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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. 
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Lukács Archívum és Könyvtár vezetőjének л Lukács György hagyatéká-
ból sorozat elé írt Előszavában olvashatjuk - elsősorban az a szándék 
vezette, hogy csökkentsék a fehér foltok számát, a még kiadatlan mun-
kák rekonstruált szövegeinek a közreadásával járuljanak hozzá a lukácsi 
pályakép meglevő hézagainak a kitöltéséhez. 

Miről árulkodik Lukács 1910-11-ből megmaradt kétnyelvű Naplója, 
ez az eredetileg nem nyilvánosság elé szánt szubjektív dokumentum? A 
pálya kezdetén álló, de már roppant ambiciózus Lukács élete addigi leg-
súlyosabb dilemmája elé kerül. Úgy véli, hogy két lehetőség közül kell 
választania: az „alkotás" és az „élet", a „szerelem" és a „munka" állnak 
dichotomikusan szemben egymással. Ha a kínálkozó szerelmet választja, 
akkor megfosztja magát az alkotás lehetőségétől, ha pedig az utóbbit 
részesíti előnyben, akkor a szerelmet iktatja ki az életéből. К Napló azt 
a heves belső küzdelmet tükrözi, ami a döntést latolgató és az önmaga 
számára igazolást kereső fiatal Lukács lelkében dúl. 

„Ha előre nézek arra az ötven évre, ami még következni fog - írja 
Lukács a Naplóban -egy nagy szürke sivatagot látok magam előtt. De 
ha most gondolkodom a dolgon, csak egytől félek: kibírja a produktivi-
tásom melege ezt a jégsivatagot? Nem lesz-e így száraz pedáns belő-
lem? Csak magamtól félek — nem az életemtől; csak a munkámat fél-
tem - nem magamat." Lukács ezt a ,/élelemérzést" próbálta meg-
osztani a Naplóval. 

A Napló olvasója nem szabadulhat attól a kínos érzéstől, hogy ille-
téktelenül bepillantást nyer egy ember vívódásaiba, legszemélyesebb, 
legféltveőrzöttebb titkaiba, jóllehet a „közölhető" titkokat Lukács 
annak idején a fiatalkori esszéiban már megírta.2 De míg az esszékben 
Lukács, az író bizonyos mértékig még megőrizhette inkognitóját, a 
Naplóban az élmények szubjektuma teljesen kendőzetlenül ki van szol-
gáltatva az olvasónak. 

Miért ír általában naplót valaki? Rendszerint azért, mert közlési 
szándékát csakis így tudja kifejezésre juttatni, és mert a benne kelet-
kezett érzelmi-pszichikai feszültséget másképpen nem tudja levezetni. 
De vajon miért vezet naplót az, aki az őt feszítő gondolatokat máskép-

2 A lélek és a formák. Kísérletek. Bp. 1910. - Levél a „kísérlet"-röl 
- Rudolf Kassner. - Theodor Storm. - Novalis. - Richard Beer-
Hofmann. - Sören Kierkegaard és Regine Olsen. - Stefan George. -
Beszélgetés Laurence Steme-ről. - Lukács György: Ifjúkori müvek 
(1902-1918) . Bp. 1977. 304-322 . ; 144-154. ; 322-352 . ; 130-144. ; 
203-222. ; 287-304 . ; 160-174 . ; 352-385 . Valamint: Charles Louis 
Philippe. Renaissance, 1910. okt. 10. I. évf. 11. sz. 225 -239 . Lukács 
György: Ifjúkori művek. I. m. 4 5 3 - 4 7 1 . 
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pen is ,Jdírhatja" magából, aki a maga legbensó'bb érzéseit szépírói 
eszközökkel is képes formába önteni. A lélek és a formák esszéiben, a 
.kísérletekben" - amelyek a naplóbejegyzésekkel szinte egy idó'ben 
születtek - Lukács jóformán minden akkoriban jelentősnek tartott 
élménye, érzelmi és hangulati momentuma formát kapott. De mert az 
esszék nem szabadították meg őt vívódásaitól, mivel nem bírták el a 
személyességnek, az önkínzó vallomásnak, a kíméletlenül őszinte fel-
tárulkozásnak azt a súlyos terhét, amit csakis egy naplóra lehetett át-
hárítani, számára nem kínálkozott a „menekülésnek" más lehetősége, 
mint hogy a nyilvánosságot kizárva napról-napra tárulkozzék fel ön-
maga előtt. 

