqui na 
Hungria – e isso não se refere somente a nós, mas aos processos 
em todas as democracias populares – esses processos careciam de 
qualquer base. Nem duvido de que dois espiões de verdade 
possam ser enforcados quando se prendem dez mil pessoas. Mas 
isso é mero acaso. O que se deve dizer de – isso ocorreu já em 
1941 –, quando estava preso na Ljubjanka, ter sido acusado de ser 
o responsável pela espionagem em Moscou da polícia húngara? 
Quando fui solto, respondi à pergunta de Lifschitz: “Foi muito 
engraçado”. No entanto, isso ocorreu numa época favorável, pois 
eles não cometeram em relação a mim nenhuma atrocidade mais 
séria. Já Rajk e seu grupo foram torturados do modo mais grave. 

E - Apesar de a acusação ser também “muito engraçada”. 

L - As acusações eram realmente engraçadas e totalmente 
inventadas. Em minha opinião, é preciso diferenciar 
historicamente duas ondas de processos. Os processos contra 
Radek, Bukharin e Zinoviev se transformaram mais tarde. Por 
volta de 1937 até 38, eles se transformaram numa perseguição 
totalmente injustificada, e quem morreu do lado húngaro – Sándor 
Batha, Gyula Lengyel etc. – não podia ser culpado de coisa alguma. 
Não se pode duvidar, porém, de que Béla Kun fosse um 
subordinado de Zinoviev. E Béla Kun foi preso juntamente com 
os partidários de Zinoviev. Ou seja, Zinoviev tinha no Comintern 
e também em Leningrado uma facção séria. Mas naquela data essa 
facção já tinha sido destruída ideologicamente e, em minha 
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opinião, Khruschev estava totalmente certo ao criticar os 
processos por serem supérfluos, apesar de, é claro, existir essa 
diferença, pois, dois anos antes, a facção de Zinoviev ainda existia 
e não era de modo algum desimportante – pois, quando se lê o 
livro de Deutscher, pode-se ver que a organização dos trotskistas, 
na verdade, também existia naquela época e era uma oposição em 
potencial. Por outro lado, no entanto, desconheço que tivesse 
havido alguma oposição sob Rákosi. Na verdade, nem mesmo 
devido ao caso Tito. 

E - Voltemos ao período após seu retorno à pátria. Camarada 
Lukács, qual foi seu trabalho? Se estou bem informado, o senhor 
era membro do Comitê Central. 

L - Não, não era. 

E - Nem mesmo por um breve período? 

L - Não, nem mesmo por um breve período. Eu não 
desempenhava nenhuma função oficial. Sem dúvida, hoje a 
falsificação atinge níveis nunca vistos. Por exemplo, contaram-me 
que Szabolcsi, numa discussão interna do Instituto Sötér – essa 
discussão ainda não foi publicada – quis me enquadrar no sistema 
Rákosi, declarando que naquela época eu era membro do Comitê 
Central. Baseado nas atas dos congressos do partido, pode-se 
verificar com exatidão que na era Rákosi nunca fui membro do 
Comitê Central. 

E - Mas, mesmo os membros não podiam, por exemplo, fazer 
nada contra o processo de Rajk... 

L - Não se trata disso. Trata-se de eu ter sido ou não membro. 
Náo é preciso discutir a respeito, é uma questão de fatos. Sei até 
que, na época em que eu era muito influente na intelectualidade, 
sugeriram a Rákosi e Gerö que eu deveria ser eleito para o Comitê 
Central. A isso eles responderam, e especialmente Gerö salientou 
com veemência que, dentre os intelectuais que pertenciam ao 
aparato, só eu poderia ser considerado para ser membro do 
Comitê Central, mas, que, entretanto, isso era impossível. Nem 
vale a pena falar a respeito, pois essa história é simplesmente uma 
mentira. 

E - Naquela época, o senhor já tinha sua cátedra na 
universidade? 

L - Sim, já a tinha. 

E - E a redação do Fórum? 
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L - Creio que a obtive um ano depois. Não me lembro com 
exatidão do momento. 

E - Isso significou para o senhor um trabalho de redator ativo? 

L - Significou um trabalho de redator ativo e uma tentativa de 
fazer valer minha orientação, pois o senhor não deve se esquecer 
que o Fórum foi fechado depois do debate Rudas. 

E - Quem eram os redatores do Fórum? 

L - Vértes e Darvas. A base de todo o Fórum era o problema da 
frente popular e, por isso, em todas as questões, o ponto era se a 
ditadura do proletariado nasceria da frente popular. 

E - O senhor já se relacionava anteriormente com os redatores? 

L - Eu conhecia Vértes bem superficialmente. Eu sabia que ele 
era um homem do antigo regime, um homem que tinha dado 
provas de ser contestador e eu pensava que ele poderia me ser útil 
no sentido de impor meus objetivos em matéria de literatura. No 
início, Révai tinha objeções em relação a Vértes. No entanto, 
quando insisti em Vértes, ele não se opôs. E isso também dá um 
indício do que consistia a diferença entre 1945 e, digamos, 1948. 

E - Com Darvas o senhor não tinha anteriormente nenhum 
relacionamento? 

L - Meu relacionamento com Darvas era essencialmente 
determinado pelo fato – e eu procurei manter essa determinação 
durante todo o período do Fórum – de me esforçar por fazer do 
Fórum um jornal da frente popular e não um jornal comunista, um 
jornal da frente popular que, dentro dela, proclamasse a verdade 
do comunismo. 

E - O senhor ainda não disse nada sobre o terceiro redator, 
Gyula Ortutay. 

L - Gyula Ortutay era, como Darvas, um representante dos 
movimentos burgueses de esquerda, e eu podia trabalhar com 
Ortutay tão bem quanto com Darvas. No Fórum, concordava-se 
que entre a parte mais radical dos movimentos não-comunistas e o 
movimento comunista deveria ser criado um relacionamento 
íntimo, parte devido à radicalização das camadas em questão e, em 
parte, à democratização das camadas comunistas. Esse 
relacionamento continuou até o debate Rudas. 

E - Com quais escritores o senhor tinha relações políticas ou 
pessoais após seu regresso? Com Déry? Com Illyés? 

L - Com Déry tive um relacionamento muito bom, pois 
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aprovava inteiramente suas manifestações socialistas e também cas 
onsiderava importantes do ponto de vista literário. 
Consequentemente, era um partidário pessoal de Déry e lamentei 
que, após a crítica de Révai, Déry tivesse de ser posto em segundo 
plano. O relacionamento com Illyés era mais complicado, pois ele 
nunca foi um dos nossos como o era Déry. Naquela época, Déry 
se considerava um escritor comunista, e A Frase Inacabada e A 
Resposta são realmente escritos comunistas que correspondem 
àquela época. Illyés smpre manteve, o tempo todo, sua antiga visão 
de mundo meio nacionalista, meio socialista. Quer dizer, 
pessoalmente sempre tive um bom relacionamento com Illyés, mas 
nunca concordei com sua política. 

E - Com Péter Veres...? 

L - Com Péter Veres mantive sempre um relacionamento cortês 
e baseado em respeito mútuo. Dentre os populistas, considerava 
Ferenc Erdei um dos nossos. 

E - Com ele se desenvolveu também uma amizade pessoal? 

L - No princípio havia entre nós um relacionamento muito 
bom, até mesmo uma amizade pessoal, que depois se desfez. 

E - E Lajos Nagy? 

L - Eu considerava Lajos Nagy um importante narrador 
comunista e sempre o considerei como tal. 

E - O senhor já o conhecia dos tempos do Nyugat (Ocidente)? 

L - Nos tempos do Nyugat não o conhecia. Mas, quando ele 
esteve em Moscou com Illyés no início dos anos 30, no Congresso 
de Escritores, tive um relacionamento pessoal muito bom com 
Lajos Nagy, mas para ele eu não era radical o bastante. Tivemos 
uma vez uma conversa em que ele me perguntou quanto tempo, 
em minha opinião, ainda iria durar a dominação de Hitler. Disse-
lhe que eu daria mais uns nove ou dez anos para a consolidação do 
domínio de Hitler etc. Lajos Nagy ficou furiosíssimo e me disse: 
Afinal, que raio é isto quando até mesmo para os revolucionários é 
indiferente quando a revolução vai eclodir?! 

E - Se me lembro bem, ele disse que não era um comunista tão 
bom, que... 

L - ...lhe fosse indiferente quando a revolução iria eclodir. 

E - Ele voltou bem desiludido de Moscou, não é? 

L - Ficou muito decepcionado com nosso regime. 
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E - Ele se manifestou a respeito em conversas entre amigos já 
em Moscou? 

L - Sim. 

E - E Illyés? 

L - Illyés era muito mais oportunista do que Lajos Nagy. Na 
verdade, naquela época, Illyés assumiu um ponto de vista muito 
ortodoxo. 

E - Já que estamos falando de Illyés, camarada Lukács, o senhor 
se lembra de que Illyés, em sua última resposta no Népszabadság (A 
Liberdade do Povo), contesta sua afirmação, segundo a qual ele 
não teria tomado uma posição favorável aos escritores 
perseguidos, pois havia escrito um protesto juntamente com Babits 
e Schöpflin. O senhor sabe alguma coisa a respeito? 

L - Não possuo informações exatas a respeito, mas existem 
duas versões. Segundo uma delas, ele escreveu o protesto, segundo 
a outra, ele o assinou. Esta segunda afirmação, porém, é fácil de 
verificar. 

E - Tenho uma cópia que comprova que ele não o assinou. No 
entanto, declarou o seguinte: “Eu escrevi o protesto”, o que não 
quer dizer inequivocamente que também o tenha assinado. Na 
verdade, ele escreveu outro protesto que não foi posto a público. 
Dizem que não assinou o protesto porque deveria ser publicado na 
Szép Szó11 (Bela Palavra) e ele não estava disposto a tomar parte no 
caso Szép Szó. 

L - É tudo pretexto. A Szép Szó também fez coisas exclusivas, e 
eu também a critiquei há bastante tempo, porque entre as duas 
correntes não existia absolutamente nenhuma unidade, o que, por 
outro lado, mostra que o conceito de unidade de Illyés não era 
nem de longe tão maduro quanto ele quer apresentar hoje. 

E – Recentemente, Illyés proferiu uma conferência no Teatro 
dos Estudantes e disse que a literatura húngara é a literatura dos 
populistas. O mais fantástico é que ele se referiu a Attila József. 
Disse que Attila József expressou o programa dos populistas em 
Minha Pátria. 

L - Se entendermos por literatura dos populistas o mesmo que 
Attila József entendia, então pode-se realmente aceitar isso. E, na 
verdade, não há na literatura húngara nenhum escritor importante 

                                                 
11 Szép Szó: Revista Burguesa de Esquerda. 



 

156 

 

que não tenha se orientado por um tal conceito de povo. Este não 
é, no entanto, o conceito de Illyés. Por outro lado, também 
desconheço que Attila József, no sentido estrito da palavra, tenha 
se relacionado com o movimento populista. 

E - Ele se relacionou com os populistas à medida que brigou 
com eles. O seu relacionamento se esgotou a tal ponto que, até o 
fim da vida, ele não se dispôs a aparecer junto com eles. 

L - O fato é que, devido ao malogro de 1919, existe uma 
profunda desconfiança por parte dos populistas camponeses em 
relação aos operários. Isso não se pode negar. E, em minha 
opinião, este é um fato na história húngara que, objetivamente, não 
se poderia ter menosprezado, pois, afinal, é uma consequência da 
má política camponesa da República dos Conselhos. Quando se 
analisa a desconfiança dos representantes dos camponeses em 
relação aos comunistas, não se pode esquecer que há motivos para 
tal. Não quero dizer que com isso eu pretenda justificar 
inteiramente esses representantes. Não se trata disso, trata-se 
somente de que sua antipatia não é aleatória nem se baseia em 
difamações reacionárias, mas que eles rejeitam a política 
camponesa da República dos Conselhos. 

E - Falemos de outros escritores. Qual era seu relacionamento 
com Milán Füst? 

L - Veja, meu relacionamento com Milán Füst é um assunto 
extremamente simples; era uma questão de política partidária. 
Ainda antes de minha época, um professor universitário prometeu 
a Milán Füst a docência. Na época, eu defendia uma política de 
frente popular e era de opinião que, se tinham prometido a 
docência universitária a um membro tão proeminente da velha 
geração do Nyugat como Milán Füst, era preciso cumprir a 
promessa. Existe até um testemunho num livro de Milán Füst de 
que ele ficou muito satisfeito com a apreciação a seu respeito que 
entreguei à faculdade. Não interessava absolutamente que tipo de 
professor universitário ele seria. Isso não contava politicamente. 
Mas era preciso nomeá-lo de qualquer jeito, para que não 
parecesse que não queríamos como professor um membro 
eminente do Nyugat. 

E - Ouvi Milán Füst há muito tempo. Ele era 
incomparavelmente mais divertido e melhor do que Waldapfel e 
companhia juntos. 

L - Imagino. Veja, é certo que Milán Füst era realmente um 
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escritor e poeta e que, como tal, em questões poéticas tenha dito, 
juntamente com coisas muito erradas, também coisas muito 
corretas. 

E - Além disso, há também a opinião difundida de que Milán 
Füst dizia aquilo que pensava. E isso, naquela época, acontecia, 
além dele, somente com o senhor, camarada Lukács. 

L - Não há dúvida de que, no sentido do Nyugat (Ocidente), 
Milán Füst fosse um escritor importante. Só de passagem, quero 
contar uma coisa engraçada: é que, de certo modo, fiquei muito 
decepcionado com Milán Füst, pois eu achava que ele fosse 
extremamente arrogante, uma pessoa cônscia de sua grandeza 
como escritor. Ele, ao contrário, visitava-me mesmo antes do 
exame, exatamente como um estudante visita seu professor. Toda 
vez levava um buquê de flores para Gertrud etc. Em suma, ele me 
proporcionou uma grande decepção. 

E - Justamente hoje Miksa Fenyö me contou que Füst 
costumava beijar as mãos de Osvát. 

L - Não é de todo impossível. Aliás, ele era uma pessoa 
extremamente arrogante, era arrogante num círculo restrito. Mas 
nunca duvidei de sua qualidade como escritor. 

E - Oszkár Géllert? 

L - Oszkár Géllert era um oszkárgellértcêntrico, para quem tudo 
girava em torno do tipo de relacionamento que se tinha consigo 
mesmo. Para ser franco, isso não me interessava nos tempos do 
Nyugat e também não me interessava no período após Nyugat. 

E - Que relações pessoais e ideológicas o senhor teve com os 
outros professores? 

L - Eu era muito independente e não me preocupava muito 
com a opinião dos meus colegas. 

E - Antes do debate Rudas, a cátedra de filosofia tinha, no 
mínimo, oitenta alunos ativos. Os seminários sobre estética 
também eram bastante concorridos. Depois daquele debate 
restaram cinco ou seis estudantes. 

L - Evidentemente. Do jeito que a coisa está, sou obrigado a 
começar com uma citação de Béla Kun: quando, em 1919, foi 
constituído o Comitê Central, eu me tornei membro e Rudas, não. 
Por amor à paz, eu disse a Kun na ocasião: “Veja, isto não é 
necessário, eu faço o meu trabalho mesmo sem ser membro do 
Comitê Central, mas para Rudas entrar para o Comitê seria 
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extremamente importante”, ao que Kun me disse, veja bem, estou 
citando literalmente: “É um absurdo o que você está dizendo. Eu 
sou seu adversário. Sem dúvida, porém, você tem uma convicção e 
proclama sua convicção no interior do comunismo, ainda que eu a 
desaprove. Mas esta convicção existe e no partido comunista ela é 
uma força. A Rudas dá-se dinheiro e ele escreve”. Esta era a 
opinião de Béla Kun sobre Rudas em 1919. 

E - Já em 1919? Então Béla Kun tinha olho clínico em relação 
às pessoas? 

L - Ele tinha um olho clínico muito cínico. Observava as coisas 
negativas com extrema agudeza. Mas não estava em condições de 
descobrir as qualidades positivas das pessoas. 

E - Que trabalhos seus foram publicados depois de 1945? 

L - Publiquei principalmente a maior parte dos meus trabalhos 
escritos entre 1919 e 1945. Depois foram publicados em alemão, 
sem a minha autorização, a Teoria do Romance e História e Consciência 
de Classe. Naquela época, eu não considerava mais estes títulos 
como parte da minha obra. Tive uma polêmica com Somlyó sobre 
minha obra. Somlyó me censurou, dizendo que eu não tinha o 
direito de renegá-la. Eu não tenho absolutamente nada a ver com 
ela. É a história que estabelece a posteriori se uma obra existe ou 
não. Quem quer produzir a obra da sua vida prepara-se, desde o 
início, para uma mentira. 

E - Mas houve grandes artistas que se esforçaram 
conscientemente para a produção dessa obra de vida, que sempre 
pensaram na unidade de suas obras. Em Thomas Mann percebe-se 
o tempo todo como ele sabia previamente de que modo cada obra 
iria se inserir na sua obra global.  

L - É verdade, no entanto, ele se afastou da sua atitude em 
relação à guerra. Nunca teria escrito o Doutor Fausto se tivesse 
insistido no seu livro sobre a guerra. É o “Und solang du das nicht 
hast,/Dieses: Stirb und werde!”12 Goethe viu justamente esta questão 
com muita clareza. Sem isso não há evolução humana. Não digo 
que se deva mudar de opinião a cada instante, mas, quando 
existem argumentos de peso para o fazer, deve-se estar disposto a 
mudar de opinião. E se não existe esta disponibilidade em mim, 
então me falta honestidade intelectual, e esta falta é uma das 
maiores fraquezas do mundo moderno. 

                                                 
12 E enquanto tu não o tens,/isto: morre e torna-te. 
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E - Como foi seu relacionamento com Révai após 1945? 

L - Após as Teses de Blum, Révai e eu rompemos completamente 
um com o outro. Durante os preparativos para o VII Congresso 
Révai, entretanto, disse-me em Moscou, numa conversa particular, 
que as Teses de Blum tinham de ser tratadas como precursoras desse 
Congresso. É claro que Révai não disse isso oficialmente. É fato, 
porém, que após o VII Congresso ele não voltou, nem mesmo 
com alusões, às Teses de Blum. Realmente, o relacionamento com as 
correntes populistas passou para o primeiro plano. É que, dentro 
do partido, havia, nesse campo, certas opsições. Andor Gábor, por 
exemplo, simpatizava com o liberalismo da Szép Szó (Bela Palavra), 
ao passo que eu, como o senhor sabe, criticava igualmente a Szép 
Szó e a Válasz (Resposta)13 e, nesse sentido, encontrava-me na 
mesma linha que Révai. 

E - Esta convergência também continuou após 1945? Até o 
debate Rudas? 

L - Inteiramente, pois, como já mencionei antes, ele me 
preveniu como bom amigo. E então o bom amigo uniu-se à 
corrente oposta. E isso resultou, mais uma vez, da característica de 
Révai, que formulei assim: ele não conseguia imaginar o partido 
húngaro sem sua figura como dirigente. Por conseguinte, fez de 
tudo para poder se afirmar como dirigente. Não se podem julgar 
os compromissos de Révai de algum ponto de vista limitado. A 
base de seus compromissos era que Revái queria permanecer na 
mais alta direção do partido e, por isso, fazia enormes concessões 
em todos os assuntos, entre outros também na questão das 
correntes democráticas relacionadas à democracia popular. 

E - Camarada Lukács, em sua opinião, não eram apenas fatores 
pessoais os responsáveis pela ânsia dele em querer ficar de 
qualquer jeito à frente da direção? 

L - Acho que não foram determinantes somente fatores 
pessoais. É preciso considerar Révai uma figura trágica, uma 
pessoa que via com extrema clareza muitíssimos problemas 
importantes e reais e que, todavia, tomou a decisão errada nesses 
problemas, pois partia do pressuposto de que de outro modo não 
poderia permanecer na direção. E o que seria do partido húngaro 
sem a direção de Révai? 

E - Dessa formulação satírica e irônica, poder-se-ia deduzir que 

                                                 
13 Válasz: revista dos populistas 
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o senhor, camarada Lukács, acha que Révai esperava poder 
influenciar Rákosi e Gerö quanto à orientação certa? 

L - Révai defendia a opinião de que a direção tomada pelo 
partido era sempre correta. Consequentemente, ele aderiu à diretriz 
do partido não por oportunismo nem carreirismo, mas porque o 
partido está com a razão e, por conseguinte, todos têm de apoiar o 
ponto de vista correto do partido. 

E - Até que ponto a sua amizade após 1949 foi influenciada por 
essa atitude de Révai? 

L - Após 1949 o nosso relacionamento esfriou muitíssimo, é 
claro. Depois disso, Révai foi afastado da direção do partido e 
nessa época voltamos a ter um bom relacionamento. 

E - Camarada Lukács, como o senhor explica a grande simpatia 
de Révai pelos populistas? Era uma tática dele? Ou por trás disso 
se esconde uma “reconciliação com a realidade húngara”? 

L - É bem provável. Dentre os dirigentes, era Révai quem 
conhecia melhor a Hungria e estava mais próximo das ideologias 
dominantes nesse país. É praticamente certo que tenha havido 
algumas relações entre ele e os populistas. 

E - Camarada Lukács, o senhor se encontrou pessoalmente 
com László Németh? 

L - Encontrei-me uma vez na vida com László Németh, com 
Révai, quando László Németh, eu e Gyula Illyés nos reunimos 
para uma deliberação. Nessa ocasião, houve uma séria discussão 
entre mim e László Németh, porque afirmei que ele tinha 
assumido um ponto de vista impossível quando disse, durante a 
Segunda Guerra Mundial, acerca das relações entre França e 
Alemanha, que a aproximação da Alemanha demoliria a França 
dos advogados. László Németh negava ter escrito semelhante 
coisa. No dia seguinte, eu lhe enviei um cartão postal em que lhe 
dava exatamente os números das páginas e com isso nosso 
relacionamento foi encerrado. 

E - Qual é sua opinião sobre o movimento Nékosz?14 

L - Eu aprovei inteiramente o movimento Nékosz enquanto 
movimento popular e o apoiei. Minha objeção a ele dizia respeito 
ao fato de que em suas fileiras era grande a ambição de subir à 

                                                 
14 N. do Tr. al.: NÉKOSZ - Faculdade da Associação dos Operários e 
Camponeses. 
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camada dirigente. Os estudantes da Nékosz – eu lidava 
principalmente com estudantes universitários – não queriam, em 
primeiro lugar, estudar na universidade, mas aprender a liderar. 
Imaginavam que iriam tomar imediatamente a direção espiritual, 
política e ideológica no partido comum. No entanto, nunca estive 
disposto a reconhecer, e não o estava nem no caso do Nékosz, que 
uma camada se considere antecipadamente camada dirigente. 

E - Que relação o senhor tinha naquela época com os social-
democratas? 

L - Nunca tive relações com os social-democratas. Eu era um 
comunista húngaro radical de cunho particular, que, no 
comunismo, proclamava a democracia, mas que nunca aceitou a 
atenuação social-democrata da noção de ditadura. Estava entre 
dois campos: não simpatizava com os social-democratas nem com 
aqueles que queriam estabelecer o comunismo por meios 
ditatoriais. Depois de 1945, surgiu uma nova situação. No Partido 
Social-Democrata, apareceu uma oposição séria: Zoltán Horváth, 
Marosán e outros, não quero enumerar todos. Com eles eu tinha 
uma aliança direta. O mais característico da situação do pós-guerra 
é talvez que Rákosi admitisse minhas ideias e não levantasse 
objeções contra minhas conferências, pois havia reconhecido 
corretamente que era mais fácil conquistar os intelectuais com meu 
método do que com o dele. Logo a seguir deu-se a fusão dos dois 
partidos, naturalmente só em parte mínima, graças ao meu 
método. Mas quando já estavam unificados num só partido, 
Rákosi, Gerö etc. pensaram que agora eles é que decidiriam o que 
fazer, e não uma pessoa como eu, totalmente supérflua e até 
mesmo daninha. Este é o pano de fundo do debate Rudas. O 
debate Rudas não coincidiu somente no tempo com a unificação 
dos partidos, mas, na realidade, há entre estes dois casos uma 
relação estreitíssima. 

E - Nos anos seguintes, a questão do seu relacionamento com 
os social-democratas já não era atual, pois os social-democratas 
não existiam mais. 

L - Ainda hoje existe uma amizade entre Marosán e eu. 
Também tinha um relacionamento muito bom com Zoltán 
Horváth. Nunca tive problemas com os social-democratas que 
tinham se unido a nós, com exceção de considerá-los liberais 
demais. Quando os partidos se uniram, Rákosi perguntou a 
Marosán quem ele gostaria de escolher para iniciá-lo nas bases do 
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comunismo. E a escolha de Marosán recaiu sobre mim. 

E - Camarada Lukács, quem continuou mantendo um relacio-
namento amigável com o senhor nos anos difíceis? 

L - É muito difícil dizer. Por exemplo, tenho de reconhecer que 
Vértes ficou do meu lado. Dentre os escritores, Ferenc Erdei 
demonstrou simpatia verdadeira para com meus esforços. 

E - Déry foi influenciado pelo debate Rudas? 

L - Déry não foi influenciado pelo debate Rudas. No entanto, 
foi influenciado pelo fato de Rákosi achar que seu papel na 
Hungria não era salientado o bastante na Resposta. Este foi o erro 
do romance. E foi por isso que Révai também se irritou com a 
Resposta. 

E - Como o mundo cultural se comportou na época do debate 
Rudas? 

