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(az aranymetszés) számértékeinek irányában hat, természetesen nem 
matematikai pontossággal.13 

9. Végül szóvá kell tennem a könyv néhány zavaró szöveghibáját. A 
164-165 . lapon olvaható Horváth János-idézet több helyütt is pontat-
lan. Kimaradt egy szótagszám: (3:3 / 3:0); egy Csokonai-verssor; vala-
mint egy zenei nyolcadszünetet érzékeltető ' jel. A Margita élni akar 
egyik idézett szakaszából elmaradtak a poétikailag nagyon is lényeges 
zárójelek (272.). Tóth Árpád kötetcíme négyszer egymás után is eltor-
zítva fordul elő: ,J,omha máglyán" formában (287-288. ) . Pedig a 292. 
lapon ott van helyesen is: Lomha gályán. A verstanban kevéssé járatos 
olvasót megtévesztheti néhány félresiklott számadat is. A „Ne halljam 
az élet új dalait . . ." verssor ütemezése a könyv szerint „négy - négy -
kettő - négy" (39.). Helyesen: 4/2/4. Ady bizonyos jambusi verssorai-
ban az egyik félsor állítólag , . / légyüteművé vonódik össze" (126.). He-
lyesen: együteművé (ti. a szokásos két ütem helyett). A Nó'-kergető, 
fényes hazugság c. Ady-versben - idézem — „a strófák öt-tíz szótago-
sak" (137.). Helyesen: 5 - 1 0 sorból állnak. Szabó Lőrinc két szonettjé-
ben pedig (Gyermek és bolond; Harminc év) - a könyv szerint — 
„a versszakok nyolc- és kilencsorosak" (313.). Helyesen: a verssorok 8 
és 9 szótagúak. 

Irodalomtudományunk - ezen belül különösen a magyar történeti 
verstan - számára mindenképpen nyereség ez a kötet. Ennél is fonto-
sabb azonban a benne rejlő - bár kimondatlan - ígéret. Az egyéni -
történeti-statisztikai - módszer következetes végigvitelétől további fon-
tos eredményeket várhatunk. (Szépirodalmi, 1981.) 

KECSKÉS ANDRÁS 

LUKÁCS GYÖRGY IFJÚKORI DOLGOZATÁRÓL 

A Lukács Archívum és Könyvtár adta ki, az Akadémiai Kiadó jelen-
tette meg Lukács György hagyatékábóM drámaírás főbb irányai a múlt 
század utolsó negyedében című dolgozatát. Ez volt az, amelyet a Kis-
faludy Társaság pályázatára írt, s amelyből A modem dráma fejlődésé-
nek története c. könyv kinőtt. 

Teljesen evidens lenne, ha e két munkát összevetnénk, s a második-
ban megkeresnénk a továbbvitt, elhagyott, részletezett, megváltozta-

1 3 Kecskés András: Ritmuselemzés mingográffal MTA I. Oszt. Közi. 
1978/3. 233. 
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tott, módosított stb. gondolatokat. De talán az is járható út lenne, hogy 
csak ezt a dolgozatot nézzük meg, hiszen önmagában is fölöttébb érté-
kes. Különösen hasznos lehetne a dolgozat Bevezetésének összevetése a 
könyv első fejezetével. Itt inkább a modem dráma szociológiai kérdései-
ről, a könyvben pedig elvi-elméleti kérdéseiről szól. 

Most mégis csak egyetlen fejezetet említünk, A franczia iránydrámá-
rólt. Lehet, hogy ez a rész azért kapott nagyobb hangsúlyt, mert több 
fejezet, amely később a könyvben megjelent, elveszett, s mert ez a 
könyvben a Történelmi előzmények egyik alfejezete csak. 

De úgy gondoljuk, más oka is van, ami ma az itt olvasható gondola-
tokat a dolgozatból „kiugratja". Ez pedig az, hogy megállapításai talán 
a mai helyzetre is vonatkoztathatók. 