A Napló születésének hátterében egy teljesen .köznapi", mondhatni 
„banális" esemény áll: a szerelem. Lukács 1907 végén találkozott a 
művészi pályán akkor induló, lelkiekben gazdag és megjelenésében is 
igen vonzó Seidler Irmával. A következő év tavaszán hármasban -
barátjával, Popper Leóval és Seidler Irmával - járják Firenze és Ravenna 
műemlékeit, múzeumait. Ebben a rájuk nagy hatást gyakorló itáliai 
miliőben kezd kibontakozni a szerelmük. Ezt követően néhány itthoni 
találkozás után Lukács rádöbben arra, hogy számára „Irma: az élet", de 
e felismerés nyomában mindjárt ott leselkednek a szerelmet „veszélyez-
tető" társadalmi konvenciók és Lukács „alkotásra beállított" életszem-
lélete, folytonos „munkamámor"-szükséglete. 

Aggódva kérdi magától: Mi lesz, ha ez az érzés teljesen magának 
követeli majd énjét és bénítólag hat az alkotói ambíciókra? Ha utat 
enged a szerelemnek — érvel egyfelől - oda az alkotáshoz szükséges 
belső nyugalom, ha viszont a szerelmet tolja félre - érvel másfelől -
kirekeszti életéből ezt az alkotást inspiráló-stimuláló rendkívüli 
élményt. 

Ha minden erejét a Mű-re koncentrálja, akkor előbb vagy utóbb le 
kell mondania a szerelemről, a privát életről, ha viszont a szerelemnek 
adja át magát, veszélybe kerülhet a Mű. önmagában mindkét érzés és 
akarás — így ítéli meg a vívódó Lukács - egész embert kíván: az ember 
egész lényét к öve te ü magának. Az egyik megvalósulása kizárja a másik 
lehetőségét. A dilemma - s ezt akkor őszintén így gondolja Lukács -
nem mondvacsinált, sőt nagyon is valóságos, és éppen ez teszi tragikussá 
a két lehetőség közötti választási kényszerét. 

Az empirikus élet „elnyomja" a metafizikus aspirációkat, ami nélkül 
pedig komoly és jelentős produktum nem jöhet létre. A koncentrált 
szellemi erőfeszítést követelő alkotás viszont nem tűri meg, hogy a nála 
„alacsonyabb nívójú" empirikus élet elszívja előle a levegőt. Ha sikerül-
ne a szerelmet (és ugyanígy a barátságot is) metafizikai síkra felemelni, 
ha az életben (a személyes, a nem-intelligibilis, az empirikus én életé-
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ben) kifejezésre jutó élmények felemelhetó'k lennének a teoretikum 
„magasságába" - gondolja át újra és újra a kétség és remény között ver-
gődő Lukács - akkor talán nem lenne kizárva egy autentikus életvitel. 
De amennyiben ez nem lehetséges, úgy dönteni kell az élet és az élet 
között. 

A mű iránti vágyakozás az alkotás révén remélt „megváltás"-sal 
kecsegtet, viszont a szerelem és a barátság kínálta „hétköznapi" érzés 
ehhez hasonló magas értéket nem kínál. így azután Lukács számára 
végül is nincs más megoldás, mint hogy „megszerkessze" élete „forgató-
könyvét". Ennek tartalmát így lehetne vázlatosan összefoglalni: Adva 
van egy ígéretesnek kínálkozó életút, amihez mindenekelőtt „türelem 
kellene és alázat", és „várni tudni", esetleg hosszú éveken át. Ez persze 
lemondást követel, lemondást mindenről, ami „földi", ami elvonja a 
figyelmet az alkotásról. 

