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Angyalosi Gergely: Ignotus-tanulmányok. 
Közelítések az „impresszionista” kritika problémájához*

A klasszikus modernség 20. századi eleji — illetőleg már egy—másfél évtizeddel 
korábbi —jelentkezéséről, irodalmi s kivált költői szemléletformáiról, műalakza- 
tairól, de még az esztétikum körein kívül eső, lélek-, gondolkodás-, sőt divattörté
neti orientációs törekvéseiről is nagyszámú könyv: egyéni és kollektív tanulmány
gyűjtemény, monográfia, pályarajz született. M i több, ez az érdeklődés — mind 
produktív, mind receptív oldalon — úgyszólván megszakíthatatlannak bizonyult - 
bizonyulhat: átível egymástól politikai, intellektuális, művészetelméleti szempont
ból egyaránt gyökeresen eltérő korszakokon és berendezkedéseken egyaránt. Am i
képp azonban megvoltak -  s esetleg megvannak -  e lankadatlan kíváncsiság, 
értelmezési és újraértelmezési vágy sűrűsödési pontjai, úgy a hiányok, a homályos 
zónák, a (viszonylagos) érdektelenségbe vesző arcélek, alkotói pályák és mű- vagy 
gondolkodástípusok is szívósan túlélik a múlt iránti érdeklődés alakzatait is újra 
meg újra átrendező korszakokat s korszakváltásokat. Nem  állíthatunk persze olyas
mit, hogy akár többszöri átértékelési hullámot is túlélő, akár a fél vagy háromne
gyed évszázad óta alig bolygatott alkotók vagy alkotói csoportok, műfajok, jelen- 
séghalmazok mintegy beledermedtek saját recepciós kategóriájukba, kultuszukba 
vagy elfeledettségükbe, s nem is tagadhatjuk, hogy néhány izgalmas és nagy ha
tású átlépésre -  átléptetésre -  akár a legutóbbi két évtizedben is fölfigyelhettünk 
már. Bizonyos szerzőkről azonban makacsul hallgat a kor mind gyarapodó szak
irodalma; s talán még rosszabb, ha csupán a nevükhöz tapadó sémákat, sztereo
típiákat elevenítgeti föl, mellőzve műveik érdemi újraolvasását.

Ilyen szerzők akadnak még a legtöbbet tárgyalt szellemi, irodalmi fórum, 
a Nyugat körében is -  méghozzá az időben immár a legnagyobb távlatba került 
„első nemzedék” képviselői közt. Különösen értekezőket hanyagolt el az utókor:

*  A  tanulm ány az Eu rópai U n ió  tám ogatásával, az Eu rópai Szociális A lap társfinanszírozásával 
született m eg (a. tám ogatás száma T Á M O P  4 .2 .1 ./ B -0 9 / 1 / K M R -2 0 1 0 -0 0 0 3 ) .
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jó  néhány kritikust, esszéistát, az irodalmi ,,közírás”-nak némelykor nem is ala
csony rangú, a maga idejében pedig kiváltképp hasznos szerepet vállaló je le n té 
keny művelőjét. Egyikük-másikuk „szépíró” is volt, és olykor bizony nehéz rang
sorolni műfajaikat.

Közülük való Ignotus. (De Hatvanyt és Fenyő Miksát is érdemes volna újra
olvasni.) Pedig — ami Ignotust illeti, különösen igaz ez —, igazán nem a feledés mé
lyeiből kell előbányászni a nevét. Az Ady fogadtatástörténetével foglalkozó írások, 
könyvek csakúgy, mint a (korai) Nyugat esztétikai elveiben, kritikai gyakorlatá
ban elmélyedő tanulmányok már bő egy évszázada szívesen emlegetik. Ám van 
ennek a recepciónak (s utóéletének) valamely ambivalens, sőt kimondhatjuk: kel
letlen és egyúttal kellemetlen mellékíze, amely néha a homlokegyenest ellenkező 
oldalon, párton, világnézeten lévő bírálók munkáiban is közös. Érdemes fölidézni 
mindjárt a Nyugat első főszerkesztőjéről szóló írások vissza-visszatérő idézeteit: 
néhány kiélezett, aforisztikus, rendszerint valaminő paradoxont is magába foglaló 
mondat — no meg az „akasszanak fel, ha érteni”, melynek páratlan és kártékony 
sikerét már maga Ignotus is többször kommentálta. (Angyalosi Gergely fölidézi, 
hogy Lukács György még öregkorában is azt az embert látta a Nyugat főszerkesz
tőjében, aki „nem osztotta a saját véleményét”. Ez is afféle hatásos formula volt, 
tálcán kínálva a leegyszerűsítés lehetőségét. Maga Ignotus egyébként így fogal
mazott: „Azonban olyan ember lévén, aki nem osztozik a saját meggyőződései
ben. . .” fFeljegyzések, Grill Károly, Budapest, 1909, 166.]) Annyi bizonyos, hogy 
az ilyesfajta bon mot-k szinte elfödik gondolkodásának komplexebb tartományait; 
s ha most már emlékeztetünk eszme- és társadalomtörténeti helyzetének (amely 
maga is nemegyszer változott) erős átmenetiségére, valamint munkásságának egy 
időben olyannyira előtérben álló, polemikus karakterére, akkor könnyebben meg
érthetjük, hogy miképpen démonizálhatta egyfelől a Pintér Jen ő - vagy Farkas 
Gyula-féle irodalomtörténet-írás, másfelől a Révai József-i irodalmi ideológia, 
mégpedig egyenlő vehemenciával. De meglepő mértékű ellenérzést keltett oly 
különböző gondolkodói személyiségekben is, mint Babits vagy Lukács György.

