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élményeiről: „nagyon mély és komoly benyomásai maradtak bennem 
Rómának; amik csak most összegeződnek és tisztázódnak. Nálam 
nem tud ez úgy primär kifejeződni, nem tudok felkiáltani, sírni, 
elájulni egy látványon . . ." 

Kaffka nem az elillanó pillanat friss benyomásait, impresszióit 
rögzítette művészetében, hanem a belső élet, az egyre halványuló, 
elmosódó emlékek, ábrándok, csalódások, nosztalgiák, a folyton 
változó, alakuló világ mozaikjai rendeződnek, sűrűsödnek alkotó 
műhelyében utólag művészetté. „Csak úgy — gondolkozni; és min-
dig arról: mi hogy volt és hogyan lehetett volna — mondja Pórtelky 
Magda a Színek és években. — Mennyit eltűnődöm így, valósággal 
visszafelé élek." 

Ilyen gondolatok ébrednek az emberben Rolla Margit jelen könyvé-
nek olvasása közben. Az Út a révig . . . a korábban megjelent A fia-
tal Kaflka Margit folytatása, 1906-tól követi nyomon az írónő életét 
haláláig. A mű évtizedekig tartó, gondos, kitartó, fáradtságos munka 
eredménye, a szerző feldolgozta benne egyebek között Kaffka Margit 
kéziratos naplóját, kéziratban megőrzött cikkét, kiadatlan versét, 42 
eredeti levelet és 45 levél hiteles másolatát, és — az események folya-
matossága érdekében — kiegészítette ezt egyéb, már ismert adatokkal. 
A kéziratokat betűhíven, az esetleges hibákkal, javításokkal együtt 
közli, felidézvén ezáltal a kor hangulatát is. Ezen újabb dokumentu-
mok közreadásával és értő kommentálásával a szerző felbecsülhetet-
lenül hasznos munkát végzett, kiegészítette, gazdagította, tovább ár-
nyalta eddigi Kaffka-képünket. (MTA Könyvtárának Közleményei, 
1983.) 

KISPÉTER A N D R Á S 

LEE CONGDON: 
A FIATAL LUKÁCS 

Ma már nem számít különlegességnek, ha hosszabb cikk, tanul-
mány, monográfia jelenik meg az angol nyelvterületen Lukács György-
ről; visszatekintve az elmúlt évekre, számtalan írás látott napvilágot 
róla a legkülönfélébb amerikai és angol folyóiratokban. Közhely 
annak a ténynek az emlegetése is, hogy Lukács fontosabb művei 
olvashatók angolul, sőt paperback kiadásokban is hozzáférhetők. 
A kutatók és érdeklődök olyan monográfiák és nagyobb szabású 
tanulmánygyűjtemények között válogathatnak, mint például V. Zitta, 
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G. H. R. Parkinson, Mészáros István, Királyfalvi Béla, valamint az 
A. Arató és P. Breines szerzöpár művei.1 

A nem lanyhuló érdeklődést az a vita is jelzi, amely az elmúlt év-
vekben bontakozott ki a The Times Literary Supplementben, George 
Steiner recenziója nyomán. Steiner a Suhrkamp kiadónál megjelent 
Eine Autobiographie im Dialog és a Fekete Éva—Karádi Éva szer-
kesztette Lukács György élete képekben és dokumentumokban című 
köteteket mutatta be az angol nyelvű olvasóknak.2 Steiner cikkére 
Hugh Brogan reagált, amire Steiner válaszolt, s vitájukhoz az olva-
sók is hozzáfűztek — nemegyszer dühös — megjegyzéseket.3 A dis-
puta Lukács szovjetunióbeli írásainak, a Történelem és osztálytudat-
nak és Lukács György a nyugati kultúráról írt megállapításainak 
megítélése körül forgott. Brogan szerint Steiner súlyos elvi enged-
ményeket tesz annak a Lukácsnak a megítélésekor, akinek jelentős 
szerepe volt Sztálin politikájának elméleti szentesítésében. Tanulsá-
gos felidéznünk George Steiner „apologetikájának" egy részletét: 
„A dilemma, melyet Brogan említ, örökzöld — , s én is megpróbáltam 
cikkemben reflektálni rá. Talán kezdjük egy kis önvizsgálattal: sem 
Mr. Brogan, sem én nem tudjuk valójában, hogyan is viselkednénk 
tanárként, tudósként és magánemberként egy frakcióban, egy hirte-
len helyzetben, pszichológiai és fizikai veszélyben — olyanokban, 
melyek rutinszerűen fordultak elő Lukács életében." 

