
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-





ért; erre reflektál Benedek Marcell egy
levélben: ,,írtam, hogy próbálj te is egy
egyfelvonásost írni, én is". Aztán újra
visszatér a közös tervhez, azzal a kikötés-
sel, hogy Lukács már nem lép vissza: ,,A
közösen tervezett népszínmű első felvo-
násának megírására vállalkozom - írja
Benedek 1901. július 8-i levelében -; azon
föltétel alatt, hogy nem firkálsz le-
mondásokról. Az eszme, a többi felvoná-
sok zöme, az első felett való teljes ítélke-
zési és átalakítási jog a tied, és tied is lesz -
, máskülönben én hozzá sem fogok."

Hogy Lukács végül engedett-e a felszó-
lításnak, és elküldte-e a maga részét, arra a
további levelek nem térnek ki. A nyár
folyamán viszont Lukács elküldte Bene-
deknek időközben megírt színművét, s
erre Benedek elismerő és biztató sorokkal
reagált. „A darabban az ismert hibák
mellett annyi szép dolgot találtam, hogy
talán előrebocsátva az
előrebocsátandókat, apának is odaadom.
No, hát, isten neki: elszánom magamat
arra, ami különben kötelességem is, hogy
havonként egyszer felvilágosítsalak arról,
hogy igenis, írásodnak van célja. Igaz, azt
nem tőled fogja az emberiség megtanulni,
hogy a párbaj rossz intézmény .. . A

Halhatatlanságból lehet tanulni ... Igaz,
azt sem tőled tanulja meg az emberiség,
hogy férfi és nő egymásban sohasem
találja meg az Ide-ált, de ha lesz valami az
ldeálok-ciklusból,
akkor a Halhatatlanság, A föld, Ő (az Ide-
ál), Dies Irae, s a többi* sok embernek fog
megállapodott filozófiát adni."

Benedek kötelességének érzi, hogy nö-
velje Lukács önbizalmát. „Azt hiszem -
folytatja -, hogy ha írásaiddal gondola-
tokra, nyugtalanítókra vagy megnyugta-
tókra, de mindenképpen hasznosakra ho-
zod kedves embertársaidat: nem céltalan
az életed. És hogy ezt meg is tudod tenni,
annak bebizonyítására nem fogok neked
udvarolni. Ha van tehetséged - egyéni
nézetem szerint márpedig van -, azt ezek
az ostoba kétségek nem fogják elnyom-
ni."

Levele végén ezt írja: „legjobb lenne, ha
valamivel tisztességesebben megcsi-
nálnád Kohn Gabrieléket!" Benedek itt
feltehetően arra utal, hogy Lukács Idegen
emberek című drámáját - amelyet a Víg-
színház pályázatára készült beadni - Ibsen
John Gabriel Borkmanjának modorában
írhatná át. Erről a darabról Benedek-nek
egy később idézett levelében újra szó van,
s ugyanerre reflektál Bánóczi László

Balla Demeter Lukács-portréja

is egy 1903. szeptember végén írott leve-
lében. Mindketten a darab főhősének,
Yvonne-nak az alakját kifogásolják. Bánó-
czi fogalmaz határozottabban: az Idegen
emberek második felvonásának egyik je-
lenete azért sikerületlenebb, minta többi,
mert a férfi főszereplő, Ferenc Yvonne-ra
hárítja a vallomástételt. Ezután Bánóczi
kifejti, hogy az ő olvasatában az Idegen
emberek egy család drámája („das Drama
einer Familie") Hauptmann modorában
megírva, és nem családi dráma („das
Familiendrama"), amit Lukács eredetileg
írni szándékozott.

Még egy reflexió érkezik az Idegen em-
berekre; a nagybaconi Zágoni Erzsébettől
(Benedek Marcell pajtása), akihez 1904
elején jutott el a dráma. A hölgy egészen
bizonyos abban, hogy „elő fogják adni, ha
csöpp eszük van" (tudniillik a Vígszínház-
ban).

