
keretbe, de talán itt a tanmenet külső szempontjai
érvényesültek. ,

A szerzők törekvését csak az tudja értékelni iga
zán, aki nem a.filozófián kívül foglal el merőben is
mertető, leíró álláspontot, hanem vállalja a filozó
fiai kérdésfeltevést és kidolgozást ; akí utat mer
vágni a filozófiai hagyomány rengetegében és sűrű

jében, sőt határozott irányt tud adni az egyetemes
emberi, szellemi erőfeszítésnek. A könyv jó példa
arra, hogy egy bizonyos feltétel és támpont kidol
gozásával, hogyan maradhatunk és mozoghatunk
a filozófián belü!. Természetesen lehetne más felté
teleket és támpontokat ís találni, és azok segítségé
vel kalauzolni az olvasót a bölcseletben. A filozó
fiába való bevezetést úgy végzi el a könyv, hogy
fölvillantja a tényleges filozófiai gondolkodás ele
meit, alapkérdéseít. Ú gy rnutatja be a lényegi gon
dolatokat, ahogyan azok valójában fölmerül tek a
nagy gondolkodókban, és egyszersmind fölmerül
hetnek .az olvasóban, egzisztenciálisan is érintve
őt. Tudatában van mind a jelenkori problémák
nak, mínd a történetileg irányított perspektivisztí
kus filozófiai folyamatoknak.

FILA BÉLA

•
Lukács György: Napló
A végső megoldhatatlanság képezi a naplóirás for
maproblémáját: a napló legbensőhb lényege szerint
kísérlet. hogy formát adjon a mindennapi életnek.
A naplóíró paradox vállalkozása: az életet élve pró
bálja megragadni és közölhető formába önteni azt a
helső, páratlan ritmusts amelyet a személyes élet
végső kőzölhetetlensége határoz meg. A naploire kí
vülről akarja meghatározni azt. amínek Ő maga is
része. saját életének végleges formáját egy külső

gyújtópont segitségével igyekszik feílobbantani. és
azt, ami páratlan, kimondhatatlan és megbonthatat
lan, a reflexiókkal terhes forma révén kisérti meg
érthetővé, lebonthatóvá tenni. A napló az egyedi éle
tet a naplóiró szándéka ellenére művé absztrahálhat
ja, metafizik át kölcsönöz neki, noha talán éppen az
élet egyedisége taszitja el magától a metafizikát.
A forma lebecsüli a megformáltat ; a metafizika fö
lénnyel viszonyul az egyedi élethez: ez teszi .- jobb
esetben - kinossá vagy viszolyogtatóvá a reflexió
kat, amelyek létünket értelmezni óhajtják. (A műfa

jok történelmi atlaszán a napló helye alighanem a
keresztény kultúrkörön belüljelölhetőki.

Lukács György most közreadott fiatalkori napló
jafekszik előttünk 1910-11-hől-Lendvai L. Ferenc

• Lukács György: Napló - Tagebuch (1910 II), Das Ge
richt (1913); Akadémiai Kiadó, 1981
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pontos és gondos rekonstrukciója eredményeként".
Nehéz ellenállni a csáhitásnak , hogy az első olvasást
követően ne olvassuk el még egyszer a feljegyzése
ket - visszafelé haladva. Ismerjük a küls(J keretet :
Lukács képtelen volt választani - élete nagy szerel
mét elszalasztotta, A gyötrődést és habozást a tra
gédia követte: Seidler Irma 1911 májusában.félre
sikerült házassága és Balázs Bélával kötött kapcso
lata után öngyilkos lett, majd ezt követően hamaro
san meghalt Lukács legközelebbi barátja, Popper
Leó is. Eddig a történet, amelyet az életben maradt
Lukács feljegyzései kerekitenek egésszé.

Visszafelé olvasva az az érzésünk, mintha a napló
a történtek után, és eleve műként iródott volna.
/910. május 4-én ezt olvassuk: "Nem az-e az egyet
len "becsidetes' útja az életnek: elhervadva hagyni a
dolgokat és teme III i azután a halottakat? De ki az
élő és ki a halott ?' Ugyanez év június l-én: ..Most
mindig úgy érzem: rajtam áll minden; ha én igazán
akarom ... " És 1911. február ll-én lrmáról: "ő