L - Creio que simpatizava mais comigo do que com Révai, pois 
as qualidades estéticas da Resposta testemunhavam decisivamente 
contra Révai. A Resposta é, de fato, o melhor romance socialista já 
escrito na Hungria. Foi aceito pela juventude, apesar de Déry, tão 
logo se iniciaram as duras críticas, ter avisado que não faria 
correções na Resposta nem escreveria uma continuação do 
romance. Um traço muito interessante e essencial da Resposta era 
que o herói do romance só tinha se tornado comunista após 1945. 
Segundo a concepção de Déry, esse tipo de pessoa só se torna 
comunista após a proclamação da ditadura. Mas o grupo de 
Rákosi-Révai, é claro, não estava disposto a reconhecer tal fato. 

E - O fato de a mais alta direção de um país inteiro se ocupar 
tão intensamente da continuação de um romance indica uma 
situação favorável. 

L - Por trás disso se esconde uma questão muito importante. 
Rákosi e seu grupo defendiam a posteriori a opinião de que a 
ditadura esteve presente na libertação húngara desde o princípio e 
que a ditadura não foi precedida de nenhum período democrático. 

E - A opinião de Rákosi e seu grupo apresentava contradições 
singulares. Por um lado, eles queriam fazer crer que a liberdade 
fora conquistada pelo Partido Comunista e que este tivera uma 
grande base de massa; por outro lado, justificavam seu método de 
governo, dizendo que todo o povo simpatizava com o fascismo. 
Queriam ver essas duas opiniões unificadas no romance. Mas, 
primeiro, teria de ser escrito um romance assim, que justificasse ao 
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mesmo tempo duas mentiras contrárias. 

L - Não era possível integrar Déry nessas concepções, e 
infelizmente também aconteceu que, com isso, ele se retirou 
completamente das fileiras dos escritores socialistas. 

E - Camarada Lukács, o senhor atribui a evolução fortemente 
cética e não socialista de Déry a essas críticas? 

L - Sim, atribuo. É claro que, também, existem motivos 
próprios no conjunto da personalidade de Déry. Quando, porém, 
se lê a biografia dele, pode-se ver que ele sempre põe a sua própria 
personalidade no centro do mundo. Houve um período em que 
ocorreu uma convergência, e foi dessa convergência que nasceram 
A Frase Inacabada e a Resposta. Com a crítica à Resposta, essa relação 
deixou de existir e surgiram os romances posteriores, em que ele já 
apresenta o socialismo como um problema muito duvidoso, vago e 
artificial. É terrível ver quantas carreiras de escritores foram 
destruídas entre nós pelo desenvolvimento posterior a 1945. 

E - A ruptura mais trágica no desenvolvimento como poeta 
aconteceu, em minha opinião, com Juhász. 

L - Existe também certa tragédia na evolução de Déry. Mas 
nesse meio tempo surgiram coisas, como Duas Mulheres, que, por si 
só, farão com que o nome de Déry permaneça. Ou então agora, 
por exemplo, esse poema que ele publicou num volume junto com 
Illyés. Acho esse poema extraordinariamente belo. Em minha 
opinião, com esse poema, Déry entrou para o rol dos poetas líricos 
importantes. 

E - É verdade. Acho Juhász trágico porque ele possui um 
talento enorme. 

L - Juhász é, na verdade, um produto do conjunto da crise 
húngara. É um poeta muito talentoso, um dos mais talentosos. 
Veja, o velho Tolstoi foi muito inteligente quando se opôs à 
fetichização do talento. Dizia que o talento é apenas um 
componente imprescindível da evolução artística, mas apenas um 
componente, e não tudo. Talvez nem exista na Hungria um poeta 
lírico mais talentoso do que Juhász. E é interessante o outro 
extremo, o caso de Benjamin, de quem ficaram grandes poemas, 
apesar de ele, quanto ao talento, não estar entre os grandes poetas 
líricos, pois a Ode a Arany, por exemplo, é um dos mais belos 
poemas húngaros. Acho, portanto, que Tolstoi tinha razão ao 
protestar contra a fetichização do talento. 

E - Não lhe perguntei sobre seu relacionamento com os 
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escritores da emigração em Moscou após o regresso geral à 
Hungria. Qual era, portanto, a sua relação, após 1945, com Béla 
Balázs, Andor Gábor, Béla Illyés e Sándor Gergély? 

L - Com Béla Balázs e Andor Gábor eu não concordava em 
muitas questões, porém apreciava-os como escritores. Acontecia o 
mesmo com os outros, só que sem o apreço. 

E - O seu relacionamento amigável com Andor Gábor e Béla 
Balázs também se manteve? 

L - Com Andor Gábor, sim; com Béla Balázs, não, pois Balázs 
– dada sua importância como escritor – assumia muito mais e 
maiores compromissos do que Andor Gábor. Por conseguinte, eu 
não mais apreciava a personalidade literária de Béla Balázs nos 
últimos anos tanto quanto antes. 

E - O senhor participou de algum congresso internacional 
depois de 1945? 

L - Não eram congressos internacionais no sentido estrito da 
palavra, mas congressos para a paz. Só participei de congressos 
para a paz. 

E - Mas houve também alguns congressos de filosofia, por 
exemplo, o de Genebra... 

L - Participei da Conferência de Genebra devido a um convite 
pessoal, que não tinha nenhuma importância para o partido. Esta 
conferência foi bastante instrutiva para mim, no sentido de que, na 
ocasião, o american way of life ainda estava muito difundido no 
ocidente, de modo que eu – apesar de, anteriormente, ser 
conhecido como pessoa e também como intelectual – fui acolhido 
um pouco à maneira... talvez o senhor se lembre de Montesquieu, 
das Cartas Persas: “Monsieur est Persan? Comment peut-on être Persan?”, 
isto é, como é que pode ser marxista alguém que fala vários 
idiomas, é instruído e culto? Também tive um pequeno choque 
com Jaspers. Discutiu-se essencialmente se o marxismo podia ser 
mantido e propagado como visão científica do mundo. 

E - Depois da guerra, o senhor se encontrou com Bloch? 

L - Eu o encontrei e também fui, em parte, responsável por ele 
ter se tornado professor da Universidade de Leipzig. A simpatia 
entre nós continuou existindo depois que ele deixou a Alemanha 
Oriental, apesar de não nos termos encontrados mais desde então 
e nem mesmo mantido correspondência. 

E - Para o senhor, sair da Alemanha Oriental é diferente de sair 
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da Hungria? 

L - Evidentemente. Considero Bloch um homem extremamente 
honesto e digno de respeito. 

E - Vamos ao período que se inicia em 1953. 

L - Começa com o fato de que, depois do debate Rudas, 
renunciei a todas as funções da vida literária e até obtive uma 
resolução do Comitê Central, que me liberou de qualquer atividade 
literária. Com isso, foram eliminadas, por assim dizer, as 
consequências negativas do debate, porque não participei mais das 
escaramuças posteriores. O senhor talvez se lembre de que, nos 
anos 50, quando começou o movimento dos escritores contra 
Rákosi, eu também não participei, não por razões muito sublimes, 
mas por uma preocupação tática, pois conhecia o partido melhor 
do que os outros e sabia que seria considerado formação de facção 
se os escritores protestassem coletivamente em determinada 
direção. Se um deles fosse ameaçado de expulsão do partido por 
faccionismo, todos desistiriam. E foi isso que aconteceu. Como eu 
não queria desistir, nem participei daquele episódio. Assim, 
portanto, minha presença nas sublevações literárias que 
precederam 1956 foi nula. 

E - O senhor trabalhou antes de 1956 na Particularidade da 
Estética? 

L - Trabalhei. 

E - Um dos motivos de o senhor ter-se mantido afastado 
naquela época não pode ter sido também o fato de que se sentia 
importunado no seu trabalho, quando quiseram incluí-lo... 

L - Eu nunca disse que o movimento me tenha importunado no 
trabalho. Na verdade, o movimento é sempre útil ao trabalho, pois, 
assim, as tendências se delineiam com maior nitidez e fica claro o 
que as pessoas querem etc. 

E - Que perspectivas o senhor viu depois do XX Congresso? 

L - Mesmo agora, só posso dizer o que disse naquela época, 
quando esse complexo apareceu pela primeira vez: não é verdade 
que este complexo possa ser reduzido ao culto da personalidade. 
Trata-se aqui de um fenômeno de muito maior amplitude do que o 
culto da personalidade. As reformas são necessárias. Não há 
dúvida, e nem o negaria, de que nas primeiras semanas acreditei 
que Imre Nagy iria iniciar as reformas. Mais tarde tive de 
abandonar esta ilusão. 
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E - Quando o senhor conheceu Imre Nagy? 

L - Muito cedo. Não se pode esquecer que Imre Nagy viveu na 
Rússia como prisioneiro de guerra. Nos anos 20 voltou à Hungria, 
onde trabalhou na província. Quando trabalhei em Budapeste, em 
1929, colaborei com ele, até mesmo mais de uma vez, e essa 
colaboração foi bastante eficaz. Mais tarde, eu não estava disposto 
a reconhecer o papel dirigente de Imre Nagy e, assim, fui 
procurado por alguns estudantes – talvez o senhor também 
estivesse entre eles, não sei direito –, que achavam que não era 
correto que nós não tivéssemos contato um com o outro. 
Respondi que a distância da casa dele até a minha era exatamente a 
mesma que da minha casa à dele. Quem devia tomar a iniciativa 
era Imre Nagy! Não era só questão de prestígio. Mas, se eu tivesse 
ido até ele, eu também teria sido puxado para o “cordão do tio 
Imre”, como estava se propalando na Hungria naquela época. Se, 
no entanto, Imre Nagy se aproximasse de mim, então eu poderia 
lhe dizer numa conversa confidencial, a sós, que sem programa 
não é possível fazer uma revolução. 

E - Voltemos por um momento ao período anterior a 1953. Na 
época do debate Rudas, Imre Nagy foi expulso do Comitê Central 
por causa do seu programa agrário. Até 1953, os senhores nunca se 
encontraram? 

L - Como pertencíamos à chamada segunda classe da camada 
dirigente, nós nos encontrávamos em lugares como, por exemplo, 
Mátraháza, reservados a essa camada. No plano do diálogo, eu 
tinha um relacionamento muito bom com Imre Nagy. Mas não 
havia nada além disso. 

E - Camarada Lukács, na sua avaliação, Imre Nagy não tinha 
nenhum tipo de programa ou só faltava um programa global? 

L - Claro que ele tinha um programa geral de reforma. Mas não 
tinha nenhuma ideia de como esse programa de reforma poderia 
ser realizado nos diferentes setores, o que tinha de acontecer 
concretamente, no que deveriam consistir, nessa reviravolta, os 
direitos e deveres de cada comunista. 

E - Ele também tinha um programa agrário? 

L - Também era um programa para cuja realização, por assim 
dizer, não acontecia absolutamente nada. Não se esqueça de que 
sob Imre Nagy foi realizado muito pouco da reforma agrária. 

E - É preciso dizer também que Imre Nagy, com exceção de 
uma semana, foi sempre minoria no partido sob a direção de Imre 
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Nagy. 

L - É verdade, mas se, dentro do partido, estou em minoria, ou 
não assumo nada ou imponho certas condições: assumo a direção 
somente se se fizer isto, isto, isto e isto. Imre Nagy não agiu assim, 
mas ficou lá como o avô do estado ou sei lá o quê. E formou um 
grupo ao qual, até certo ponto, pertenciam os piores reformistas. 
Por outro lado, não existia nenhum programa concreto, segundo o 
qual se deveria fazer isto e aquilo, renunciar a alguma outra coisa 
etc. Por isso, também não nos encontramos nem durante o ano de 
seu mandato como primeiro-ministro. Eu considerava Imre Nagy 
um homem honesto, inteligente e competente na questão agrária 
húngara. Mas não o considerava um verdadeiro político. 

E - Não havia nenhum marxista verdadeiro no grupo de Imre 
Nagy? 

L - Isso eu nem poderia confirmar agora. 

E - Ferenc Donáth? 

L - Ferenc Donáth era amigo de Imre Nagy e participava desses 
encontros com ele. Assim como Szilárd Ujhelyi e outros. Mas não 
sei qual era a posição de Donáth naquela época, porque só mais 
tarde passei a ter um relacionamento mais estreito com ele e 
parecia ter uma postura muito crítica em relação a Imre Nagy. 

E - O fato é que o senhor, camarada Lukács, não tomou parte 
nesses acontecimentos, mas também é verdade que, tão logo 
começaram as discussões no círculo Petöfi, o senhor foi 
imediatamente um dos primeiros a passar para o centro dos 
interesses e das atenções. Camarada Lukács, por que naquela época 
o senhor se sentiu disposto a assumir um papel político? 

L - A questão é que eu compreendi 1956 como um grande 
movimento espontâneo. Esse movimento espontâneo precisava de 
uma ideologia determinada. Eu me dispus a assumir essa tarefa em 
diversas conferências. Por exemplo, tentei esclarecer até que ponto 
nossa relação com os outros povos tinha mudado e se agora era 
realmente possível uma colaboração, uma coexistência, e quais 
eram as condições para tal coexistência. Portanto, tive intenções 
ideológicas desse tipo. Creio não ter tido outras intenções além 
dessas. 

E - O senhor prestou esta contribuição ao movimento 
espontâneo antes dos acontecimentos no círculo Petöfi? 

L - Não, não só no círculo Petöfi, pois também fiz uma 
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conferência na faculdade do partido, que igualmente fazia parte 
desse complexo. 

E - Como foi recebida essa conferência? 

L - Com cortesia. 

E - Depois, a direção do partido... 

L - Depois, tudo era ruim, fosse lá o que eu fizesse. Naquela 
época deram sinal verde àqueles fulanos, aos alunos de Rudas, e 
eles podiam escrever o que bem quisessem a meu respeito. 

E - Não estava pensando no período posterior a 4 de 
novembro de 1956. Também me lembro da acolhida cortês a sua 
conferência, pois estava presente. Estou pensando no período 
anterior a outubro, duas ou três semanas depois da conferência. O 
que a direção rakosiana do partido fez... 

L - Não aconteceu absolutamente nada, pois eles estavam com 
tanto medo que não ousavam fazer nada. 

E - De que forma o senhor foi atingido pessoalmente pelos 
acontecimentos de outubro? Quais foram as consequências 
práticas desses acontecimentos para o senhor? 

L - Em primeiro lugar, como consequência, fui eleito para o 
Comitê Central. Em segundo lugar, assumi no Comitê Central uma 
certa oposição a Imre Nagy. Para citar a questão mais importante: 
quando Imre Nagy saiu do pacto de Varsóvia, Zoltán Szántó e eu 
votamos contra. E aconselhamos Imre Nagy a, no futuro, não 
levar a público essas importantes decisões de princípio antes de tê-
las discutido dentro do partido. 

E - Votaram os dois contra a saída do Pacto de Varsóvia? Os 
outros a apoiaram? 

L - Os outros a apoiaram. 

E - Houve outras divergências na direção? 

L - Essa foi a divergência decisiva, que determinou todos os 
outros conflitos. Mas em tudo se perguntava se devia ocorrer um 
rompimento definitivo com o velho sistema ou uma reforma dele. 
E digo com sinceridade que eu era partidário da reforma. 

E - Por muito tempo Imre Nagy também foi. 

L - Foi, mas nunca ficou claro qual era, na verdade, a posição 
dele. 

E - Creio que ele também defendesse a reforma. Só que Nagy 
se encontrava justamente sob a pressão direta dos diversos grupos 
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de insurreição militar e civil. Esta pressão, parece-me, atropelou-o. 

L - E bem possível. Não afirmo absolutamente que Imre Nagy 
fosse um contrarrevolucionário ou mesmo um defensor do 
capitalismo... não afirmo nada do gênero. Só estou afirmando que 
ele não tinha um programa. Um dia dizia uma coisa, no dia 
seguinte dizia outra. 

E - Camarada Lukács, o senhor se opôs à saída do Pacto de 
Varsóvia por razões de princípio ou se deixou guiar por 
considerações táticas, especialmente por temer uma intervenção 
soviética? 

L - Em primeiro lugar, eu tinha, sem dúvida, razões de 
princípio. Eu simplesmente aprovava a participação da Hungria no 
Pacto de Varsóvia. Em segundo lugar, é claro que influiu na minha 
decisão não devermos dar aos russos nenhum pretexto para se 
imiscuírem nos assuntos húngaros. Como motivo, isto também 
tinha importância. 

E - Camarada Lukács, sabemos, pois, que, em outubro de 1956, 
o senhor entrou para o Comitê Central do partido, constituído por 
seis pessoas. Ainda não falamos das suas funções públicas. 

L - O cargo de ministro apareceu porque Ferenc Erdei foi 
nomeado não sei o quê e me propôs como ministro da Cultura. 

E - O senhor tinha alguma ideia, algum programa? 

L - Não, não tinha absolutamente nada, nem cheguei a pôr os 
pés no ministério. 

E - Pelo que me lembro, o senhor fez alguma declaração, talvez 
no jornal Szabadság (Liberdade), dizendo que desejava desativar o 
ministério. 

L - Isso é inverossímil. 

E - Não a parte da Educação, mas a seção para a cultura 
popular. Mais ou menos no sentido de que este ministério assumia 
uma série de funções que não tinham sentido. Por exemplo, a 
literatura e o cinema seriam dirigidos de lá. 

L - Isso é bem provável. Posso ter feito uma declaração dessas. 

E - Mais tarde levaram a mal o fato de o senhor ter aceitado o 
posto de ministro?  

L - Evidentemente. 

E - Também lhe foram feitas censuras concretas? Ou vieram 
com a mesma ladainha de sempre? 



 

170 

 

L - Não me lembro mais. Na minha vida já escreveram tanta 
coisa negativa a meu respeito que não consigo mais me lembrar de 
cada uma das condenações. 

E - O senhor foi surpreendido pelo 4 de novembro ou 
acreditava na possibilidade de um acordo entre o governo 
soviético e o húngaro? 

L - É uma pergunta muito difícil, porque eu, digamos, por 
motivos físicos – e isso quase nunca aconteceu na minha vida – 
cometi um erro. No dia 3 de novembro cheguei em casa, tarde da 
noite, vindo do parlamento, e tinha acabado de ir para a cama, 
quando os Szántó telefonaram e disseram que eu devia ir à casa 
deles com a Gertrud. Lá, logo propuseram que fôssemos à 
embaixada iugoslava, porque os russos estavam chegando. 
Confesso ter aceitado essa argumentação como alguém que não 
dormira, apesar de que – e o repito mais uma vez em minha defesa 
–, tão logo eu havia dormido uma ou duas horas lá na embaixada,  
arrependi-me, mas aí já não havia mais como sair. 

E - Naquele tempo já era possível perceber as diferenças de 
opinião entre aqueles que haviam buscado asilo na embaixada 
iugoslava ou essas diferenças só apareceram posteriormente na 
Romênia? 

L - É claro que as diferenças de opinião ficaram claras já na 
embaixada. Naturalmente não se pode esquecer que as pessoas 
foram para lá pelos motivos mais diversos. Zoltán Vas, por 
exemplo, refugiou-se na embaixada iugoslava porque acreditava 
que, junto com as tropas que estavam avançando, viria também 
sua esposa e lhe pediria contas pelo seu comportamento leviano, 
uma vez que naquela época ele já estava vivendo com sua mulher 
atual. Com isso, quero apenas ilustrar o papel que os motivos mais 
diversos desempenharam naquela ocasião. O nosso ponto de vista 
era, desde o início, que queríamos ir para casa. Esta intenção – e 
este é um momento interessante – foi aceita em relação a 
determinadas pessoas, entre as quais eu me incluía. Mas, quando 
íamos concretizá-la, fomos presos e levados para um campo russo, 
ou como quer que o chamem. 

E - A quem impediram de ir embora? 

L - A muitos. Lembro-me, por exemplo, da saída de Szilárd 
Ujhelyi, Zoltán Szantó e Zoltán Vas. No sentido estrito da palavra, 
havia, além do grupo de Imre Nagy, um grupo muito grande que 
queria ir embora. 
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E - O que aconteceu ao deixarem a embaixada? 

L - Quando estávamos entrando no carro, um carro da polícia 
encostou imediatamente no nosso e ordenaram que nosso 
motorista o seguisse. Entramos numa rua lateral e lá tivemos de 
passar para outro automóvel, que nos levou ao acampamento 
russo... 

E - Como foram tratados? 

L - Desde o começo trataram-nos bem e com cortesia. 

E - Em Budapeste circula uma anedota, segundo a qual cada 
um foi intimado a entregar suas armas e que o camarada Lukács, 
dizem, entregou sua caneta. 

L - Isso é uma lenda. Não nos pediram arma alguma. Zoltán 
Szántó, Zoltán Vas e eu fomos os primeiros a chegar ao 
acampamento russo. Não sei se havia outros nesse grupo. Três ou 
quatro dias depois chegou todo mundo. Então fomos levados para 
a Romênia. 

E - O senhor teve oportunidade para trabalhar? 

L - Na verdade, havia possibilidades. Podíamos ir às bibliotecas 
e, portanto, ler o que quiséssemos. Quanto a isso, não foram 
criadas dificuldades. Ficava sob nosso critério o que queríamos 
fazer. 

E - Camarada Lukács, o senhor trabalhou? 

L - Li coisas que antes não pudera por causa do trabalho no 
partido. Fica difícil chamar a uma atividade dessas de trabalho. 
Mas não estive propriamente desocupado. 

E - Ouvi outra anedota. Dizem que na Romênia um guarda 
romeno foi encarregado de convencê-lo ideologicamente. 

L - É possível. Conheci realmente um tira desse tipo, mas foi 
uma coisa bastante inofensiva. 

E - Conta-se que o tira, depois de uma discussão que durou 
várias semanas, acabou numa clínica para doenças nervosas. 

L - Não saberia dizer. Quando deixei a Romênia, ele ainda não 
tinha ido para a clínica. 

E - Era uma pessoa inteligente? 

L - No âmbito do partido, essas pessoas são consideradas 
inteligentes. Isso é tudo, e não é lá grande coisa. 

E - O senhor fez alguma tentativa de voltar para a Hungria? 
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L - Fiz, e aqui surgiu um problema. Meus interrogadores me 
disseram que eu não fora um adepto de Imre Nagy, que sabiam 
disso, e então, por que eu não testemunhava contra ele? Respondi 
que tão logo nós dois, Imre Nagy e eu, pudéssemos passear 
livremente por Budapeste, diria minha opinião sobre todas as 
atividades dele. Não podia me pronunciar a respeito dos meus 
companheiros de prisão. 

E - Esta atitude moral foi mantida por todos? 

L - Creio que por todos. 

E - Em Budapeste corriam boatos de que a atitude de Zoltán 
Szántó não foi totalmente correta. 

L - Isso eu não sei. Não tenho conhecimento concreto a 
respeito, pois cada um foi interrogado separadamente e, portanto, 
cada qual contava o que lhe agradasse. Acho provável, porém, que 
as declarações de Zoltán Szántó não fossem favoráveis a Imre 
Nagy. Houve uma reunião lá, da qual toda a emigração ou, melhor 
dizendo, todos os que estavam presos, participaram. E nessa 
reunião, Zoltán Szántó também tomou a palavra e falou muito 
duramente contra Imre Nagy, que também se achava presente. 

E - Essas reuniões ocorreram sob severa vigilância? 

L - É óbvio. Essas vinte ou trinta pessoas estavam... E também 
estava lá o pessoal russo ou romeno. 

E - Minha pergunta sobre Zoltán Szántó se deve ao fato de me 
lembrar que a estreita amizade que o senhor tinha com ele ficou 
abalada nessa época. 

L - Eu não concordava com o comportamento de Zoltán 
Szántó e foi por isso que nosso relacionamento, é claro, esfriou até 
certo ponto. 

E - Quando conversamos em 1956 sobre Zoltán Szántó, o 
senhor qualificou-o como o dirigente comunista mais talentoso da 
atualidade. 

L - Soltán Szántó era um excelente homem do partido e, no 
início dos anos 5015, teve uma participação muito ativa na 
reorganização do partido húngaro. Foi posto de lado por Rákosi e 
seu pessoal, e foi assim que surgiu aquela situação peculiar em que 
Szántó avaliou seu próprio papel como muito mais importante do 
que realmente era. 

                                                 
15 Lukács engana-se. Provavelmente quis dizer “início dos anos 20” 
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E - No campo ideológico, ele não tinha uma importância 
especial? 

L - Ideologicamente era uma pessoa correta. 

E - Camarada Lukács, em que circunstâncias o senhor recebeu, 
em maio de 1957, a oferta de voltar para a Hungria? 

L - O retorno para a Hungria ocorreu entre março e abril. 

E - Foi vinculado a alguma condição? 

L - Não, não foi. 

E - Como estava naquela época sua relação com o partido? 

L - Quando o partido foi reorganizado e recebeu o nome atual, 
comuniquei que insistia em continuar sendo membro dele. Escrevi 
uma carta ao Comitê Central. Nela dizia desde quando era 
membro do partido e que toda a minha vida de militante havia 
transcorrido às claras diante do partido desde o momento de 
minha inscrição. Portanto, não havia nenhum motivo para que 
meu pedido de filiação fosse recusado. Apesar disso, meu pedido 
foi, é claro, recusado, já que não recebi nenhuma resposta à minha 
carta. Só dez anos depois é que surgiu de novo a questão da 
resposta. 

E - No dicionário enciclopédico publicado em 1962, József 
Szigeti escreve que o senhor foi expulso do partido. 

L - Não é verdade. Mas é bem provável que isto tenha sido 
escrito, pois até os anos 60 fui submetido a uma total condenação 
moral. É bem provável que fossem difundidos tais boatos a meu 
respeito. Em todo caso, não fui expulso do partido, só não recebi 
resposta àquela carta, em que escrevi que desejava ser seu membro. 