Lukács György valóságérzékére mi sem jellemzőbb, mint épp az, 
hogy az igazi, a nagy drámákat elemezvén, szólt ezekről a szerzőkről is. 
Munkáikat, pontosabban a bennük található technikát nem intézte el, 
miként azóta is sokan azzal, hogy hatásuk - technikájukat illetően -
mily nagymértékben mutatkozik meg Ibsen drámáiban. Sőt, azzal 
kezdi, hogy ők „Uj emberek; tele inventioval; az emberek ugy érzik, 
hogy valami ujat hoznak és mégsem kellemetlenek . . . " (I. m. 66. 
Idézeteink követik a dolgozatban használt írásmódot.) Lukács György 
felfedezte tehát jelentőségüket, s a dolgozat és a könyv fejezetei a 
bizonyság rá; tudta, milyen hatással vannak a korabeli drámairoda-
lomra, a színházra és a kettő viszonyára. 

A fejezet elején azonnal kimondja, mi a Scribe-féle technika egyik 
legfőbb ismérve és lényege : „erős hatású situatiok gyors egymásutánja", 
de ehhez azonnal hozzáteszi, „és hogy ezek hogyan jöttek létre, hogy 
valószínűek vagy csak lehetségesek, ezzel senki sem törődik". (66.) 
Seribe technikájának a megújítására két lehetőség volt: „vagy a melo-
dramatikus hatások fokozása és raffinálása által (Sardou), vagy a jelen 
élethez közelebb hozni". (67. Kiemelés tőlem, B. T.) Felhasználják, 
mondja tovább, „az erős kontraszthatást". (67.) Említsük meg, hogy 
ezt a technikai mozzanatot már Dumas fils is hangsúlyozta az Un Père 
prodigue 1868-as előszavában. A feketét, az árnyékot a hatás teljességé-
ért kell használni, azért, hogy a néző figyelme egy pillanatra se lankad-
jon. Jellemző ezekben az írásokban ,.egyáltalán nincs a jellemrajznak 
még nyoma" sem. (67.) Idézi Augier-t: „Seraphine sülyedése csak psy-
chológiailag lett volna érdekes, tehát elegendőnek tartottam, ha a darab 
raisonneuse elmondja, hogy mi történt vele." (82 -83 . ) A lélekrajz 
hiánya nem ügyetlenség vagy írói elégtelenség, mert „Mindebben [ . . . ] 
sok a szándékosság. Az írók nem akartak tisztán psychológiailag érdekes 
fejlődéseket színpadra hozni. Meg voltak róla győződve, hogy a színpad 
nem tűri meg a komplikált lelki jelenségek ábrázolását" (82.) Lukács 
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György megállapítja azt is, hogy ezek a darabok helyzetekre épülnek és 
nem vüágnézetre. „Ha egy darab csak pragmatikusan megokolt és kap-
csolt helyzetekre van felépítve, intrikára van szüksége, hogy elérkez-
hessék ezekbe a helyzetekbe", s hogy az intrikák cselvetésekben és 
áskálódásokban nyilvánulnak meg, és hogy „Minden csel sikere véletlen 
a cselekvő és a néző szempontjából. . ." (85.) Majd megérkezik egy 
nagyon fontos megállapításhoz : „ennek a formának okvetlen következ-
ménye pedig az önkényesség", megoldásuk is „műidig önkényes lesz, és 
ezért lehetetlen, hogy komoly dráma ezen az alapon valaha valamilyen 
eredményre jusson". (86.) Mindebből pedig következik: „Ez a Seribe-
féle dramaturgia [ . . . ] nem aesthetikán, hanem kizárólag közönség-
psychológián épül fel, tudja, hogy mi kell közönségének, az ő ideje 
nagyvárosi közönségének, ismeri annak legrosszabb ösztöneit és ezeket 
is számításba véve mondja: a dráma feladata egy bizonyos helyen össze-
került 5 0 0 - 6 0 0 embert egy pár óra hosszat lekötni. Ha egy darab [ . . .] 
a közönségre nem hat rögtön - rossz. Különválasztják ezért a színpadi 
irodalmat a többi irodalomtól. Egészen külön értékeléseket keresnek 
benne. " (88. Kiemelések tőlem, B. T.) Ez nyilván annyit jelent, hogy a 
drámát a színház szemszögéből értékelik, vagyis nem irodalmi és ezen 
belül műnemi törvényszerűségeket keresnek bennük, hanem az előad-
hatóság kritériumait; annyit jelent, hogy a színpadi mű nem az irodalom 
része, mert csak a színpadon kaphatja meg a „csontot és a húst". 