Ezen elfogultságok és személyeskedő indulatok mellett munkásságához is jó  
néhány leegyszerűsítő nézet tapadt hozzá. Az előbb említett, inkább zsurnálkri- 
tikai megrögzöttség nyelvi, retorikai jellemzéssé bővült: már a Nyugat-korszak 
elején megszilárdult az a vélemény, mely az aforizmát, sőt az újságcikkbe illő élcet 
tartja legsajátosabb kifejezésmódjának. Egyáltalán nem meglepő, hogy ezeken 
a stilisztikai, strukturális rögeszméken kényelmesen berendezkedett a felületes
ség vádja.

Nos, Angyalosi Gergely fölfedező erejű tanulmánykötete alapos át- és újra
értékeléshez segít hozzá. Az írások java része szövegértelmezés: ezeknek is több
sége a könyv címszereplőjének egyik-másik esszéjét, kritikáját vizsgálja meg, még
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pedig épp a mondatokon túlnyúló gondolatkifejtések megértetése és viszonyítása 
céljából. Eljárásmódja meggyőző. Ignotus valóban beillesztett egynémely köte
tébe aforizmasorozatokat, mégsem itt találhatók legszínvonalasabb közlendői. 
„Bűn az, miről más is tud” (Feljegyzések, 163.) Ez a mondata például még akkor is 
egy kissé igénytelennek, ötletszerűnek hat, ha „elméleti” sémája meglepő erővel 
él tovább egy jelentős versben: ,,... Bűn? Nekik, / s ha kiderül!” (Szabó Lőrinc: 
A z  Egy álmai)

Az Ignotus-tanulmányok szerzője nem is efféle gondolatszikrákra ügyel. Feje
zetenként más-más tárgykör igényei szerint választ az értekezői életműből, de 
következetes abban, hogy érveléssorozatokhoz, gondolatmenetekhez kapcsolja 
mondanivalóit; különösebb bizonygatás nélkül is megerősítve így az akár csupán 
a Komlós Aladár válogatta gyűjteményes kötet olvasóját abban az érzésében, hogy 
A Hét, majd a Nyugat jellegadó kritikusa valójában nagyon is az érvet, példát, 
belsővé tett vitát részletezve előadó, fejtegető, diszkurzív beszédtípust érezhette 
saját elemének. Világos, hogy ez a hajlani két—három oldalas könyv- vagy színikri
tikában éppúgy kibontakozhat, mint hosszabb, „elvi” igényű tanulmányaiban.

Ignotus fejtegetései ezenfölül eléggé sajátságos nyelven szólalnak meg -  sti
lisztikája éppen nem igazolja a felületességéről vagy ötletkedveléséről elteljedt 
képzeteket. Valójában nagyon is bonyodalmas az előadásmódja: egyszer-másszor 
akár nyakatekertnek is érezhetjük. Persze nem olyasféle „homályosság” ez, ami
lyet Babits rótt fel Lukács Györgynek; nem is olyan, mint magának Babitsnak né
melyik — főképp korai — tanulmányáé.

A kritikai -  elmélkedő -  nyelvezet saj átlagos karakterisztikájával a jelen tanul
mánykötet sem foglalkozik. Érthető ez, mégis megkockáztatnám: egy kissé hiány
zik az effajta elemzés. Ha A Hét, majd különösen a Nyugat indulásától az újabb 
kritika maga is némiképp irodalmi alkotásként — illetőleg ilyen alkotófolyamat 
eredményeként — mutatkozik be, akkor nyelviségének megvilágítása legalább any- 
nyi figyelmet érdemelne, mint amennyit például irányzatosságának szentelünk. 
A könyv zárófejezete, tengelyében Babits izgalmasan elemzett kétélű bírálatával 
(Ignotus versei, 1917.) esetleg alkalmat kínálhatott volna az ignotusi esszé- vagy 
értekező próza kétségtelenül meglévő — vagy legalábbis százegynéhány év múltán 
is szembeötlő -  nyelvi problémátikusságának (újabb) fölvetésére, (újra) tárgyalására. 
Az újdonság itt akár épp a megértés szándékából fakadna -  amely szakít a koráb
bi, a korabeli negatív vagy egyenesen vádaskodó sztereotípiákkal. Mindenképp 
tanulságos lenne például, ha fölmérnénk kedvelt stílusvegyületeit: gyakran terel 
egyazon mondatba régiesítést (nemcsak archaizálást, de olykor azt is), valamint 
szokatlan szófaji „síkváltásokat” -  tulajdonképp grammatikai metaforákat - ,  va
lamint néha szinte hökkentő, ám retrospektíven (újraolvasva) mégis igazolódó 
szó-, illetve főleg mondatrend-áthelyezéseket... és így tovább. A stílusnak ezen
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egyénítése, individualizálása mintha még a Nyugat első nemzedékéhez tartozó 
kritikustársaitól is megkülönböztetné Ignotust: Fenyőre, Schöpflinre, Hatvanyra 
és — természetesen — Osvátra sem jellem ző a köznyelv efféle egyéni modulációja.