E - Evidentemente, não houve resposta porque ninguém 
ousava subscrever um sim ou mesmo um não. 

L - Com certeza houve um motivo desse tipo. Em todo caso, o 
problema reapareceu quando, a propósito da introdução do novo 
método econômico, dei uma entrevista ao Unità, em que dizia, 
mais ou menos, que aprovava aquela linha, já que ela 
necessariamente andaria pari passu com a democratização do 
partido e com a renovação do marxismo. 

E - Essa entrevista ao Unità foi o início do seu retorno à vida 
pública? 

L - Foi, até certo ponto. É preciso aceitar as coisas como elas 
são: eu continuei a desempenhar o papel de monumento passivo 
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do revisionismo ainda com a introdução da reforma econômica, e 
nem mesmo naquele momento essa função foi atenuada. 

E - Naquela época, o senhor ainda trabalhou na Estética? 

L - No primeiro período, concluí a Estética. E naturalmente não 
havia nenhuma perspectiva de que a Estética pudesse ser publicada 
no exterior, e muito menos na Hungria. Então escrevi uma carta a 
Kádár, na qual condenava aquele procedimento. Penso que cada 
editora tem o direito de publicar o que bem entende. Por outro 
lado, nenhuma editora tem o direito de impedir que outras editoras 
publiquem os livros. Na minha carta a Kádár eu protestei contra 
esse procedimento. Como consequência, fui intimado. Como é 
mesmo que se chamava aquele sujeito do Politbüro? Szirmai. Fui 
intimado por Szirmai e ele me comunicou que, se eu quisesse, 
haveria um passaporte de emigração à minha disposição. Então eu 
disse a ele: “Veja, o poder está em suas mãos, pode fazer o que 
quiser comigo. Se eu deixar esta sala agora e na porta um policial 
me puser a mão no ombro, então serei um prisioneiro e não 
poderei fazer nada. Mas o senhor não tem o poder de me fazer 
dizer adeus à Hungria quando bem entender”. E com isso 
arquivaram de novo a coisa por mais um ano e meio. 

E - Quando surgiu o projeto de uma edição completa das suas 
obras na Alemanha? 

L - Já faz muito tempo. Antes de 1956. 

E - No fim, o senhor estava lutando para poder remeter a 
Estética a Benseler? 

L - Tratava-se justamente disso. 

E - Naquela época, outros manuscritos puderam ser publicados 
no exterior? 

L - O que eu consegui contrabandear foi publicado. 

E - E não lhe pediram explicação por causa disso? 

L - Ninguém me pediu explicação. Depois que a paz foi 
restabelecida, conversei com Aczél a respeito e lhe disse: “Veja, 
enquanto vocês me proibirem de publicar no exterior, vou 
continuar tranquilamente a contrabandear, pois não reconheço o 
direito de vocês de impedirem a publicação do meu livro na 
Alemanha. Quando eu tiver a garantia de que as minhas coisas 
podem ser publicadas no exterior legalmente, renunciarei com o 
maior prazer ao meu direito de contrabandear”. Isso aconteceu já 
no período inicial da paz. 
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E - Após seu regresso à Hungria, o senhor, por algum tempo, 
também ajudou pessoas que estavam em dificuldades. 

L - Foi uma coisa natural. Eu já não saberia dizer quem ou o 
quê ou de que forma nós ajudamos. Sempre me declarei contrário 
à violência praticada pelo governo, e ninguém poderá afirmar que 
aprovei a execução de Imre Nagy etc, mas houve diferenças que, 
em casos isolados, eram de natureza tática, ou seja, para quem 
havia esperança de ajuda, para quem não havia esperança etc. 

E - Além da Estética, em que mais o senhor trabalhou naquele 
período? 

L - Na preparação da minha Ontologia. A Estética, na verdade, era 
a preparação para a Ontologia, à medida que trata do estético como 
momento do ser, do ser social. 

E - Que eu saiba, depois da Estética, o senhor planejava escrever 
a Ética. 

L - Na verdade, eu planejei a Ontologia como fundamento 
filosófico da Ética e, nesse sentido, a Ética foi suplantada pela 
Ontologia, já que se trata da estrutura da efetividade e não de uma 
forma separada. 

E - Nessa época, surgiram também artigos políticos, até mesmo 
um estudo sobre a relação entre democracia burguesa e 
democracia socialista. Este estudo não foi publicado em nenhum 
idioma. Foi escrito em relação aos acontecimentos na 
Tchecoslováquia. 

L - As questões tchecas só surgiram muito mais tarde. E nelas 
eu assumi explicitamente uma posição pró-tchecos. Valendo-me 
do meu direito de membro do partido, escrevi uma carta a Kádár, 
notificando-o de que não aprovava nem a ação do partido nem, 
especialmente, a dele, na questão tcheca. Foi o que escrevi a 
Kádár. No entanto – e ainda hoje considero correta minha atitude 
naquela época –, fui convidado para um congresso de filosofia em 
Viena e não participei, porque, se eu estivesse lá, é claro que quase 
só se falaria da questão tcheca, e isso eu não queria. 

E - O senhor modificou, até certo ponto, sua postura em 
relação a 1956 devido aos acontecimentos tchecos? Quero dizer 
que os tchecos, evidentemente, não queriam deixar o Pacto de 
Varsóvia, todavia houve a intervenção. Poder-se-ia deduzir que a 
saída de Imre Nagy do Pacto de Varsóvia simplesmente serviu 
como pretexto para a intervenção? 
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L - Uma decisão dessas não era possível naquela época. Eu, de 
minha parte, assumi uma atitude pró-tchecos, embora pretendesse 
escrever um artigo para um jornal romeno – e só não o escrevi por 
falta de tempo –, no qual mostrava que era possível observar na 
questão tcheca, na questão do democratismo tcheco, contradições 
internas. Em suma, assumi uma atitude crítica em relação aos 
tchecos, mas era a atitude de um simpatizante. 

E - Se bem me lembro, esse artigo estaria relacionado à questão 
Masaryk. 

L - Durante a ditadura, as tropas tchecas invadiram a Hungria 
sob o comando de Masaryk. E eu teria escrito que não aprecio 
muito uma democracia que pretende empregar armas democráticas 
contra a ditadura do proletariado. 

E - Houve outros debates nesse período? 

L - O fato é que – e eu costumo repetir isso continuamente ao 
camarada Aczél em conversas confidenciais – ele é extremamente 
ordeiro e bondoso, eu o aprecio e gosto muito dele, mas ele quer 
resolver as coisas de modo a contentar a todos. Mas isso não é 
possível. Querer acabar com o contrabando e, ao mesmo tempo, 
deixar os contrabandistas contentes é uma tarefa insolúvel. Então 
Aczél polemizou no Népszabadság contra aquilo que chamo de 
“tragédia Révai”. Eu disse a Aczél – isto não apareceu no 
Népszabadság – que as pessoas remanescentes do tempo de Rákosi 
eram centenas e milhares. Num dos polos há Mihály Farkas, esse 
patife, e, no outro, András Hegedüs, que foi presidente do 
Conselho de Rákosi e hoje é uma das figuras mais importantes da 
reforma. Se partíssemos agora simplesmente do fato de que todos 
tiveram mais ou menos dificuldades – não entremos agora em 
detalhes –, isto significaria, no fim das contas, igualar Mihály 
Farkas e András Hegedüs, o que não seria justo. E uma importante 
exigência do presente é que digamos um não cheio de ódio a um 
tipo como Mihály Farkas e, a um tipo como András Hegedüs, um 
sim. Estou falando de tipos humanos e não de pessoas. Entre esses 
dois existem muitíssimos matizes, que deveriam ser representados 
realisticamente pela arte, mas é preciso ver toda essa gama. Se nos 
esquecemos disso, adotamos de fato a perspectiva de que houve 
problemas de todo tipo, mas agora os superamos; portanto, 
tratemos de esquecê-los. Mas não devemos esquecê-los. Esse 
problema já apareceu de forma esplêndida na nossa literatura – 
estou me referindo ao grande romance pedagógico de Makarenko. 
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Neste, o método educativo socialista consiste em que o esquecer 
segue à vergonha e à catarse. Portanto, só se pode esquecer depois 
da catarse. Se queremos realmente o socialismo, não podemos 
renunciar a um trabalho pedagógico desse tipo. Sem esse trabalho 
pedagógico, viveremos ideologicamente num pseudossocialismo. 
Ou, então, vejamos a questão do terror revolucionário. Se Mihály 
Farkas é o terror revolucionário, chegamos a uma fórmula 
totalmente errada. Se o terror revolucionário é Ottó Korvin... Vou 
lhe contar outra história! Quando houve eleições durante a 
ditadura, vieram ter comigo a minha mulher – naquela época ainda 
não éramos casados – e uma amiga sua e disseram que tinha 
acontecido uma coisa terrível. O irmão da amiga, um professor, 
havia feito um longo discurso eleitoral, em que dizia que a eleição 
toda era uma vigarice, uma fraude, e por isso fora preso pela 
polícia e não se sabia o que iria acontecer, com certeza ele seria 
enforcado. Prometi telefonar na manhã seguinte para Ottó Korvin. 
E realmente telefonei para ele do comissariado do povo, e ele só 
me disse que já havia libertado aquele sujeito doido. Num outro 
caso, no entanto, na conspiração de Stenczel e Nikolényi, tanto 
Korvin quanto eu batalhamos com veemência no Conselho dos 
Comissários do Povo contra a opinião social-democrata segundo a 
qual esses dois homens deviam ser indultados. Sustentávamos que 
deviam ser executados, porque eram altos oficiais de polícia que 
haviam montado nas suas casas arsenais inteiros para a 
contrarrevolução. Afirmo que essas duas posições opostas de 
Korvin não significavam uma incoerência. Se eu confundo a 
diferença entre Korvin e Mihály Farkas e defendo o ponto de vista 
moderno do perdão generalizado, perde-se aquele autêntico herói 
revolucionário que, na verdade, Ottó Korvin foi. Ottó Korvin não 
tem hoje na Hungria nem nome nem prestígio, e isso se deve em 
sua maior parte ao fato de que, nesta medíocre anistia geral, o tipo 
positivo revolucionário desaparece de cena. Ottó Korvin é 
apresentado como se fosse um Mihály Farkas moderado, é verdade 
que moderado, mas, afinal, um Mihály Farkas. Sabe, eu gostaria 
que as pessoas entendessem que minha crítica duríssima é uma 
crítica socialista. Eu não falo da ótica de um assim chamado 
humanismo burguês. Posso imaginar que uma atitude insossa do 
tipo “estendamos o véu do esquecimento sobre o passado” seja 
tomada por considerações táticas. Não se esqueça de que esse 
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“estendamos o véu do esquecimento sobre o passado” foi dito em 
186716. Na minha infância ainda estava viva na memória de todos a 
lembrança dos Treze de Arad17. Não é verdade que esse estender o 
véu do esquecimento tenha sido algo mais do que uma medida 
burocrática. Eu seria totalmente contrário a estender o véu do 
esquecimento sobre o período Mihály Farkas, porque isso tem 
consequências efetivas, mesmo que não tão catastróficas quanto 
em tempos passados. Mas quando Zoltán Horváth fica em prisão 
domiciliar por mais de um ano porque se expressou em particular 
em termos depreciativos sobre Kállai, isto, na verdade, é um 
retorno aos tempos de Mihály Farkas. 

E - Creio que a polêmica de Aczél com o senhor, camarada 
Lukács, refere-se exatamente à exigência de um equilíbrio 
contínuo, ou seja, quando começamos a dizer algo negativo, 
deveríamos acrescentar imediatamente algo positivo, o que, é claro, 
não faz sentido. 

L - Isso é totalmente supérfluo, porque estou disposto a admitir 
– não sei, mas é sempre possível – que Mihály Farkas fosse um 
bom pai de família. Mas não considero como minha tarefa de 
historiador levar em consideração, ao traçar seu retrato, sua 
qualidade de bom pai de família. É uma coisa totalmente diferente 
quando numa pessoa há uma dialética de qualidades boas e más, 
como aconteceu, sem dúvida, com Trotsky e outros. Então é 
preciso expor essa dialética, não, porém, para equilibrar o positivo 
e o negativo, mas porque sem essa dialética não se conseguiria 
descobrir as causas da ação da pessoa em questão. Veja, quando 
jovens, ficamos muito entusiasmados quando Endre Ady definiu 
István Tisza como uma variante masculina de Elizabeth Báthory18. 
Ele não mencionou nenhuma boa qualidade de István Tisza, 
embora este fosse um homem inteligente e, pessoalmente, honesto 
e convicto. E Ady estava certo quando o qualificou como uma 

                                                 
16 Depois da derrota da revolução de 1848-49, a monarquia austríaca restaurada 
na Hungria, devido ao agravamento dos contrastes internos do Estado 
plurinacional e da piora da situação no campo da política externa, foi obrigada a 
um acordo com os húngaros. Assim, com base num plano elaborado por Ferenc 
Deák, em 1867 chega-se à formação da dupla monarquia austro-húngara. 
17 Em 6 de outubro de 1849, por ordem de Haynau, foram executados em Arad 
treze generais húngaros. 
18 Elizabeth Báthory (?[1560]-1614), segundo a lenda, banhava-se no sangue de 
mocinhas assassinadas para embelezar a pele. 
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variante masculina de Elizabeth Báthory. 

E - No caso Ady, tolera-se que ele julgue algumas verdades com 
os olhos da paixão. Isso, no entanto, nunca é aceito entre nós. 

L - Sem essa paixão não iremos adiante. É o caso, por exemplo, 
do conde Ráday no filme de Jancsó, que talvez também tivesse seu 
lado positivo. Eu o contestaria, mas isso não vem ao caso. 

E - Ou o último filme de Jancsó, Csend és Kiáltás (Silêncio e 
Grito)... 

L - Gosto muito desse filme. Há nele muitas coisas preciosas, e 
só posso dizer que, neste campo, podemos esperar ainda muita 
coisa, tanto de Jancsó quanto de Kovács. Mas é necessário que eles 
sejam apoiados pelos amigos do cinema, para que a revelação dos 
lados negativos do presente e do passado seja uma coisa positiva e 
uma ajuda para o socialismo. 

E - Não é por acaso que o cinema húngaro, no momento, tenha 
êxito, já que está se comprometendo com a sinceridade. 

L - É um fato grotesco que Stalin tenha dito sobre a tarefa da 
literatura: “Escrevam a verdade!” Só que ele não suportava 
justamente que a verdade fosse escrita. Estou disposto, a respeito 
disso, até a aceitar a palavra de ordem de Stalin e dizer: “Escrevam 
a verdade!” 

E - Agora, mais algumas perguntas pessoais. Quando o senhor 
voltou da Romênia para a Hungria, Révai ainda estava vivo. Os 
senhores se encontraram? 

L - Ainda nos encontramos, pois Révai, naquela época, tinha 
sido expulso do Comitê Central e, consequentemente, vivia uma 
situação difícil, e, após trinta anos de amizade, eu não poderia 
abandoná-lo num momento como aquele. Nossos contatos não 
eram muito amigáveis ou muito íntimos, mas nos encontrávamos a 
cada quatro semanas. 

E - Révai não modificou em nada seu ponto de vista? 

L - Révai não mudou nada; ao contrário, ele se esforçava em 
manter em todas as questões seu velho ponto de vista como a 
única opinião correta. 

E - Quando Déry saiu da prisão... 

L - Na verdade, não foi na prisão que Déry perdeu sua crença 
em que se poderia escrever na Hungria um romance socialista, e, 
sim, no decorrer do debate encenado por Révai. Daí em diante, 
surgiram seus escritos posteriores até a biografia, que, é claro, são 
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trabalhos de enorme talento, no entanto, já têm muito pouco ou 
nada a ver com o socialismo. 

E - Os senhores continuaram a ter um relacionamento pessoal? 

L - Simpatizo com ele e também com sua mulher. Consequen-
temente, continuamos a manter contato, pois, no fundo, nunca 
fizemos nada um contra o outro. Por que então não deveríamos 
nos encontrar? Apesar de, é claro, eu hoje não sustentar mais o 
que escrevi no início dos anos 30 sobre as obras de Déry. 

E - Com quais escritores o senhor manteve relações nos 
últimos anos? 

L - Com Déry e com Illyés continuei mantendo um 
relacionamento amigável. Na verdade, seria mais correto dizer que 
nós gostamos de conversar. No entanto, também ocorre que Illyés 
era, de fato, um democrata plebeu, embora não seja propriamente 
um socialista. E tenho a impressão de que ele perdeu aquela crença 
e, consequentemente, seus novos escritos, apesar do alto nível 
literário, não se aproximam nem de longe das grandes obras do 
jovem Illyés. Dentre os outros escritores, eu poderia citar László 
Benjamin, que encontrei algumas vezes após 1957. Mas, afinal, 
com quem vou manter relações? Não existe um escritor que, a 
meu ver, tenha grande valor literário. Um escritor desses – além 
dos três já mencionados, e, no caso de Benjamim, isso só vale para 
alguns de seus poemas –, um escritor desses não existe. Com quem 
é que eu iria me relacionar? 

E - Agora, algumas palavras sobre seus alunos. Com quais deles 
o senhor mantém relações há mais tempo e quem, dentre eles, o 
senhor mais estima? 

L - Principalmente Ágnes Heller, Ferenc Féher e alguns outros.    
E - E Márkus? 

L - Márkus não é meu aluno. Márkus voltou de Moscou já 75% 
formado e não digo que não tenha exercido nenhuma influência 
sobre ele, mas não pode ser definido como meu aluno. 

E - E Vajda? 

L - Vajda, sim. Na verdade, ele era aluno de Ágnes Heller, 
quando ela lecionava na universidade e eu o recebi como aluno 
dela... Realmente não se pode dizer aluno, porque veio a mim já 
mais ou menos formado. Meus alunos desde o início foram, de 
fato, apenas Ágnes Heller e Ferenc Féher. 

E - E entre os estetas da música? 
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L - Tenho também alguns alunos entre os estetas da música, 
por exemplo, Dénes Zoltay. No círculo de Bence Szabolcsi e no 
meu há sempre, é claro, alguém sobre o qual exerci influência 
como professor. 

E - Já que estamos falando de música, na conversa, o senhor, 
frequentemente, faz distinção entre Kodály e Bartók. 

L - Considero Kodály um excelente inovador da antiga música 
húngara, cujas obras mostram, é claro, a velha Hungria idílica. A 
Cantata Profana, ao contrário, não é a velha Hungria idílica, mas a 
Hungria rebelde. Prescindindo do jovem Kodály, que não ouso 
julgar, já que não sou músico, não vejo uma evolução comum 
entre Bartók e Kodály. 

E - Bence Szabolcsi contesta isso, não é mesmo? 

L - Contesta. Mas, a esse respeito, não o considero competente, 
pois não estou falando de música, mas, por exemplo, do fato de 
Kodály considerar necessária a renovação da velha música 
húngara. Para Bartók, a música húngara não é mais aristocrática 
nem mais camponesa do que a música egípcia etc. Para Bartók, se 
posso dizê-lo, a renovação do mundo camponês é importante no 
sentido em que Lenin disse de Tolstói que, antes deste conde, 
nunca houvera um camponês na literatura russa. Nesse sentido, 
também na música ainda não aparecera nenhum camponês e isso é 
o essencial em Bartók. E não que o camponês seja húngaro, 
romeno ou sei lá o quê, mas que seja camponês. Ele é aquele 
cervo19 que não quer voltar para os homens. Aqui está, no meu 
entender, uma enorme diferença entre Bartók e Kodály, e não 
estou disposto a reduzi-los ao mesmo denominador. É verdade, 
também em torno de Kodály foi criado um mito, um mito não 
injustificado, pois nele se exprime, sem dúvida, a relação do antigo, 
do espírito pré-cultural húngaro, com os camponeses. Não duvido 
absolutamente disso. Só duvido de que em Kodály estejam 
presentes os traços internacionais e revolucionários dessa relação. 
Seus camponeses não são os camponeses da Cantata Profana, não 
são os cervos que não querem voltar, mas são camponeses que 
dançam bem e exprimem toda a antiquíssima musicalidade 
tradicional, sem dizer uma única palavra contra a velha Hungria. 
Do mesmo modo como na literatura não se distingue a linha 
Csokonai-Petöfi-Ady-Attila József das outras linhas, assim também 

                                                 
19 Alusão a uma lenda da Transilvânia. 
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na música não se faz nenhuma diferença. Fala-se de Bartók e 
Kodály. É como se eu dissesse: “Ady e Babits”. Não duvido de 
que Babits tenha sido um verdadeiro poeta, mas quando ele diz no 
fim da Primeira Guerra Mundial: “Não perguntemos de quem foi a 
culpa, plantemos flores” etc, por amor à paz, Babits teria se 
reconciliado até com István Tisza. Endre Ady, ao contrário, nunca 
quis se reconciliar com Tisza. A diferença entre Bartók e Kodály é 
tão profunda quanto aquela entre Ady e Babits. 

E - O senhor diria, para terminar, algumas palavras sobre a sua 
última obra, a Ontologia? 

L - Segundo Marx, imagino a ontologia como a verdadeira 
filosofia baseada na história. Ora, historicamente, é indubitável que 
o ser inorgânico aparece primeiro e que dele – não sabemos como, 
mas sabemos mais ou menos quando – provém o ser orgânico, 
com suas formas animais e vegetais. E desse estado biológico 
resulta depois, através de passagens extremamente numerosas, 
aquilo que designamos como ser social humano, cuja essência é a 
posição teleológica dos homens, isto é, o trabalho. Esta é a 
categoria nova mais decisiva, porque compreende tudo em si. Não 
se esqueça de que nós, quando falamos da vida humana, falamos 
nas mais diversas categorias de valores. Qual é o primeiro valor? O 
primeiro produto? Uma clava de pedra ou corresponde à sua 
finalidade ou não corresponde. No primeiro caso será valiosa, no 
outro não terá valor. Valor e ausência de valor não se apresentam 
ainda na existência biológica, pois, na verdade, a morte é um 
processo análogo à vida. Entre uma e outra não há uma diferença 
de valor. A segunda diferença fundamental é o “dever ser”, ou seja, 
as coisas não se modificam por si, não por processos espontâneos, 
mas em consequência de posições conscientes. A posição 
consciente significa que a finalidade precede o resultado. Este é o 
fundamento de toda a sociedade humana. Aquela oposição que 
existe entre valor e não-valor, entre “ter podido realizar” e “ter 
sido realizado” constitui, na verdade, toda a vida humana. 

E - Até que ponto esta teoria foi elaborada pelo próprio Marx? 

L - Marx elaborou principalmente – e esta eu considero a parte 
mais importante da teoria marxiana – a tese segundo a qual a 
categoria fundamental do ser social, e isto vale para todo ser, é que 
ele é histórico. Nos manuscritos parisienses, Marx diz que só há 
uma única ciência, isto é, a história, e até acrescenta: “Um ser não 
objetivo é um não-ser”. Ou seja, não pode existir uma coisa que 
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não tenha qualidades categoriais. Existir, portanto, significa que 
algo existe numa objetividade de determinada forma, isto é, a 
objetividade de forma determinada constitui aquela categoria à 
qual o ser em questão pertence. Aqui a ontologia se distingue 
nitidamente da velha filosofia. A velha filosofia esboçava um 
sistema de categorias no interior do qual apareciam também as 
categorias históricas. No sistema de categorias do marxismo, cada 
coisa é, primariamente, algo dotado de uma qualidade, uma 
coisidade e um ser categorial. Um ser não objetivo é um não-ser. E 
dentro desse algo, a história é a história da transformação das 
categorias. As categorias são, portanto, partes integrantes da 
efetividade. Não pode existir absolutamente nada que não seja, de 
alguma forma, uma categoria. A este respeito, o marxismo 
distingue-se em termos extremamente nítidos das visões de mundo 
precedentes: no marxismo, o ser categorial da coisa constitui o ser 
da coisa, enquanto nas velhas filosofias o ser categorial era a 
categoria fundamental no interior da qual se desenvolviam as 
categorias da efetividade. Não é que a história se passe no interior 
do sistema de categorias, mas sim que a história é a transformação 
do sistema de categorias. As categorias são, portanto, formas de 
ser. Naturalmente, à medida que se tornem formas 
ideais, são formas do espelhamento, mas, em primeiro lugar, são 
formas de ser. Desse modo, vêm a ser grupos e conteúdos 
categoriais totalmente diversos. Tomemos o exemplo 
historicamente célebre do modo pelo qual Leibniz explicou às 
princesinhas que não existem duas folhas que tenham a mesma 
forma. Ele também poderia ter explicado a elas que não existem 
dois seixos que tenham a mesma forma. A singularidade dos 
objetos é inseparável do seu ser e não pode ser reduzida a nada. 
Isto é, eu diria que o sistema das categorias, quanto ao aspecto da 
singularidade, revela aquele desenvolvimento no curso do qual a 
categoria da singularidade se desenvolveu, como resultado de um 
desenvolvimento extremamente longo, da singularidade do seixo 
até a singularidade do homem. 
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PENSAMENTO VIVIDO – ROTEIRO 

Toda autobiografia: subjetiva, humana não pelo 
desenvolvimento social – e sim, no âmbito de uma dada evolução, 
como o homem chega a si ou falha. 

