
pant ötletesen, a monumentális állami
síremlékből gördíti az előtérbe a filozófus
beszélgetőfoteljét. A grandiózius és a sö-
tétségben fényt kibocsátó emlékmű pedig
nem hagy kétséget afelől sem, hogy az
államosított filozófus hűlő poraira sem száll
majd megváltó és megbocsátó béke.
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Lukács-
dokumentumok
Eörsi István Az interjú című drámájában
szó esik Seidler Irmáról, tragikus öngyil-
kosságáról, Lukács György hozzá fűződő
viszonyáról. A drámának ezt a szeletét
világítja meg az alább közölt két doku-
mentumrészlet; az első Lukács György
naplójából, a második pedig egy Balázs
Bélához írott levélből való (ez utóbbi most
jelenik meg először magyarul).

Szintén a drámában esik szó Lukács
György színműveiről, illetve elégetésük-
ről. Gábor Eva írásában Lukácshoz írott
levelek alapján következtet a színdarabok
jellegzetességeire, megsemmisítésük idő-
pontjára

A naplóból

1910. június 26.

Tisztulnak az utak - a tudományban. Látom
az utamat; látom, hogy lehet menni; hogy
kell menni - és hogy még senki sem látta
meg rajtam kívül. És egy ember kellene,
akivel beszélni lehetne! Dadogni! Akinek
hallgatásai vakmerőségeket csalnának ki
belőlem, akinek kérdései erőt adnának
bizonytalanul érzetteknek-egy ember
kellene - Irma kellene! - Mert más nincs.
Van, aki szurrogatum lehetne. Herbertnek
írtam múltkor a „dadogás"-ról; igen, ő jobb
lenne, mint senki, talán

Leo is - talán Paul Ernst is ilyesvalami
lesz. De ez nem az! Az „okos", a kiváló, és
hozzáértő emberek a legkevésbé: képte-
len volnék Simmelnek, vagy Blochnak,
vagy Karlinak egy mondatot is elmondani:
a szakértők a kész számára valók. Ide
más kell. És a más, az igazi más csak Irma
lehet - Nevetséges itt „szerelem"-ről
beszélni; én ma már nem vagyok „szerel-
mes" belé - és előbb is, később is, jobban
szerettem másokat. Itt másról van szó.
Kassner „mystische Sympathie"-nak
nevezi, Shelley Prometheus és Asiájáról
beszélvén - és Ernst megírta az egészet
Brunhildben: Siegfried Chriemhildbe sze-
relmes (mily szép „liebestrank" ott!) - é s
Brunhild az igazi. - De éppen olyan nevet-
séges „megértés"-ről beszélni - egy tucat
nevet írhatok ide, akik jobban értenek
meg, mint ő. Milyen komikusak majdnem
ítéletei a dolgaimról leveleiben. És mégis:
azt írta Kassnerről, „benne van Ravenna,
benne van maga meg én egy problémába
tömörítve" - és enélkül nem lett volna
semmi további. És a beszédek. - Nem!
Nevetségesek a filológusok, akik Steinné-
ből istennőt csinálnak, hogy megértessék
a hatását Goethere! De még nevetsége-
sebbek a psychophilológusok, akik fino-
man kimutatják: mennyire nem értette ő
Goethet! Persze hogy nem értette: Fr.
Schlegel értette, meg W. v. Humboldt - de
abból a nemértésből az Iphigenia szü-
letett; a megértésből semmi. Nem! itt egy
mystikus dologról van szó: a csodát hinni
tudni valakiben; az öntudatlan[t] (lassan és
természetesen) kigombolyítani az ön-
tudatig belőle; formát adni az ő lyrájának. -
És valahogy így érzem: csak ilyen nővel
lehet házasság, mert csak ilyen nőtől lehet
gyereke az embernek: mert akkor itt a
férfinak is gyereke van: objectiválódás [a]
nagy vágyódásának, formát nyerni - nem
véletlen gyümölcse egy mámoros órának!
- Csak: mit jelent ez a szerelem az
asszonynak? Igazán különbség ez az ő
számára egy másfajtával, a rendessel
szemben? Nincs csakugyan valami férfias
az Ernst Brunhildjében? Vagy talán vala-
mikor lesznek ilyen asszonyok? Ki tudja?
Ma: - azt hiszem - ez nem sokat számít. A
Herbert versét, „az asszony csak asszony
...", az asszony szájába adva nagyon is
meg lehetne fordítani.

És ezek után le kellene számolni és le is
kell: egyedül vagyok és leszek is. És nem
szabad, hogy kevesebb szabaduljon fel
belőlem [mint vele] nélküle, mint vele
szabadult volna - az ő emlékének is
tartozom ezzel. Mert arra, hogy még egy

ilyen találkozásom legyen az életben, még
gondolni sem lehet és szabad.

Különös: alig egy évig ismertem és
milyen sok idő kellett, amíg megtanultam:
mi volt ő nekem tulajdonképpen.

(Akadémiai Kiadó, 1981. A Lukács Archí-
vum és Könyvtár kiadványa)

Levél Balázs Bélához

Moszkva, 1940. január 31.

