
TH URZÓ GÁBOR
TI'

BEVEZETO EGY KAFKA·ESTHEZ

1932 telén mint német-magyar szakos bölcsészhallgató, a következő nyárra Németországba,
Berlinhe készülrem. 1\ zavaros, izgalmas weimari korszakot vártam, arra voltam kiváncsi - és
amikor 1933 nyarán megérkeztem. I~Z már Hitler Némcrorszaga, Goebbels Berlinje volt. A város,
a házak, a falak ugyanazok, nagyjábó! az élet is, még nem fordult át teljesen, még csak kevesen
láthattak a nem is messzt jövőbe, amikor ez 'l város egyenlövé válik a semmivel. Én hithattam
legkevésbé. Csavarogtam az utcákon, a bomlás jelei, az átfordulás jelei egyre erősebbek lettek
már egy-két nap után is. Jelszavakat hallottam, előttem ismeretleneket. üldözéseknek lehettem
tanúja. mclyeknek értelmét felfogni nem tudtam. Notaszóval. feszes notaszóval vonultak min
denféle egyenruhás .ilak utatok. s ahogy vonultak, lassan azt éreztem, egyformák lesznek az ar
cok. érezheuern tömbbé mcrcvűlri egyfajta rendet, hallottam hallgatni al embereket, megfigyel
hettem. hogyan lesznek mind jobban egy készülődő. végsőkig embertelen apparátus, szerkezet
alkatrészei, megfosztva sz.ibadsaguktól, kis térre szoritk ozva, hallhattarn. értesülhettem róla,
hogyan bűnhődnekbűnökért. melyckről nem tehetnek, s hogyan kerülnek függőségbeolyan ha
talommal és annak olyan kcpviseloivcl, akiket nem értettek, akik előtt beletörődve nem tehettek
mást. mint meghajoltak.

Ez volt az a nyár. amikor al l hitel' den l.indcnen épp egy SA-osztag masirozott cl csattogva,
feszes ritmusban mellettern Cl volt al a nyári kora délután amikor könyveket keresgélve az út
menti könyves I(ocsikban, sok ismert név és ismert könyv közt találtarn egy addig ismeretlen ne
vet és ismeretlen könyvet. A név Franz Kafka volt A könyv- egy regény, soha be nem fejezett
regény. A kastelv. Fárasztó napok voll .ik ezek. far.iszt« csavargasok. térkép ut.in és egyedül. a
hőségben kicsit esztelenü! IS. honom alatt a könyvvel, mert végül aztán csak azt az egyet vettem
meg. annyira volt pénzem, es valahol egy parkban kezdtem c] olvasni. az ismeretlen város nyo
masztó falai kőzt az ismeretlen könyvet. És olvastam hazaterve is. olvastam útközben valame
Iyrk Kerupinger hűfcbcn. és otthon. egy riasztóan üre- diákszálláson, ahol én voltam szobák
sorakoztak mellcuem .. folöttem. körülöttem üresen -. és csak lentről, az alagsorbúl hallatszott
zaj, visszhangosan. újra meg újra előlről. valami baptista egyházi ének. monoron, kimeríthetet
len egyhangúsággal, Ez a magány. ez a monoron zene, mclynck hiába kurattam, nem találtam az
értelmét. És a rossz, sárg« körte fényéhen az Ismeretlen könyv. Gyorsan olvastarn. nagyon gyor
san akartam az értelméhez eljutni. befogadni és megszerezni, de nem értettem, csak megközelíte
ni tudtarn. s most is. azoknak. akik sem a könyvet, scm Kafk.u nem ismerik. csak azt tudom el
mondani, amit akkor éreztem. Olyasféle érzés lógott cl, rnint egy álomban, amikor sarkarnban
az üldözőim, á7e111 tarkórnon a leheletüker. futok. de egy helyben. ólomból a lábam. s ők egyre
Közelebb érnek hozzam, dc elkapni nem tudnak. csa;; ez az egy helyben üldözés tart reménytele
nül. vegtelenül, értelmetlenül. Aztán egy má3lk érzés, mintha pasziánsz kártyákat raknék kl
szüntelcnül, végtelenűl és eredmény nélkül, az alak znt mindig tökéletes. legtöbbször. úgy látszik,
kijön értelmes rendben a végeredmény, de az utolsó pillanatban nem sikerül. kezdem verejtékez
vc, a harcba bele nem törődve előlről, s sokára. amikor elcsüggedrem. [eladtam a harcot. veszem
észre, hogy egy lap hiányzott, egyetlen lap. és ez értelmetlenné tett mindent. És még egy érzéssel
próbálom mcgközclitcru, nuntha rettenetesen egyforma házak közül készülnék valamelyikbe, tu
dom, melyik állomáson kell leszállnom. le is szállok. magabiztosan és biztosan, bisz azon az is
merős utcán kell befordulni, a saroktól a második az a ház, ahová készülök, meg is találom. dc a
házba r idegenek fogadnak, idegenek csodálkoznak rám, és én mcgyek vissza az állomáshoz, a
kiinduloponthoz, újra kezdem, újra meg újra, mig a nappalból éjszaka lesz. és mindig más, értel-
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metlen házat találok, sohasem azt, ahová készültem, és elcsüggedve, amikor már mindent fel
adtam, amikor véget ért a látogatásra megszabott idő, csak akkor tudom meg, a villamoson
rosszkor szólt a kalauz, egy állomással előbb szálltam le, és most már mindegy, többé már nem
vagyok hivatalos ...

