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hetőségét annyi veszély fenyegeti (pl. az á l tudományos „ to lvajnyelv" , 
a kritikai életben eluralkodó „virágnyelv", a műfa j asszociációs lehe-
tőségeivel oly sokszor visszaélő „esszéstílus", a térhódító zsurnaliz-
mus stb.), e majd húsz íves munkának ugyancsak becsülendő erénye, 
hogy egyetlen félreérthető vagy többféleképp értelmezhető m o n -
dat sincs benne, hogy a művel t érdeklődő már az első olvasásra 
könnyedén megértheti a bonyolultabb analizáló fejtegetéseket és 
az összegező értékeléseket is. Az ilyen erény mellett csupán „bocsána-
tos b ű n ö k n e k " számítanak, s ezért csak jelzést érdemelnek a szerző 
stílusának modoros vonásai : a tárgyhoz nem illő fellengzős kifejezések, 
szófordulatok vagy a lényeges felismerést csak sejtető, retorikusán 
ünnepélyes mondatok kedvelése, egyes írásjelek, főleg a kérdő és 
felkiáltójel stilisztikai szempontból gyakran visszás (egy-egy lényeg-
telen, súlytalan mozzanatot is kiemelő vagy teljességgel evidens 
jelenségre is rákérdező) használata. 

A Bevezetés-ben művének folytatását: az 1870 körüli cezúrától 
a halálig tar tó pályaszakasz fejlődésrajzát ígéri N a g y Miklós. Szak-
emberek és érdeklődők egyaránt kíváncsian várják e korszak nagy 
regényeinek (A kőszívű ember fiai, az Eppur si muove, a Fekete gyé-
mántok, Az aranyember, a Rab Ráby, A kiskirályok, A tengerszemű 
hölgy, Az élet komédiásai stb.) elemzését, Jókai kevéssé ismert s megle-
petéseket tartogató öregkori kisepikájának bemutatását, s főleg a 
monográf iá t záró irodalomelméleti, poétikai fejezeteket. Remél jük , az 
I. kötet sikere: a jó kritikai visszhang és az olvasóközönség rokonszenve 
ösztönözni fogja a szerzőt, hogy mielőbb kezünkbe adja Jókai-
monográf iá jának II. kötetét is. Mert igazán sajnálatos lenne, ha jelen 
könyve irodalomtörténetírásunk félbemaradt írói pályaképeinek 
amúgy is tekintélyes számát növelné, a befejezettek oly kívánatos 
szaporítása helyett. 

R I G Ó L Á S Z L Ó 

I G N O T U S V Á L O G A T O T T Í R Á S A I 

(Szépirodalmi, 1969) 