Objetividade: cronologia correta. Memória: tendência à 
antecipação. Controlar os fatos. Juventude: Benedek; em 1914 
cartas de Simmel a Marianne Weber. Mas somente a factualidade 
em correção. Eliminar a) descrição burguesa [?]. Exemplo Zitta 
101. b) História do partido. Trotsky (também para mim). Nisto, 
ignorar possibilidade de boa-fé: Victor Serge 213; memória (escrito 
mais tarde). Contradição com a prática (época, também mais 
tarde). V.S. a) data (213) não exata (não 28/9 – não estive na 
Rússia). Mas também em Viena (relativo a): b) grandes livros não 
publicados (212). Além disso, “autor de História e Consciência de 
Classe”: único livro dessa época, publicado em 1923 (211), c) 
Landler 213/4, Kremlin. Tendência geral de V.S.: fatos posteriores 
já anteriormente – tais controles onde for possível. 

Nesse contexto, desenvolvimento interior e manifesto na 
prática, assim subjetiva como era. Intenção: descrever diretamente 
meu desenvolvimento. O objetivo: a que, como reagir. Tarefa: seja 
quem você for, descrever corretamente. A caracterização do 
homem a partir daqui – esperança: com isso, descrever também o 
que é objetivo – sem pretender uma caracterização ampla, 
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histórica. Certa se captar determinados traços essenciais. 

Não minha vida em sentido imediato. Somente como 
(humanamente como) resultou da vida esta direção de 
pensamento, este modo de pensar (este comportamento) para com 
a vida. Hoje, posteriormente: não individualidade como ponto de 
partida ou finalidade. E sim: como qualidades, inclinações e 
tendências pessoais num desdobramento máximo – conforme as 
circunstâncias – tornaram-se socialmente típicas, no meu atual 
[modo de pensar] genéricas, tentaram desembocar na 
generalização. 

Não poeta. Só filósofo. Abstrações. Também memória dirigida 
a isso. Perigo: generalizar cedo demais o espontâneo. Mas poeta: 
recordação de sentimentos concretos, principalmente situações de 
sua manifestação. Já com isso: no lugar certo no decorrer do 
tempo. Principalmente: infância. Mas, como lá, permanente 
tendência importante – aguentar. 

Autobiografia: pretensão aqui concreta: retificação de 
determinadas atitudes em relação à vida social. Atualidade, 
manipulação: pessoa particular como questão central. O aparato o 
prepara (cigarros Gauloise – vai até a questão do excitamento 
artificial20). Luta contra isso: em objetivações até agora: tanto 
estética quanto filosoficamente em geral. 

Viver aqui: depois dos 80 – subjetivamente manter o interesse 
pela efetividade –, num tempo em que muitíssimas vezes se perde 
o contato com a primeira juventude. Vida longa – e inegavelmente 
ainda produtiva: direito à tentativa de justificação desta orientação. 
Com isso, relação com luta pelo marxismo. Individualidade e 
problema da generidade. Aqui, justamente, choque de 
particularidade e generidade praticamente concretizada. (Portanto: 
oposição nunca passa para o transcendente / atitude negativa em 
relação a tudo que é religioso: esta vida meramente terrena 
vencendo a particularidade/.) Também a este respeito – em que 
está implícita atitude prática em relação às tendências espirituais do 
tempo – complemento e comentário do que eventualmente já foi 
produzido literariamente até agora. 

Subjetividade da autobiografia como complemento e 
comentário da própria atividade literária. A este respeito 

                                                 
20 Gauloise Zigarette (cigarros Gauloise): Lukács se refere a uma propaganda, 
segundo a qual o apelo sexual é estimulado por esses cigarros. 
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subjetividade insuperável. (No entanto, só para descrição. / Em 
última análise: história. Juízo inapelável, ou seja, apelável pelo 
próprio decorrer da história.) A tais juízos submete-se também – 
convicta – esta forma de exposição. 

I. INFÂNCIA E ESCOLA 

De família puramente judia. Justamente por isso: ideologias do 
judaísmo absolutamente nenhuma influência sobre 
desenvolvimento espiritual. Pai: cônsul em Budapeste. Além disso: 
infância influenciada episodicamente como vida protocolar: 
participação social em casamento, enterro etc. de conhecidos: 
participação em cerimônias. Já que não dei importância nem 
mesmo ao aprendizado do hebraico, para criança coisas sem 
qualquer conteúdo, meramente “protocolares” (chapéu na igreja, 
desaprendi que os textos falados ou cantados lá podem ter algum 
sentido). Assim, enquadrar a religião na vida social normal: se se 
tinha de cumprimentar respeitosamente um convidado 
(desconhecido), responder educadamente (aparentando interesse) a 
suas perguntas e explicações – geralmente, sem sentido para a 
criança: indiferente. A vida infantil normal integrada formalmente 
por este sistema de obrigação de reações formais sem sentido: 
característica já dos primeiros anos da infância. 

Revolta espontânea. Nenhuma lembrança direta. Já segundo 
declaração (cerca de 5-6 anos) citação materna (como eu era 
“difícil” antigamente): “visitas estranhas eu não cumprimento, eu 
não as chamei”. Primeiro resistência – mas submissão consciente: 
não me diz respeito; quando quero que os adultos me deixem em 
paz: submissão com a impressão: tudo isso não faz sentido; se e 
eventualmente como naquela época / eu mesmo formulei: não 
faço ideia. Só é certo: não uma criança desenfreadamente 
revoltada, não uma cega rebelião espontânea contra qualquer 
ordem, contra qualquer obediência. História com a governanta: 
lembro até hoje, também de ter obedecido: ordem nos brinquedos, 
mais tarde: livros, cadernos. Compreendi a razão: nenhuma 
revolta. Também com “insensatez” nenhuma rebelião mais: só 
consciência explícita: é preciso submeter-se, mesmo que a coisa 
não faça sentido (formalmente, mesmo que nesse meio tempo 
tenha esquecido a formulação). Lembrança: Paris – Londres – 
visitas às galerias. Eu: exigência do jardim zoológico. Quadro da 
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batalha de Versalhes. Portanto, oposição explícita: quanto a mim, 
ir adiante – submissão meramente formal às tolices dos adultos, o 
“protocolo”. (Guerrilha contra a mãe: quarto escuro por volta dos 
8 anos. Pai: libertação sem pedir desculpas/protocolo contra 
protocolo/.) 

Tudo isto: relacionamento muito ruim com a mãe. Inteligente e 
– o que na época se chamava culta no nosso meio (observação 
posterior), sem qualquer interesse pelo que as coisas realmente são, 
pela autenticidade das necessidades. Portanto, inteiramente 
convencional e, como ela sabia cumprir habilmente, às vezes até de 
modo espirituoso, isso que chamo aqui de protocolo, era 
considerada no seu próprio meio. Também meu pai (como self-
made man) a admirava muito; quando criança eu o estimava 
bastante (trabalho e inteligência), mas ficava revoltado com essa 
sua admiração por minha mãe, por isso, às vezes, eu o desprezava 
(cegueira). O relacionamento realmente bom só passou a existir 
quando – nos seus pormenores talvez nem sempre sem a minha 
colaboração – ele começou a ser mais crítico em relação a minha 
mãe. (Mas isso foi muito mais tarde.) 

Na infância minha mãe dominava a atmosfera e a ideologia de 
nossa casa./Disso faz parte – quase como ponto central – 
considerar meu irmão uma criança que promete muito, comparado 
a ele estou totalmente em segundo plano. Aqui de novo 
importante divisão entre efetividade e protocolo. Pois essa 
avaliação nunca me afetou: todos os fatos contradiziam: aprender a 
ler. 

Aprender a ler: extensão da efetividade para além do quarto das 
crianças. Mas aqui: desde o começo: crítica ao fundamento da 
concepção protocolar. Principalmente escritos sobre a infância. 
Grande ceticismo em relação a Cuore. Aqui encontrei muito 
protocolo (escola!), mas também as narrativas históricas (por 
exemplo, heróis da guerra contra os turcos); justamente no 
heroísmo muita coisa meramente protocolar. A valentia dos heróis 
da guerra contra os turcos lembrava a superioridade espiritual das 
“tias” e “tios” na vida. Mas justamente aqui: extensão e 
aprofundamento. Com 9 anos: literatura em prosa (Heitor e 
Aquiles, O Último Moicano). Ambos contrários à concepção de 
mundo lá de casa (também pai): sucesso, critério do que é certo. 
Especialmente Cooper: o vencido está certo, é o autêntico em 
relação aos vencedores meramente protocolares. Isto – entre um 
ano e um ano e meio depois – aumentou: Tom Sawyer e Huckleberry 
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Finn. Ampliação importante: o autenticamente verdadeiro não é 
um esquema geral, mas individual: caminhos próprios para o 
efetivo. Intensificação máxima – na época aprendi inglês – Tales oj 
Shakespeare –, incomensurável e, para mim, infinita riqueza da 
verdadeira efetividade e de seu reconhecimento. Shakespeare 
mesmo li muito antes de ser capaz de me aproximar da verdadeira 
compreensão, leitura posterior melhor – não refutação, mas 
continuação rumo à efetiva compreensão. 

Naturalmente: tudo isto pairava no ar (realidade lá em casa – e 
moicanos), aproximação da crítica real do que existe, associada à 
perspectiva da própria ação correta – mais tarde. De vez em 
quando, leitura de clássicos. Não/sem impressão (somente: anti-
Schiller), mas nenhuma ligação verdadeira. Antes de tudo: novela 
fraca de Auerbach sobre Spinoza: aqui objeto: decisão contra 
convenção da efetividade autocompreensível; contra religião, 
aumento deste efeito. 

Antecipado: aos 9 incompletos: escola. Alívio: não o dia todo 
em casa; junto com crianças da mesma idade, que eu certamente 
supunha serem de melhor qualidade que meu irmão e aqueles 
meninos com os quais eu convivia socialmente. Esperança – 
apesar do ceticismo das leituras – nos pobres. Isto se confirmou. 
Apesar de, na escola (decepção com os pobres), quase nenhuma 
amizade um pouco mais profunda que fosse. Pois ela também 
muitas vezes protocolo – em parte previsto, mas – suspeitei 
acertadamente – mais solto, com mais espaço do que em casa. 
Previsto; realizado. Sem medo: experiência de aprender com 
facilidade; isto, na época, em tudo. Mesmo naquilo para o qual eu 
não tinha e continuo não tendo nenhuma aptidão (por exemplo, 
matemática), isso se confirmou até o fim do colegial. Era, 
portanto, sem nenhum esforço, aluno preferencial. A escola 
ocupava a manhã, mas as lições para o dia seguinte apenas uma 
hora à tarde. À tarde eu podia, portanto, ler tranquilamente, andar 
de bicicleta, patinar etc. Depois de cerca de uma hora estudando 
estava livre, o que aumentou minha liberdade em casa, 
especialmente depois dos primeiros boletins bons. No entanto, a 
“ideologia” lá de casa continuou inabalável. Minha mãe contratou 
professor particular – para mim, já que, na opinião dela, meu irmão 
não precisava de ajuda; quando, depois de algumas semanas, deu-
se o contrário e meu irmão ficava até de noite estudando com o 
professor particular, sempre escapando com dificuldade de repetir 
de ano, surgiu a lenda de sua preguiça e do meu esforço. Os fatos 
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eram suficientemente claros para desmentir continuamente esta 
lenda e torná-la ineficaz. 

Mas, para mim: também escola como protocolo. 
Espontaneamente: tornei-me o que se chama um bom aluno. 
Problemática social: aluno bajulador – ser desprezado. Solução 
lenta: solidariedade prática com os alunos medianos e ruins. 
Aperfeiçoamento gradual ao longo dos anos escolares. Por fim: 
tinha, aos olhos dos professores, as vantagens dos bons (resposta 
ruim considerada “casual”), sem ficar afastado da comunidade 
diária como “bajulador”. Pequenos sacrifícios: por exemplo, mais 
tarde, forma da tradução – até mesmo economia de trabalho. 

Em suma: época do colegial entre infância e juventude já 
orientada para a produção, antes só preenchida do que promovida 
de modo essencial e concreto. Caminho: da rejeição infantil do 
protocolo até a crítica concreta da sociedade, lento, pouco 
consciente, cheio de grandes pausas. Só por volta dos 15 anos: 
mudança. Encontrei Degeneração de Nordau na biblioteca do pai. 
Aqui “só” era preciso uma virada de 180 graus para descobrir: 
Baudelaire, Verlaine, Swinburne, Zola, Ibsen, Tolstoi como figuras 
retoras. Crítica: protocolo  convenção, com isso, elemento 
necessário da sociabilidade presente (a ser combatida). Autodefesa 
da harmonia infantil pode resultar de tais experiências, de tal 
compreensão – mesmo que no início muitíssimo abstrata – da 
essência do ambiente social até fio condutor da praxis social, até 
norma do encontrar-se do homem neste processo. 

Este processo de transformação radical [foi] – mesmo que no 
início de modo muito abstrato e repleto de tendências erradas – 
desencadeado por esta leitura. Com certeza não por acaso que 
agora: primeiras amizades que merecem tal nome. Com a mais 
importante (Leo Popper) mais tarde, pois o seu significado é mais 
amplo e profundo do que essa primeiríssima transição para a 
minha incipiente verdadeira produtividade. Nessa primeira fase de 
transição a) um colega de escola (M[arcell] H[ammerschlag]), de 
uma família de músicos, que na época [passou por] uma transição 
um pouco semelhante. Confronto com a problemática R. Wagner, 
b) mais ampla e duradoura: M[arcell] B[enedek] (pai: não como 
escritor – e [mesmo assim] como modelo de inatacável 
honestidade moral subjetiva). Com auxílio dessa amizade: transição 
da oposição que se tornou “consciente” para produção. Nosso 
pacto: jovens escritores iniciantes. (Minha admiração por sua 
técnica [poética] estilística, com sentimento concomitante: de ter 
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um sentido de “conflito superior”.) (Esta nuança era quase 
imperceptível; de “concorrência”, nem falar; barreira: “a coisa” em 
si.) Início duplo: crítica já publicamente: não sem sucesso. Bródy. 
Não aproveitado: dogmatismo (Merejkovski). Mais importante – 
após terminar o colegial – Thalia. Primeiro “movimento”, primeiro 
“líder” (Pethes). 

II – INÍCIOS LITERÁRIOS 

Thalia conduz para além dos inícios semi-infantis. Não mérito 
nosso: iniciativa do diretor Hevesi e atores: efeito real no 
esclarecimento de questões teatrais, como princípio de uma – 
nunca concretizada – revolução. Apenas distinguiam-se seus 
contornos. 

Para mim – repetir! – primeira participação num movimento. 
Reflexão, porém, permanente. Mas também no desdobramento 
máximo da atividade de escritor nunca mais realização enquanto o 
quadro permaneceu burguês. 

Duas concretizações importantes do meu caminho na literatura, 
a) com Benedek, ainda antes da “Thalia”, Bánóczi (caracterização; 
caminho posterior), pano de fundo (L. Popper). Compreensão que 
não tinha verdadeiro talento literário. Não muito depois do 
colegial: todos os manuscritos destruídos. Daí critério espontâneo: 
onde começa a verdadeira literatura? b) Ilusão destruída quanto ao 
teatro. Justamente prática na Thalia demonstra: sem talento para 
diretor. Forma especial da transposição aqui – e crítica e teoria. 
Esclarecimento semelhante a a). Com isso, preparação para crítico, 
teórico, historiador da literatura: impulso maior./Cada vez mais 
conhecimentos: Alemanha. (Positivismo franco-inglês propagado 
por radicais sem efeito substancial.) Alemanha: decepção com a 
história da lit[eratura], já permanência breve na Universidade de 
Berlim (de Erich Schmidt para baixo: olhos de Lotte – ciência 
daquilo que não merece ser sabido). Em compensação: Dilthey, 
Simmel – escritores de críticas isoladas: Paul Ernst. Ao mesmo 
tempo, Marx também. Por Simmel, confirmado superficialmente – 
essencialmente deformado. Apesar de tudo: análise teórica da 
literatura nunca abandonou totalmente o chão da sociedade. 
Teoria soc[ial]-dem[ocrata]: negativa – até consideravelmente em 
relação a Mehring. Grande influência: Lessing, correspondência 
Schiller-Goethe, romantismo do Ateneu. Leitura: Schopenhauer e 
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Nietzsche. Posto em segundo plano via Kierkegaard (conhecido 
via Kassner – ele próprio influente nessa direção). Assim: primeira 
tentativa de teoria da lit[eratura] sobre a base de uma – estatuída 
como fundamental – sociabilidade (influência de M[arx] evidente), 
mas categorias concretas amplamente baseadas na história da 
lit[eratura] conservadora e teoria est[ética]. 

Com tudo isto: este desenvolvimento: continuação do que veio 
antes. Com todos os novos métodos de domínio intelectual – mas 
continuidade: ódio aos resquícios do feudalismo húngaro, àquele 
capitalismo que se desenvolve sobre esta base. (1906. Novos Poemas 
de Ady.) Para mim, um forte empurrão: princípios do que 
realmente deve ser concebido como “novo”. Revolução da forma: 
meio de expressar isso. Na literatura alemã muito menos nítido. 
Mas a) começo a compreender que o auge do classicismo alemão 
está relacionado com a Revolução Francesa e Napoleão, b) que o 
presente é uma situação de compromissos miseráveis em todas as 
questões humanas importantes. Daqui: admiração pelo radicalismo 
da literatura escandinava e russa (início da influência de Tolstoi). 
Interiormente, permanecer fiel ao ideal humano (Peer Gynt e Peter 
Martensgard). Contra – mesmo que radicalmente – positivismo 
“superficial” e revolução “interior” (mesmo que a forma externa 
não seja revolucionária). Estas tendências apenas iniciais. Sem 
participar do movimento lit. húngaro, sem adesão incondicional à 
revolução de Ady: absolutamente beco sem saída. Essa duplicidade 
na “Thalia”, a amizade com B. Balázs (a partir de 1908). Antes, 
talvez motivos confusos e contraditórios, mas todos com 
tendência interna: busca de uma nova forma de revolução (mais 
tarde Tolstoi e Dostoievski). 

Poucos estudos no período de transição – assim: resumo: livro 
sobre drama, escrito em 1906-7, terminado em janeiro de 1907. Na 
tentativa de um resumo: tendência marxiana fortemente no 
primeiro plano. Teoria sociológica: drama como produto da 
decadência de classe (passado – especialmente Renascimento – 
abstração muito esquemática; Grécia – polis, apesar de ausência de 
pesquisa específica aprofundada etc). Vida burguesa: síntese da 
problemática da infância e juventude: vida plena de sentido é 
impossível no capitalismo; aspiração: tragédia e tragicomédia, esta 
última muito importante nas análises; como consequência, drama 
moderno não só produto da crise, mas em todos os elementos e 
contextos também no plano artístico imediato: problemática 
crescente. 
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Apresentado num concurso da Sociedade K[isfalud]y. Recebi 
prêmio em fevereiro de 1908. 

Com profundo desprezo dos dirigentes – não contava com 
prêmio; queria – à la Schopenhauer – publicar como não 
premiado. Vitória sob condições lisonjeiras: a seguir, breve crise de 
desespero (salvador L. Popper). Acolhida: tibieza respeitosa (única 
exceção, crítica de Feleky). Apesar disso: favorável repercussão da 
posição literária; principalmente em casa: meu pai – esboçar 
rapidamente evolução naquela época – se torna meu mecenas. 
Inteligência e necessidade de cultura (desejo juvenil de carreira), 
mas totalmente a-teórico: convite para deputado no partido de 
Tisza. Dei risada. Não ofendido. Mecenato – sucesso sem dúvida 
necessário –, mas reconhecimento de homens importantes é 
suficiente (Max Weber, Th. Mann). Continua mesmo durante a 
ditadura. 

De resto, em casa totalmente estranho. Principalmente mãe; 
quase nenhum contato, irmão absolutamente nenhum (morte). 
Carta durante última doença. Só pai e – periferia – irmã. 

Mais importante: juntamente com o prêmio: começa período 
dos ensaios. Necessidade: variedade dos fenômenos 
(incompreensível com teorias abstratas). Sensibilidade para 
simultaneidade da multilateralidade do fenômeno isolado em 
concatenações não mecânicas com as grandes substâncias gerais 
(totalidades). Para compreender isto: romantismo, Kierkegaard, 
Meister Eckart, filosofia oriental. Em geral, escolhido 
arbitrariamente só aquilo que é precisamente conveniente (exceção 
Kierkegaard). Com tudo isso: não abandonada linha geral (em 
direção a Marx). Ilusão alcançar aqui uma nova síntese (de novo: 
Kierkegaard). 

Assim, surgiu A Alma e as Formas nesse período. Primeiro 
ensaio (Novalis) quase ao mesmo tempo que o prêmio (livro sobre 
drama). Período de ensaios, portanto, não aproximação do 
impressionismo dominante (sem dúvida, de orientação muitas 
vezes positivista), sim agravamento, pois aqui objetividade recente 
(leis acentuadas com muito mais força). Importância de Cézanne, 
paralelamente com antiga pintura italiana (Giotto). Discurso na 
primeira exposição de um pintor húngaro de tal gênero, já da linha 
de Matisse: diretamente contra impressionismo (ou seja, 
subjetivismo moderno). Assim: tendência ao absolutismo da 
grande arte (rejeição de qualquer conservadorismo de orientação 
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“histórica”). 

Período Kierkegaard: não sem Regine Olsen. Irma Seidler, a 
cuja memória é dedicado A Alma e as Formas. Como no modelo – 
espontâneo, certamente não com intenção consciente: âmbito das 
rígidas convenções burguesas (ruptura: outcast. Caso Zalai. No 
máximo: toleradas – quando não há uma criança do 
relacionamento – jovens senhoras recém-separadas). Neste caso, o 
casamento seria única possibilidade de solução erótico-sexual. 
Comigo, ao contrário, – independência para produzir, absoluta, 
justamente por isso recusa muda. Assim, deu-se o “grande amor” 
no âmbito mais estreito do “decoro” social reinante. Para minha 
orientação de vida naquela época: formação de uma conduta de 
vida “ensaística”; para ela: insuficiência justificada na dubiedade da 
solução. Por isso (fins de 1908) casamento – mais tarde, revelou-se 
ruim – com colega pintor. Ruptura – motivo importante nesse 
período ensaístico – revela unidade de uma dissolução orientada 
aos pormenores de toda sistemática mecânica com a perspectiva de 
um novo dogmatismo. Isto nos primeiros ensaios só imanente. 
Após o suicídio dela (1911) (casamento infeliz, fracasso na 
tentativa de construir uma nova vida amorosa – não comigo) fim 
do período ensaístico (1911). Diálogo Pobreza de Espírito: tentativa 
de um acerto de contas ético com minha cumplicidade no suicídio. 
Ao fundo: diferenciação das possibilidades de uma atitude ética 
como renovação espiritual do sistema de castas. Aqui o beco sem 
saída é claramente visível. 

III - PERSPECTIVAS NA FILOSOFIA 

Assim – não por acaso – tal fim do período ensaístico. Nele, 
sem dúvida, papel importantíssimo de E. Bloch. Contradição: 
decisivo – mas sem influência concretizável. O encontro em 
Budapeste. Correção do insucesso na primeira conversa. Bom 
relacionamento. Minha experiência: uma filosofia no estilo clássico 
(e não no estilo universitário epigonal atual) comprovada pela 
personalidade de B. e, com isso, aberta também para mim como 
caminho de vida. Ao mesmo tempo, porém: último conteúdo e 
construção sem qualquer efeito influente. Alguns anos após 
encontro confirmado pelo próprio B. [Rastos, p. 246). Aqui já: 
rejeição de qualquer conclusão – antropomórfica – (também do 
problema) na efetividade natural humanizada. Aqui já anunciado 
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programa de História e Consciência de Classe. Sem dúvida não é nem 
de longe o verdadeiro historicismo de M[arx] (“afastamento da 
barreira natural” como princípio de desenvolvimento). Com BI. 
naquela época fil[osofia] da natureza no centro. 

Isto para a consequência natural: com toda fascinação – aqui 
delimitação sempre determinada de ambos os lados. E esta – de 
maneira diferente – sempre ficou. Dúvida, porém, se eu teria 
encontrado o caminho para a filosofia sem (:ele:) o impulso (:ação:) 
de Bloch. (Mas em essência) Com certeza filosofia nascida de seu 
impulso, nenhuma influência direta ou concreta. Estima – 
precisamente filosófica – muito distante. Para caráter, 
personalidade – sem barreira (BI. na época de St[alin], hoje). 
Justamente onde em Adorno: filosofia dos compromissos – em BI. 
o antigo tipo clássico. Primeira impressão: correta. Externamente, 
mostra-se: mudança do ensaio para a estética. (No inverno de 
1911/12 em Florença: primeiro rascunho.) É digno de nota que o 
desenvolvimento muito lento, rico em contradições e – muitas 
vezes – recaídas, suplanta imediatamente em mim a consideração 
lógica e gnosiológica pela ontológica. Variação sobre Kant: 
“Existem obras de arte – como são possíveis?” Em vez da forma 
do juízo, este princípio da ontologia. (Sem dúvida parece-me que – 
mêsmo que primitiva e deformada – esta tendência já é 
fundamento do período ensaístico.) 

Com tais planos, junto com BI. para Heidelberg. É 
característico dessa fase de transição que – sob a influência dele – 
se desenvolveu, do fundamento ontológico do estético, sua crítica 
metafísica (na época, princípio do luciferiano): somente o retorno 
a M[arx], a formação de uma imagem histórica do mundo no 
sentido marxiano permitiu a conservação da tendência correta 
nesse fantasticamente falso [modo de aproximação], o núcleo 
corretamente intencionado (a especificidade concreta do estético 
no ser social). Só após a superação de História e Consciência de Classe 
aparece concretamente a transformação: a própria estética do 
marxismo (oposição a Plekhanov e Mehring). Portanto: 
possibilidade de colocar corretamente o papel histórico do 
marxismo. (Etapa posterior da minha evolução marxista.) 