Lukácsot azonban nem sikerült meg-
győzni arról, hogy érdemes tovább kísér-
leteznie; elhatározása már megszületett: a
darabokat meg fogja semmisíteni. A
Megélt gondolkodásban így ír erről: „Fel-
ismerés, hogy nincs igazi írói tehetségem.
Nem sokkal a gimnázium után: min-den
kéziratomat megsemmisítem. Ebből
spontán mérce: hol kezdődik a valódi
irodalom? A színház tekintetében szerte-
foszlik az illúzió." Lukács biztos akart lenni
abban, hogy drámaírói próbálkozásának
dokumentumai nem maradnak fenn:
elégette őket.

Vajon tényleg ennyire rosszak, sikerü-
letlenek lehettek Lukács próbálkozásai?
Egyik sem felelt meg azoknak a normák-
nak, melyeket évekkel később ő vetett
papírra? Eszerint: „A jó drámának előad-
hatónak is kell lennie... Nem lehet benne
véletlen ötlet, epizód ... Annak a törvény-
szerűségnek, amelynek a drámában ural-
kodnia kell, alapja nem lehet más, mint az
író világnézete . . . Lehetetlen a mai
dráma számára más világnézet, mint
olyan, amely a mai életből nőtt ki és annak
minden lehetőségét magában foglalja...'

Lukács később megkönnyebbülten fa-
kad ki: „Hál'istennek nem maradt meg
belőlük semmi, biztosan rémesen rosszak
voltak. Kb. tizennyolc éves koromban
elégettem minden kéziratomat, és attól
fogva volt egy titkos kritériumom az iro-
dalom hatásáról, tudniillik az, hogy amit én
is meg tudnék írni, az rossz. Az iroda-lom
ott kezdődik, ahol érzem, hogy én ezt nem
tudnám megírni." Benedek Marcell-nak
megvan a véleménye Lukács öncen-

zúrájáról: „Magad is tudod - írja 1905.
augusztus 25-i levelében -, nem sava-
nyúság tőlem, ha azt mondom, hogy ter-
vezett darabodat sohasem fogod úgy
megírni, hogy az az 5-6, vagy akár 50-60
legjobb darab egyike legyen. Lehet, hogy
ez a tudat téged meg fog akadályozni az
írásban, ez már nagy olvasottságod és
erős impresszionizmusod átka."

Lukács uto lsó kísérlete a színházzal a
teoretikusé. A Kisfaludy Társaság pályá-
zatán díjat nyert munkája, majd annak
átdolgozott változata - a Drámatörténet -
kárpótolhatta volna őt, hiszen szakmai
körökben is sikert aratott.Ő azonban most
sem volt elégedett önmagával. Ezért tu-
dott ezután végérvényesen szakítani min-
den, a színházhoz kötődő munkával.

*Tudomásom szerint ez az egyetlen hiteles
forrás, amely felsorolja Lukács György 1901-
1903 között írt darabjainak címét

 Mint ahogy a televízió január 16-i Stú-
dió '90 adásában előzetesen bejelentette,
Kállai Ferenc lemondott a Magyar Szín-
házművészeti Szövetség elnöki tisztéről.
Lemondását január 22-i keltezésű,
személyes hangú s egyben
kordokumentumot jelentő levelében
indokolta.
 Ugyancsak lemondott Garas Dezső -
elnökségi tag ágáról.
 Ezzel egyidejűleg megalakult a Szí-
nészkamara, a színésztársadalom színe-
javát tömöríteni szándékozó testület. A
kamara február 5-i alakuló ülésén elnök-
nek Gera Zoltánt választották meg.
 A József Attila Színház igazgató-főren-
dezői állására hirdetett pályázat lezárult.
A benyújtott pályázatok közül a szakmai
ajánló zsüri Léner Péter pályamunkáját
ítélte a legelfogadhatóbbnak, s így szava-
zattöbbséggel őt javasolta az angyalföldi
színház élére.
 Zsámbéki Gábor a következő három
évre is vállalta a Katona József Színház
igazgatói teendőinek ellátását. Döntését a
társulat is, fenntartók is elfogadták.
Ugyanakkor március 1-jétől Téry Tibor
személyében üzemigazgató dolgozik a
színháznál.