Jobb későn, mint soha — mondhat juk Ignotus válogatott írásainak 
szép kötetét forgatva. A cikkek, kritikák, t anulmányok arról győznek 
meg, h o g y kiadásukkal n e m kellett volna várni a Nyugat első főszer-
kesztőjének századik születésnapjáig. Most viszont a gyűj teményt 
válogató Komlós Aladár jóvol tából gazdag anyagot kapott az olvasó. 
Áttekintheti a félévszázados pálya valóban jelentős korszakait, Ignotus 
reprezentatív darabjait a kü lönböző műfajokban. A kötetet nyi tó 
kö l tő -műford í tó és a novellista nem szerez meglepetést. Igazolja a 
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kortársak dicséretét és fenntartásait. Ignotus verses elbeszélését a rit-
kán dicsérő agg Gyulai is méltányolta, Lírájáról pedig nem kisebb 
versértő szólt elismeréssel, mint Babits. Novelláit is kedvelték a 
Nyugat köreiben. Ma ezek az írások elsősorban irodalomtörténeti 
szerepük miatt és a kritikus érzelmi-szellemi beállítottságát jellemző 
dokumentumkén t érdekesek. A Slemil keservei fájdalmas-ironikus 
vallomása, a Mater Dolorosa, a Változatok szemjátékra vagy a Hárman 
a szalonban ma is hat ránk. Mégis, olvasás közben az élmény befoga-
dásával együtt arra gondolunk: milyen tartalmi-formai újításokat 
vesz át és ad tovább ez a bensőségre törekvő, szomorúságot, lelkiis-
meretfurdalást és élvezetvágyat ötvöző líra? Mit árul el szerzőjéről 
a századforduló hangulatait, művészetkultuszát, túlfinomultságát 
sejtető novellisztika? Személyes érdekűvé teszi Ignotus kritikusi 
tevékenységét. A Slemil keserveit magyartalanságban elmarasztaló 
Kozma Andor nélkül is szembe kellett fordulnia a maradiak ízlésé-
vel, a lélek múltba vágyódó mozdulatlanságával. Verseinek eroti-
kája, mítoszromboló racionalizmusa, könnyed zeneisége, az elbeszé-
lések atmoszférája és asszociációs gazdagsága a Nyugat felé tartó 
fejlődés áramában keletkezett. Ignotus tehát nem kívülről csatlako-
zott a felívelő írói mozgalomhoz. Művészként, belülről, kísérleteiben 
és csalódásaiban, sikereiben és sérelmeiben tanulta az új i rodalom 
lehetőségeit, törvényszerűségeit, igényeit. Ezért lett — lehetett — 
a kilencvenes évek legfogékonyabb kritikusa és a Nyugat vezető teore-
tikusa. Ady és a folyóirat körüli vitái, a perzekutor esztétika ellen 
vívott küzdelmei ismertek. Ezeket a dokumentumoka t maga Ignotus 
felvette köteteibe, s így korán az irodalmi-történeti köztudat részévé 
válhattak. Annál kevesebbet tudunk kritikusi működésének gazdag 
korszakáról, az első évtized bírálatairól és portréiról. Jórészük most 
hagyhatta csak el A Hét lapjait, hála Komlós Aladár búvárló szenve-
délyének, anyagismeretének, értéktiszteletének. Ki tudná ma már 
megmondani , miért nem gyűj töt te kötetbe Ignotus a termése javához 
tartozó írásokat, miközben kevésbé izgalmas szépírói próbálkozásai-
nak helyet szorított. Talán nem ismerte fel jelentőségüket; a keveset 
tévedő kritikus éppen saját teljesítményének megítélésében bot lado-
zott volna? Válasz helyett csak azt lehet mondani , hogy a Nyugat 
indulása előtti időszak anyaga nélkül sem Ignotusról, sem a korszak 
szellemi életéről formálódó képünk nem lehet teljes. Egy-két példá-
val bizonyítani is szeretném a centenáris kötet homályoszlató jelen-
tőségét. 

Általánosan elfogadott, nemcsak konzervatív forrásokból szár-
mazó előítélet szerint Ignotus elve volt, hogy „a múlttal szemben 
csak egy kötelességünk van : lerázni magunkról , a művésznek joga 
van a teljes szabadsághoz, nem kell szabályokat követnie". U tóbb i t 
valóban meggyőződéssel hirdette, a múl t lerázásáról is többször írt, 
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mégsem hitt abban, hogy a zavartalan művészi kifejezés és általában 
a múlt közöt t ellentmondás volna. Az epigonizmust elvetette, a 
konzervatív köldöknézést károsnak bélyegezte, de polémiáiban is 
támaszkodott a tizenkilencedik század és a régi magyar irodalom 
klasszikusaira. Tisztelte a folytonosságot, az irodalmi modernség, a 
nyugati hatásokra érzékeny korszerűség nagy magyar elődeit. Az 
új kötet olvasója meglepetten tapasztalja, hogy a Nyugat őseit volta-
képpen Ignotus kezdte keresni. Uta t nyitot t a Vörösmarty-interpre-
táció új fejezetét író Babitsnak, a virágénekek és Csokonai értékét 
felfedező Adynak, a r e fo rmkor és a századelő irodalma között pár-
huzamot vonó Schöpflin Aladárnak. Felfogásával egyedül állt A 
Hét írói körében, ahol valóban divat volt lenézéssel szólni a közel-
múlt és a régebbi korok magyar irodalmáról. Ignotus Gyulait is 
becsülte, f i nom hajlékonysággal választotta le művének romlékony 
részeit az időtállóról, a tiszteletet parancsoló kritikusi következetes-
ség példájáról. Ez a soha nem titkolt szellemi vonzalom is cáfolja a 
forradalmak leverése után bűnbakként rágalmazott Ignotus állítólagos 
nyegleségét, érzéketlenségét a nemzet i értékek iránt. Valójában iro-
dalmi nézeteire is hatott politikai meggyőződése, hatvanhetessége, 
liberalizmusának magyar hagyományokra épülő kétarcúsága. Kriti-
kusként és irodalmi-művészi problémákat felvető publicistaként 
közelebb ju to t t ugyan a társadalmi progresszió következetes hívei-
hez, de korántsem volt mindig azonos állásponton velük. Másrészt 
mint vezércikkíró sem tagadta meg nézeteit, a dualista monarchia 
keretei közöt t gyorsítható polgári-városi fejlődés reményeit . Nincs 
tehát kibékíthetetlen ellentét a Magyar Hírlap publicistája és A Hét 
vagy a Nyugat kritikusa közöt t . Társadalmi-politikai tematikájú 
írásai eszmerendszerének sebezhető pontjaira világítanak. Ilyen pél-
dául a parasztság, a népköltészet értékeinek megítélése. Ellenfelei a 
Toldi Miklósról mondot t gúnyos szavakat idézték, pedig hatásosabb 
példákat is találhattak vclna. Ignotus nem ismerte a népköltészet 
értékeit, a névtelen alkotók szuverenitását, kollektív zsenialitását. 
Petőfi és Erdélyi János után negyven évvel úgy írt a magyar nép 
meséiről, dalairól, mint az egyhangúság változatairól. 