Na época, ainda muito longe disso. Concepção de então ainda 
meramente ideológica. Sem dúvida, a luta consequente contra os 
resíduos da ideologia feudal (Lenin: via prussiana), justamente 
devido à evolução do desenvolvimento pátrio húngaro, formou o 
ponto de partida, e a literatura russa (principalmente Tolstoi e 
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Dostoievski) aparecia sempre como direção retora. Sobre esta base 
era, porém, impossível chegar a uma concepção filosófica unitária 
fundamentada. Por um lado (existem obras de arte) – como base 
imanência, natureza imanente da arte, que não se pode 
compreender com critérios estranhos; delimitação rígida a) da mera 
existência, mera “vivência” subjetiva – contra subjetivismo 
moderno e naturalismo, naturalismo não estágio preliminar, 
preparação para o realismo artístico – mas oposição; b) rejeição de 
qualquer “metafisicação” da arte – por exemplo, Schopenhauer. 
Kierkegaard: rejeição da arte como princípio de vida em nome de 
uma ética que se constitui gradativamente e de maneira muito 
contraditória. Contra “arte de viver” (já ensaios). Agora o 
“luciférico” de uma tal “posição do mundo” em nome da 
revolução eticizante, que deve conduzir à efetiva “redenção” 
(primeira formulação metafísica do devenir homem do homem). 

Tudo isso com algumas observações em parte corretas (meio 
homogêneo da qualidade na arte – continuação da ideia de L. 
Popper), imanência absoluta, /completude interna de cada obra de 
arte. Enquadramento em contextos superiores (teoria dos 
gêneros), metodologicamente diferente e independente de 
abstrações ideais (generalidade nas ciências). Enquanto o gênero – 
gnosiologicamente – é estável, o exemplar é enquadrado, a 
manifestação na arte (épica, dramática etc.) é uma universalidade, 
cujas determinações têm de ser modificadas em cada realização 
autêntica – sem, com isso, perder sua validade geral (Shakespeare e 
gregos até Lessing). 

Na medida em que são buscadas aqui novas formas de 
generalização, adequadas à matéria, há certa fecundidade – sem 
superar radicalmente o mundo das ideias dos ensaios. Na realidade, 
generalizei princípios totalmente errados (justamente o luciférico). 
O que corresponde aos fatos nele não pode ser desenvolvido nesse 
sistema (infecundidade vital da estética como princípio de vida). 
Acabei, portanto, entrando num beco sem saída teórico. 
Diretamente não havia uma saída. Na melhor das hipóteses, 
portanto, eu teria me tornado um livre-docente “interessante” e 
excêntrico em Heidelberg. 

IV - RUMO À MUDANÇA NO DESTINO 

Mas não continuei com a concepção assim desenvolvida: a 
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sociedade trouxe, com a guerra, problemas radicalmente novos. 
Como logo se mostrará: também estes não escapavam da 
irresolubilidade dos fundamentos. Mas, ao colocar – para a vida – 
questões formuladas de maneira bem diferente, pelo menos foi 
destruída a sistemática normal do ser e, com isso – sem que eu 
próprio tivesse compreendido o significado da mudança –, todo o 
fluxo de compreensão dos problemas foi impelido numa nova 
direção. Esta era, considerada em si, igualmente um beco sem 
saída das contradições teóricas. Mas era constituída de tal forma 
que a situação social cada vez mais grave poderia me impor novas 
tomadas de posição (relação com a ideologia húngara antes da 
guerra). Isto era a guerra. Ela revelou o falso, o inumano naquela 
estática que, na época, ameaçava se solidificar como sistema em 
mim: pois a anti-humanidade como força motriz central da nossa 
vida, para mim inconsciente nas minhas primeiras construções 
iniciais da filosofia, alcançou nelas uma figura de tal forma 
dominante, imperando sobre tudo, que era impossível escapar do 
confronto espiritual. Todas as forças sociais que eu odiava desde a 
minha primeira juventude e me esforçava para destruir 
espiritualmente uniram-se para produzir a primeira guerra 
universal e, ao mesmo tempo, universalmente desprovida de ideias 
e hostil a elas. E não como um determinado momento da vida, 
mas como determinações universais da vida em sua totalidade 
extensiva e intensiva. Não era mais possível existir ao lado dessa 
nova efetividade da vida, como nos tempos das antigas guerras. 
Era universal: a vida foi absorvida por ela, quer se afirmasse ou 
negasse essa absorção. 

Desde o primeiro instante eu estava do lado dos que a 
negavam: uma vida transbordante de desumanidade devia ser 
imposta a todos nós para conservar como central e universalmente 
aprovadas aquelas potências de vida que já antes pareciam 
desprezíveis em sua desumanidade. Minha pátria, a monarquia dos 
Habsburgos, aparecia-me – normalmente – como uma insensatez 
humana destinada à destruição. E agora devia-se empenhar a 
própria vida, participar do homicídio universal, para que esse 
obstáculo ao devenir homem continuasse conservado pela ordem 
rigorosa, insipidamente rigorosa, do império alemão. Devíamos 
nos tornar individualmente assassinos, criminosos, vítimas etc. 
para, desse modo, preservar a existência disso. 

Eu rejeitava tudo isso com veemência, mas esse radicalismo não 
tinha nada em comum com tendências pacifistas. Nunca vi na 
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violência como violência abstrata um mal anti-humano em si. Sem 
Maratona, sem as invasões bárbaras, sem 1789 e 1793, o melhor, o 
que é humano no homem do presente, nunca poderia ter-se 
tornado efetivo. Não a violência em geral, a violência da reação, de 
Guilherme II e similares, a violência como obstáculo ao devenir 
homem deveria, se necessário com violência, ser destruída. E era 
preciso, ao mesmo tempo, ver que a forma ocidental de uma 
democracia capitalista não poderia ser aquela força contrária que 
interessava aqui. Sim: Jaurès contra Guilherme II – isto soa quase 
razoável –, mas também o assassino de Jaurès?! O caso Dreyfuss, 
seu encobrimento etc, foi conduzido com meios mais modernos 
do que aqueles que jamais estiveram à disposição dos 
Hohenzollern ou dos Habsburgos. Mas eles não continuam – 
considerados em si – igualmente condenáveis e anti-humanos? 

Rejeitando, portanto, a guerra, não de modo pacifista ou 
democrático-ocidental, mas, na apreciação do presente da guerra, 
partindo da “época da pecaminosidade consumada” de Fichte, 
permaneci mais fiel à minha opinião defendida até então do que às 
antinomias, muito difundidas na época, da vida, do agir. Guerra 
como a característica negativa central atualmente distintiva do 
existente: conteúdo desse ódio: continuação da atitude juvenil em 
relação à Hungria feudal (influência de Ady). Perspectiva 
modificada só na medida em que agora a “revolução” tolstoiana-
dostoievskiana constitui a perspectiva utópica e, com isso, a 
medida moral. Por isso: recorrer a Fichte não é consequência 
disso. Esta perspectiva, porém, não influenciou: exposição dos 
fenômenos mesmos: ciência do espírito. Ética de esquerda 
juntamente com gnosiologia de direita: característica do marxismo 
alcançado nesse período. 

Teoria do Romance como expressão dessa eclética filosofia da 
história. 

Vida: ficar de fora. Já que, na época, era impossível para mim 
mais do que Teoria do Romance como protesto. Simpatia por Jaurès e 
Liebknecht, sem a menor possibilidade de seguir o caminho deles. 
Heidelberg: ajuda de Jaspers (muito contrária à sua própria 
posição) não deu totalmente certo[?]. Budapeste: não front, censor 
postal; após um ano: libertação – de volta a Heidelberg. 

Na vida privada devido à guerra: confusão semelhante. J. 
Grabenko verão de 1913 (amiga de Balázs. Amor + amizade. 
Ambos, base de um bom – sempre revogável – [relacionamento]). 
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Vida livre de literato: base correspondente. Situação em 
Heidelberg: casamento necessário. Guerra. J. Gr.: russa, único 
refúgio: cidadania húngara. Base material: um ano. Previsível (J. 
considerava isso* àté mesmo nessa forma uma possibilidade atual): 
seu romance com um músico. Morar a três: pôs a lealdade da 
ligação à prova. Separação íntima num relacionamento 
matrimonial. Solução acertada: divórcio amigável somente depois 
da guerra. 

Em todos os caminhos e meios amigáveis dessa convivência 
durante a guerra: ao mesmo tempo, dissolução daquela construção 
modernista com cujo auxílio nos esforçávamos para estabelecer 
nossa vida ao mesmo tempo de modo humanamente verdadeiro e 
“moderno”. Quando Ljena me visitou durante a ditadura, após sua 
separação do músico, havia entre nós, é bem verdade, uma 
amizade compreensiva, que, porém, não tocava de maneira 
nenhuma os próprios problemas centrais de vida. Estima e 
simpatia, sem solidariedade que alcançasse o centro da vida. 
Sempre apreciei sua inteligência aguda e penetrante, sua capacidade 
de, com um olhar, captar a essência de uma pessoa. (B. Kun-
Vautrin etc.) Mas centro da vida: situado em outro lugar. 

Oposição à guerra: centro do interesse da estética à ética 
(conferência em Budapeste, primavera 1917). Círculo em 
Budapeste (Heidelberg desde Bloch quase totalmente, isolado. 
Nestas questões, mesmo com M[ax] W[eber], nenhuma 
concordância possível). Círculo em Budapeste ideologicamente 
também muito variado: base generalíssima: velha oposição (Ady, 
atitude em relação à guerra: muito convergente). Predomínio da 
moral: B.B. [Bela Balázs] e guerra: por motivos éticos 
(solidariedade com vítimas): mesmo no front. (Ao fundo, adaptação 
– rejeitada; reconciliação com a monarquia dos Habsburgos.) Mas 
tais diferenças não obstáculo. Sociedade particular. Mais tarde, 
surge como Escola Livre de Ciências do Espírito. (De acordo com 
o XX Század. Importância superestimada – devido ao papel que – 
muito mais tarde – Mannheim e, mais tarde ainda, Hauser 
[desempenharam] na emigração.) 

Em casa: ano 17/18 decisivo: relação com a Revolução Russa. 
Caminho próprio: fascinação contraditória, com recaídas: 1918 PC. 

Vida: conferência em 1918 (ética: Gertrud), nosso 
conhecimento anterior (narrativa de Ljena sobre encontro). 17/18: 
começo da nova ligação: confuso, mas sentimento de, finalmente – 
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pela primeira vez na minha vida: amor: complemento, sólida base 
de vida (controle de pensamento) – não confronto. Objeto 
imediato de conversação: secundário. Conteúdo sempre: se isto 
que penso e sinto é efetivo, ou seja, expressa a minha efetiva 
individualidade (subjetivamente: autêntica, objetivamente: 
genérica). Este controle, que no começo muitas vezes se 
manifestava apenas por gestos e tons de voz espontâneos, 
transformou-se lentamente numa nova forma de vida: duplo 
controle permanente da autenticidade. 

Não sei se sem o auxílio desse controle a transformação interior 
do meu pensamento (1917-19) se teria efetivado. Não só porque 
agora – pela primeira vez na vida – a decisão ideológica – mudança 
de todo o modo de vida, mas, ao mesmo tempo, como visão de 
mundo alternativas de uma outra espécie. Principalmente ética 
(conduta de vida) não mais abster-se de tudo que a própria ética 
condena como pecaminoso, mas equilíbrio dinâmico da práxis, na 
qual o pecaminoso (no pormenor) às vezes pode se tornar 
componente inevitável da ação correta, às vezes limitação ética 
(reconhecida como universalmente válida), obstáculo à ação 
correta. Oposição: não simplesmente: princípios (éticos) gerais 
versus exigências práticas da ação concreta. Este, na verdade, fundo 
geral, mas não estritamente legal. Na posterior decadência (até a 
burocratização) motivo frequente: solidificação de um – excepcio-
nalmente – modo de agir permitido como norma geral da ação. 
(Com muita frequência em péssimos burocratas mecanizados tais 
solidificações como fundo da decadência humana. E, por outro 
lado, a singularidade da escolha em situação de crise pode se tornar 
base de uma decadência cínica.) 

Naturalmente em 1918/19 tudo isto visível só como horizonte 
– que aparecia à distância – e para o homem que se transformava 
nisso não vivenciável concretamente como dilema dos 
fundamentos e perspectivas. (Apesar de, por trás das decisões 
entre alternativas concretas, às vezes visível no horizonte.) 
Portanto: justamente porque decisão imediatamente graves 
consequências sociais, ponderação, diferenciação da resolução 
individual, dos modos de comportamento individual-prático-
teóricos que se seguem maiores, mais matizados do que na decisão 
anterior a essa crise. Os momentos sociais naturalmente: claros, 
fortes. Mas transposição em modificação da vida individual através 
de tais determinações.  

Mas mesmo estas: ação recíproca imediata com individualidade. 
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Para mim: cultura. Continuação da linha de Ady (significado da 
solução falsa na questão camponesa – mais tarde, reconhecida em 
Viena. Importante nisso: não conhecimento verdadeiro de 
Lenin/toda questão da emigração. Significado da estada em 
Viena/. Por outro lado, cultura: de L + atos + continuação 
correspondente da linha de Ady; suficiente). 

Importância de G. nessa transição: primeira vez na vida. 
Diferente de antes (Irma, Ljena): minha linha sempre fixa/ 
relacionamento – amor também – dentro dessa linha de evolução. 
Agora, em cada decisão forte participação de G.: justamente nas 
determinações humano-pessoais. Reação dela muitas vezes 
decisiva. Portanto: não que sem ela eu não teria trilhado o caminho 
para o comunismo. Isto era, como antes, dado pelo meu 
desenvolvimento, mas justamente aqui nuanças pessoais do 
respectivo “como” muito complicadas e de importantíssimas 
consequências teriam, sem ela, com certeza se desenvolvido de 
modo muito diferente. E, com isso, muita coisa das mais essenciais 
na minha vida. 

E muito antes que se formasse entre nós uma comunidade 
espiritual, essa necessidade irresistível de harmonia, essa aprovação 
por parte dela era uma questão central para o nosso 
relacionamento. Desde que encontrei G., ser aprovado por ela se 
tornou o problema central da minha vida pessoal. E como também 
em questões espirituais – sem mencionar as éticas – ela tivesse um 
rigor instintivo, que às vezes encontramos nas mulheres de G. 
Keller, nessa época havia às vezes entre nós momentos de 
estranhamento. Meu relacionamento com ela se diferenciava, 
entretanto, dos anteriores na medida em que esses momentos me 
eram insuportáveis. (Antes, as diferenças, até mesmo em 
importantes questões humanas, faziam parte do atrativo do 
relacionamento: éramos pessoas diferentes, cuja diferença fazia 
parte da atração mútua.) Também com G. não penso em 
tendências de identificação. Tal coisa não existe e, sem os 
momentos de divergência dos fatos, não pode ser realizada. 
Tratava-se antes de os meus esforços espirituais e práticos me 
confrontarem fecundamente (não apenas correto objetiva e 
praticamente, mas, ao mesmo tempo, favorável ao meu 
desenvolvimento humano) com os acontecimentos atuais do 
mundo. Aqui a nova situação se tornou uma novidade qualitativa: 
a escolha entre dois sistemas de mundo. Ninguém – com exceção 
de Lenin (num sentido determinado) – reconheceu que ambos os 
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processos – do ponto de vista histórico-mundial – são idênticos, 
ou seja, que o nascimento social do novo homem é uma síntese 
fática de todos os esforços isolados confrontando-se de modo 
honestamente revolucionário com a nova efetividade. Apesar de 
terem participado da revolução na Hungria muitos que tomaram 
parte na Revolução Russa até mesmo relativamente (localmente) 
como dirigentes, foi em vão meu esforço de conseguir algo como 
uma imagem dele. Todos admiravam o “infalível” líder político, 
mas mesmo B. K[un) disse-me numa conversa particular, a sós: ele 
achava – apesar de tudo – que Bukharin fosse o verdadeiro teórico 
da revolução. Somente em Viena tive a possibilidade de conhecer 
realmente L., de interpretar com crescente clareza o significado de 
sua fisionomia espiritual-prático-moral para mim. 

Sob tais circunstâncias em Budapeste, em decisões vitais (unir-
me aos comunistas ou manter uma posição “socialista de 
esquerda”) foi [a atitude de G.] – com toda a sua passividade 
reservada, segundo a qual não se confrontou com essas questões – 
em última análise determinante. É verdade que nas nossas 
conversas de então nunca houve (justamente devido à modéstia de 
nossa vida burguesa-retirada) em relação ao teórico culto uma 
discussão teórica apaixonada e veemente. Quando, entretanto, ela 
me dizia com passividade (de desaprovação), evasivamente, algo 
como: o senhor entende melhor disso, eu quase não me ocupei 
disso, e se comportava realmente de maneira passiva em relação às 
minhas locuções isoladas, então a recusa humana era perceptível 
com tal clareza, que eu sempre me sentia forçado a passar para 
novos confrontos interiores. Lá onde se manifestava um consenso 
seu silencioso e reservado, recebi sempre impulsos fortes para 
prosseguir. (Que esses efeitos no primeiro estágio: decisão de ligar-
se ao comunismo, eram extensivamente mais fortes do que mais 
tarde, resulta principalmente da espécie dos diferentes dilemas. 
Que aí eu encontrasse uma união moral-espiritual com meus 
velhos ataques ideológicos contra os resquícios do feudalismo 
húngaro, que, por isso, encontrei possibilidades de boa cooperação 
com essas tendências democráticas, sem aproximar-me do – já 
naquela época odiado e desprezado – “liberalismo”, foi – mesmo 
que igualmente nunca expresso com clareza – um componente 
importante de nossa crescente harmonia.) 

A evolução para o comunismo é a maior viragem, o maior 
resultado evolutivo na minha vida. Onde até então, no melhor dos 
casos – como nas artes plásticas –, era possível uma frouxa 
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cooperação ideológica surgiu uma aliança, na qual a preparação 
prática para a ditadura do prolet[ariado], a execução das exigências 
impostas pelas reformas democráticas formou a base da realização 
cultural na dit[adura] do proletariado]. Campo extenso: 
principalmente com movimento pedagógico de reforma. Varrer 
todos os resquícios do feudalismo: premissa óbvia das reformas. 
Com isso, não só as grandes massas participaram, determinaram as 
concretas formas de transição. Com isso assegurado a) grande 
participação das massas, b) união com o passado revolucionário, 
socialismo proveniente dele: não estranho, não “importado”, c) 
seu caráter histórico, d) antiburocrático: em nome do 
desenvolvimento, nenhuma arte “oficial” (grupo de Kassák). 

Esta tomada de posição estranha: a) comunistas médios, b) 
social-democratas. Passava por comunista radical – nada tendo a 
ver com seu dogmatismo. Por isso, reformas culturais pouco 
defendidas, impuseram-se de modo não oficial. (Os comissários do 
povo social-democratas indiferentes à obra de reforma). Para mim, 
justamente aqui: relação com antigos esforços radicais de massa. 
Concentrado na cultura. Não reconheci os erros. Questão agrária: 
mesmo onde, no exército, tive muito a ver com isso (brevemente 
sobre comissariado do exército), importância central só entendida 
em Viena. 

V – ANOS DE APRENDIZADO DA CONDUTA DE VIDA 
E DO PENSAMENTO 

Após queda: Korvin e eu (suposição a respeito de Kun), 
ilegalidade, fuga para Viena. Confrontos com ensinamentos de 
Lenin. Para mim: verdadeiro estudo de Marx. Filosofia de M.: na 
recusa de qualquer revisionismo (Kant etc): Hegel. Esta orientação: 
fundamento filosófico unitário do m[arxism]o (nenhuma 
“complementação” necessária). Revolução como momento 
essencial do m[arxismo]. Disso, na época: ultraesquerda: 
radicalismo, continuação das jornadas de novembro. Interrupção 
do movimento rev[olucionário] não reconhecido interiormente, 
esperança de manter vivo com “ações”. Ao mesmo tempo, 
suspeita em relação ao dogmatismo do Comintern (Zinoviev - 
Kun entendido como o seu aluno e partidário). Revista: 
Comunismo (crítica de Lenin aceita). 

A crise húngara. Relacionamento com Landler. Importância 
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teórica das “pequenas” causas [?]/ da cisão do partido. Atenção de 
“grandes” questões (eventualmente existência só reivindicada) para 
questões reais do movimento – aqui: efeito revolucionado. Política 
educa para o comportamento (importância da realidade) – vida 
teórica dupla: exemplo da ação de março (1921) versus política 
húngara. Sua crescente importância. Partido Operário Socialista 
Húngaro – república – ditadura democrática. (Ambos ainda 
entrelaçados em História e Consciência de Classe). 

Primavera de 1920, Gertrud em Viena. Vive com a irmã em 
Hütteldorf com as crianças, eu provisoriamente em Viena. Juntos 
só nos dias livres; só mais tarde: eu também em Hütteldorf. Com 
isso, sua forma de vida (família, 3 crianças) se torna dominante 
também para mim. Participação na educação (com ela): confronto 
diário com determinada efetividade humana. Achava esse tipo de 
vida impossível para mim – agora G. a) nenhum estorvo na 
concentração do trabalho, não “ser absorvido” nos assuntos 
cotidianos. Isolamento, b) refeições comuns como conversas com 
as crianças. Tomar conhecimento de seus problemas, tentativa de 
lhes dar respostas (ética, muita coisa sob nova luz). G. unidade de 
tolerância e intolerância; considerável tolerância humana com ódio 
a tudo que é baixo. Nova atitude: contra ética do tipo Kant; agora 
não menos severo nas alternativas, mas superação das tendências 
nelas contidas para uma desumanidade fundamentada 
abstratamente: com isso, para mim novo relacionamento imediato 
com problemas da infância (discussão bem livre). 

Isso naturalmente, só pequena parte, só premissa para harmonia 
com G. Seu intenso desenvolvimento em Viena, “adaptação” aos 
camaradas de luta (Gábor, Lengyel), leitura de M., nunca iniciante, 
imediatamente centro da economia. Incrivelmente logo: 
acumulação (Luxemburgo – Bauer – Bukharin). Já, desse modo: 
intimidade com as questões teóricas, mais importantes. Apesar de 
ela manter a sua posição peculiar na mudança – falha na tentativa 
de sintetizar normalmente a economia, permanece o caráter da 
“aventura” individual (a) não Instituto Varga para adquirir e 
ultrapassar a rotina, b) mesmo no âmbito dos apontamentos [?] 
permanece individualidade). Eu, muitas vezes: trabalho mal-feito, 
diletante – na verdade: apropriação viva / essencial para a vida das 
relações mais importantes – sem necessidade de sistematização 
universalmente comunicável, ordenada científica e 
metodologicamente (relacionamento com Ferkó. Renúncia indolor 
à própria produção: realização no filho). 
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Economia se tornou, assim, portadora da ampliação social de 
seu juízo do mundo, sem nunca ser subjetivada e, ao mesmo 
tempo, sem universalizar a individualidade dos juízos singulares. O 
controle que a sua existência e pensamento exerceram sobre mim 
– assim cada vez mais intensivo. Apesar de ela ter razão em 
algumas discussões práticas importantes, justamente devido ao seu 
excelente senso para economia – não o essencial (mas apenas uma 
amizade estimulante). Efetividade: quanto mais meu pensamento, 
muitas vezes inconscientemente, se ontologizava, mais importante 
se tornava a autenticidade do ponto de partida e da orientação 
(mímese nunca fotográfica): é alguma coisa efetivamente existente, 
envolve a autenticidade do impulso subjetivo (através da inverdade 
– ser nunca encontrado). Assim, acentuar: primeira manifestação 
muitas vezes numa forma ainda quase não-linguística. Aqui: peso 
da autenticidade. Mas também isto humano-vivente: repúdio não 
necessariamente sinal de negatividade absoluta, mas, muitas vezes, 
introdução de nuanças erradas (não autênticas) na primeira 
compreensão. Correção – novamente com a ajuda dela – possível. 
Além disso: mesmo interesse (mesma crítica) na exposição total 
(esta última formou-se gradativamente, é na estética maior e mais 
importante do que em H.C.C.). Importante para o todo: método e 
conteúdo da luta húngara de facções. Landler: o outro feliz acaso 
nessa transição. Personalidade. Efeito político em mim. 
Novamente: relação viva entre singularidade e universalidade. 
Realidade como princípio (palavra de ordem da república segundo 
Landler). / Ambos juntos: na fil[osofia]: impulso para totalidade: 
uma universalidade que – historicamente (portanto: na efetividade) 
– traz, ao mesmo tempo, traços da singularidade. 

Com isso, ponto onde teoria, política e história se mostram 
como fenômenos do mesmo ser movido. Teoria e história: 
tendência geral, o que a maioria dos homens (ou camada 
determinante) fará (direção do fazer). – Política – sobre tal base – 
como direção, intensidade etc. desse fazer previsível, quantitativa e 
qualitativamente, pode ser influenciável. Em todos os casos de 
processos constatados post festum deduções sobre o futuro. Estas 
não podem ser puramente científicas; só se as forças dominantes 
fossem, no conhecimento post Jestum, extrapoláveis às deduções 
do futuro. Isto é – 100% – em princípio impossível: transformação 
histórica – sempre concomitante (mesmo que concretamente, 
muitas vezes, quase imperceptível) mudanças de estrutura 
(transformação do homem como fundamento) e, com isso, 
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também transformação de conteúdo. Deduções de 
desenvolvimentos constatados post festum (que, por isso, não 
precisam de modo algum ser reconhecidos necessariamente em sua 
causalidade verdadeira) contêm sempre também transformações 
do conteúdo do desenvolvimento; na relação com a tendência 
geral – desvios individuais. Importante: proporção. 