Meglehet, ezt a sajátosságot akár meg is feleltethetjük az impresszionizmus, 
szűkebben az impresszionista kritika tudatos vállalásának. Ennek a művészeti, szű
kebben irodalmi, még szűkebben és erősen applikatív értelmezésben: kritikatör
téneti irányzatnak egyik fontos ismérvéül is szokás megjelölni azt a törekvést, mely 
a műbírálatot vallomássá vagy legalábbis énközléssé, önkifejezéssé avatná. Ez a 
hajlani -  magától értődik -  idegenkedik a tárgyias beszédmódok semlegességé
től, (értekező) alany és (művészi) tárgy megkülönböztetésétől; inkább artisztikus- 
sá teszi, átesztétizálja -  (majdnem) műalkotássá lényegid át a kritikai diszkurzust.

Angyalosi Gergely könyve józan mértéktartással veti s méri fel a hőséhez tú
lontúl hozzátapadt, évszázados, bár alig-alig kifejtett vagy megindokolt definí
ciók érvényességét. Köztük az „impresszionista kritikus” cím kéjét (bélyegét) is. 
Nagyjából ezen a terepen tájékozódik a könyv első három fejezete -  a magvas 
bevezető után, mely az Ignotus-értékelés csekély számú értékesebb dokumentu
mával, elsősorban Komlós Aladár és Németh G. Béla pályaképeivel vet számot. 
A negyedik — néhány úti beszámoló (esszé) nyomán — egy „impresszionista” kri
tikus utazásairól beszél: s a jelző a fejezetcímben éppúgy idézőjeles, mint a könyv 
alcímében. A z  esszé mint kritikai attitűd a fiatal Lukács és Ignotus esszé- (és persze 
művészet)képét, felfogását szembesíti. Az Egy hamvába holt vita (szójátékot rejtő fe
jezetcím!) Horváth Jánosnak s a Nyugat főszerkesztőjének elhúzódó szellemi pár
bajára összpontosít. Az Ignotus és a politika nagyon érdekes és fontos kitérő, mely
-  hogyan is lehetne másképp? -  némely tanulságában visszamutat az irodalmibb, 
esztétikaibb gondolatsorokra; már csak azért is, hiszen az Egy kényelmetlen túlélő 
című zárófejezet, tengelyében az 1930-ban bekövetkező, de már 1919—1920 óta 
érlelődő nagy szakítással-szakításokkal, voltaképpen a műkritikus (és művész) 
Ignotus társadalmi, társadalompolitikai szerepével s legfőképpen e szerep meg
változásával foglalkozik. -  Gondosan felépített könyvet olvashatunk tehát, amely 
rendre kisiklik a jó l  beidegződött műfaji sémák közül: monográfia, tanulmány
gyűjtemény, szembesítő célzatú portrésorozat, eszme- vagy problématörténeti kor
rajz? M indegyik és egyik sem. Talán olyasféle tanulmányciklusnak nevezném, 
mely koncentrikus köröket ír le irodalomtörténeti tárgya — hőse — körül, ám az 
alapos olvasás gondolati anyagának, kifejtésmódjának előrehaladó mozgására is 
fölfigyelhet.

Az „impresszionista kritika” terminusán túl a könyv első fejezetei magát az 
impresszionizmust is igyekeznek földeríteni, azaz újraértelmezni — joggal, hiszen 
az irányzatfogalomra az irodalomtörténet-írásban a megszokottnál is nagyobb 
mértékben rakódtak rá különböző tévhitek és elnagyolt magyarázatok. Nemcsak
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a „benyomásos” kritika előzményeit tekintik át az első fejezetek, Renantől, sőt 
M ontaigne-től Lem aítre-ig és tovább — az angolszász és német vonulat, röviden 
jelölve: W ilde és Kerr, igaz, homályban marad —, hanem a társművészetek, első
sorban a képzőművészet analóg jelenségvilágát is behatóan tárgyalják. Bármeny
nyire átformálják is azonban az itteni fejtegetések az irányzatról alkotott kép
zeteinket, bármilyen fontosak, sőt felfedezés értékűek a Hevesy Iván vagy éppen 
a Bemard Vouilloux fogalomértelmezéseit taglaló szövegrészek, éppen arról a kap
csolódásról nem győznek meg eléggé, mely Ignotus bírálói munkásságát ehhez 
a kiemelt irányzathoz rendeli. Az első három-négy fejezet (illetőleg tanulmány) 
után vissza is szorul az egész problematika -  úgy tetszik, addigra jócskán veszített 
funkcionalitásából.