Nos, éppen a gondolatmenetnek általunk aláhúzott végeredménye, 
ami ma mindenképpen elgondolkodtató. Hiszen láthatjuk, hogy a , jó l 
megcsinált" színdarabokra, és az ezeket előadó színházra és ezeknek a 
daraboknak a színházhoz való viszonyára érvényes megállapítások mára 
valamiféle általános „esztétikai" nézetté váltak, mint amelyeket min-
denféle drámára és színházra, sőt a drámára és a színházra és viszonyuk 
elviségére és gyakorlatára egyaránt érvényeseknek tartanak. Vagyis úgy 
tűnik, mintha a drámára és a színházra vonatkozó mai elvek-nézetek 
tekintélyes része a , jól megcsinált" darabokkal összefüggésbe állítható 
tételek általános igazsággá növesztése lenne. Azaz hamis extrapolációja. 
Lukács György elemzéséből ezért ez a végkövetkeztetés a fontos, és 
nem ezeknek a daraboknak, a konklúzióhoz elvezető ismérvei. 

Pedig ezek között is találunk nem egyet, amelyek megtalálhatóak a 
mai, egyértelműen „színpadra szánt" darabokban is. Noha nem az 
intrika-technika miatt, de ezek tekintélyes részének ugyancsak ismérve 
a véletlen eset, a helyzetek nem indokolt bekövetkezése, valamint a fel-
építés és a megoldás önkényessége; talán épp abból a „meggondolás-
ból", hogy a hiányosságokat majd eltüntetik a színészek. Dumas véle-
ményét ugyan nem idézi Lukács György, de nagyon jellemző. A már 
említett előszóban mondja, hogy aki ennek a művészetnek mestere akar 



232 Szemle 

lenni, annak a technikájában kell nagyon járatosnak lennie. Jellemző 
módon vallja azt is, hogy a drámaírónak nem kell képzelettel rendel-
keznie, mert ezt a színház teszi hozzá a műhöz, s ez helyez húst és cson-
tot a szavakba, az egyénekbe és a helyzetekbe. A darabírónak - tehet-
jük hozzá - nyilván azért nem kell alakjai lelkivilágát megírnia, mert ezt 
megmutathatják a színészek, a megírás részletezettsége nélkül is. 
Legalábbis egy határig. A felépítésben és megoldásban megmutatkozó 
véletlen, illetve az ezzel szorosan összefüggő önkényesség, a lélekrajz 
elnagyolt volta, sőt talán még a melodramatikus hatások nagyon sok 
mai drámában is megtalálhatók. Márpedig, ha bármely okból is, de 
önkényesség uralkodik, „lehetetlen, hogy komoly dráma ezen az alapon 
valaha valamüyen eredményre jusson". 

De ugyancsak fontos ebből a szempontból Lukács György azon 
megállapításá, miszerint ezek a darabok csak „pragmatikusan megokolt 
és kapcsolt helyzetekre" vannak felépítve. Ha egy darab pragmatikusan 
van felépítve, egyrészt mindig azt jelzi, hogy nincs kellően vagy egyál-
talán végiggondolva; másrészt, hogy nem a világnézet a mű világának az 
összetartó ereje. S vajon ezt a tényt nem vehetjük-e észre igen sok mai 
- „színpadra szánt" - darabban? A szövegben pragmatikusan meg-
okolt és összekapcsolt helyzetek eme nyerseségét. vagy ha tetszik, primi-
tív egyszerűségét némiképp eltüntetheti ugyan a színészi alakítás vagy a 
rendező; akár úgy, hogy kevésbé lesz észrevehető, akár úgy, hogy vala-
miképp gazdagítja. S ugyanezt megteheti a lélekrajzzal is; pl. egy alak 
benső fordulatát valamelyest hitelesebben jelenítheti meg. Azonban, ha 
immáron egy dráma a színház ilyen alapvető figyelembevételével szüle-
tik meg, ez mégiscsak a drámairodalom legegyszerűbb, legkönnyebben 
járható útja; sőt: az írók önfelmentése is. Ami a maga korában, Lukács 
György megállapítása szerint csak a darabírókkal kapcsolatban volt igaz 