Assim, justeza na teoria, história e política nasce da atitude 
individual – mas, ultrapassa-a em direção ao ser. (Repúdio da não 
autenticidade, mas autenticidade não é garantia de justeza). Assim, 
nova orientação em relação à efetividade: superação gradual de 
velhas posições (ainda de orientação gnosiológica). Nessa mudança 
de orientação na atitude espiritual: desenvolvimento dos anos 20. 
Decisivo: vida com G. – experiência: política húngara. Isto em luta 
com tendências gerais (abstrativas) sectárias: H. C.C. ainda 
confunde. Mas importante: radicalismo (ultraesquerda) 
continuação da / linha marxista: problemas (da sociedade atual) 
levantados não podem ser solucionados nesta. Lenin: isto foi 
evidente em 1914. Diminuição da aguda tensão revolucionária não 
é prova de que esta base não funcione mais. Este fundamento 
teórico para oposição à política de Zinoviev no Comintern. (Volta 
à política meramente burguesa – só revolucionária na teoria: base 
da minha oposição). 

VI – AS PRIMEIRAS RUPTURAS 

Ponto de partida prático: república ou república dos conselhos 
como perspectiva húngara. A primeira: verdadeiro dilema: pressão 
contra princípios básicos do período de Horthy surgem 
praticamente e como princípio. A segunda pode ser perspectiva 
geral, reconhece-se, mas sem obrigação intrínseca para agir. 
Oposição à burocratização: tais perspectivas, das quais podem ser 
“deduzidas” quaisquer modos de agir, perderam sua autenticidade 
– tanto subjetiva, quanto objetiva. Isto – negativo – H. C.C.: a 
negação do tipo de ser “dialética da natureza” (ao mesmo tempo, 
modelo para compreender a ação da economia): H. C.C. tentativa 
de liberar as necessidades do mundo para um agir autêntico. Na 
medida em que isso acarretou uma mudança radical no compor-
tamento político, as “Teses de Blum” significam a consumação dessa 
tendência. Escritas para o II Congresso do PC húngaro, a sua 
essência é que, numa crise tão profunda do sistema de Horthy, 
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abrem-se perspectivas revolucionárias, seu conteúdo social não 
seria a ditadura do proletariado, mas o que Lenin [chamou] em 
1905 de “ditadura democrática dos operários e camponeses”. 
(Atenção: por exemplo, VI Congresso da Internacional Comunista, 
outras análises) – escândalo. Período das consequências (minha 
aniquilação política; Manuilsky em Berlim. Dissolução da facção de 
Landler. Révai sobre as Teses). Efeito duplo: politicamente: derrota 
aniquiladora. Risco de expulsão da Internacional Comunista. 
Destino de Korsch. Impotência na época da crise do fascismo. Por 
outro lado: impulso para maior desenvolvimento e maior eficácia 
da teoria. Esta duplicidade: desistir da primeira [ação política], 
desenvolver a segunda [ação ideológica]. Motivo da reação/ao 
período das consequências; sem dúvida na época: intenção e 
possibilidade de Kun me destruir (fazer-me calar). Todo o resto só 
para evitar tal coisa (localização) sem clareza: quanto conteúdo de 
verdade as esperanças (perspectiva teórica) contêm de fato. 

Princípio: período das consequências pode ser biologicamente 
necessário (por exemplo, câncer hoje). Socialmente: tendência com 
altíssimas probabilidades negativas. Só questão: estas não são – 
dentro de determinados limites – influenciáveis (Lenin III 
Congresso: nenhuma situação sem saída). Neste caso: ótimo 
objetivo: a questão continua interna ao partido húngaro. 
(Objetivamente: justamente aqui máximo da falta de perspectiva 
prática). Se eu, portanto, queria salvar a minha futura (muito 
modificada, não mais imediatamente política, mas essencialmente 
ideológica) atividade, então caminho: tentativa de limitar a crítica 
inevitável ao âmbito do partido húngaro; não como orientação 
surgida na Hungria com pretensões teóricas gerais. Por isso: 
capitulação incondicional à linha húngara (de um modo ou de 
outro praticamente sem qualquer perspectiva): então Kun sem 
interesse de forçar a coisa no Comintern – tanto mais: novas 
questões (questões de poder). Para mim: desaparecer do 
movimento húngaro: esquecimento lá torna supérfluo continuar, 
ampliar etc. a crítica. Aliviando circunstâncias. Assim, a crítica às 
Teses de Blum desapareceu gradualmente. Quando a queda de Kun 
em 1935 (VII Congresso) tornou novamente possível a 
cooperação com a Hungria, há muito já eram coisa do passado. 

Positivo: repensar, a fundo, H.C.C. Resultado: importante não o 
antimaterialismo, mas ter levado até o fim historicismo em Marx, 
daí em última análise universalidade do m[arxismo] como filosofia: 
debate fillosóflco] (anti-Deborin). Contra “ortodoxia” de 
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Plekhanov e Mehring: ambas igualmente revisionistas: m[arxismo] 
– por exemplo, na estética – “completar” com filosofia burguesa. 

Aqui pacto com Lifchitz. Debate sobre Sickingen (ele juventude 
de Marx): estética parte orgânica da teoria de Marx, resultante 
exclusivamente de suas teses sobre a realidade. Portanto: 
universalismo da teoria marxiana (anos 30: Literaturnyj Kritik 
importante tendência da teoria literária; anti-Rapp, 
antimodernismo etc.). Comigo, além disso: tendência à ontologia 
geral (unitária em última análise, mas muito diferenciada) como 
real base fil[osófica] do m[arxismo]. 

Portanto: justamente através da unidade filosófica da teoria 
marxiana caminho para sua universalidade. Com isso, em novos 
contextos: velha tendência: criada orientação para a ontologia. 
Antiga posição gnosiológica do problema “existem... como 
possíveis”, pensada até o fim: “existem... surgiram por meio de que 
necessidade histórica?” Qual era e é a real função no 
desdobramento histórico do ser social? 

Só a partir daqui: oposição entre gnosiologia e ontologia – 
exclusão de qualquer colocação idealista. Se para M. ideologia ≠ 

falsa consciência (mais exatamente: indagada gnosiologicamente), 
mas responder a problemas propostos para o ser pela economia – 
tudo se passa como forma de desenvolvimento do ser. Realizável 
só [com] (Ideologia Alemã) base universal: história21. A chamada 
dialética da natureza não mais (negada em H.C.C.) paralelo a 
dialética na sociedade, mas sua pré-história. 

Programa em seu surgimento ainda não pensado com clareza. 
Provisoriamente – limitado à estética – só tentativa de provar que a 
teoria marxiana do desenvolvimento social ao mesmo tempo teoria 
do surgimento, desdobramento, operar!?!, essência do estético; é 
assim – ontologiacamente – presente; pode (se entendida) ser 
correspondentemente desenvolvida, mas nunca manipulada. Ao 
mesmo tempo, contra “modernismo” e manipulação stalinista. 

 VII – ALARGAMENTO DO CAMPO DE CONFLITO 

Imediatamente: gênese social em primeiro plano como 
tendências de explicação de essência e valor (importância da 

                                                 
21 Realizável apenas se (IA) história como fundamento geral (no original 
húngaro: nota do tradutor alemão). 
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mímese neste contexto; posição teleológica como seu pressuposto 
sentido da parcialidade na mimese [cotidiano]). 

Na transição para outras áreas (início: O Jovem Hegel) a questão 
ainda “cientificamente” limitada no aspecto formal: mostrar que as 
reações intelectuais mais sutis da filosofia ao mundo – em última 
análise – provêm da generalização adequada das reações vitais 
primárias (ao círculo econômico dos objetos). Por isso já em H.: 
exigência como método geral da gênese na história do pensamento 
(gênese, aqui, mais que mero surgimento, como primeira 
consciência) em primeiro plano. A Destruição da Razão é novamente 
a história social de um típico tornar-se perverso do pensamento. 
Daqui: prosseguir em direção à universalidade da história. 
Conhecimento da essência e conhecimento histórico: convergência 
a mais profunda (generidade histórica). Arte como generidade (a 
reprodução permanente do trágico na história das ideologias): 
consciência-de-si da historicidade universal. Com isso, já naquela 
época: oposição universal à ideologia staliniana, não restrita à 
estética. (É verdade que a maioria – assim Hegel – impossível 
publicar na época.) 

Digno de nota: esse isolamento (Literaturnyj Kritik acaba; 
Internationale Literatur muitas vezes muito problemática) após o VII 
Congresso do Comintern: possibilidades húngaras: tendências da 
frente popular também na literatura de Moscou – tendências para a 
avaliação correta de orientações espirituais dentro do regime de 
Horthy e na defesa ideológica contra fascismo. Possibilidade de 
forma marxista da renovação de antigas tendências democráticas 
(Ady), crítica do confronto entre tendências “urbanas” 
(democrático-burguesas) e “populistas” (democrático-
camponesas); continuação da oposição a resquícios feudais 
apropriada para ver não-identidade da democracia e da democracia 
meramente burguesa como diferenças reais de força entre [...] 
ampliação do campo de atividade: ampliação dos conflitos ocorre 
quase que imperceptivelmente, ainda de modo algum como 
mudança direta e consciente contra o sistema stalinista, apesar de a 
estreiteza e rigidez burocrática dele evidenciar-se cada vez mais 
claramente nos debates (ensaio: “Tribuno do povo ou burocrata”) 
– Início: diferenciação de Lenin contra unidade mecânica de Stalin. 
Do mesmo modo: emergência no primeiro plano com intensidade 
cada vez maior da Vitória do realismo de Engels – contra 
regulamentação da ideologia a partir de “cima”. Não existe 
precisamente – na arte, para a arte – uma tal possibilidade de 
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manipulação absoluta: não o propósito, a intenção dos escritores 
(que podem ser regulados) é o dado determinante, mas a 
configuração, que permanece sujeita à “Vitória do realismo”. A 
ideologia pode, portanto – em geral indiretamente – influenciar os 
modos de orientação. 

Este motivo: estudo da gênese, mímese – por conseguinte: o 
quê? como? (Por meio] da gênese da mímese a “vitória do 
realismo” perde qualquer nuança irracionalista: nela irrompe 
justamente a verdade da história. Questão da gênese: sobre 
literatura: ideologia geral: Hegel e a Revolução Francesa (mais 
concretamente: e economia capitalista). Verdadeira teoria da 
ideologia: ideologia (determinação marxiana): culminância da ação 
(contrária) da economia na vida, modo de agir, consciência dos 
homens: processo histórico unitário: verdade do fazer: unificação 
interior do desenvolvimento individual e histórico do homem. 
Importância do período de Goethe e Hegel. Balzac já: só prelúdio 
da filosofia marxiana. Evolução posterior – até: Destruição da Razão. 

Contrastes mais acentuados: obras fil[osóficas] não mais 
publicadas. (Nesse meio tempo, também literatura. Fim da 
Literaturnyj Kritik.) 

Período do grande extermínio de quadros. Atitude (paralelo: 
Bloch). Sorte em tempo de catástrofes (a) Bukharin-Radek 1930; 
(b) movimento húngaro, (g) casa. Sorte também na situação em 
1941. 

Desigualdade interna dessa época: período dos grandes 
processos – ao mesmo tempo, VII Congresso do Comintern: 
frente popular. Grandes contrastes um ao lado do outro (para não 
dizer entrelaçados). Objetivamente: início do desenlace do período 
de crise. 

Possibilidades. No plano húngaro (VII Congresso) análise do 
movimento democrático. (Para democracia popular – crítica do 
liberalismo.) Crítica às Teses de Blum desapareceu. 

Pessoalmente: não sem dificuldade (duas prisões). Apesar disso: 
relacionamento humano: muito harmonioso com G., não “embele-
zamento”, nada de “otimismo”. Mas sensação: não só 
aproximação do (na verdade pretendido) caminho certo: 
m[arxismo] como ontologia histórica, mas ao mesmo tempo: 
perspectivas – ideologicamente – de poder efetivar algo dessa 
tendência. 



 

211 

 

VIII – TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO NA PÁTRIA 

Regresso à pátria com esperanças. Seu fundamento (muito 
temporário): tática de Rákosi e Gerö. Isso possibilitado pela bem 
sucedida propaganda de princípios da transição democrática, 
durante vários anos. (De sua indiferença ideológica – liberdade 
para mim.) Boas consequências para adaptação à vida: regresso à 
pátria no sentido próprio (apesar de – motivos objetivos – poucos 
velhos amigos e camaradas; Gertrud: sim, com pouca, superficial 
colaboração solidária). 

Apesar disso, regresso à pátria. De novo: G. Também comigo. 
Muito importante: contatos e conversas. Os primeiros alunos. Um 
encontrar-se nas relações pedagógicas (influência de G.). Caráter 
de seminário: opiniões oficiais (à época não decisivas). Assim, 
gradativamente: juventude que promete. Nível cada vez mais alto – 
sua base vital: G., aula (seminário). Possibilidade de uma – com 
certeza muito modificada, mas fundamentada em princípios 
básicos: adesão a tendências da juventude (marxismo: mudança 
qualitativa, mas não ruptura no desenvolvimento, como com 
muitos). Para muitos intelectuais meu marxismo (subjetivamente) 
autêntico, não simplesmente aprendido ou aceito. Por isso, 
possibilidade de diálogos fecundos. Bom relaciona-mento com os 
mais importantes: Déry e Illyés. 

Tolerar (silêncio): só contato político-social importante (ou seja, 
acordo com o Partido Comunista). Participações isoladas etc, aqui: 
posição em relação aos problemas literários: tolerar. Aqui possíveis 
até mesmo discussões – com o cuidado necessário. 

Apesar de, na vida política (por exemplo, questão agrária, distri-
buição de terras), eu já poder perceber tendências 
antidemocráticas, acreditava na solidariedade da política cultural 
que me era – taticamente – permitida. Mesmo o real momento de 
transição (unificação dos partidos operários) não foi para mim, na 
época, uma verdadeira advertência (aviso de Révai sobre o ensaio 
de Rudas). Início do caso Rajk: clara viragem ao período dos 
processos de Stalin (por que pior ainda?). Discussão determinada 
por estas circunstâncias: empenho: poder se retirar sem se tornar 
vítima do período Rajk. (Erro. Compreensível.) Retirada. Continuo 
apenas ideólogo – mas, de agora em diante, só pessoalmente, não 
como função. Nenhum tipo de encargo social. Academia: 
colaboração com Fogarasi; ele como mediador. Com isso, 
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liberdade total para a minha pessoa: possível até mesmo recusa de 
correntes oficiais. 

IX – “SOMENTE IDEÓLOGO” 

Duplo desenvolvimento (unidade: G.) a) oposição cada vez 
mais decidida ao sistema de Rákosi, compreensão cada vez mais 
clara (em relação com) antigas tendências a uma Hungria 
democrática, b) Com isso/Assim: igualmente, como até agora, 
contra Rákosi, mas também contra todos que buscam a renovação 
com a introdução de uma democracia burguesa. Por isso, posição 
independente (isolada mesmo) em relação à oposição da época. 
Esperava pouco de Imre Nagy. Durante seu breve primeiro 
mandato – absolutamente nenhuma ligação com ele (ausência de 
programa). Isto também após o XX Congresso. – Já primeira 
aparição: essencialmente: não “culto à personalidade” (cujos 
princípios, como se tornou evidente mais tarde, podem continuar 
igualmente eficazes em conjunto). Importante: ruptura com 
política interna e externa conduzida de modo (autocrático-) tático. 
Princípios do m[arxismo): reorganização democrática da produção 
(relação interna de produção de maior qualidade e 
democratização). Cap[italismo] eficaz em determinadas tendências 
de mercado, em que é impossível manipular centralmente toda a 
produção. Mas seria ilusão: que tais momentos de mercado 
poderiam levar a produção socialista ao caminho certo e 
democrático. 

Assim, situação clara: contra Rákosi, contra ilusões tanto de 
uma “reforma” particular e imanente de seu regime quanto contra 
tendências reformistas liberal-burguesas (também difundidas no 
círculo mais próximo de Imre Nagy. Mudanças nesse sentido 
também entre rakosistas ortodoxos). Nagy: sem programa. Assim, 
posição: puramente ideológica. Estas exigências do XX Congresso 
como postulado para a opinião pública, para que nasça a 
disposição de o realizar também politicamente. 

Mantive esta posição em todo o período Nagy. Nenhuma 
aproximação, só nos últimos dias de novembro: mas nele (em sua 
popularidade) presume-se a força para manter o movimento 
espontâneo (muito heterogêneo) no âmbito socialista. Por isso, por 
exemplo, aceitei ser membro, até mesmo o ministério – para, nele, 
poder ajudar. Tentativa de reorganizar o partido (Donáth Szantó). 
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Dominado pelos acontecimentos. Questão da culpa (sem 
perspectiva de programa). Por isso, no fim, grande concessão: 
Pacto de Varsóvia. 

Embaixada da Iugoslávia: erro brutal. Período das 
consequências; manter o ponto de vista revela-se uma saída. 
Regresso à pátria (relação com o partido) presa dos sectários. 
Manter linha. Em publicações no exterior (não é possível na 
Hungria): continuação e concretização da crítica a Stalin. Primeiro, 
atitude positiva em relação à reforma econômica: mudança da 
situação. (Positivo = possibilidade de democracia e retorno ao 
m[arxismo]). Com isso – apesar de admissão no partido (detalhes) 
– possibilidade: com apoio geral de tendências (conduzidas de 
modo inconsequente): polêmica contra continuidade. Manter isso 
– expressão diversa. (Hoje optativo ao invés de indicativo). 
Tendência à democratização, que já vai se manifestando 
relativamente, como aprovação da tendência (como tendência, 
com todos os obstáculos e impedimentos) como base: não 
oposição, mas reforma. Mas reforma (com) esta função: questões 
básicas da / democracia: solução efetiva. Exemplo sempre 
repetido: sindicatos, Lenin contra Trotsky. (Indiferença ou greve 
selvagem. Polônia como perigo simbólico para todas as 
democracias populares). Com isso, problema em toda parte: 
transcição para verdadeira democracia socialista] (democracia da 
vida cotidiana) ou crise permanente. Hoje não decidido (decisivo: 
União Soviética). Isto perspectiva de futuro do mundo – 
justamente porque no capitíalismo]: sinais iniciais de crise. (A 
prioridade stalinista da tática: confunde problemas autênticos, 
distância da solução: Arábia, Israel). 

Os dois grandes sistemas: crise, importância do marxismo 
autêntico como única saída. Por isso: nos países soc[ialistas]: 
ideologia marxista como crítica do existente, como estímulo às 
reformas que se tornam cada vez mais necessárias. 

Subjetivamente: tentativas de formular os princípios da 
ontologia marxiana: para isso, disposição principal (autobiografia, 
complemento subjetivo, ilustração, fundamento etc). Na verdade: 
pressupostos humano-individuais para uma compreensão correta 
dos problemas ontológicos. Por isso: convergência: generidade do 
homem como solução do grande problema da época 
(individualidade como consequência da relação social cada vez 
mais pura do singular com a sociedade. Imanência aparente; 
efetivamente: generidade). Autobiografia tendências subjetivas (em 
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desenvolvimento) para a efetivação prática da própria generidade 
(= desdobramento efetivo da individualidade). 

Aqui, verdade mais profunda do marxismo: tornar-se homem 
do homem como conteúdo do processo histórico, que se efetiva – 
de modo muito variado – em cada vida humana singular. Assim, 
cada homem – não importa com que grau de consciência – é um 
fator ativo no processo total, cujo produto ele é ao mesmo tempo: 
aproximação da generidade na vida individual é a real convergência 
de ambos os caminhos evolutivos reais inseparáveis. Direção e 
resultado: direção (papel da decisão individual; histórica + 
(inseparavelmente) profundamente pessoal). Resultado. Talento: 
também não simplesmente “dado”. Relação com a direção – 
decisiva, se o verdadeiro talento pode se desenvolver. Conduta de 
vida como luta de curiosidade (autêntica!) e vaidade – vaidade 
como principal vício: fixa o homem na particularidade (frustração 
como estacionar no nível da particularidade). 
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RASCUNHO EM FOLHA À PARTE 

1. Psicologia do início. Últimos anos do colegial. (Nordeau-
ensaios) Kerr Magyar Szemle (panorama húngaro). Fundo!?! 
Dramas. 

2. Thalia. Fim do drama. Estudo universitário. Cultura alemã 
(Kant - História da Literatura). 

3. Livro sobre drama. A Alma e as Formas. Relacionamento com 
o Nyugat e XX Század. Ady. Béla Balázs. 

4. Da guerra à revolução. Luta entre idealismo e marxismo. 
Ditadura (elementos casuais): relação nova: realidade húngara, vida 
húngara. 

5. Exílio em Viena. Sectarismo internacional – realidade 
húngara. Landler. Partido Operário Socialista Húngaro. Teses de 
Blum. 

6. Mudança em Moscou. Marx e Literatura. Berlim. Moscou 
(Literaturnyj Kritik) 

7. Uj Hang (jornal Nova Voz). Escolha: húngara. 

8. 1945-1949. 

9. Após o debate Rudas. Novo significado do 
internacionalismo. 
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NOTAS BIOGRÁFICAS1 

ACZÉL, GYÖRGY (1917-1991), figura-chave da política 
cultural húngara após a revolução de 1956, foi vice-primeiro-
ministro da Hungria. 

ADY, Endre (1877-1919), o mais importante poeta lírico 
húngaro do início deste século. 

ALEXANDER, Bernát (1850-1927), crítico de teatro húngaro. 

ALPÁRI, Gyula (1882-1944), filósofo e esteta húngaro. 

AMBRUS, Zoltán (1861-1932), escritor, crítico de teatro, 
diretor do Teatro Nacional Húngaro. 

ANDRÁSSY, Gyula, conde (1860-1929), político conservador 
húngaro. 

ANTAL, Frederik (1887-1954), historiador da arte de 
orientação sociológica. Era de ascendência húngara. Doutorou-se 
com Dvorak em Viena. Após a queda da República dos Conselhos, 
emigrou em 1919 para Munique, de lá para Londres em 1933, onde 
lecionou na universidade (The Florentine Paint and its Social 

                                                 
1 I. Eörsi preparou essas notas em 1982; portanto, a maioria das informações 
biográficas não ultrapassa essa data. 
[Para a presente edição do Instituto Lukács, 2017, os editores atualizaram 
apenas as datas de falecimento, mantendo inalterados os conteúdos das notas 
biográficas]. 
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Background, Londres, 1947). 

BABITS, Mihály (1883-1941), poeta lírico, importante 
colaborador e, mais tarde, redator da revista Nyugat, fundada em 
1908. Apesar de ter sido o principal expoente da corrente L’art pour 
l’art, colocou-se firmemente, em fins dos anos 30, contra a 
indiferença política dos poetas. 

BALÁZS, Béla (pseudônimo de Herbert Bauer) (1884-1949), 
escritor húngaro, teórico do cinema e roteirista. Aderiu à República 
dos Conselhos húngara. Teve de emigrar após 1919. Viveu em 
Viena, Berlim e na União Soviética (libretos para Bartók). 

BÁNÓCZI, László (1880-1926), presidente da Sociedade Thalia, 
o teatro revolucionário húngaro no início deste século. 

BARTA, Sándor (1898-1939), escritor húngaro do grupo de 
vanguarda de Kassák. Emigrou em 1919. Foi vítima dos expurgos 
stalinistas. 

BARTÓK, Béla (1881-1945), compositor húngaro 
mundialmente conhecido. De 1907 a 1934, foi professor de piano 
na Escola Superior de Música de Budapeste. Emigrou para os 
EUA em 1940. 

BAUER, Ervin (irmão de Béla Balázs) (1890-1942), médico e 
biólogo, marido da escritora húngara Margit Kaffka. Emigrou em 
1919. Foi vítima dos expurgos stalinistas. 

BECHER, Johannes Robert (1891-1958), poeta comunista 
alemão, escritor, foi funcionário da cultura. 

BENEDEK, Elek (1859-1929), escritor e dramaturgo húngaro 
(coletânea de contos de fadas populares). 

BENEDEK, Marcell (1885-1970), filho de Elek Benedek, 
escritor, historiador da literatura e crítico húngaro. 

BENJAMIN, László (1915-1986), merece destaque entre os 
poetas líricos do chamado realismo socialista. Pertence ao grupo 
dos chamados poetas operários. Com sua poesia lírica já 
anteriormente de forte orientação social, tornou-se propagandista 
do PC, do qual se declarou partidário incondicional, não só quanto 
à ideologia e aos objetivos decisivos, mas também quanto aos 
passos táticos isolados. 

BEÖTHY, Zsolt (1848-1922), importante historiador da 
literatura de orientação positivista. Começou como romancista e 
crítico e tornou-se mais tarde professor de Estética na 
Universidade de Budapeste. Empregou o evolucionismo de 
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Spencer e o conceito de raça de Taine para a conservação da 
orientação estilística popular. Afirmava que a literatura é sempre 
nacional e só pode ser autêntica se manifestar o caráter nacional, a 
“alma popular”. Encontrou o caráter húngaro realizado nas 
qualidades da gentry. A partir dos anos 90, Beöthy foi o principal 
adversário de todos os esforços progressistas. 

BERCSÉNYI, Miklós, conde (1665-1725), nobre húngaro. 
Juntamente com Rákóczi, foi o líder da luta de libertação dos 
Kurutz, general. 