„Nincsen bennem igazán önmagában nyugvó, magától értetődő 
nagyság" - panaszolja Lukács - , vagy ha mégis van, „műidig bizo-
nyításra szorul". A folytonos bizonyítás viszont permanens készenléti 
állapot, szigorú önfegyelmet követel, mert könnyelműség volna, az ihlet 
értékes óráit elszalasztani. Ha „megy az írás - állapítja meg elégtétellel 
— bebizonyítom önmagamnak, hogy van tehetségem", s ezért nincs más 
választás: mindent alá kell rendelni az alkotásnak. 

De lehet-e, érdemes-e ekkora lemondás árán ,.megváltani önmagun-
kat"? - teszi fel Lukács újra és újra a kérdést. A válasza végül is az, 
hogy: igen, sőt, csakis erre érdemes feltenni az életet, az intelligibilis én 
életét. Mert „az eleven élet a formákon túl, a közönséges pedig a formá-
kon innen van . . . " De mert a fel-feltörő érzésekkel nem sikerül egyszer 
s mindenkorra leszámolni, a kételkedő embernek meg kell erősíteni 
önmagát, el kell hitetnie önmagával, hogy a Mű csakis magányosan hoz-
ható létre, s mindent, ami megzavarná magányunkat, félre kell tolni, ki 
kell rekeszteni az életünkből, el kell magunkban fojtani. 

A mindennapi élet kínálta örömök, a szerelem és a barátság nyúj-
totta élmények csupán eszközök lehetnek a Műhöz, csakis mint élmény-
források, mint a „megváltozáshoz" vezető út feltételei jöhetnek számí-
tásba ( „ . . . az eleven élet szintén mű, nekem . . . a másik adatott fela-
datul . . . " J- írja az egyik esszéjében Lukács). 

Lukácsnak — mint ezt a különböző naplóbejegyzései tanúsítják nem 
csekély erőfeszítésébe került, hogy a „szépen" felépített „elmélet" 
igazáról önmagát meggyőzze. A fel-feltörő érzések újra és újra próbára 
teszik akaratát. Az egyik lélektani pillanatban ezt veti papírra: ,Дгша: az 
é l e t . . . Amióta ő volt, tudom, hogy van lényeges dolog a világon." És 
őszintén bevallja, végtelenül hálás a lánynak a benne kiváltott érzése-
kért. Mert talán „végigéltem volna úgy az életet 'mint tudós', anélkül, 
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hogy erről sejtelmem lett volna". A másik lélektani pillanatban a hála-
érzés már veszít erejéből, s ekkor ismét a Józan ész" kerekedik felül 
Lukácsban, újra csak a szerelmet (és a barátságot) lefokozó gondolatok 
kerülnek be a Naplóba. „Semmi a 'lelki közösség', és semmi az, ha az 
ember 'szerelmes'." 

Lukács nagyon is tisztában van azzal, hogy döntése egyszer s min-
denkorra meghatározza a másik emberhez való viszonyát. „Frivol" -
mondja ki őszintén — ez a viszony, azaz könnyelmű, s talán felelőtlen 
is, mert „ő [Irma] a symbóluma annak, hogy én egy embernek legyek 
valami és ő nekem . . . S mégis arra, hogy még egy ilyen találkozásom 
legyen az életben, még 'gondolni sem lehet és szabad' " - írja a „maga-
biztos" Lukács. De a „másik", a maga esendő voltát beismerő, ugyan-
akkor ezt jegyzi fel: „Jó volna, ha volna valaki. . ., valaki, aki elég erős, 
hogy tükör legyen . . . " . de ez „lehetne akárki". Ez már nemcsak „frivo-
litás", a frivolitás itt már-már átcsap egoizmusba, sőt narcizmusba. 
„Irma és Leó használtak nekem . . . , mert elég erősek voltak ahhoz, 
hogy pontosan érzékeljék azt, amit gondoltam, de nem elég erősek 
hogyha velem megindultak, más síkba forduljanak á t . . . " Lukács tel-
jesen kendőzetlenül veti papírra „ . . . végtelenül önző az én szere-
tetem", „nekem nem kell, amit a másik mond, csak olyan ember 
k e l l . . . , akinek én tudjak beszélni". 