Ennek a -  persze lehet, hogy csupán általam vélt -  hiányosságnak több ma
gyarázó oka is lehet. Egészen rövidre fogva: Ignotusnak a Nyugat előtti kritikai 
munkásságát is figyelembe véve feltűnik, hogy törekvései és módszerei nemritkán 
nagyon is folytatnak bizonyos hagyományokat. Ez a kontinuitás olykor meglep
heti a nagy szakításokhoz szokott kései értelmezőt. Ha például jobban megvizsgál
ju k  ajakab Ödön Argirus királyfiján ékelődő bírálatot (1894), amely a népiesnek 
hírlelt költeményből csupa tudálékos, nyakatekert vagy éppen idegen divatsza
vakkal ékeskedő szövegrészletet emel ki, akkor valójában a (legmagasabb szin
ten) Aranyjánostól képviselt kritikai elv folytatódását látjuk: a „tárgy és előadás” 
összhangjának, „az alany (szüzsé)” megkívánta „előadásnak” igényét, a két réteg 
közötti „disszonancia” bírálatát, amint -  többek között -  a Bulcsú Károly Költe
ményeiről szóló értekezésében megnyilvánul (1861). A Hét recenzensének persze 
karcosabb a modora, de elvi, lényegi különbség alig érzékelhető. (A közös mód
szert később Oláh Gábor ugyanennek a szerzőnek, Jakab Ödönnek másik, a kor
ban nevezetes elbeszélő költeményén, a Szilágyi és Hajmásin  is kipróbálta [A z  
epigon költő]).

Az idézett példa előzményeit vizsgálva tehát nem az „impresszionista kritika” 
eredetvidékére jutunk. Ignotus gyakran hangoztatott és későbbi korszakaiból 
származó kritikusi elveinek is föllelhetők azonban az előkészületei az ő fellépé
sénél korábbi törekvésekben — még ha elakadtak vagy közvetlen folytatás nélkül 
maradtak is ezek a prospektív irányjelölések. Komjáthy Jenő elméleti összegzése, 
a Kritikai szempontok (1887) például sajnálatosan kiesett a magyar kritikatörténeti 
emlékezetből. A többszörösen tagolt értekezésnek Esztétikai szempont című alfe- 
jezete a következőképpen indul: „Kétséget nem szenved, hogy szellemi termékre 
morális mértéket alkalmazni nem lehet...” Majd: „Hogy egy mű erkölcsi tartalma 
nem dönthet annak értéke fö lö tt..., és hogy ennélfogva etikai kiinduló pontot 
sem szabad választanunk, onnan van, mert az irodalmi alkotásoknál nem a mi, 
hanem a miként határoz.” A „politikai szempont” taglalásakor a költői nyelvet és
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formát mondja meghatározónak, „a nemzeties és népies” sajátságok megállapítá
sához is, és hozzáteszi: „Tévednek és haszontalan munkát végeznek, akik ennél 
többet akarnak, és a költő szárnyalatát politikai konfessziókkal akaiják megköt
ni, és nem csupán a formában, hanem a tartalomban, tárgyban és irányban is 
a »nemzeti« szűk medrébe szeretnék szorítani.” (Komjáthy Jenő, Vers és próza, kiad. 
R ába György, Szépirodalmi, Budapest, 1989, 476., 478.)

Látnivaló, hogy Ignotus sokszor, túl sokszor idézett alapelveinek, még apodik- 
tikusan fogalmazott fő tételeinek is legalább egy fontos része itt már készen áll. 
N ém i egyszerűsítéssel azt mondhatnánk tehát, hogy korábbi, „spontán” kritikai 
gyakorlatában az Arany János-i értékelő szempontokat, későbbi, „tudatosabb” és 
valamelyest elméleti, esztétikai irányba forduló értekező írásaiban az egyébként 
Arannyal szembehelyezkedő Komjáthyt is követte. Az is persze lényeges — a két 
névvel nem valamilyen bizonyítható filológiai kapcsolatot, csak egy meglévő (igaz, 
részben lappangó) hagyomány folyamatosságát kívántam jelölni.

Hozzá kell tennem a fentiekhez, hogy Kom játhyjenő a továbbiakban a „kri
tikai szellemet” a „receptivitás, reproduktivitás és produktivitás” (a szerző kiemelései!) 
egyenrangú, hármas képességére vezeti vissza; valamint részletesen méltatja -  „a jó  
kritikus egyik fő kelléke” gyanánt — a „fogékonyságot”, amely szerinte lényegében 
szellemi rokonságon, „homogeneitáson” alapul (Uo., 487-488 .). Jóllehet, ezek a 
fogalmak akár az impresszionista kritikai irány előlegezésének is mutatkozhatnak, 
az okfejtés előbb és utóbb erőteljesen korlátozza érvényességük hatókörét. Vagyis 
ugyanodajutunk: a kiemelt kategória ködösnek és valamelyest perspektívátlan- 
nak rémlik.