BLOCH, Ernst (1885-1977), filósofo alemão. 

BLUM, pseudônimo de Lukács no Partido Comunista ilegal. 

BOLGÁR, Elek (1883-1955), jurista, economista e historiador 
comunista húngaro. 

BÖHM, Vilmos (1880-1949), juntamente com Weltner, 
pertencia à social-democracia de direita na Hungria no início deste 
século. Além de ministro da guerra no governo de coalizão de 
Károly, foi comissário do povo da Defesa, na República dos 
Conselhos, e comandante-em-chefe do exército vermelho 
húngaro. 

BREDEL, WillI (1901-1964), escritor comunista alemão. 

BRÓDY, Sándor (1863-1924), o mais importante novelista na 
Hungria no início deste século. Participou ativamente de todos os 
esforços de renovação. Foi fortemente influenciado pelo 
naturalismo e pela art nouveau. Oriundo da burguesia judia 
provinciana. Sob o título de Miséria (Nyomor), publicou um volume 
de novelas “programaticamente naturalistas”. A reação foi de 
entusiasmo e violento protesto. Bródy ficou famoso, mudou-se 
para Budapeste, tornou-se jornalista e começou a maior carreira de 
escritor daquela época. 

BUKHARIN, Nikolai Ivanovitch (1888-1938), político e 
economista soviético. Desempenhou papel central na revolução de 
1917. Redator-chefe do Pravda. Em 1929, foi afastado por Stalin e 
executado em 1938. 

CSOKONAI, Vitéz Mihály (1773-1805), o mais significativo 
poeta húngaro do Iluminismo. Foi poeta lírico, dramaturgo e 
filósofo. 

CZIGÁNY, Dezsö (1883-1937), membro do grupo de pintores 
progressistas “Os Oito” por volta de 1919. 

DARÁNYI, Algnác (1848-1927), político conservador húngaro. 
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DARVAS, József (1913-1973), um dos representantes mais 
eminentes dos populistas. Oriundo de família pobre de 
camponeses dos países baixos. Autor de A História de uma Família 
de Camponeses (1939), uma das obras mais bem-sucedidas da 
literatura social de aldeia. 

DEÁK, Ferenc (1803-1876), político húngaro que pode ser 
comparado aos grandes whigs puritanos e que realizou o acordo 
com a Áustria em 1967. A monarquia austro-húngara é a obra de 
sua vida. 

DEBORIN (pseudônimo de Joffe Abram Moisseievitch) (1881-
1962), filósofo soviético. Redator-chefe da revista Sob a Bandeira do 
Marxismo, de 1926 a 1930. 

DÉRY, Tibor (1894-1979), seu nome está ligado às criações 
mais significativas da prosa húngara. Participou dos preparativos 
da revolução de 1956. Condenado a vários anos de prisão em 
1957, anistiado em 1960. 

DEUTSCHER, Isaac (1907-1967), historiador inglês de 
ascendência polonesa. Antigo membro do partido bolchevique, 
simpatizante de Trotsky. 

DIENES, Valérie (1890), química, filósofa (aluna de Bergson). 
Foi fundadora de uma escola de dança na Hungria que remonta às 
inovações de Isadora Duncan. 

DILTHEY, Wilhem (1883-1911), filósofo alemão. 

DIMITROFF, Georgi (1882-1949), líder do movimento 
operário revolucionário búlgaro e internacional. Foi preso em 1933 
e acusado no processo do incêndio do parlamento alemão. 

DOBI, Ferenc (Dobacsek) (1880-1916), ator, membro do 
Magyar Szinház (Teatro Húngaro) e da Sociedade Thalia. 

DOHNÁNYI, Ernö (1877-1960), compositor e pianista 
húngaro. Estudou em Budapeste com Thomán e Koessler, mais 
tarde com E. d‟Albert. Em 1919/1920, foi diretor do 
Conservatório em Budapeste, depois, até 1944, diretor da 
Sociedade Filarmônica. A partir de 1948, morou na Argentina e, a 
partir de 1949, [trabalhou] na Florida State University, em 
Tallahassee. Dohnányi, que como pianista defendia a música 
moderna, especialmente as obras para piano de Bartók, continuou, 
como compositor, preso ao romantismo tardio. 

DOKTOR, János (1881-1942), cofundador da Sociedade Thalia, 
principal ator de Ibsen. 
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DONÁTH, Ferenc (1913-1986), especialista agrário, político 
comunista. Em 1945, foi secretário de estado no Ministério da 
Economia. Em 1951, foi detido e encarcerado, sendo reabilitado 
em 1955. Partidário de Imre Nagy. Preso novamente e condenado 
em 1957. Foi anistiado após alguns anos. 

DUCZYNSKA, Ilona (1896-1978), publicista, tradutora. Foi 
um dos membros fundadores do Círculo de Galilei. Durante a 
Primeira Guerra Mundial, participou da Conferência de 
Zimmerwald e, mais tarde, foi presa na Hungria devido à 
propaganda antibelicista. Foi para o exílio após a revolução de 
1918/19, onde se casou com o historiador de economia Karl 
Polányi. Vivia em Toronto. 

DVORAK, Max (1874-1921), historiador da arte tcheco. De 
1909 a 1921, ensinou história da arte na Universidade de Viena. 
Um dos principais representantes da escola da história da arte de 
Viena. Estudou história com Goll em Praga. Depois, em Viena, 
passou para história da arte, onde, após a morte de Riegl, assumiu 
a cátedra. 

ERDEI, Ferenc (1910-1971), pertenceu à ala de esquerda dos 
populistas, manteve ligação com o movimento operário. Em 1945, 
foi ministro do Interior; 1948, ministro de Estado; 1949-53, 
ministro da Economia; de 1953-54, ministro da Justiça; 1955-56, 
vice-primeiro-ministro; 1964-69 secretário-geral da Frente Popular 
Nacional; 1958-1964 e 1970-71, secretário-geral da Academia 
Húngara de Ciências. 

ERNEST, Paul (1866-1933), escritor, dramaturgo e ensaísta 
alemão. 

FADEIEV, Alexander A. (1901-1956), por meio de muitos 
ensaios e discursos, contribuiu para o desenvolvimento da teoria 
do realismo socialista. Desde 1947, foi secretário-geral da 
Associação Soviética dos Escritores. Foi vice-presidente do 
Conselho pela Paz Mundial. 

FARKAS, Mihály (1904-1965), comunista húngaro, conhecido 
especialmente por sua brutalidade na era Rákosi.  

FEHÉR, Ferenc (1933-1994), aluno de Lukács. De 1970 a 
1973, foi colaborador científico na Academia Húngara de Ciências. 
Em 1973, pediu demissão de seu posto para se solidarizar com 
colegas demitidos. Desde então vive principalmente no ocidente. 

FELEKY, Geza (1840-1956), jornalista e esteta húngaro. 
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FÉNYES, Adolf (1867-1945), pintor húngaro. Estudou em 
Budapeste, Weimar e Paris e tornou-se uma das personalidades 
mais importantes da colônia artística de Szolnok, que, com 
profundo sentimento social, reproduzia o destino dos camponeses 
sem terra. 

FERENCZY, Béni (1890-1967), importante escultor húngaro 
do período entre as duas grandes guerras. Após breve estada na 
colônia artística de Nagybánya, aperfeiçoou-se em Florença, 
Munique e Paris como aluno de Bourdelle e Archipenko. Após a 
queda da República dos Conselhos, estabeleceu-se em Viena, de 
onde retornou à sua pátria em 1938. Esculturas em bronze desde 
1930 [sic!]. De 1946 a 1950, foi professor na Escola Superior de 
Belas Artes de Budapeste. 

FERENCZY, Károly (1862-1917), pintor húngaro, pai de Béni 
e Noemi. Estudou em Roma, Munique, Nápoles e Paris. Em 1902, 
foi cofundador da Escola de Pintura Nagybánya (Frauenbach). 
Criou um novo estilo, que denominou de “naturalismo colorista 
sobre base sintética”. 

FERENCZY, Noemi (1890-1957), pintora e tapeceira húngara. 
Recebeu o grande prêmio da Exposição Mundial de Paris em 1937. 

FENYÖ, Miksa (1877-1972), promotor e crítico da vida 
literária. Cofundador e redator do Nyugat. Emigrou para os EUA, 
onde morreu. 

FISCHER, Ernst (1899-1972), escritor e publicista austríaco. 
Devido à sua posição crítica dentro do movimento comunista, foi 
expulso em 1969 do PC austríaco. 

FISCHER, Ruth (pseudônimo de Elfriede Gohlke) (1895-
1962), ex-comissária do PC alemão. “Renegada”. De 1923 a 1926, 
foi membro do comitê central do PC alemão. Foi também porta-
voz dos radicais de esquerda. Em 1926, foi expulsa do partido. 
Emigrou para Paris em 1933 e, em 1941, para os EUA. 

FOGARASI, Béla (1891-1959), filósofo marxista húngaro. 
Importante comissário da cultura na República dos Conselhos. De 
1930 a 1945, foi professor na União Soviética. A partir de 1945, foi 
professor de Filosofia na Universidadde de Budapeste e, em 1953, 
reitor do Instituto Econômico de Budapeste. 

FORGÀCS, Rózsi (1886-1944), importante atriz da Sociedade 
Thalia. A Maria Madalena de Hebbel foi um de seus papéis mais 
importantes. Era também excelente intérprete de Ibsen, 
Strindberg, Gorki e Wedekind. 
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FRISS, István (1903-1978), economista comunista húngaro. 

FÜLEP, Lajos (1885-1970), historiador da arte húngara, 
contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência húngara na 
virada do século. Na época da República dos Conselhos, recebeu 
uma cátedra na Universidade de Budapeste. 

FÜST, Milán (1888-1967), poeta e escritor, colaborador da 
revista Nyugat e, desde 1947, foi professor de Estética em 
Budapeste. 

GAAL, Gábor (1891-1954), membro do PC húngaro, 
comissário do exército vermelho. Após a queda da República dos 
Conselhos, fugiu para Viena e Berlim. Em 1926, voltou para 
Klausenburg. A partir de 1946, foi redator da revista Korunk 
(Nosso Tempo), em Klausenburg. 

GÁBOR, Andor (1884-1953), escritor satírico e publicista 
húngaro. Após 1919, emigrou para Viena e Berlim. Coeditor do 
Linkskurve. A partir de 1933, estada em Moscou. Redator-chefe da 
revista satírica Ludas Matyi, em Budapeste. 

GÉLLERT, Oszkár (1882-1967), poeta do Nyugat (Ocidente). 

GERGELY, Sándor (1896-1966), escritor comunista. Esteve 
em Moscou, na emigração. 

GERGELY, Tibor (1900-1978), artista gráfico e pintor 
húngaro. Emigrou em 1919 e morreu na América. 

GERÖ, Ernö (1898-1980), primeiro-secretário do PC húngaro 
a partir de julho de 1956, quando Rákosi foi substituído e foi para 
a União Soviética. 

HAMBURGER, Jenö (1883-1936), político comunista húngaro. 
Em 1919, foi Comissário do Povo. Viveu, desde 1922, na União 
Soviética. 

HARK ÁNYI, Ede (1879-1909), escritor húngaro. 

HATVANY, Lajos, barão (1880-1960), filho de um grande 
industrial, escritor, crítico e colaborador da Neue Rundschau. 
Assegurou a base financeira da fundação em 1908, da publicação 
quinzenal Nyugat (Ocidente). Após várias tentativas não muito 
bem-sucedidas, publicou, em 1908, A ciência do que não merece ser 
sabido. 

HAUSER, Arnold (1892-1978), historiador da arte de 
ascendência húngara. Em 1924, foi diretor free lance de propaganda 
de uma produtora de filmes. Em 1939, emigrou para Londres; em 
1951, lecionou História da arte na Universidade de Leeds. Publicou, 
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em 1951, História Social da Arte e Literatura. 

HAY, Gyula (1900-1975), dramaturgo. Em 1919, emigrou para 
Berlim e, mais tarde, em 1933, para Moscou. Em 1945, regressou à 
Hungria. Por ter participado da revolução de 1956, foi condenado 
a vários anos de prisão domiciliar, sendo anistiado após três anos. 

HÁY, Mihály (1895-1944), irmão de Gyula Háy, comunista 
húngaro, jornalista. 

HEGEDÜS, András (1922-1999), um dos líderes do 
movimento NEKOSZ. Acomodou-se à linha stalinista e fez 
carreira no partido. Após a primeira queda de Imre Nagy (1955), 
Rákosi fez de András Hegedüs, que desempenhou um papel 
bastante infeliz na revolução de 1956, primeiro-ministro. Foi um 
dos dissidentes húngaros mais proeminentes. 

HELLER, Ágnes (1929), aluna e assistente de Lukács e autora 
de inúmeras publicações. Em 1973, foi demitida da Academia de 
Ciências. Vive há vários anos principalmente no ocidente. 

HERCZEG, Ferenc (1863-1954), conhecido como escritor de 
romances históricos e dramas que sucedeu aos grandes autores 
românticos húngaros. 

HEVESI, Sándor (1873-1939), diretor do Teatro Nacional 
Húngaro. Estudou Direito e Filosofia em Budapeste. Produziu 
importantes escritos dramatúrgicos e de estética teatral. Foi 
dramaturgo, diretor e líder intelectual da Sociedade Thalia. 

HORTHY, Miklós (1868-1957), político, contra-almirante. Em 
1919, apoiado pela Entente, pôs em combate tropas 
contrarrevolucionárias contra a República Húngara dos Conselhos, 
que subjugou sangrentamente. Em 1920, foi regente. Em 1944, 
após o golpe de Pfeilkruezler, foi substituído. As potências 
ocidentais prenderam-no na Baviera como criminoso de guerra, 
mas não o entregaram ao governo húngaro. 

HORVÁTH, János (1878-1961), historiador da literatura e 
professor na Universidade de Budapeste. Com sua personalidade 
sugestiva, exerceu grande influência na nova geração de cientistas e 
professores. 

HORVÁTH, Zoltán (1900-1968), político húngaro social-
democrata, historiador. Foi preso ilegalmente entre 1949 e 1956. 

IGNOTUS (Hugo Veigelsberg) (1869-1949), crítico húngaro, 
cofundador e redator-chefe da revista Nyugat (Ocidente). Defendia 
o liberalismo da média burguesia abastada. 

http://anos.de/
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ILLÉS, Béla (1895-1974), o mais importante prosador húngaro 
da emigração comunista. 

ILLYÉS, Gyula (1902-1983), lírico, dramaturgo e romancista 
húngaro. Após a queda da República dos Conselhos, foi para Paris, 
frequentou a universidade e voltou, em 1926, para a Hungria. Fazia 
parte do círculo da revista Nyugat e, em meados dos anos 30, uniu-
se aos populistas. Escreveu Povos da Pusta. 

JANCSÓ, Miklós (1921), diretor de cinema húngaro. Estudou 
Direito, Etnografia e História da arte antes de se matricular na 
Academia de Arte Cinematográfica, onde se diplomou. 

JÁNOSSY, Ferenc (1914-1997), economista, filho da segunda 
mulher de Lukács, Gertrud Borstieber. Viveu com Lukács na 
União Soviética. Foi preso, ficou num campo de prisioneiros na 
Sibéria. 

JASPERS, Karl (1883-1969), filósofo alemão. 

JÁSZI, Oszkár (1875-1957), teórico do radicalismo burguês 
húngaro. Importante redator dos radicais húngaros. Por volta de 
1912, aliado de Ady. Publicou a revista Huszadik Század (Século 
Vinte), que, após a queda do regime democrático burguês, em 
1919, não pôde mais ser publicada. Viveu primeiro no exílio em 
Viena; mais tarde, nos EUA. 

JOFFE, Adolf A. (1883-1927), amigo de Trotsky, entrou com 
ele, em 1917, para o Partido Bolchevique. Foi membro do Comitê 
Central, embaixador em Berlim, Viena e Tóquio. Suicidou-se em 
protesto contra a expulsão de Trotsky do partido. Seu enterro 
transformou-se na última grande demonstração pública da 
oposição de esquerda. 

JÓZSEF, Attila (1905-1937), juntamente com Ady, foi o mais 
importante poeta lírico húngaro do século XX. Foi membro do PC 
ilegal. Suicidou-se. 

JÓZSEF, Jolán (1899-1950), irmã do poeta lírico húngaro Attila 
József. Escreveu uma biografia não autorizada sobre seu irmão. 

JUDIN, Pavel Fiodorovitch (1889-1968), filósofo soviético, fiel 
partidário de Stalin. De 1938 a 1944, foi diretor do Instituto 
Filosófico da Academia Soviética de Ciências; de 1946 a 1953, 
redator-chefe da revista Kominform; de 1953 a 1959, embaixador na 
China; de 1952 a 1961, membro do Comitê Central do PC 
Soviético. 

JUHÁSZ, Ferene (1928-2015), poeta húngaro. 
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JUHÁSZ, Gyula (1883-1937), poeta lírico húngaro. Foi poeta 
impressionista da Nyugat. Suicidou-se. 

KADÁR, János (1912-1989), assumiu o governo da Hungria 
depois que a revolução de 1956 foi derrotada. Primeiro-secretário 
do Partido Operário Socialista Húngaro. 

KAFFKA, Margit (1880-1918), escritora húngara, pertencia ao 
grupo de Ady. Romance mais importante: Cores e Anos. 

KÁLLAI, Gyula (1910-1996), político e publicista húngaro, foi 
membro do Comitê Central do Partido Operário Socialista 
Húngaro. 

KAMENEV, Leo (1883-1936), antigo bolchevique 
proeminente. Tornou-se social-democrata, a partir de 1901. Em 
1913-14, foi redator do Pravda. De 1918 a 1926, presidente do 
Soviete de Moscou. De 1917 a 1927, foi membro do Comitê 
Central, colaborador íntimo de Lenin, cunhado de Trotsky. Em 
1927, foi expulso do partido, condenado à morte e executado no 
“processo dos 16”. 

KARINTHY, Frigyes (1887-1938), alcançou, com seus escritos 
de gênero mais leve, uma popularidade excepcional. É o mais 
importante dentre os humoristas húngaros. Moralista semelhante a 
Erich Kästner. Publicou É Assim que Vocês Escrevem, em 1912 
(paródias de escritores). 

KÁROLYI, Mihály, conde (1875-1955), político liberal, mais 
tarde, socialista. Antes de 1919, foi um dos latifundiários mais 
poderosos da Hungria. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi 
líder do Partido Independente. Pacifista e de orientação anglo-
francesa. Em fins de outubro de 1918, após o início da revolução 
burguesa, foi primeiro-ministro e, em novembro, presidente da 
república. De 1919 a 1946, ficou exilado em Paris e Londres. De 
1947 a 1949, foi embaixador húngaro em Paris. Durante o 
processo Rajk, demitiu-se e foi, pela segunda vez, para o exílio. 
Passou os últimos anos de vida no sul da França. 

KASSNER, Rudolf (1873-1959), filósofo da cultura e ensaísta 
austríaco. 

KASSÁK, Lajos (1887-1967), poeta lírico, escritor e pintor 
húngaro. Importante representante das tendências vanguardistas 
da literatura húngara. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi 
redator das revistas húngaras de ativismo e futurismo Tett (Ação) e 
Ma (Hoje). Durante a revolução de 1919, Kassák participou da 
condução da vida cultural, mas, nas questões de princípio da 
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literatura influenciada pelo partido, entrou em conflito com Béla 
Kun, que estava à testa da República dos Conselhos. Foi preso 
durante a contrarrevolução, mas logo foi solto e fugiu para Viena, 
onde desempenhou importante papel nas atividades dos 
emigrados. Nos anos 20, Kassák deu início a suas atividades como 
artista gráfico. Fez “arquiteturas de imagens” não figurativas e 
construtivas e também colagens. 

KERNSTOK, Károly (1873-1940), pintor húngaro, mestre da 
vanguarda húngara. Foi cofundador do grupo progressista dos 
“Oito”, de preocupações artísticas e sociais. Participou ativamente 
da República dos Conselhos, depois até 1925 na Alemanha, onde 
sofreu influência do expressionismo [sic!]. 

KODÁLY, Zoltán (1882-1967), compositor, sendo, junto com 
Bártok, o representante mais importante da moderna música 
húngara. Como pesquisador da música popular, coletou antigas 
canções populares húngaras, que mais tarde foram publicadas em 
vários volumes pela Academia de Ciência. Kodály também era 
professor de música e foi graças a ele que, na Hungria, as aulas de 
música nas escolas se tornaram parte importante da educação. Foi 
professor na Escola Superior de Música da Hungria. 

KORÁNYI, Sándor, barão (1866-1944), professor da 
Faculdade de Medicina em Budapeste. Escreveu vários livros sobre 
doenças neurológicas infantis. 

KORSCH, Karl (1866-1961), filósofo marxista alemão. Sua 
obra Marxismo e Filosofia (1923) recebeu fortes críticas oficiais. 
Como não fez autocrítica, foi expulso do partido. 

KORVIN, Ottó (1894-1919), em 1918, foi líder dos socialistas-
revolucionários, cofundador do PC húngaro, membro do Comitê 
Central. Na República Húngara dos Conselhos, dirigiu a divisão 
política do Comissariado do Povo do Interior. Ficou em 
Budapeste após a queda da República dos Conselhos para 
reorganizar o PC ilegal. Foi preso e assassinado. 

KOSZTOLÁNYI, Dezsö (1885-1936), poeta lírico, escritor e 
publicista húngaro. A partir de 1907, seus volumes de poemas e 
novelas começaram a ser publicados. Pertence ao círculo do 
Nyugat. 

KOVÁCS, András (1926-2017), de 1951 a 58, foi diretor da 
divisão de roteiros dos estúdios HUNNIA. Contribuiu muito para 
a reorganização da indústria cinematográfica na Hungria nos anos 
50. Seu principal filme, de 1962, foi Gente Difícil (Cinema Verité). 
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Fez também Dias Frios, de 1966. 

KRISTÓFFY, József (1857-1928), foi enviado húngaro em 
Moscou. O governo soviético comunicou por seu intermédio que 
não tinha nenhuma exigência nem intenção de agressão em relação 
à Hungria. Molotov comunicou isso a Kristóffy, mas seu telegrama 
chegou com atraso a Budapeste e não foi apresentado pelo 
governo nem ao regente, nem ao parlamento. 

KHRÜSCHEV, Nikita Sergeievitch (1894-1971), estadista 
soviético que deu início ao período de desestalinização e propôs as 
novas diretrizes do PC soviético no XX Congresso do partido. 

KRÚDY, Gyula (1878-1933), um dos escritores húngaros mais 
importantes de sua época. Começou como jornalista na província. 
Transferiu-se para Budapeste em 1911, onde seu ciclo de novelas 
Simbad e o romance A Diligência Vermelha foram publicados. 

KUN, Béla (1886-1939), político comunista. Em 1919, foi líder 
da República Húngara dos Conselhos. Ficou exilado em Viena e, a 
seguir, na União Soviética, onde desempenhou diferentes funções 
dentro do partido. Foi executado durante os grandes expurgos 
stalinistas. 

KUNFI, Zsigmond (1879-1929), pertenceu no início deste 
século aos políticos marxistas, tornando-se mais tarde importante 
social-democrata. 

LANDLER, Jenö (1875-1928), revolucionário húngaro. 
Primeiro, foi social-democrata de esquerda e líder da União 
Húngara dos Ferroviários; em novembro de 1918, tornou-se 
membro do conselho nacional; durante a República Húngara dos 
Conselhos, foi comissário do povo do Interior e, mais tarde, chefe 
do exército vermelho húngaro. Após a queda da República dos 
Conselhos, emigrou, tornou-se membro do PC húngaro. A partir 
de 1919, foi membro do Comitê Central e dirigiu o PC húngaro 
ilegal na emigração, onde dirigiu a chamada fração Landler contra 
Kun. 

LASK, Emil (1875-1915), filósofo alemão. Em 1910, foi 
professor em Heidelberg. 

LENGYEL, Gyula (1888-1941), político comunista húngaro. 
Foi Comissário do Povo em 1919. Foi vítima dos expurgos 
stalinistas. 

LESZNAI, Anna (1885-1966)(apelido: Mali), passou grande 
parte de sua vida na emigração. Equilibrou as influências da art 



 

229 

 

nouveau e do simbolismo com certo classicismo. 

LIFSCHITZ, Mihail (1905-1983), esteta e filósofo soviético. 

LIEBERMANN, Max (1847-1935), pintor e artista gráfico 
alemão. 

MAKARENKO, Anton Semionovitch (1888-1939), educador e 
escritor soviético. Obteve grande sucesso na educação em colônias 
de trabalho de jovens abandonados devido à guerra. Publicou 
Pedagogitscheskaja Poema (O Caminho para a Vida). 

MANNHEIM, Earl (1893-1947) estudou em Budapeste, 
Freiburg, Berlim, Paris e Heidelberg. Foi aluno de Max Weber. Em 
1926, foi livre docente em Heidelberg e, em 1930, professor em 
Frankfurt. Em 1933, emigrou para a Inglaterra, onde foi professor. 
Em 1942, passou a lecionar no Institute of Education. 

MANUILSKI, Dimitri Z. (1883-1959), devido a agitações na 
Universidade de Petersburgo, foi preso e deportado (1905). Fugiu 
para Paris, onde fez parte dos mencheviques. Em 1917, uniu-se ao 
grupo de Trotsky e, com ele, entrou para o Partido Bolchevique. 
De 1924 a 1942, foi membro do secretariado do Comintern. Após 
a queda de Bukharin, foi, de 1929 a 1934, primeiro-secretário do 
Comintern stalinista, depois representante de Dimitroff. Foi muito 
influente como homem de confiança de Zdanov, ministro do 
Exterior na Segunda Guerra Mundial e, depois, na Ucrânia, e 
delegado na ONU [sic!]. 