- „a színműírók csak a színpadnak írnak, csak azzal törődnek, ami a 
rövid és gyorsan lepergő színházi est folyamán hathat, és azzal, hogy 
esetleg figyelmesen olvasva milyen hatást keltene, egyáltalán nem" (20.) 
- sajnos a mai korra a drámaírók és a színházi emberek nézeteiben a 
drámára vonatkozóan terjedt el. S vajon nem jellemző-e, hogy épp ezek 
a nézetek váltak ily általánossá? 

Lukács Györgynek a francia iránydrámáról szóló elemzése még egy 
tényre is figyelmeztet. Arra ti., hogy jogtalan - noha ő nem használja -
a ,jól megcsinált" terminus. Ezek a darabok ui. nincsenek .jól meg-
csinálva"; épp a sok véletlen miatt, a helyzetek esetleges vagy pragma-
tikus összekapcsoltsága stb. miatt. Korabeli hatásuk - véleményünk 
szerint - másban keresendő. Az, hogy ezek a szerzők teljesen ki voltak 
szolgáltatva közönségüknek, korántsem, vagy elsősorban nem a techni-
kában jelentkezett. Hanem az élet felszínén megjelenő aktuális témák 
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feldolgozásában. Ha ui. ezek a darabok technikájuk révén hatottak 
volna, hatnának ma is, hiszen a technika megmaradt bennük. Dumas, 
Augier, Sardou sikerének titka, hogy észrevették, „a párizsi polgárság 
nem akar többé azért színházba járni, hogy ott rajta gúnyolódjanak, 
hogy olyan eszméket hirdessenek, amelyek az övével ellenkez-
nek". (67.) Az, hogy a Scribe-féle technikát „a jelen élethez közelebb" 
hozták, nem azt jelenti, amit ezen ma értenénk. „A polgári élet és külö-
nösen a polgári családi élet megszilárdítása, megvédelmezése minden 
belső' és külső ellenséggel szemben: ez volt ennek az egész irodalomnak 
főczélja." (68. Kiemelés tőlem, B. T.) Az élet közelsége azt jelenti, hogy 
a felszínen vagy akár a vágyképekben megjelenő „igazságokat", köz-
helyeket írtak meg: „A helyes házasság alapja a szerelem" (68.); „itt 
minden tisztességes nő megszereti vagy legalábbis meg fogja szeretni azt, 
aki éppen megkéri" (69.); „A házasság védelmet és biztonságot nyújt 
annak, a ki benne él; bizonyos tekintetben garantiát nyújt a felől, hogy 
tisztességes emberrel van dolgunk" (70.); világfelfogásuk „kicsinyes és 
szük", és „Dumasék egész morálja voltaképpen a körül forgott, hogy ki 
a salonképes, ki nem". (81.) És ami a legjellemzőbb és legfurcsább: 
„Augier is, Dumas is meg volt róla győződve, hogy az élő emberek egész 
galériájával népesítette be a színpadot. És koruk - legalább a nagy 
közönség - osztotta is ezt a meggyőződésüket." (83.) Csak akkor 
hihették ezt, ha igaznak, valóságosnak látták e darabok alakjait, néze-
teit, életelveit és életvitelét. Mint ahogyan az is volt, persze mint fel-
színesen, az élet jelenségszintjein vagy a nézők vágyképében élő „igaz-
ság". És mivel ezeket ragadták meg, hát ezért volt sikerük, s talán csak 
kevésbé a technika miatt. 

