
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.
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