Érdemes azonban felfigyelni arra, hogy ez a tévedése is közéleti 
gyökérzetű. Előtte jár és motiválja a magyar polgári fejlődés szűkös-
ségéből, továbbá némi szociáldemokrata eszmei beütésből következő 
idegenkedés a parasztságtól min t társadalmi tényezőtől. Ignotus a 
századvégi agrárszocialista mozga lmak ellenére — ezek tapasztala-
tait mellőzve — az egységesnek felfogott parasztságot általában pat-
riarkálisnak, úrtisztelőnek, a konzervativizmus hátvédjének tekin-
tette. Meggyőződésem, hogy ez határozta meg a népművészet érté-
keiről és lehetőségeiről kialakult felfogását s nem megfordítva. Ez 
is egyike a fogalmilag összebékíthetetlen ellentmondásoknak, ame-



Szemle 21 1 

lyeket csak a korviszonyok és egy vibrálóan nyugtalan, helyét kereső 
egyéniség csapongásai tesznek érthetővé. A sokáig l'art pou r l 'art-os-
nak minősített Ignotus — aki persze gyakran írt és beszélt a művészet 
öncélúságáról, teljes függetlenségének programjáról — vitáiban a 
Nyugat legpolitikusabb elméleti embere volt. Nemcsak a művészet 
társadalmi funkciójáról és az író egyéniségét meghatározó tényezők 
szerepéről idézhető mondatai bizonyítják ezt. Alig van írása, doku-
mentum-fontosságú cikkei között pedig egy sincs, amely ne a társa-
dalmi-politikai küzdelmekben szenvedélyesen elkötelezett publicista 
nézeteit — és elfogultságait - vinné át a számára legkedvesebb vita-
teriiletre. Ezért is sajnálhatjuk, hogy a gyűj temény legalább mutató-
ban nem közöl néhány darabot az ízlés és világnézet, i rodalom és 
gazdasági-társadalmi irányharcok összefüggéseit feltáró Ignotus-
publicisztikából. Á m a kötetben olvasható tanulmányokban is félre-
érthetetlenül mutatkozik Ignotus munkásságának szociális kontúrja, 
mindenféle művészi elzárkózásnak, arisztokratikus önelvűségnek 
lényegében el lentmondó közéleti funkciója . Ebből adódik az iroda-
lomtörténeti-eszmetörténeti kutatás megkerülhetetlen feladata: Igno-
tus nézeteinek, hatásának pontosabb, tények alapján differenciáló 
jellemzése. 