Ha utoljára az impresszionizmusból levezetett kritikai szemlélet s gyakorlat ne
vezetes szubjektivitására irányítjuk figyelmünket (vö.: . .magamról fogok b e
szélni Shakespeare alkalmából, R acine vagy Pascal vagy Goethe alkalmából” -  
Anatole Francé), akkor sem találunk lényegbevágó egyezéseket a magyar író-kri
tikus módszertanával. Ignotus valóban sokszor eloldja az írói alkotást szerzőjétől, 
és sokszor emlegeti a mű érzékelésének-értésének folyamatszerűségét, az időben 
mindegyre módosuló feltételrendszerét — de mindez csak látszatra „szubjektív”. 
Valójában a mű nyelvi potenciálja, lehetőségeinek -  mindig csak részleges -  re
alizálódása foglalkoztatja. Ez a karaktervonás ráadásul progresszívnak is leírható, 
mivel bővülni látszik pályája fejlődéstörténetében -  legalábbis Nyugat-beli mű
ködésének végéig. Amikor pedig Költés és való című első „neovojtinájában” így ír: 
„Lehetetlen, hogy véges ember, az ő egyetlen agyvelejével s huszonnégy órás nap
jával csak tízet is tudatosan végiggondolhasson az ezer okozatosság közül, mit 
a legkisebb jó  vers egyetlen kötőszaváról kimutathatni” (Nyugat, 1926 = Ignotus 
Válogatott írásai, kiad. Komlós Aladár, Szépirodalmi, Budapest, 1969, 544.), akkor 
különösen jó l látható, miképp pozícionálja a mű nyelvi végtelenjét és lezárhatat-

264 I R O D A L O M T Ö R T É N E T  • 2011/2



lanságát a szerzői és befogadói individualitástényezők közé, azaz valamilyen lo- 
kalizálhatatlan helyre -  valójában inkább időbe.

Ez utóbbi szemponthoz érdekes adalékkal szolgál az a bírálat, amelyet Hatvany 
kötetéről, az Én és a Könyvek című gyűjteményről írt a Nyugatba — már 1910-ben. 
Különös, töprengő, szinte aggódó írás ez: a szöveg előrehaladtával egyre erősebben 
szólal meg benne az ellenérzés a kritika ,,énközpontúság”-ával szemben: ,,A füg
getlenség s az egoizmus közepett, melybe Hatvany a kritikát belelírizálja...” -  ez 
a mondatkezdés sokat fölfed ebből a kicsit váratlan, de szimptomatikus távolság- 
tartásból (Uo., 247.). Váratlan? Nem  is egészen az: már egy 1907-ből származó 
esszében (A költők hajnala) eléggé nyíltan -  és az irodalomértés történeti megha
tározottságát szem előtt tartva -  fogalmazta meg fenntartásait magával az imp
resszionista kritikával szemben. Ekképp: ,,Az a fajta kritika, mely, mint a gyerek 
a bábut, apróra szedte a műremekeket, hogy jó l vannak-e megcsinálva, ma már 
végképp idejét múlta. D e csakhamar idejét múlja majd a művészibb fajta, amely a mű
vészi munka keltette benyomásokat fogja össze új egészbe, tehát mintegy újra megteremti 
azt, ami már egyszer meg van teremtve. [...]  Nemsokára rájönnek majd [az emberek], hogy 
ez éppúgy pleonazmus és tautológia, mint valamely versnek megillusztrálása vagy megze
nésítése.” (Uo., 490. Kiemelés — B. L.)

Ennélfogva magam a mégoly árnyaltan, körültekintően kidolgozott impresz- 
szionizmus-fejezetek tanulságainál is találóbbnak érzem azt az utalást, amely 
a bevezetésben búvik meg. Angyalosi ezen a ponton az Ignotus-féle ,,csiki-csuki 
érvelés”-ről (ti. a művészi szándék és megvalósult mű közötti kritikusi ide-oda 
helyezkedésről) megállapítja: „Igenis, paradox módon »elvi« állásfoglalásról van 
szó, voksolásról a »szöveg öröme« mellett, amint azt egy kései szellemi rokona, 
Roland Barthes kifejtette.” (13.) Igaz, bizonyára más nevek is eszünkbe juthatnak
— nem kevesebb joggal.