MÁRFFY, Ödön (1878-1959), pintor húngaro, estudou, de 
1902 a 1904, em Paris. Sofreu forte influência de Cézanne e dos 
fauvistas. Em 1908, foi cofundador do grupo de artistas Miénk 
(Nosso) e Nyolc (Oito). 

MÁRKUS, GYÖRGY (1934-2016), estudou em Moscou até 
1957. Foi, a partir de 1959, colaborador no Instituto Filosófico da 
Academia Húngara de Ciências. Em 1968, foi expulso do partido 
e, em 1973, demitido da Academia. Vive desde então 
principalmente no ocidente. 

MAROSÁN, GYÖRGY (1908-1992), membro do Partido 
Comunista húngaro ilegal antes da Segunda Guerra Mundial. Após 
a revolução de 1956, passou a desempenhar um papel importante 
no novo governo. 

MASARYK, Jan (1886-1948), filho de Tomás, diplomata 
tcheco. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ministro do 
Exterior do governo do exílio, em Londres, sob Benes e, de 1945 a 
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1948, ministro do Exterior da CSR. Suicidou-se. 

MASARYK, Tomás Garrigue (1850-1937), político tcheco. 
Fomentou com Benes a criação do estado nacional tcheco. De 
1918 a 1935, foi presidente. 

MASLOW, Arcady (Tschereminsky) (1891-1941), comunista de 
extrema-esquerda alemão; foi expulso do partido em 1926. 

MEREJKOVSKI, Dimitrij Sergcievitch (1865-1941), escritor 
russo, representante de um simbolismo neocristão. Após a 
revolução, emigrou para Paris. Foi cofundador do simbolismo 
russo. 

MOLNÁR, Ferenc (1878-1952), escritor húngaro, produziu 
comédias de costumes. Emigrou para os EUA em 1940. Foi 
também romancista e novelista. Obteve sucesso internacional 
principalmente com o romance juvenil Os Meninos da Rua Paulo. 

MÓRICZ, Zsigmond (1879-1942), romancista, novelista, 
dramaturgo, redator do Nyugat (Ocidente). Em 1909, publicou a 
novela Sete Cruzados, que consolidou sua fama literária. Nos anos 
que se seguiram, escreveu, além de romances e narrativas, várias 
peças, reportagens e obras publicistas. De 1933 a 1938, foi, 
juntamente com Babits, editor da Nyugat. Em 1938, fundou a 
revista Kelet Népe (Povo do Leste). Como dramaturgo, foi um dos 
autores teatrais de maior sucesso da época entre as duas guerras 
mundiais. 

NAGY, Imre (1896-1958), político, expert em questões agrárias. 
Uniu-se na Rússia, como prisioneiro de guerra, ao Partido 
Comunista. De 1921 a 1928, trabalhou no Partido Comunista 
ilegal. De 1929 a 1944, esteve no exílio na União Soviética. De 
1944 a 1953, foi ministro de diversos governos, e, por pouco 
tempo, presidente da assembleia nacional e professor universitário. 
Em 1955, devido a “desvios de direita”, foi duramente criticado e 
expulso do partido e reabilitado um ano depois. Em outubro de 
1956, durante o levante popular húngaro, foi novamente primeiro-
ministro e líder da revolução. Após a derrota do levante pelos 
órgãos de segurança soviéticos, foi levado para a Romênia e 
executado em junho de 1958. 

NAGY, Lajos (1883-1954), romancista e novelista. Foi 
representante do realismo literário. Suas obras contêm forte crítica 
social. 

NÉMETH, László (1901-1975), romancista, ensaísta, 
dramaturgo, crítico e tradutor. Em 1925, ganhou, com uma 
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narrativa, um concurso literário da Nyugat. Editor de Tanu (A 
Testemunha) de 1932 a 1935. Em 1934, fundou a revista Válasz 
(Resposta). Depois de 1945, foi-lhe dada uma escola secundária do 
interior para experimentação. Foi autor de vinte dramas, vários 
volumes de ensaios e críticas e trabalhos autobiográficos. 

NEMES-LAMPÉRTH, Józsek (1891-1924), pintor húngaro. 
Fundou, com outros jovens pintores húngaros, uma colônia de 
pintores em Nagylánya, de onde partiu, essencialmente, a moderna 
pintura húngara. Nemes tomou como modelo o expressionismo 
alemão. 

NORDAU, Max (1849-1923) (pseudônimo de Simon Sudfeld), 
médico, escritor e político. Nasceu em Budapeste, filho do rabino 
Gabriel B. Asser Südfeld. Alcançou fama mundial em 1883, com o 
livro Mentiras Convencionais da Humanidade Civilizada. Defendeu o 
sionismo juntamente com Herzl. 

OCSKAI, László (aproximadamente 1680-1710), oficial, 
acusado de alta traição na guerra de libertação húngara contra a 
dinastia dos Habsburgos. Foi preso em 1710 e executado. Inspirou 
General Ocskay, drama em quatro atos, de Ferenc Herczeg. 

ÓDRY, Arpád (1876-1937), membro vitalício do Teatro 
Nacional, diretor da Academia de Teatro de Budapeste. 

ORTUTAY, Gyuka (1910-1978), etnógrafo, político, membro 
da ala esquerda do partido dos camponeses. Foi, de 1945 a 1947, 
diretor da rádio de Budapeste; de 1947 a 1950, foi ministro de 
Religião e Ensino; de 1950 a 1953, diretor dos museus húngaros e 
de proteção de monumentos; de 1957 a 1963, reitor da 
Universidade de Budapeste; de 1957 a 1964, secretário-geral da 
Frente Nacional e, até sua morte, diretor do grupo de pesquisa 
etnográfica da Academia Húngara de Ciências. 

OSVÁT, Ernö (1877-1929), redator da revista Nyugat 
(Ocidente) e crítico literário. 

PÉTERFY, Jenö (1815-1899), um dos críticos literários 
húngaros mais importantes nos anos 80. Lecionou em diferentes 
escolas secundárias. Suicidou-se. 

PETHES, Imre (1864-1924), ator húngaro. 

PETÖFI, Sándor (1823-1849), poeta húngaro, importante 
figura da revolução de 1848. Em 1844 tornou-se redator e, a partir 
de 1845, viveu como escritor free lance. Morreu em combate na 
Transilvânia como major do exército revolucionário húngaro. 
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PIKLER, Gyula (1864-1934), jurista, sociólogo e psicólogo. De 
1903 a 1919, foi professor de estudos literários na Universidade de 
Budapeste. Foi fundador e, de 1905 a 1919, presidente da 
“Sociedade de Ciências Sociais”. 

PLEKHANOV, Georg W. (1856-1918), fundador do marxismo 
russo, achava ilusão a ideia da ditadura do proletariado na Rússia 
de sua época. Um dos fundadores e líderes da social-democracia 
russa, introduziu o marxismo na Rússia. Em 1900, fundou com 
Lenin, em Genebra, a revista Iskra. Após a cisão de 1903, 
permaneceu entre as facções. Combateu Lenin e a Revolução de 
Outubro. 

POGÁNY, József (1886-1938), publicista marxista e crítico 
literário húngaro, colaborador do jornal social-democrata Népszava. 
Em 1919, tornou-se comunista. Na República dos Conselhos, foi 
comissário do povo da Defesa e Instrução. Após a queda da 
República dos Conselhos, emigrou e tornou-se membro do 
Comintern na União Soviética e EUA. Foi vítima dos espurgos 
stalinistas. 

POGÁNY, Kálmán (1882-1951), historiador da arte húngaro. 

POLÁNYI, Károly (1886-1964), filósofo social e historiador de 
economia húngaro. Em 1908, foi presidente do Círculo Galilei. 
Após a revolução burguesa de 1918, exilou-se e estabeleceu-se na 
Inglaterra em 1933. Após a Segunda Guerra Mundial, transferiu-se 
para o Canadá e lecionou por vários anos na Universidade de 
Columbia em Nova York. Publicou The Great Transformation, New 
York-Toronto, 1957. 

POPPER, David (1846-1913), violoncelista, estudou na 
Academia de Música de Praga, foi solista na Ópera Real de Viena. 
A partir de 1880, regeu a cátedra de violoncelo na Academia de 
Música de Budapeste. 

POPPER, Leo (1886-1911), filho de David Popper, crítico de 
arte e esteta. 

PROHÁSZKA, Ottokár (1858-1927), bispo católico de 
Stuhlwisenburg foi escritor. A partir de 1904, professor 
universitário. Um dos líderes do movimento socialista-cristão, 
participou da fundação do Partido Popular Católico. Após a 
Primeira Guerra Mundial, foi deputado e presidente do “Partido 
Cristão da União”. Sua obra completa foi publicada em 1929 em 
quinze volumes. Três de seus livros foram incluídos no índex pela 
Santa Sé devido a ideias modernistas. 
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RADEK, Karl (1885-1939), líder bolchevique de ascendência 
polonesa, pertencia, desde 1910, à ala esquerda do Partido 
Socialista Alemão (“esquerda de Bremen”). Organizou a esquerda 
de Zimmerwald. Em 1918, foi preso na Alemanha; de 1919 a 1923, 
tornou-se um dos líderes mais importantes da III Internacional 
(especialista em questões alemas); de 1923 a 1928, pertenceu à 
oposição de esquerda, mas também simpatizava com os direitistas 
de Brandler; em 1927, foi expulso do partido e deportado para a 
Sibéria. Capitulou e, em 1929, foi redator do Pravda e fiel jornalista 
stalinista. Em 1936, foi novamente expulso e preso e, em 1937, 
condenado a dez anos de trabalhos forçados.  

RAJK, László (1909-1949). Em 1930, entrou para o PC 
húngaro. Na guerra civil da Espanha, foi comissário político do 
batalhão húngaro das brigadas internacionais. Após fuga da prisão 
francesa, foi, a partir de 1941, líder do PC ilegal na Hungria. Em 
1945, foi membro do Comitê Central e do Politbüro; de 1946 a 
1949, ministro do Interior; de 1948 a 1949, ministro do Exterior. 
Foi condenado à morte por “titoísmo”, sendo reabilitado em 1956 
e executado após um processo público. 

RÁKÓCZI, Ferenc II (1676-1735), príncipe de Siebenbürgen, 
líder da guerra de libertação contra a dinastia dos Habsburgos de 
1703 a 1711, general e escritor. Escrevia em francês e latim: 
Confissões, Memórias.  

RÁKOS, Ferenc (1893-1963), jurista, escritor e tradutor 
literário. Em 1910, foi membro do Partido Social-Democrata 
Húngaro; em 1918, do PC ilegal e, em 1919, presidente do tribunal 
revolucionário na República dos Conselhos. Após a queda da 
República dos Conselhos, emigrou para Viena e, em 1925, para a 
União Soviética. De 1938 a 1946, foi condenado ao campo de 
trabalho e moradia obrigatória, sendo reabilitado em 1956. De 
1951 a 1956, foi diretor da Nova Editora Húngara e, de 1956 a 
1960, chefe da Principal Divisão Política da Procuradoria Geral da 
República. 

RÁKOSI, Mátyás (1892-1971), político comunista. Em 1919, 
foi vice-comissário da República dos Conselhos e, em 1925, preso 
e condenado por atividades ilegais, sendo solto em 1940 e 
mandado para a União Soviética. Em 1945, voltou para a Hungria 
como chefe dos comunistas. De 1945 a 1956, foi secretário-geral 
do PC húngaro e primeiro-ministro, sendo destituído em 1956. 
Viveu até sua morte na União Soviética. 
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RENNER, Karl (1870-1950), político austríaco social-
democrata. Foi chanceler de 1918 a 1920. Presidente da República 
em 1945. 

RÉVAI, József (1898-1959), político, publicista, crítico literário 
e ideólogo comunista. Permaneceu no exílio entre as duas guerras 
mundiais, vivendo, por fim, na União Soviética. Em 1945, voltou 
para a Hungria e fez parte da cúpula dirigente do PC. Foi redator-
chefe do órgão do partido Szabad Nép; de 1949 a 1953, ministro da 
Cultura. 

RIASANOV, D. N. (1870-1938), membro do 
MECHRAIONKA, pequeno grupo de pacifistas internacionalistas 
e revolucionários (Lunatcharski, Ioffe, Uritzk, Volodarski), fundado 
em 1913 e liderado por Trotsky. 

RIPPL-RÓNAI, József (1861-1927), pintor, gráfico e artífice 
húngaro. Foi aluno de M. Munkácsy. Com a grande extensão de 
sua evolução artística e a estreita ligação desta com a pintura 
francesa, Rippl-Rónai contribuiu significativamente com a sua obra 
para o surgimento da pintura moderna na Hungria. 

RITOÓK, Emma (1868-1945), escritora, poetisa e tradutora 
literária. Escreveu A Aventura do Espírito, romance à clef contra a 
Nyugat (Ocidente). 

RUDAS, László (1885-1950), político e publicista húngaro, 
cofundador do PC húngaro e, durante a República dos Conselhos, 
redator-chefe de seu órgão central, o Jornal Vermelho. Depois disso, 
emigrou. Na União Soviética, lecionou na Escola Superior da 
Internacional Comunista e, durante a Segunda Guerra Mundial, na 
Escola Antifascista Internacional. Em 1944, voltou para a Hungria, 
tornou-se diretor da Escola Superior do Partido no Comitê Central 
do partido e, mais tarde, da Escola Superior de Ciências 
Econômicas. Em 1949, iniciou o “Debate Lukács” (para Lukács, 
“Debate Rudas”). 

SALLAI, Imre (1897-1932), publicista, membro do Círculo 
Galilei. Foi preso em 1918. Membro fundador do PC húngaro e, 
na época da República dos Conselhos, comissário do povo do 
Interior. Após a queda da República dos Conselhos, emigrou para 
Viena e, a partir de 1924, foi para Moscou, onde dirigiu o 
secretariado do PC ilegal. Foi preso em 1932 e executado. 

SCHMIDT, Erick (1853-1913), historiador da literatura alemã. 

SCHÖPFLIN, Aladár (1872-1950), historiador da literatura, 
crítico, romancista e autor teatral. Foi um dos colaboradores mais 
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importantes do Nyugat (Ocidente) e redator-chefe da Sociedade 
Franklin, a editora literária mais importante da Hungria antes da 
Segunda Guerra Mundial. 

SEIDLER, Ernö (1886-1940), político comunista húngaro. 
Emigrou em 1919. Foi vítima dos expurgos stalinistas. 

SEIDLER, IRMA (1883-1911), pintora húngara. Foi o amor de 
juventude de Lukács. Suicidou-se. 

SEIPEL, Ilgnaz (1876-1950), político austríaco social-cristão. 
Foi chanceler de 1922 a 1924. 

SERGE, Victor (1890-1947), escritor revolucionário comunista, 
pertencia ao círculo mais próximo de Trotsky. Em seu livro 
Memórias de um Revolucionário, falou também a respeito de Lukács. 

SIMMEL, Georg (1859-1918), filósofo e sociólogo alemão. 

SINKÓ, Ervin (1898-1967), escritor húngaro. Desenvolveu 
uma prosa fortemente intelectual e moralizante. Em Otimistas, 
escrito nos anos 30, descreveu a época da República Húngara dos 
Conselhos e, em Romance de um Romance (1961), o surgimento do 
culto à personalidade na União Soviética. 

SOLJENITZIN, Alexander I. (1918-2008), escritor russo, 
dissidente mais proeminente até seu desterro. Escreveu O Primeiro 
Círculo do Inferno, Arquipélago Gulag. 

SOMLÓ, Bódog (1873-1920), jurista e sociólogo, estudou em 
Klausen-burg, Leipizig e Heidelberg. De 1898 a 1918, foi professor 
em Klausenburg e, em 1918, em Budapeste. Redator da revista de 
ciências sociais Século Vinte. Em 1901, fundou a “Sociedade de 
Ciências Sociais”. 

SOMLYÓ, GYÖRGY (1920-2006), poeta e ensaísta húnguro.  

STROMFELD, Aurél (1878-1927), ex-coronel do estado-maior 
húngaro. Na Primeira Guerra Mundial, foi chefe do estado-maior 
do exército. Durante a República dos Conselhos, observou certa 
reserva, mas, em abril de 1919, assumiu o comando supremo do 
exército vermelho, que se encontrava em dificuldades, e, por isso, 
foi condenado, após a queda da República dos Conselhos, a três 
anos de prisão. 

SZABÓ, Ervin (1877-1918), político e erudito húngaro. A 
partir de 1911, foi diretor da biblioteca da capital. Tornou-se 
social-democrata de esquerda. Traduziu e editou as obras de Marx 
e Engels na Hungria. Na Primeira Guerra Mundial, foi líder 
intelectual do movimento antimilitar. 
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SZABOLCSI, Bence (1899-1973), musicólogo húngaro, aluno 
de Kodály. A partir de 1947, foi professor da Escola Superior de 
Música de Budapeste. Realizou trabalhos fundamentais no campo 
da etnologia musical. Editou os escritos de Béla Bartók. 

SZABOLCSI, Miklós (1921-2000), historiador da literatura, 
redator e professor universitário em Budapeste, membro da 
Academia de Ciências húngara. 

SZAMUELY, Tibor (1890-1919), jornalista húngaro 
revolucionário. Em 1915, foi preso pelos russos, tornou-se 
coorganizador do movimento internacional dos prisioneiros de 
guerra. Em 1919, voltou para a Hungria, tornou-se membro do 
Comitê Central do PC húngaro e redator do Jornal Vermelho. Na 
República dos Conselhos, foi vice-comissário do povo da Guerra. 
Suicidou-se. 

SZANTÓ, Zoltán (1893-1977), escritor e político. Esteve na 
guerra até 1918. Participou da revolução burguesa de 1918 e foi 
membro fundador do PC húngaro. De 1920 a 1926, esteve na 
emigração em Viena, depois teve participação ativa no movimento 
comunista ilegal na Hungria. Foi preso de 1927 a 1935. Após ter 
sido solto, viveu na Tchecoslováquia e na União Soviética. Em 
1945, regressou à Hungria, onde desempenhou diversas funções 
no partido e no estado. Publicou Memórias em 1964: Vég és Kezdet 
(Fim e Início). 

SZERÉNYI, Sándor (apelido: Sas)(1905-2007), político 
comunista húngaro. De 1929 a 1931, foi primeiro-secretário do 
partido. 

SZIGETI, József (1921-2012), filósofo húngaro, foi aluno de 
Lukács. 

SZIRMAI, István (1906-1969), jornalista comunista húngaro, 
foi membro do partido desde 1957. 

SZOMAHÁZY, István (1864-1927), autor de inúmeras peças 
de sucesso e operetas. 

THALMANN, Ernst (1886-1944), político comunista alemão. 
Foi preso em 1933 e assassinado em 1944, em Buchenwald. 

TIHANYI, Lajos (1885-1938), pintor, cofundador do grupo de 
artistas “Os Oito”. Em 1909, uniu-se ao círculo vanguardista da 
revista Ma (Hoje). Após a queda da República dos Conselhos, 
emigrou para Viena, Berlim e, a partir de 1923, para Paris. Em 
1933, ingressou no grupo “Abstraction-Creation”. 
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TISZA, István, conde (1861-1918), político burguês húngaro. 
De 1903 a 1905 e de 1913 a 1917, foi primeiro-ministro, sendo 
assassinado em 1918. 

TOLNAY, Charles de (1899-1981), historiador da arte húngaro. 
De 1933 a 1939, trabalhou na Sorbone, Paris; a partir de 1939, nos 
EUA, na Princeton, Columbia University. A partir de 1965, foi diretor 
da Casa Buonarotti, em Florença. Escreveu Michelangelo, em 5 
volumes; Hieronymus Bosch, 2 volumes (1965). 

TÓTH, Árpád (1886-1928), poeta lírico húngaro. De tom 
bastante elegíaco, distingue-se pela perfeição da forma e linguagem 
melódica. Um dos tradutores húngaros mais importantes (Milton, 
Wilde, Baudelaire, Maupassant, Flaubert, Tchekov). 

UJHELYI, Szilárd (1915-1996), político comunista húngaro. 
Em 1947 e 48, foi secretário de estado. Preso após o processo 
Rajk, foi mais tarde reabilitado. Em 1967 e 68, foi chefe da direção 
editorial estatal e, em 1968, chefe da divisão de filmes do 
Ministério da Educação. 

VÁGÓ, Bela (1881-1939), político húngaro, inicialmente social-
democrata, depois comunista. Participou da República Húngara 
dos Conselhos. Mais tarde, emigrou. Foi vítima dos expurgos 
stalinistas. 

VAJDA, Mihály (1935), aluno de Agnes Heller. De 1961 a 
1973, foi colaborador do Instituto Filosófico da Academia de 
Ciências húngaras, sendo, em 1973, demitido e expulso do partido. 
Vive desde então principalmente no ocidente. 

VARGA, Jeno (1879-1964), economista húngaro na União 
Soviética, foi membro da Academia de Ciências da União 
Soviética. Viveu aí desde a queda da República Húngara dos 
Conselhos. A partir de 1920, tornou-se membro do PC soviético. 
Colaborou ativamente no Comintern. De 1927 a 1942, foi diretor 
do Instituto de Economia Mundial e Política Mundial na União 
Soviética. Pouco antes de sua morte, distanciou-se do stalinismo e 
escreveu uma crítica ao sistema econômico soviético, que só foi 
publicada no exterior após sua morte. 

VAS, Zoltán (1903-1983), comunista húngaro, fez parte do 
grupo de emigrantes de Moscou. Escreveu suas memórias, 
publicadas em 1981, na Hungria, e que causaram grande sensação. 

VEDRES, Márk (1870-1961), escultor húngaro. Estudou em 
Munique e Paris. Suas primeiras obras deixam transparecer a 
influência de Rodin. Na República dos Conselhos, foi docente na 
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Escola Superior de Arte. Após a queda da República dos 
Conselhos, foi viver em Florença. Retornou a Budapeste, em 1934. 

VERES, Péter (1897-1970), romancista, novelista, publicista e 
político. Oriundo de uma família de camponeses, foi autodidata e 
viveu até 1945 de seu trabalho como camponês. Já em sua 
juventude, uniu-se ao movimento socialista agrário e tornou-se 
colaborador de revistas e jornais populistas e socialistas. 
Consolidou sua fama literária com o romance autobiográfico 
Vingança (Számadásj). Foi, de 1945 a 1949, presidente do Partido 
Camponês Nacional; em 1947, ministro da Reconstrução; em 1947 
e 48, ministro da Defesa e, de 1954 a 56, presidente da União 
Húngara de Escritores. Após 1950, Veres passou a se dedicar 
exclusivamente ao seu trabalho de escritor, escrevendo vários 
romances, dentre os quais a trilogia A Balogh család története (A 
História da Família Balogh). 

VÉRTES, György (1902-1976), redator comunista húngaro, 
funcionário da cultura. 

WALDAPFEL, József (1904-1968), historiador da literatura 
húngaro. 

WEBER, Marianne (1870-1954), escritora, esposa de Max 
Weber. 

WELTNER, Jakab (1873-1936), político social-deraocrata 
húngaro. 

WILDE, Janos (1891-1971), historiador da arte húngaro. Viveu, 
desde 1919, na emigração, principalmente na Inglaterra. 

WITTFOGEL, Karl August (1896-1988), dramaturgo alemão. 
Na república de Weimar, foi membro do Partido Comunista. Mais 
tarde, tornou-se teórico da economia. Emigrou para os EUA. 

WOLTNER (Farkas), Pál (1878-1921), político conservador 
húngaro, escritor e sociólogo. 

ZALAI, Bela (1882-1915), filósofo húngaro, morto na Primeira 
Guerra Mundial. 

ZDANOV, Andrei Alexandrovitch (1896-1948), político 
soviético, filho de um inspetor de ensino. Em 1912, aderiu ao 
movimento revolucionário e, em 1916, aos bolcheviques. 
Participou da Revolução de Outubro. De 1934 a 1944, foi 
secretário do PC soviético em Leningrado. Recebeu méritos como 
membro do conselho superior de guerra do front de Leningrado 
nos anos da Segunda Guerra Mundial. Em 1930, foi membro do 
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Comitê Central; em 1939, membro do Politbüro e, em 1949, major 
-general. Escreveu trabalhos teóricos sobre questões de filosofia e 
arte (“realismo socialista”). 

ZITTA, Victor, politólogo inglês. (1926-?) Em 1964, escreveu 
um livro sobre Lukács: O Marxismo de Georg Lukács, Alienação, 
Dialética, Revolução. 

ZINOVIEV, Gregori S. (1883-1936). Em 1901, tornou-se 
social-democrata e, em 1903, bolchevique. Estudou, até 1905, em 
Berna. Trabalhou com Lenin (Zimmerwald, Kiental). De 1917 a 
1927, foi membro do Politbüro; de 1916 a 1926, presidente do 
comitê executivo do Comintern. Após a Revolução de Outubro, 
tornou-se presidente do Soviete de Leningrado. Durante a doença 
de Lenin e após a morte deste, dirigiu o partido com Kamenev e 
Stalin (Troika). Em 1925, passou para a oposição a Stalin e formou 
com Trotsky a “oposição unida de esquerda”. Em 1927, foi 
expulso do partido; em 1935, condenado a dez anos de prisão e, 
em 1936, no primeiro processo público de Moscou, acusado e 
executado. 

ZOLTAI, Dénes (1928-2008), aluno de Lukács, especializado 
em estética musical. 
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