nem emelkedett ott. ahol énfellendúltem'', Irma má- .
jus 18-i halála után, május 24-én: ..Itt van a halálos
itélet az én existentiám felett. Nem Úhetek soha sen
kinek semmi . . . " - ám a halálos ítélet lényege pár
sorral lejjebb derül ki: "Most csak munka van
- ameddig birom". Popper Leó halála után, október
22-én, már németül, ezt olvashatjuk: ..Mint egy ve
zető és cél nélküli ordogi gép. úgy jár az agyam, tel
jes űrben és sötétséghen" . Ok tober 27-én: "Érdekes,
hogy tavasszal (1908-ban Olaszországban. F. F
L.). miután együtt voltam Leóval és Irmával, sokkal
magamra hagyatottabb voltam, mint most , és hogy
ők ketten elevenebb partnerek számomra most, mint
akkor (mik ént egyszer lrmával kapcsolatban meg is
jegyeztem: jelenléte nem veheti fel a versenyt távol
létével.}" November I7-én : "Nem becsűletesebb és
következetesebh-e mindennek véget vetni, semmint
hogy lassan belekényszeridni a kompromisszumok
ha?" És végül, december l i-én, a napló utolsó előtti

feljegyzéséhen : "Úgy tűnik, vége a válságnak. Isme
retelmélethe és [rivolitásba menekűltem. Attól tar
tok, menni fOK. " 'Életemet' és 'túlélőképessége

met' hanyatlásnak érzem: az öngyilkosság révén
lennék eleven, akkor lennék következetes, úgy ér
ném el lénvegem csúcsát. Így minden csupán szomo
rú megalkuvás és elmúlás."

Ismételjuk meg : mintha a történtek után, eleve
műként iródott volna e napló. És ettől igazán nyo
masztó, nem a benne leirtuktol. Mert afeljegyzések
szaporodásával eK.I-re bizonyosabbnak tűnik, hogy
nemcsak mi tekintjuk műnek a naplót, hanem maga

. Lukács is úgy szemlelte saját életét, mint ami eleve a
naplóirás számára teremtetett. Reflexiók, elméleti
megfontolások híján az életet káosznak látja, és a
refiexiákhoz, a világos és tiszta fogalmakhoz akkor
is ragaszkodik, ha - mégoly nyilvánvalóan is - ezzel
az életet pusztítja e! maga körül. A szerelmi törté-



nettel kapcsolatban feltehető egyik kérdés igy hang
zik: azért hiúsult-e meg a boldogság, mert először a
metafizikai probléma szintjére kellett emelni LlZ éle
tet? De másként is feltehető a kérdés: nem azért
volt-e szűkség a metafizikai igazolásra, mert az élet
.megtagadtu magát" Lukácstol? Az életben való te
hetetlenség és a metafizika birodalmában nyújtott
bravúr kettősségejelöli ki a szerelmi történet hatá
rait - de e kozott feszül az a vákuum is, amely egy
aránt felszippantja az egyéni szen vedest és halált,
valamint az általános [orma-metafizik át. A szemé
lyes élet és az intellektuális szemlelet kibékíthetet
lensége Irma számára a tragédíát eredménvezi - Lu
kács számára a megformált itéletet,

1910. szeptember 29-én feljegvzi, hogv a melan
kolia lehetősége nem adatott meg számára, és mint
több más helyen, itt is elárulja magát: a melankolia
csakis akkor borítja el az embert, ha a személyes
élet és az ún. metafizikus lét egységbe simul, és meg
adatík az a többdimenziós látásmód, amely sehol
sem talál kielégűlést, bár egyidejűleg mindenűtt je
len van. Lukács esetében a két szint nem olvadt egy
be, ami ajelen esetben aztjelenti, hogy képtelen voll
egyidejűleg őszintén és mélyen átélni mindk ct lehe
tőséget: ha belefeledkezik az életbe, akkor az élet
hez lesz hűtlen, ésforditva (vö. /9/0. májusZ').),
A naplót végigkisérik az empirikus és metafizikus
IéI ellentmondásaival kapcsolatos meglátások . ám
ezek - az élet a bizonyság - megmaradtak teoreti
kus problémáknak. Nem a szenvedés meglétét, in
tenzitását vitatjuk , hanem a tárgyát. És -- műről van
szó! - kizárolag az előttünk fek vő napló alapján ítél
kezünk így, amelyben a tárgyi tartalom nem azonos
a megformálás mikéntjében rejlő mélvebb világgal.
Úgy tűnik, Lukács nem annyira a szerelemtől, a ku
daretál szenvedett legjobban, mint azoktól a kérdé
sektől, amelyeket - ösztönös teoretikusként - feltelt
magának. Egymást követik a bejegyzések, arnelvek
szerint az Irmával kapcsolatos gondolatok segitet
ték őt hozzá teoretikus kérdések megoldásához és
a munka pátosza, a mű igézete szahja meg az empi
rikus élethez való viszonyulást is. ("Az én élctem
.steht und fdllt' a munkamámorokkal." 19lO. júli
us 2.) Abejegyzéseket lapozva úgy érezzük, mintha
afiatal Lukács gvakran nem a szerelern meghiúsulá
sa miatt szenvedett volna igazán, hanem amiatt.
hogv a szerelem okozta sienved,;s a munka lehetőse

gét hiúsítja meg.
A fiatal Lukács szenvedését az teszi sajátossá.