A pozitív, megerősítő személyes és szellemi kapcsolatok közül a szerző a Pikler 
Gyulával bő másfél évtizeden át folytatott „párbeszédet” tálja fel részletesebben. 
Ignotus tőle szokatlan figyelemmel követte az előbb jogbölcselettel, majd mind
inkább a pszichológia és ismeretelmélet határterületeivel foglalkozó filozófus 
munkásságát; Angyalosi mind egyetértésük, mind nézetkülönbségeik dokumen
tumaiból kiválaszt néhányat, hogy alapos vizsgálatnak, mintegy kommentált szö
vegelemzésnek vesse alá őket. A szóban forgó fejezet művének egyik leginforma
tívabb része: elvégre Ignotus bölcseleti igényéről — ha nem is szakmabéli igényessé
géről — s magáról Piklerről alig lehet tudomása nemcsak a közolvasónak, de még 
az irodalomtörténészeknek is. A tudósnak az érzékelés aktív, dinamikus, formáló 
és átalakító erejéről fokozatosan kikristályosodó nézetei -  Angyalosi szavaival
-  „kapóra jö tte k ” Ignotusnak; Pikler Gyula pedig szinte valamiféle példázatsze
rűségre érzett rá irodalmár barátjában, amint erről — s ezt magam teszem hozzá
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-  a Nyugat 1924. évi 23. számában, az „Ignotus-számban” közzétett Néhány szó 
című írása szépen, meggyőzően tanúskodik. — Ám nem kevésbé lényegbevágó 
kettőjük vitájának boncolgatása sem: a Költés és ra/ó-cikkre válaszul Pikler 1926-ban 
egyfajta monizmust hirdet meg, helytelenítve a Nyugat főszerkesztőjének a mű 
létezésmódját („valóságát”) a valósággal szembesítő, ütköztető gondolatmenetét. 
„Kettejük vitája azt mutatja, hogy a húszas évek közepére Ignotus igénye a mű
vészet öntörvényűségének és autonómiájának esztétikai megalapozására csak to 
vább m élyült...” — hősére nézve ezt a következtetést vonja le Angyalosi Gergely. 
Megállapítása bőségesen igazolható. -  Azt az esetleges föltevésünket viszont, 
hogy a magyar gondolkodó „filozófiai” pszichológiája bizonyos megfelelést mu
tathat a husserli fenomenológia megismerés-elméletével, megváltoztatott (felol
dott) alany-tárgy viszonyképével, csak alaposabb vizsgálódás igazolhatná vagy cá
folhatná. Az úti beszámolókról, amelyek 1909-ben, a Feljegyzések című gyűjte
mény darabjaiként kerültek kötetbe, rövidebb fejezet szól; ez némiképp kitérőnek 
látszik. Annál fontosabb a következő, A z  esszé mint kritikusi attitűd -  a szerző itt 
(hangsúlyosabban) Csáth Géza, majd Lukács néhány bírálatát elemzi; utóbbitól 
a Levél a ,,kísérlet”-ró'l, A z  utak elváltak s az Esztétikai kultúra című szövegeket, per
sze az „Ignotus-problémával” érintkező aspektusaikra figyelve mindenekelőtt. 
A fejezet első azok sorában, amelyek explicit módon tesznek témájukká polemi
kus írásokat, akár két-, akár egyoldalú a vita, vagyis az egyszerre elméleti általános
ságú, illetőleg empirikus részletkérdésekbe elágazó kontroverzia. Ezt a vonulatot, 
ezt a belső, szűkebb „ciklust” tartom a könyv fő hozadékának, legnagyobb értéké
nek. Irodalomtörténet-írásunk még aligha aknázza ki eléggé a polemikus (s ezáltal 
óhatatlanul dialogikus) értekezői megnyilvánulások nyelvi, strukturális jegyeinek 
föltárásában, akár: előrehaladó értelmezésében rejlő lehetőségeket. Magyarán 
szólva: Angyalosi Gergely irodalmi művekként, azaz retorikai s retorizált kifej e- 
zésformákként is végigköveti ezeket a szövegeket, s nem elégszik meg a szokáso
sabb módszerrel, azzal, hogy ún. álláspontokat, vitatéziseket lajstromozzon. A jelen 
fejezet tengelyében álló Lukács-tanulmányok gondolati és retorikai végigköve
tése persze differenciált tanulságokkal jár: az egybehangzó elemek felmutatásán 
kívül Angyalosi értelmezése határozottan elkülöníti társaitól A z  utak elváltakat, 
„az impresszionista pofozóbábu elleni nagy kirohanás”-t, „ezt a kifejezetten bru
tális programtanulmányt, amely még a Nyugatban jelent m eg...” (95.) Lukács „kí
sérleteinek” kritikai ismertetése után a szerző rátér az ignotusi esszéisztika — olykor 
szintén programosabb, ars poetica-szerű — jellemzésére; ez utóbbi szakasz azonban 
helyenként egy kissé elnagyoltnak rémlik („Ignotus érvelésének kétségtelenül az 
a gyengéje, hogy szubjektivizmus és szubjektivizmus között nem tesz különbsé
get”, 107. -  vö. a Hatvany-kritikával; igaz, itt a Gyulai-emlékbeszédet taglalja); 
még aggályosabbnak vélem Ignotus és a fiatal Lukács György gondolatvilágának
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párhuzamos, mellérendelő bemutatását. Ez utóbbi, úgy lehet, még bizonyos ana
lógiák kimutatása ellenére is kockázatosabb, mint amennyi előnnyel jár.

Voltaképpen ez után a fejezet után is következhetne a könyvnek az Ignotus 
politikai publicisztikájában vizsgálódó egysége. A kapcsolódás így is erős, hiszen 
a (Lukáccsal szembesített) kritikus szemléletmódját, sőt világképét is érintve az 
értekező „a liberális szabadságfogalom örököse”-ként (103.) határozza meg köny
ve főszereplőjét, s többek között eme szabadságfogalomból eredezteti a befogadó 
„jogainak” hangsúlyozását -  minden írói szabadság ellenére. S valóban, egy any- 
nyira sokoldalú — és hadd tegyem hozzá: tüntető modernsége mellett is olykor 
szinte 19. század előttinek ható -  író-elmélkedő-publicista munkásságában, mint 
Ignotus, szükségszerűen össze is érnek a mégoly különböző témák és alkalmak. 
Megesik persze, hogy az efféle érintkezések új meg új belső feszültséget geijesztenek.