1 Victor Zitta: Georg Lukács' Marxism, Alienation, Dialectics, 
Revolution, A Study in Utopia and Ideology. The Hague, Martinus 
Nijhoff, 1964. — C. H. R. Parkinson: Georg Lukács. London, 
Henley and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1977. — Georg 
Lukács. The man, his work and his ideas. Edited by G. H. R. Parkin-
son. London, Weinfeld and Nicolson, 1970. — Aspects of History 
and Class Consciousness. Edited by István Mészáros. London: 
Routledge and Kegan Paul, 1971. — István Mészáros: Lukács' 
Concept of Dialectic. London, The Merlin Press, 1972. — Béla Király-
falvi: The Aesthetics of György Lukács. Princeton and London: 
Princeton University Press, 1975. — Andrew Arato and Paul Breines: 
The Young Lukács and the Origins of Western Marxism. New York, 
Seabury Press, 1979. 

2 Georg Lukács: Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog. 
Red. István Eörsi. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981. Georg 
Steiner: Making a Homeland for the Mind. Times Literary Supple-
ment, 1982. január 22. 

3 Hugh Brogan: Georg Lukács. Times Literary Supplement, 1982. 
február 5. Steiner válasza: uo. 1982. február 19. Brogan viszont-
válasza: uo. 1982. március 5. 



530 Szemle 

E szenvedélyes, sokszor — kimondva vagy kimondatlanul — poli-
tikai töltésű viták után jól esik kézbe venni egy tudományos művet, 
Lee Congdon The Young Lukács (A fiatal Lukács) című monográfiá-
ját, mely 1983-ban jelent meg az Egyesült Államokban. Ez az igen 
szép kiállítású könyv, mely az University of North Carolina Presst 
dicséri, három nagy fejezetre tagolódik. Az első rész a Seidler Irma: a 
tragédia, a második a Ljena Grabenko: az utópia és a harmadik a Bort-
stieber Gertrud: a dialektika címet viseli. A három fejezetet az Elidege-
nedés című bevezetés előzi meg. A szerző, szándéka szerint, végig sze-
retné járni Lukács útját Marxhoz, s meg szeretné érteni azt a fordula-
tot, amely — Dosztojevszkijt idézve írja Congdon — Lukácsnál egy 
határtalan szabadságtól a korlátok nélküli despotizmushoz vezetett. 

Lee Congdon Lukács elidegenedés-élményének gyökereit vizsgálja 
könyve bevezetőjében, megpróbálja azt fogalmilag meghatározni, s 
beágyazni a szülői házban, a századforduló magyar és európai vilá-
gában szerzett emberi és szellemi élményekbe. Nyomon követi a 
tragikus világnézet születését, Lukács közösségkeresö kísérleteit, 
csalódásait, a formafogalom jelentőségének felismerését, a korai 
művek születését. A szerző helyzete nem könnyű, s bár olyan „pane-
leket" használ, melyek a magyar olvasók és kutatók előtt ismertek, 
mégis meg kell birkóznia azzal a problémával, hogy az angol nyelvű 
olvasóknak nem lehet magyarázat nélkül hagyni számtalan nekünk 
evidens történeti-eszmetörténeti utalást. 

A fő fejezetek: asszonynevek és — fordulópontok Lukács életé-
ben. Lee Congdon élet és elmélet összefüggését vizsgálja, azt, hogy 
Lukács életkörülményei hogyan alakították elméletét, s ez utóbbi 
miképp befolyásolta életének alakulását. Mert Lukácsnál, miként a 
formátumos gondolkodóknál gyakran, élet és gondolat együtt moz-
gott, filozófia és életvitel egybeesett. 