Mindaz tehát,, ami e darabokban a nézőkre tett legnagyobb hatást 
elérő technika, ma is élő és eleven volna, vagyis ma is sikert és hatást 
biztosítana. De az általuk megírt témák, az élet felszínes aktualitásai, 
vagy a korabeli közönség önértékelése és vágyképe mára végképp elavul-
tak. Illetve egyértelművé vált lényeg nélküli voltuk. És ezért hiába a 
technika, ez az egész „irodalom" ma már semmiképpen nem hatásos. 
Ezért talán jogosan gyaníthatjuk, hogy a maguk korában sem techniká-
juk révén hatottak, amely korántsem oly „briliáns", mint pl. Molnár 
Ferencé. 

Az Ibsenről szóló fejezetben olvashatunk olyan mondatokat, 
amelyek azt sugallhatják, hogy ez a technika és az élet felszínes aktuali-
tásai valamilyen módon szervesen összefüggnek. Megállapítja, hogy 
Ibsennél - aki lényeges életigazságokat ábrázolt - ez a technika „stilus-
dissonantiákat hoz létre a théma és a cselekmény között" (116.); vala-
mint: „Ez a technika okozza azt is, hogy az Ibsen symbolumai sokszor 
allegóriákká sülyednek le" (117.) Mindebből - a kérdéskört persze 
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alaposabban kellene megvizsgálni - az a gondolat is kihámozható, hogy 
az élet felszínes látása és a „francia technika" valamiképpen szervesen 
összefüggenek. 

Mivel, végezetül, ezt a gondolatmenetet nem akarjuk a szélsó'ségig 
vinni, csak halkan tesszük föl a kérdést: a francia technikával írott dara-
bok és a színház összefüggéséró'l igaz állítások extrapolációja a dráma és 
a színház kapcsolatára nem hozza-e magával - szándékoktól, akaratok-
ról, vágyaktól teljesen függetlenül - a dráma és a színház mai állapotá-
ban akár (1) a felszínes világlátást, a felszínes aktualitásokat, akár (2) a 
disszonanciát a téma és a megjelenítés között? 

Akárhogyan is van, Lukács György fiatalkori dolgozata olyan meg-
állapításokat is tartalmaz, amelyeket a mai helyzetre vonatkozóan lehet 
alaposan végiggondolnunk. (Akadémiai Kiadó, 1982.) 

BÉCSY TAMÁS 

LUKÁCS GYÖRGY: NAPLÓ -
TAGEBUCH ( 1 9 1 0 - 1 1 ) - DAS GERICHT (1913) 

„Egy igazán példaszerű ember életének szim-
bolikusnak kell lennie." 

(Lukács György \ Novalis) 

Egy nem egészen száz oldal terjedelmű, külső borítóján iskolás 
füzetre emlékeztető, a maga nemében páratlanul érdekes dokumentum-
kötet látott napvilágot néhány hónappal ezelőtt, osztatlan örömére a 
Lukács-kutatóknak és a lukácsi életmű iránt érdeklődőknek. Nem akár-
milyen ,.művel" gazdagodott a szélesebb nyilvánosságnak szánt Lukács-
irodalom. Az ún. heidelbergi bőröndben évtizedeken át lappangó fiatal-
kori Napló, egy novellatöredék, valamint néhány ezeket kiegészítő váz-
latos feljegyzés és levélfogalmazvány került most a Lukács Archívum és 
Könyvtár kiadványsorozata legújabb produktumaként az olvasók 
kezébe.1 A szerkesztőt és munkatársait - mint ezt Sziklai Lászlónak, a 

'Lukács György: Napló - Tagebuch (1910-11) - Das Gericht 
(1913). A Lukács Archívum és Könyvtár Kiadványa Lukács György 
hagyatékából. Sorozatszerkesztő: Sziklai László. A kötetet sajtó alá ren-
dezte Lendvai L. Ferenc. 