A fejezet természetesen ennek az óriási ívű publicisztikai pályának csupán egy 
kis szakaszáról szól, de ez a szakasz nyilván a legtöményebb, a legmeghatározóbb: 
javarészt az 1912 utáni, s különösen az I. világháború alatti termésről. Az igno- 
tusi gondolkodásmód, mint az elemzés kifejti, ellentmondásaival együtt is eredeti, 
egyúttal azonban jellem ző a korszak polgári liberális nézetrendszerére — s annak 
ingadozásaira, következetlenségeire. Tanulságosak és messzire mutatnak azok az 
elemzések, amelyek a háborúellenesség s az -  időleges -  háborúpártiság, a nem
zetiségi, valamint a választójoggal összefüggő problémák keltette vívódásokról 
adnak számot, kerülve mind az apologetikus, mind a stigmatizáló történészi be
szédmód szélsőségeit.

Nem  okvetlenül illik irodalomtörténeti szakmunka bírálatába az „érdekfe
szítő” jelző, mégis bátran használhatjuk a könyv további két tömbjének ismerte
tésekor. A „politikai” fejezetet megelőzi a Horváthjánossal folytatott, legszűkeb
ben mérve: nyelvhelyességi vita, mely természetesen többről is, másról is szólt, 
mint pusztán A Nyugat magyartalanságairól -  Horváth Magyar Nyelv-beli, 1911-es 
írásának címe szerint. Angyalosi érdeme, hogy ezt a vitát — Ignotus válaszcikkével, 
valamint Horváth viszontválaszát is hozzászámítva — kiszabadítja a nyelvi, stilisz
tikai dimenzióból, s esztétikai, illetve politika- vagy inkább ideológiatörténeti 
összefüggéseit is kibontja. Részletesebben szól Horváth, mint Ignotus gondolat- 
menetéről, s ez a tárgyalásmód több ponton is eredményesnek bizonyul. Fontos 
felismerése például, hogy Horváth Jánosnak egy alig észrevehető mondatából 
a „kanti zseniesztétika” bennrejlő hatására következtethetünk; úgyszintén meg
győző a szerves fejlődésbe vetett erős hit kimutatása, amely hit végighúzódik a 
fiatal konzervatív irodalomtörténész éles bírálatán s a Nyugat számaiból vett hiba
jegyzékén.

Kiderül továbbá ezeken a lapokon, hogy Horváthjános ezúttal magabiztosab
ban és következetesebben érvelt, m int Ignotus, aki többször is melléfogott pole
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mikus cikkében (eredetileg: előadásában). A „hamvába holt” kifejezés megfejtésé
ben sem remekelt a Nyugat oly gyakorlott debattere: a fáján összetöpörödő gyü
mölcsre vélte, ily módon hozzásegítve vitapartnerét a visszavágáshoz. Félreértette 
Horváth francia irodalomtörténeti hivatkozásait is. Csupán két ponton találta 
fején a szöget, s ezek közül az első, az elvi a fontosabbik. Abban volt igaza, hogy 
„a nyelv nemcsak anyaga, hanem terméke is az íróművészetnek” (Ignotus Válo
gatott. .., 661.). Persze olyan módon volt igaza, hogy ez az „igaz” nem valamiféle 
adottság (volt, mondjuk, 1911 végén), hanem temporálisan magát kibontva és újra 
meg újra megnyilvánítva, az irodalom nyelvi létezésmódjának mindig perspek
tíva érvényű jelenévé (jelenlétévé) vált. A másik pont a csattanó, a Shakespeare-re 
hivatkozás: az ő korában ugyanis valóban nem létezett az angol nyelvnek valamely 
kidolgozott, preformált normarendszere, nem volt egységes angol „köznyelv”
-  Horváth János legfőbb premisszája ezzel elvesztette örök és egyetemes jellegét, 
amely jelleg  pedig lényegéhez tartozott.

Angyalosi Gergely tovább is követi a vitát: a későbbi s csupán a hagyatékból 
publikált Ignotus, a magyarság és a népiesség című, vélhetőleg 1913-ból származó írás 
fejtegetésébe bocsátkozik. Most csak az Ignotus zsidóságát -  s persze nem csak az 
övét — érintő mozzanatokra térek ki. (Közbevetőleg legyen szabad a recenzens
nek megjegyeznie, hogy Ignotus a származását még évtizedekig, Pintér Jenőig és 
Farkas Gyuláig hánytorgató vádakra -  kivált arra, amely szerint valaminő „zsidó 
öntudat” vagy „elfogultság” képviselője lett volna -  egyáltalán nem szolgált rá. 
M ár 1906-ban „ábrándos és régieskedő papiros-alakzat”-ként intézte el a cioniz
must, s hozzátette: „A cionizmus kilátástalanságát bizonyossá az teszi, hogy f ...] 
a zsidókérdés lassanként világszerte megoldódik” -  majd a „teljes beolvadást”-t 
nevezte meg mint ami „kötelessége is, törekvése is a zsidóságnak.” [Olvasás közben , 
Franklin-Társulat, Budapest, 353-355.] Hogy maga ez a bizonyosság -  melyben 
Ignotus még a konzervatív, középnemesi liberalizmussal is osztozott — mennyire 
bizonyult „ábrándosnak”, túlontúl nyilvánvaló.)