Ahhoz, hogy második leveledre kimerítő
választ adjak, még nagyobb ellenálláso-
kat kell legyőznöm, mivel mélységesen
irtózom tőle, hogy önéletrajzi problémák-
kal bármily szűk nyilvánosság előtt is
foglalkozzam. Mégis, azt, ahogy közös
múltunkkal leszámolsz, nem hagyhatom
megválaszolatlanul.

Mérleget állítsz fel kapcsolatainkról, és
erős, baráti viszonyunk korszakáról azt
állítod: az igazi összekötő kapocs „bizo-
nyos alapvető etikai elvekben való egyet-
értésünk" lett volna.

Ez egyáltalán nem felel meg a tények-
nek. Először is arra kell, hogy emlékeztes-
selek: magad is mindig tudatában voltál,
hogy épp az erkölcsi kérdésekben nem
értünk egyet, sőt ez a tény akkori írói
munkásságodban is tükröződött. Itt most
nem azt kell eldönteni, hogy akkori alkotá-
said mennyiben ábrázolták híven etikai
elveim lényegét; most csak az a fontos,
hogy ezt a vitát szükségesnek láttad, és
többször is visszatértél rá. És ha a vasár-
napi vitákra visszagondolsz, akkor arra is
emlékezned kellene, hogy a kettőnk kö-
zötti heves és szenvedélyes véleménykü-
lönbségek szinte kizárólag etikai problé-
mákat érintettek, s ezen a területen ellen-
tétünk rendkívül éles volt. Esztétikai kér-
désekkel kapcsolatos nézeteltéréseink ak-
koriban soha nem vezettek szenvedélyes
vitákhoz, és általános világnézeti kérdé-
sekben mutatkozó nézetkülönbségeinket
is sokkal nyugodtabban tudtuk elintézni.

Ez az ellentét az életben is kifejeződött.
Emlékeztetlek Irma tragikus öngyilkossá-
gára és arra a szerepre, amit ebben az
ügyben játszottál. Bizonyára emlékszel,
hogy e katasztrófa után személyes kap-
csolatunk több mint két éven át szünetelt,
és csak Léna közvetítésével állt helyre.

Bármennyire visszásnak érzem is, ki-
merítően ki kell fejtenem, mi volt szá-



momra ebben a kérdésben az erkölcsileg
sértő, minthogy ismételten megfigyelhet-
tem, hogy te ilyen ügyekben csak a félté-
kenység stb. alárendelt motívumaira vagy
képes gondolni.

Nálam másról volt szó. Etikai nézeteim
abból a gyűlöletből fejlődtek ki, melyet
már kora gyermekségem óta tápláltam a
kapitalista környezet iránt. Nagyon korán
megtanultam, hogy gyűlöljem és meg-
vessem a burzsoá kultúra emberi aljassá-
gát, képmutatását, és erkölcsi nézeteim e
küzdelem során alakultak ki. Társadalmi
helyzetemben és neveltetésemnek meg-
felelően e nézetek először hamis, idea-
lista-misztifikált formát öltöttek, és mikor
kommunistává lettem, sokáig tartott, amíg
le bírtam győzni ifjúkori idealizmusomat.
Soha nem veszett ki azonban belőlem a
gyűlölet a kapitalizmus iránt. Ez a
gyűlölet, melyet mindmáig polgári múltam
legjava örökségének érzek, kiterjed a
kapitalizmus kultúrájának valamennyi je-
lenségére, és e kultúra természetellenes
voltát még külsőleg „legfinomabb" és
„legfenségesebb

"
megnyilatkozásaiban is

üldözi.
Felismerve szereped a szóban forgó

katasztrófában, mi volt tehát az, ami letag-
lózott? Én a polgári társadalomból-mint
ma már látom: naiv idealista módon - az
értelmiséghez, a bohém értelmiséghez
menekültem, hogy megóvjam magam a
burzsoázia erkölcsi szennyétől. De itt
ugyanazzal a szennyel kerültem szembe.
Gyávasággal és hazugsággal egymással
állítólag baráti viszonyban álló férfiak vi-
szonyában, mihelyt egyikük számára fel-
bukkan egy új szerelmi kaland lehetősé-
ge, és brutalitással a nő irányában, mi-
helyt a kalandnak vége, és felmerül a
veszély, hogy ily módon a barátságban
zavarok keletkezhetnek.

Akkoriban ez az élmény mélységesen
megrendített. Most már sokkal objektí-
vebben gondolkodom felőle. Tudom, hogy
nem egyszeri tragikus esetről van szó,
hanem a például Maupassant által
számtalan alkalommal oly pontosan ábrá-
zolt burzsoá szexuális machiavellizmus
mindennapos megnyilvánulásáról.