Efféle érzések fogtak el, és fogják el nyilván azokat is, akik Franz Kafkaval csak most ismer
kednek. Később persze megtudtam többet is róla, megismertem a prágai biztosítási intézeti tiszt
viselő életét, többi művét, a novellákon kivül valamennyi befejezetlen maradt, megismertem va
lakit, aki küzdött az elembertelenedés ellen, aki eleinte megadta magát neki, később és éppen
A kastély lapjain szinte agresszíven támadott. És aki egyik levelében igy fogalmazta meg önma
gát és azt, amit akart: "Nem renyheség, rosszakarat, ügyetlenség az oka - bár van belőle ezekből

is, hisz »a féreg a semmiből születik« ~, hogy nekem semmi sem sikerült vagy nem sikerülhetett.
sem a családi élet, sem a barátság, házasság, hivatás, irodalom, az oka ennek az, hogy hiányzik a
talaj, a levegő, a parancsolat. Az a feladatom, hogy ezeket megalkossam. nem mintha kicsit is
behozhatnám a mulasztottakat, hanem mert ez feladat, éppoly feladat, mint minden más." Kere
si, megszállottan, a törvényt, az értelmes rendet. Annyi magyarázója van halála és kései felfede
zése óta, hogy mindegyik mond igazat is; az, aki a kabala értelmében A kastély-ban, de nemcsak
abban, Kafka minden művében az istenség két megjelenési formáját látja, az itéletet és a kegyel
met, amiért Kafka és hősei valamennyien, szinte kivétel nélkül, saját maga. És igaza van a mar
xista magyarázónak is, aki a kafkai iszonyatos világban a volt Osztrák-Magyar Monarchia félel
metes, elembertelenítő, elszemélytelenítőbürokráciáját látja, amely ellen Kafka olyan reményte
lenül, magányosan küzd, Minden magyarázónak Kafka maga ad útbaigazítást - mindenkit ő ve
zet sajátos. félelmetes világába, emberei közé. Nyugaton Kafka divat lett, félremagyarázzák és
jól magyarázzák, ünneplik a teljes tagadást, az élet egészének tagadását, csakhogy ebben a "totá
lis tagadásban, melyet Kafka ábrázolt -- mondja a legjobb marxista magyarázója, Ernst Fischer
- el van rejtve a tagadás tagadása is, az elidegenedésből a kitörés a döntés irányába, mely a lét
nek hirtelen közösséget és értelmet kölcsönöz".

Most újra felnyitom A kastély-t, újra olvasni kezdem. Újra megjelenik előttem a földmérő,

akit az író csak egy betűvel jelez, Ki-nak hívja, elvonatkoztatva mindentől, akaratra, szándékra,
türelmetlen befogadásra éhesre csupaszítva, míg körülötte névvel szerepel mindenki. Megérke
zik, mert hivatalos volt A kastélv-oe; és nem akar mást. mint eljutni oda. elvégezni azt a munkát.
amely neki is kiszabatott ...

. . . Így ér véget, pontosabban igy szakad meg Kafka regénye. Az útvesztőbe került ember már
már eléri célját, hogy befogadják, de késő, végképp eltévedt, kimerült, bele kellett pusztulnia.
Nem akart sokat, csak célhoz érni, értelmet adni a létének -- és nem sikerült, hiába próbálkozott
csellel, erőszakkal, belenyugvással, lázadással, megadással, kőnyőrgéssel, alakoskodással. EI
kellett pusztulnia, és csak annyit kapott - és mennyi irónia, mennyi keserű humor van ebben' _o,

hogy akkor szolgáltattak neki némi elégtételt, amikor már meghalt, amikor már könnyű volt.
hisz nem zavart többé senkit. nem kereste többé az értelmet abban az útvesztőben. melybe
került.