Az addigi küzdelem legnagyobb „sikerét" Lukács a mindenkitől való 
teljes eltávolodásban látja. „Kezd már kifelé is hatni a hidegségem . . . , 
- írja büszkén - leszakad majd lassan rólam mindenki . . . És mindegy. 
Vagy kibírom és jó dolgokat fogok csinálni, akkor minden rendben van. 
Vagy nem bírom ki és akkor is minden rendben van." Mi ez? Hideg, 
józan számvetés? A mindent egy lapra feltevő, a mindenen keresztül-
törni akaró alkotó megszállottsága? Lukács is érzi, hogy természetelle-
nes az a mód, ahogyan falat húz maga köré. „Mentségére" nem is tud 
mást felhozni, mint hogy: „elmosódtak bennem a formák, és össze-
keveredtek: az én életformáim nem formái az életnek". És ha valaki azt 
vetné a szemére, hogy ez az alkotói attitűd természet- és emberellenes, 
azoknak ezt válaszolja: „A mű az életből nőtt ki, azonban ki is nőtt 
belőle: emberi anyagból készült, de embertelen, sőt emberellenes." 

Lukácsnál tehát mindenre van „elfogadható" magyarázat és min-
denre van „felmentés". Mert csak így, önmagát „megkeményítve" és 
„megedzve" tolhatja félre a lelkiismereti kételyt. Az egyszer már lezárt 
Naplót („Zárjuk le a Naplót: a sentimentális időknek vége" - 1911. 
február 11-i bejegyzés) kénytelen újra kézbe venni. Az Irmának szánt 
dedikáció-tervezet lenne az utolsó bejegyzés. Irma nevének az említésé-
vel zárulna a Napló. Ezzel Lukács méltó kifejezését adja hálájának, 
azért, amit „ő hozott és adott", mert mégiscsak „ő az egyetlen és nincs 
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élet, hogy ő n i n c s . . . " Lukács itt akár le is tehetné a tollat, abban a 
biztos tudatban, hogy végleg győzött önmaga fölött és végleg győzött a 
másik ember feléje irányuló érzése fölött. Egy nagyvonalú gesztussal 
lezárhatná élete ezen szakaszát. De a szépen „megkomponált" tervet 
keresztülhúzza Irma öngyilkossága. A lány kilépett az életből, de nem 
lépett ki az ő [Lukács) életéből. Sőt most már mindig jelen lesz mint 
súlyos vád, mint súlyos erkölcsi felelősség. Lukács tisztában van azzal, 
hogy vétkes Irma halálában; „Isten előtt természetesen", mert „az 
erkölcs minden törvénye szerint ártatlan". De vajon a „lelki szegény-
ség" mögé menekülve van-e végleges feloldás arra, hogy az ember feladja 
magát, mert csak így tudja realizálni a maga művét? 

Lukács a Napló ban és A lelki szegénységről c. dialógusban mint 
esendő, gyarló ember áll előttünk. Kísérlete, hogy etikailag leszámoljon 
az öngyilkosságban való bűnrészességgel, csak részben sikerül. Nem sok-
kal a tragédiát követően Lukács elveszti legjobb barátját, Popper Leót 
is. Mint jajkiáltás tör fel ekkor belőle: „Nem tudok egyedül lenni. . . 
Mindketten (Irma és Leó) az én apriori partnereim . . . " A vereség teljes, 
s most már nincs más hátra mint ezt bevallani: „Véglegesen egyedül 
maradtam - panaszolja Lukács - és roppant messze vagyok attól, ami 
az életem volt." 

És most már valóban „nincsenek többé hazugságok", most már való-
ban csak a munka van. A kíméletlen őszinteséggel önmagával szembe-
néző Lukács itt végleg leteszi a tollat. Többé már nincs miért Naplót 
írni. Azt a súlyos tanulságot, hogy a kanti etika megvalósíthatatlan, már 
csak az irodalmi alkotás formanyelvén lehet megfelelően kifejezni. A 
kanti etika megvalósíthatatlan, de megvalósítható a munka, az alkotás 
morálja. 