Ezért az etikai alapkérdésekben mutat-
kozó s bennünket már akkor szétválasztó
különbség később természetszerűleg sok-
kal világosabbá vált számomra, mint
ahogy akkor láthattam. Arról volt tudniillik
szó, hogy én homályosan törekedtem
ugyan a bennem élő polgári erkölcsiség
leküzdésére, de ez addig nem sikerülhe-
tett, amíg be nem láttam: ezt az erkölcsöt

csak az haladhatja meg, aki átáll a
forradalmi proletariátus táborába, és
elsajátítja a marxista világnézetet. Noha
kísérletem zavaros volt, de törekvésem
szubjektív tendenciája őszinte, míg te a
romantika, Dosztojevszkij stb. minden
„fenségét" és „mélységét" mozgósítottad,
hogy merőben burzsoá jellegű szexuális
etikádat önmagad előtt igazolhasd.

Fordította: Szántó Judit

A fiatal Lukács György
zsengéinek nyomában

„Minden dolog énnálam valaminek a folytatása" „Jobb
önmagánálsenkisemlehet;rosszabb:azigen!"
(Megélt gondolkodás)

Van-e meg „fehér fojtja Lukács
György életének, alkotói pályájának?
Vagy ismerjük már belőle mindazt,
ami része oeuvre-jének? A sürgető
idő kényszerében papírra vetett

Megélt gondolkodás bevezető részében
mintegy figyelmezteti az életművét majdan
tanulmányozót: „Minden dolog én-nálam
valaminek a folytatása. Azén fejlő-
désemben, azt hiszem, nem organikus
elemek nincsenek." Nos, ha ez valóban
így van, akkor Lukács életútjának egyetlen -
mégoly rövid és „jelentéktelen" - szakaszát
sem hagyhatjuk figyelmen kívül, s
szárnypróbálgatásait, zsengéit is be kell
vonni a vizsgálódások fénykörébe.

Lukács pályakezdésének (1901-1911)
három, egymással szorosan összefüggő
szakasza van: az első 1901-1903, amelyet
színikritikai írásai dokumentálnak; a
második 1904-1908, a Thália Társaság
avantgárd kísérleteiben való részvétel; és
végül 1906/7-1911, amelyet a Kisfaludy
Társaság pályázatán első díjat nyert Drá-
matörténet fémjelez. Ennek a mindössze
egy évtizedet felölelő korszaknak -- Lu-
kács idézett sorainak ellentmondva --nincs
később szerves folytatása; ameny-

nyiben Lukács a tízes éveket követően
nincs többé j len sem színikritikusként,
sem fordítóké t, sem dramaturgként, de
még drámatörténeti-drámaelméleti szak-
emberként sem a hazai szellemi életben.

Az 1911-gyel kezdődő esszékorszak
akár cezúrának is tekinthető, hiszen Lu-
kács ezzel kifejezésre juttatja, hogy sem
mint gyakorlati ember, sem mint teoretikus
nem kíván többé a színházzal foglalkozni.
De ha folytatása nincs is a pálya-kezdő
korszaknak, van előzménye, van-nak
egészen korai kezdemények, amelyek
mindmáig is eretlenek. Igaz, rövid idő-
szakról, mindössze másfél-két évről van
szó (1901-1903), amikor Lukács kísérletet
tesz arra, hogy „Ibsen és Hauptmann
modorában" színműveket írjon.

Lukács még az evangélikus gimnázium
ötödik osztályos tanulója volt (tehát tizen-
hat éves), amikor már élénken érdeklődött
a skandináv irodalom iránt: „Legelső
találkozásom a skandináv irodalommal
egyben életem fontos fordulópontja volt ...
Sokkhatást váltottak ki bennem Ibsen
művei ... A filozófiai-morális prob-
lémakomplexumok... alapot adtak Ibsen
hatásának, amely mélyen és tartósan
meghatározta fiatalkori fejlődésemet: a
művészeti kérdések voltak tulajdonképpen
döntőek... Ibsen elemzése a művész és a
világ kapcsolatáról . . . engem is mé-
lyen felkavart; a Solness építőmester és a

Ha mi, holtak feltámadunk voltak a mér-
földkövek ... A természetadta valódiság és
a legmagasabb szintű párbeszédes-
drámai koncentráció egyesítése, az anali-
tikus dráma újrateremtése . . . éppenség-
gel középponti szerepet játszott Ibsennek
az ifjúkoromra tett hatásában." Lukács
vallomásának további részéből az is kide-
rül, hogy számára Ibsentől vezetett az út
Strindberghez, a görög tragédiákhoz, va-
lamint a filozófia és az irodalom olyan
jelentős alakjaihoz, mint Kierkegaard,
Dosztojevszkij, Goethe, Keller és Thomas
Mann.

A gimnáziumi évek alatt Lukács két, vele
azonos érdeklődésű szövetségesre tett
szert. Később így jellemezte Benedek
Marcellhez és Bánóczi Lászlóhoz fűződő
viszonyát: „Szövetség a fiatal kezdő író-
ké."

Benedek Marcell, apja biztatására, ti-
zenhat éves korában Első szerelem
címmel háromfelvonásos verses vígjátékot
ír, s ráveszi Lukácsot, hogy ő is írjon
darabot. Aztán azt javasolja, hogy közösen
írjanak egy népszínművet. Úgy tűnik,
Lukács nemigen lelkesedhetett a közös
munká-