Erre igen érdekes példa Lukács kapcsolata Ljena Grabenkóval, 
azzal az asszonnyal, aki az utópiát jelentette a fiatal Lukácsnak. Az, 
hogy Grabenko azzá válhatott Lukács életében, amivé vált, nem volt 
minden előzmény nélküli. A tízes évek elejétől feltámad Lukács 
érdeklődése a nem tragikus dráma, a románc, a mese iránt —, olyan 
műfajok felé fordul, amelyek a megoldatlan és megoldhatatlan jelen-
ből a reményt kínáló jövőbe vezetnek. Elméleti orientációja : Fichte 
müvei és a zsidó gondolatvilág — azon belül is a chaszidizmus — 
felfedezése; személyes kapcsolatai: Ernst Blochhal, Martin Buberral, 
Max Weberrel; és olvasmányai: kitüntetetten Dosztojevszkij Bűn és 
bűnhődése — mind mind ebbe az irányba mutatnak. 

Ljena Grabenko különös figurája Balázs Béla érdeklődését már 
1911-ben felkeltette: egy asszony, aki 1905-ben bombákat vitt — egy 
kölcsönkért csecsemő pelenkái közé rejtve. Balázs, mint ezt Naplójá-
ban leírja, meglátta benne a Dosztojevszkij-alakot. Lukács családja 
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idegenkedését figyelmen kívül hagyva feleségül vette Grabenkót: a 
megváltás reményét jelentette neki az Oroszországból, vagyis a meg-
váltás reményét hordozó országból és kultúrából jött asszony. Ljena 
Grabenko nem volt sem szép, sem művelt, s feltehetően Lukács gon-
dolatvilága is átjárhatatlan volt számára. A szavak nélküli tökéletes 
megértést várta a kapcsolattól, s Lukács is valami olyan összhangra 
gondolhatott, mely Seidler Irmával nem tudott kialakulni. A teória 
sugallta választás hamar megbosszulta magát. 

Lee Congdon Lukács fiatalkora személyes mozzanatainak fel-
elevenítésével az elméleti orientációk életgyökereit keresi, azokat 
magyarázva kerül előtérbe a magánélet szférája. Congdon Lukács 
fiatalkori műveiről szólva is a személyességet, az életproblémákra való 
válaszadást emeli ki, A lélek és a formákat mint Irma könyvét, 
A regény elméletét mint Ljena könyvét említi. 

A harmadik, s legnagyobb hatású asszony Bortstieber Gertrúd, 
akit Lukács már 1906-ban ismert, majd 1917-ben találkoztak újra. 
Bortstieber Gertrúd — a dialektika, írja Congdon. „S mert a férfi 
és nő közötti elidegenedést már legyőzte, a mű és az élet, a van és a 
kell közti elidegenedés problémáján is hamarosan túljutott. Korai 
éveinek utolsó fordulatánál állt Lukács: az utópiától a dialektika 
felé." A szerző a Gertrúd-élménytől számítja a klasszikus német filo-
zófia lukácsi átértékelését. 

Lee Congdon könyve alaposságával, tájékozottságával kitűnik az 
angol nyelvű monográfiák közül. Bibliográfiájában a budapesti 
könyvtárak kézirattári anyagától kezdve a külföldön, akár kisebb 
folyóiratokban megjelent publikációkig szerepelnek anyagok. A szerző 
ismeri nemcsak a századelő folyóiratait, de a legfrissebb hazai írá-
sokat is. 

E kitűnő tájékozottság csupán a Történelem és osztálytudat elem-
zésekor válik egyoldalúvá. A jegyzetek közt Leszek Kolakowski egy 
megállapítását találjuk, mely szerint a Történelem és osztálytudat 
nem filozófiai mű, hanem dogmatika, mely minden külső kritikának, 
érvelésnek ellenáll. Lee Congdon ellenveti, hogy a Történelem és osz-
tálytudat támadhatatlan, mivel önmagát erősíti— védi, belsőleg töké-
letesen konzisztens. Felrója ugyanakkor, hogy Lukács művében egy 
olyan dialektikát támogat, amely mindenfajta cselekedetet szentesít, 
végül is a türannizmus lenyomatát adja. 