csakis őrájellemzővé,hogy oka és tárgya mélyen al
katilag meghatározott. Az alkatra való hivatkozás
megfellebbezhetetlennek látszik - olyan zsákutca,
amely olcsó megoldás (a kérdések .riividre zárá
sa"), ám amelv egyszersmind a legfinomabb ,;s leg
bonyolultabb céltábla is. Az empirikus életben való
tehetetlenség és a teoretikus tisztánlátás azonhan
- az alkatí adottsagon túlmenően sorsis, amely 11'-

herként nehezedik viselője vállára. Ettől nem lehet
megszabadulni és ezért az. álmodozás, amely oly
szembetűnő a naplóhan (álmodozás az öngyilkos
ságrol, az irreális emherlehetőségekről, a csoda vá
rásrol, arról, hogy Irma (') mit szol, ha ő meghal,
stb.i, innen a fatalizmus (bármit tett volna, a tör
ténteken nem modosithatott volna), és innen a színte
eszelős gondolatfutamok Irma és Leó halála után.
A két szeretctt lénv elvesztését követően a kétségbe
esést ep;yre szemmel láthatábban váltja fel az öngyil
kossággal, bűnnel kapcsolatos teoretikus elmélke
dés. "Ha agyonlövöm magam, úgy ennek oka legyen
oly tiszta és világos, mint egy jó ismeretelmélet nyi
tokérdese írja 191 l. november 17-én. Az ismeret
elméletnek, általában pedig a filozófiának azonban
nincsenek világos. elkülöníthető nyítókérdései, hi
szen mindcnfilozófia az élethezfűződő viszonyban, a
ködben kezdődik el, láthatatlanul, kibogozhatatla
nul. A világos kérdés keresése nemcsak az öngyil
kosságelodázásának , hanem az élettől való menekű

lésnek is jele: az életet a fogalmak szintjére kell
emelni, hangzik a remény (1911. október 22.).
A szenvedés igazi oka tehát a választani nem tudás,
és a naplót olvasva úgy tűnik, hogy Lukács későbbí

pályafutása nem választás, hanem tehetetlen végzet
eredménye. Az empirikus és metatizik us lét szétvá
lasztásának meddő kísérlete, és egyeztetésének gör
csös igyekezete teszi emberivé afiatul Lukácsot, de
ez személviségénck korlátja is. Számtalan kiutat is
merünk: a fenyegetettség érzése feloldható humor
han (Kafka). életterhnikában (Kierkegaard}, ha
lálhan (Kleist) sth. Lukács egy ízben felvetette,
hogy k álváriáiára az tesz majd pontot, ha egy isme
retlen jénai pincérnő miatt egyszer váratlanul
agvonlovi magát ( 19l1J. június 19.). Lukács azon
han nem Kleist , aki megtalálja a maga Henriette
Vogeljét : élethen maradt, nem lett életművész, nem
oldotta humorba vagy irániába étetérzését. Túlságo
san tiszteletben tartotta saját görcsösségét - és fia
talkori naploju jelzi, hogya szerelmi történet idején
élt élete nem sokhan különbözik későhhi sorsátol.
("Dolgozni, mintha hetvenéves lennék" - adja ki
magának a parancsot 19/0. június l-én.)

Egy sem nem kűliinösebben bátor, sem nem eléggé
humoros fiatalember képe bontakozik ki így előt

tünk e lapok 0/1 , aki- bár tragédiák veszik körül és
maga is állandúan a tragikus életérzéssel kacérko
dik saját. akkori helyzetét isjellemzi, amikor ma
ga elé képzelijö!'őjét: "Ha előrenézek arra az ötven
évre, ami még kiivetkeznifog, egy nagy szűrke siva
tagot látok magam előtt. De ha most gondolkodom
a dolgon, csak egytőlfélek : kibírja-e a produktivitá
som nielege ezt a jégsivatagot ~ Nem lesz-e íg)' szá
raz pedáns helá/em:) Csak magamtól/élek- nem az
élctemtol : csak a munkámat féltem - nem maga
mat." (./9lO..szept, 29.)

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ
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