Lukács Naplójának csak a második része maradt fenn, az első rész 
vagy megsemmisült, vagy - aminek kicsi a valószínűsége - valahol lap-
pang. Lukács mintha csak megérezte volna, hogy Naplója egyszer még 
az utókor számára - az életmű finomabb vonulatainak felderítéséhez -
forrásmunkául szolgálhat, s ebbe a második részbe bele-beleszőtte a 
korábban átélt élményeit is. És talán az sem egészen öntudatlanul tör-
tént, hogy abba a bizonyos heidelbergi bőröndbe - sok más dokumen-
tummal együtt - elhelyezte Lukács a Das Gericht (Az Ítélőszék) című 
igen töredékes dialógusát is. Mintha ezzel is kifejezésre akarta volna 
juttatni, az ítélkezést nem bízza csupán az utókorra, maga tart „ítélő-
széket" önmaga felett. A szöveg - sajnos - éppen ott szakad meg, ahol 
a dialógus egyik szereplője, a vétkes „élve boncolása" elkezdődne. Hogy 
Lukács mit mondott volna az „ítélőszék" előtt, nem tudjuk, és fel-
tehetően már soha nem is fogjuk megtudni. Előttünk áll viszont egész 
életműve, amiből nagyon is plasztikusan kitetszik, hogy a maga válasz-
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totta életút során hányszor és hogyan tartott tükröt maga elé, ha súlyos 
döntés eló'tt állt. Tulajdonképpen már annak idején kijelölte magának 
azt az életprogramot, amitől azután többé nem tántorodott el. Ahogyan 
ezt a Theodoer Storm-esszében oly megkapóan kifejezésre juttatta: 
„. . . nem vagyok az az ember, aki könnyen megtörik, nem fogok 
semmit elhagyni abból a szellemi érdeklődésből, ami eddig kísért, és ami 
életem fenntartásához hozzátartozott; mert előttem van a munka, a 
munka, a munka . . . és azt, amíg erőm tart, végezni kell" - írta a tízes 
évek elején. 

# 

A Lukács Archívum és Könyvtár gondozásában megindított sorozat 
egyik sikeres produktumát üdvözölhetjük most. A kétnyelvű szöveget 
rekonstruáló, a Bevezetőt író Lendvai L. Ferenc - és az általa felsorolt 
közreműködő munkatársak - alapos és gondos munkájának köszönhető 
ez a mostani kiadvány. Komoly nyeresége a Lukács-kutatásnak és egyál-
talán a hazai Lukács-életmű feldolgozásnak. (Akadémiai, 1981.) 

GÁBOR ÉVA 

IRODALOMTUDOMÁNYI 
ÊS STILISZTIKAI TANULMÁNYOK 

14 szerző 14 dolgozata - Láng Gusztáv és Szabó Zoltán szerkesz-
tésében - minden összekötő kapocs nélkül; ez a Kriterion most induló 
tanulmánykötete, mely az ígéretes tehetségektől a már komoly munkás-
sággal rendelkező kutatókig a romániai magyar irodalomtudomány 
jelenlegi színvonalát reprezentálja. Ha mégis keresnők az összefűző 
szálat, akkor ezt az alkotói szabadságon, a szellemiség belső áramkörei-
nek érintkezésén, a kolozsvári iskola, és a közös mesterek hatásán kívül 
főként az elméleti kérdések iránti hajlamban, az új koncepciók kimun-
kálásának szándékában, a gyakran ellentétes nézetek szembesítéséből 
kifejlő szintézisre való törekvésben találjuk meg. 

A bevezető munkában - dicséretes filológusi érzékenységgel — 
Rohonyi Zoltán következetesen végigvitt elméleti hátterét adja Kölcsey 
és Berzsenyi vitájának. (Adalékok a kritika élettanához. Kölcsey és 
Berzsenyi vitája). A befogadás-esztétika oldaláról a kritika élettanának 
azt a tételét emeli ki, hogy a mű esztétikai „önértéke" csak a befogadó 
tudatában konkretizálódik (8.), és ezért ítélhet az (olvasói) értékrendet 