Nézzük a szerző gondolatmenetét. Az alfejezet címe: Dialektikus 
dogmatika. Lukács, mint ezt Lee Congdon leírja, bár belekezdett, 
nem dolgozta ki marxista irodalomelméletét, mert erejét a praxis 
elméletére fordította. A Történelem és osztálytudat, melyet Bortstieber 
Gertrúdnak ajánlott, „briliáns és önfejű" (angolul: perverse) mű, 
„a huszadik század leghatásosabb marxista írása, melyben a fiatal 
Lukács az elidegenedésre, mellyel mint személyes és közösségi problé-
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mával legkorábbi évei óta küzdött, keresett választ." Lukács az 
utópiától a dialektikus módszer felé fordult. Elítélte az utópisták 
etikai álmait, s a revizionisták és opportunisták fatalizmusát, s ez az 
a pont, Congdon szerint, ahol Blochnak, Grabenkónak s fiatalkori 
önmagának búcsút mondott. 

Vizsgáljuk meg az Osztálytudat című fejezetről írottakat. „Lukács 
itt megismételte azon állítását, mely szerint a történelemnek a sza-
badság birodalma felé való haladása csupán addig volt automatikus, 
míg a kapitalizmus az elkerülhetetlen válsághoz nem érkezett." Ezen 
a ponton a forradalom sorsa a proletariátus osztálytudatától függ, 
s csupán a proletariátus tudatos cselekedetei vezethetik tovább az 
emberiséget a végső szabadság birodalmába. 

Lukács — így érvel Lee Congdon — , itt fektette le a türannizmus 
elméleti alapjait, hiszen a proletariátus csupán mint osztály érhet el 
sikert, s az egyének akarata nem egyenlő a közös akarattal; addig, 
míg a proletariátus nem lesz tudatos, csupán ráerőszakolni, ráfogni 
lehet az osztálytudatot. S ezt a szerepet a pártnak kell elvállalnia. 
A Történelem és osztálytudat más tanulmányainak ismertetése, a 
proletariátus öntudatának, történelmi szerepének leírása után inter-
pretációját Lee Congdon így zárja: „A proletár öntudat és a változó 
valóság egy történelmi-dialektikus folyamat két oldala, s az egyik 
nem vitatható meg a másikra való állandó utalás nélkül. S hogy így 
áll a helyzet, az elmélet és gyakorlat közötti különbség legyőzetett. 
Az igaz teória maga a gyakorlat." 

Ha ezt a fejezetet a hangsúlyokra is figyelve olvassuk, megértjük, 
miért és hogyan csapnak össze az indulatok a Történelem és osztály-
tudattal kapcsolatban, s miért éppen ez a mű áll az említett The Times 
Literary Supplement-vita, s igen gyakran más Lukács-értékelések 
hátterében. 

A Konklúziók — Tonio Krögertől Naphtáig című zárófejezetben a 
szerző Lukács alakjának irodalmi ábrázolására hívja fel a figyelmet : 
Lesznai Anna, Lengyel József, Sinkó Ervin, Ritoók Emma regé-
nyeire. Lee Congdon szerint Lukács a manni fikciós világban volt 
leginkább otthon, hiszen a Tonio Kröger-szereptől, mely az Irma-
korszakot jellemezte, jutott el, a húszas évek, tehát a Gertrúd-korszak 
Naphta-szerepéig, mely Thomas Mannt híres alakjának megírására 
ihlette. Congdon megismerteti az angol nyelvű olvasót a „Naphta-
genézissel" és Naphta regénybeli jellemzésével, s így jut el Lukács-
értékelésének végső összegzéséhez: „Pontosan ez az a hit, mely 
Lukács dialektikus dogmatikáját inspirálta (itt a Varázshegyböl idéz 
a szerző, a proletariátusról és a terrorról), s ez a tragikus credoja 
annak a brilliáns és érzékeny embernek, akinek a tökéletes igazság 
és harmónia iránti szenvedélye nagyobb volt a tökéletlen emberi 
lények iránti szereteténél." 
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Lee Congdon több állítása, különösen a Történelem és osztály-
tudattá vonatkozók, vitathatók; kérdéses az is, hogy bármennyire 
frappáns, mégsem leegyszerűsítés-e a három, Lukács életében fontos 
szerepet játszó asszonynak egy-egy korszakhoz és egy-egy fogalom-
hoz való rendelése. Ugyanígy vitatható az az értékelés is, melyet a 
szerző már könyve elején előrebocsájt Lukács pályájáról. A kifogá-
solható megoldások ellenére örömmel állíthatjuk, hogy információ-
gazdag, nagy forrásanyagot feldolgozó és élvezetesen megírt művel 
gyarapodott a Lukács-szakirodalom. 
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