Egy félig elkészült fejezettel ér véget a könyv, Kafka is kimerült, nem fejezte be, csak elmondta
a befejezés, a sanyarú elégtétel tervét. Most becsukom a könyvet, eltűnnek a kafkai világ jelképei
és valóságos emberei, eltűnik a nyomasztó légkör. És visszaemlékszem arra a régi napra, amikor
először olvastam el, először fejeztem be. Poggyászomban Kafkával, a könyvvel elutaztam Ber
linből egy kisvárosba. Már az első este nagy esemény készült --a főtéren könyveket égettek a bar
naingesek. A rémült kispolgárok maguk hurco/ták ki a könyveket. Kimentem persze én is. hisz
nemcsak a mennyekbe kell tekinteni, hanem a pokolba is. Ezt a nyomasztó olvasmányélményt,
ezt vittem magammal. És röpültek a máglyára azok a német írók, akiket szerettem, akik félig
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még kamasz értelmem számára becsesek voltak. Röpült Heine, röpült Thomas Mann, lángra
lobbantak aKoldusopera songjai. Engels könyvei, az Ótestamentum énekei.

És hirtelen hallottam, élesen, egy hangot, melyre emlékeztem, és egy arcot láttam, mely A kas
tély lapjairól volt ismerős:

- Franz Kafka! -- ujjongás, megfélemlített ujjongás csapott fel. És a megvalósult jóslat képvi
selője diadalmasan dobáIta a máglyára Kafka könyveit: - Az átváltozás! - kiáltotta, és lobbant a
láng. - ERY büntetőtáborban - kiáltotta. - A per - kiáltotta. - A koplaláművész - kiáltotta. És vé
gül: - A kastély.

És repült, és elégett A kastély, a benne felvázolt világ képviselői hajtották végre Kafka kiván
ságát, hogy égessék el a holta után könyveit. De persze ez más igény volt már, ez más félelem,
mint Kafkáé. A Kastély véres, félelmetes, embertelen bürokratái diadalmasan megsemmisítet
ték, máglyahalálra ítélték azt, aki fellázadt ellenük ... A máglya azonban tovább égett, még esz
tendőkön át, és végül elpusztult maga A kastély is, elégtek a Klamm urak, Momus urak, Garda
nák, a segédek, polgármesterek. És· a hamuból feltámadt Kafka, aki megidézte őket, aki figyel
meztetett rájuk, és aki kényelmetlen a megmaradottak számára ma is. Félremagyarázzák tehát,
kisajátítják, rossz divattá teszik. "A kafkaizmus elmúlik - jósolja Ernst Fischer·, ha társadalmi
feltételeit legyőzték. De Kafka - megmarad."
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GONDOLAT.KiNÁLAT

A szociológia mint tudomány első rendszerezőjé

nek és kiváló gyakorlati művelőjének, Max We
bernek ez a jelentős valláskritikai műve csaknem
nyolcvan esztendeje. 1905-ben jelent meg: most
végre magyar kiadását is kézbeveheti az olvasó, a
kiadó Társadalomtudományi Könyvtár sorozatá
ban. A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
című nagyszabású munka a vallás és a gazdasági
élet kölcsönhatásainak viszonyrendszerét elemzi.
Egyrészt kimutatja az etikai racionalizmus szere
pét a protestantizmus kialakításában, másrészt ezt
a szellemet, amely újszerű, kapitalista közösséget
teremt, végső soron irracionálisnak tartja; e kettő

ellentéte - mondja - csak az ember által meg nem
értett "isteni szinten" oldható fel. Mindezen belü!
vizsgálja a felekezeti hovatartozás és a társadalmi
átrétegződéskérdéseit, Luther felfogását a hivatás
ról, az aszkétikus protestantizmus etikáját, az asz
kézis és a kapitalista szellem összefüggéseit. A kö
tet második részében a világvallások gazdasági
moráljával, többek közt a vallásos világelutasítás

irányzatainak és fokozatainak el méletével foglal
kozik, kiemelve az indiai, a zsidó és a keresztény
vallást.

Herbert Marcuse nem csupán egy a XX. század
jelentős baloldali gondolkodói közül, száz- és száz
ezer fiatal értelmiségi szemében éveken át ő jelen
tette a forradalmat, az újbaloldalt, főleg a hatva
nas évek kőzepén-végén, a diákmozgalmak idején.
Heidegger tanítványa volt, hamarosan a marxiz
mus vonzáskörébe került, de később antikommu
nista könyvet is irt - tehát meglehetősen ellent
mondásos, ugyanakkor vibrálóan izgalmas szemé
lyiség. Az egydimenziós ember és az Érosz és civili
záció mellett ez a most magyarul is megjelent
könyve, az Ész és forradalom a legismertebb. Az
1941-ben írott tekintélyes tanulmányban Hegel
társadalornszemléletét magyarázza, mintegy reha
bilitalja a "forradalmár" Hegelt, kitek intéssel
Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Saint-Sirnon,
Comte és mások munkásságára. Az értő fordítást
Dezsényi Katalin és Endreffy Zoltán végezte; a kö
tethez Almási Miklós irt', a nem marxisták számá
ra is eligazító - utószót.

525