A történelmi összefüggéseket mellőző kicsinyítés (olykor elhall-
gatás) és a kritikátlan ajnározás végletei, az osztályorientáció egy-
szerűsítő túlzásai után elérkezett az ideje Ignotus tudományos igényű, 
tárgyilagos értékelésének. Azután, h o g y szocialistának és reakciósnak, 
materialistának és a filozófiai idealizmus irracionalista képviselőjének, 
felforgatónak és konzervatívnak, forradalmárnak és nagyurak bér-
tollnokának egyaránt szidták vagy dicsérték, most talán megkísérel-
het jük eszméinek, hatásának kiegyensúlyozottabb bemutatását. Ez 
a törekvés hatja át Komlós Aladár Ignotus-tanulmányait, közöttük 
a centenáris válogatás bevezetőjét. Komlósnak köszönhetjük, hogy 
tisztultabb fogalmaink vannak a századvég kritikai életéről, az irány-
zatok karakteréről, képviselőik, folyóirataik vitáiról. Éppen ezért 
lehet — itt-ott talán Komlóssal is polemizálva — korviszonyok közé 
helyezve értelmezni Ignotus törekvéseit. A Hét és a Nyugat i rodalom-
politikusa társadalom és irodalom urbanizálódásának, életforma és 
művészet polgárosodásának, Magyarország európaizálódásának egyik 
legokosabb, leghatékonyabb szószólója volt. Útkeresése, vonzalmai, 
szövetkezései és szakításai szinte kivétel nélkül ezt szolgálták, s úgy 
szolgálták, ahogyan a kivételes fogékonyságú, széles látókörű, nagy 
műveltségű intellektuel a legjobbnak tartotta. Ignotus a magyar 
polgári értelmiség reprezentánsa a publicisztikában és az i rodalom-
ban. Következetlenségei, ingadozásai, politikai és filozófiai eklekti-
cizmusa, de művészi megújuláshoz vezető liberális programja is 
ebből következik. 

14* 



228 Szemle 

Komlós Aladár felveti a kérdést: érdekelte-e Ignotust Ady politikai 
költészete, a forradalmi- és magyarság-líra. Válaszával egyetértek; 
nemcsak figyelemmel kísérte, hanem becsülte is a forradalmi Adyt. 
Sem a meg-nem-értés, sem a politikai közömbösség nem vethető 
szemére. Ady ügyében Ignotusnak nagyok az érdemei, és — úgy 
érzem — semmivel sem vádolható. De va jon ez annyit jelent, hogy 
hallgassunk a lényegbe vágó különbségekről. Ezek a századelőn nem 
élesedtek ellentétté, nem zavarták meg barátságukat és a viszonylagos 
harci közösséget. Et től azonban nem kisebbek, s a történelmi elem-
zésben mai súlyúk szerint is vizsgálhatók. Annál inkább, mivel a 
probléma Ignotus értékelésének alapkérdéseihez kapcsolódik. Ignotus 
sokat írt, szinte mindenről véleményt m o n d o t t ; nem tért ki az állás-
foglalás elől, nézeteit azonban módfelet t befolyásolta az adot t ese-
mény, a pillanatnyi helyzet, érzelmeinek, indulatainak hullámzása. 
Ezért lehet a saját mondataival cáfolni népbarát kitöréseit. Igaz, hogy 
kifogásolta a paraszti ínség irodalmi ábrázolásának hiányát, üdvözölte 
a proletariátus társadalmi és főleg kulturális ambícióit, művészetének 
jövőjét . Mindezek ellenére sem lehet azonban Ignotust — a progresz-
szivitás következetességében és átfogó voltában — Ady Endréhez 
hasonlítani. A tények tisztelete, az árnyalatok — hát még a színek — 
különbségére ügyelnünk kell. Ignotust sem a nemzetiségi jogok 
tekintetében, sem más kérdések kezelésében nem vezette „feltétlen 
demokrat izmus" . Kétségtelen azonban, h o g y 1918/19-ig — követ-
kezetlenségeit is beszámítva — hatékony és meggyőződéses híve volt 
az ország többé-kevésbé radikális átalakításának. Azt is hozzátehetem, 
hogy radikalizmusának mértéke nem a meggyőződés, az egyéni 
rokon- és ellenszenv függvénye volt, hanem az erőviszonyok, a lehe-
tőségek alakulását fejezte ki. Változott a helyzet a forradalmak vere-
sége után. Ignotus liberalizmusa ebben az időben talajtalan és utópisz-
tikus. Jószándékának vitatása nélkül, elfogadhatatlan. A polgáriságnak 
azt a kritikátlan eszményítését, amely például az új kötetben is olvas-
ható Magyar Hírlap-cikk (274- 81.) lényege, 1937, a fasizmus előre-
törése sem igazolja. Ilyen példa bőven akad. Tud juk , hogy hányatot t 
sorsa, személyes tragédiája és a világhelyzet mennyire megkínozta 
az i f júkor i küzdelmek emlékéből erőt mer í tő öregembert . Idézzük 
hát tévedései helyett saját útját is megvilágító, nagyszerű aforizmáját, 
1905-ből: „Akik a mai világban még polgári politikán dolgoznak, 
s a polgári osztályt akarják megteremteni, olyanok, mint a rabkórház 
orvosa, aki a beteg akasztófajelöltet szerető gonddal állítja talpra, 
csakhogy mentől előbb felköthessék." 
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