Horváth János szóban forgó írásába kétségkívül beszivárogtak a faji-etnikai 
gondolkodás elemei. Angyalosi idézi például a következő mondatot: „A Nyugat: 
zsidó és hangsúlyozottan filoszemita írók csoportosulása; kicsiben: egy zsidó be
olvadással telített magyarság, egy végbement zsidóbeolvadás.” (135.) Fejtegeté
sét pedig azzal a jogos és méltányos megjegyzéssel záija a könyv szerzője, hogy 
1913-ban ezek a gondolatok mást jelentettek, mint 1919 után; valamint hogy 
„a nagy irodalomtörténész, míg élt, nem publikálta ezt a szöveget.” (136.)

Csakhogy itt valami zavar lehet: vagy tévedés, vagy félreérthető fogalmazás. 
A Horváthtól az imént idézett mondat, a Nyugat definíciója ugyanis szóról szóra 
benne van az Aranytól Adyig című és Irodalmunk és közönsége alcímű kis könyvben, 
melyet Horváth János nagyon is publikált, mégpedig a konimün bukása után (év
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szám nélkül, Pallas, Budapest, 45.). E könyvecske Új közönség, elvtelen modernség 
című fejezete különben Szekfű Három nemzedékére hivatkozik, s eléggé hosszan 
ismerteti a másik, a kéziratban maradt cikk vádjait; igaz, ezúttal már valóban 
Ignotus említése nélkül.

Az utolsó tanulmány is vitára összpontosít: először Babits 1917-ben közzétett 
bírálatát, az Ignotus verseit veszi szemügyre, majd az 1929—30-as nagy szakítás írott 
dokumentumaival végzi be a könyvet. Babits szövegét Angyalosi briliáns elem
zéssel fejti fel: a rejtve, de intenzív retorikai eszközökkel közölt elutasítást, mely 
mindenekelőtt a prózaírót éri, meggyőző, célratörő, de árnyalatokra is fogékony 
érveléssel világítja meg. Babits idegenkedése sajátos, többértelmű jelenség: pusz
ta észlogikával valószínűleg föl sem deríthető. Az értekező egyszer mégis mintha 
egy kissé elvetné a sulykot. Kétségtelen, hogy Babits és Lukács Ignotus elleni k i
fogásai meghökkentően egyeznek némely pontokon, s ezeknek az egyezéseknek 
közük lehet a világnézetigény, illetőleg a (vélt vagy valódi) világnézethiány konf
liktusához. Amikor azonban azt olvassuk, hogy „később szellemi fejlődésük [Ba- 
bitsé s Lukácsé] ha másban nem is, annyiban feltétlenül emlékeztet egymásra, hogy 
mindketten berekesztik értékhorizontjukat. Lukács a marxizmusban és a Pártban, 
Babits az örök értékek állócsillagaiban húzza meg azt a határvonalat, amelyen 
túl semmilyen kétkedés létjogát nem ismeri el” (163.), akkor azért legyen szabad 
mégis halkan (és metaforikusán) tiltakoznunk a „berekesztések” ezen egyenlősítése 
ellen: ugyanis az állócsillagok óriási előnye volt a másik gondolkodó eszményei
vel szemben, hogy messzebb vannak.

Babitsnak az ebbe a fejezetbe foglalt kontrasztív bemutatása további, más je l 
legű kérdéseket is fölvet. Bár a két ember kapcsolatának ránk maradt dokumentu
mai csakugyan a fiatalabbik alkotó egyoldalú ellenszenvére utalnak -  ellentétben 
az idősebb pályatárs számos, a korai nyugatos években még egzisztenciális segít
séget is magába foglaló gesztusával - ,  azért A z  írástudók árulása, illetve a Mint 
különös hírmondó.. .-vers szerzőjének gondolkodására egyetemlegesen is rávetített 
metafizikai idealizmus vagy inkább idealitás — s a neki megfelelő kételynélküli
ség — némiképp egysíkú jellemzésnek látszik.

Az ,,indiszkréció”-affér, majd különösen a főszerkesztő nevének levétele után 
kipattanó „Ignotus-ügyeknek” mindamellett mélyebb okuk is sejthető. Babits 
és Ignotus nem csupán a politikáról, valamint a politikai publicisztikáról véleked
tek másképp, hanem általában a kultúra mibenlétéről is. Újabban Kulcsár Szabó 
Ernő tárta fel, hogy a Nyugat körében két határozottabb koncepció körvonala
zódott ebben a kérdésben, mégpedig épp Ignotus, illetve Babits felfogását tük
rözve: „[Babitsról:] A kulturalitásnak ez a hangsúlyosan immateriális értelmezése, 
amely szerint a hagyomány felhalmozta humán potenciál a kiművelt egyének 
közösségén keresztül éri el a tárgyi világot s így válik az élet alakító tényezőjévé,
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különösen a harmincas évekre kerül szembe Ignotus ama kezdettől hangoztatott 
véleményével, hogy »egyáltalában minden gazdasági, társadalmi és politikai prob
léma kultúrprobléma, mert a kultúra nem holmi külsőség, nem bel esprit-skedés 
és művelteskedés, hanem valamely közösség termelésbeli, munkabeli, boldogu
lásbeli feltételeinek foglalata« [Nyugat, 1908., I., 226-227.]” (Kulcsár Szabó Ernő, 
Megkülönböztetések. Médium és jelentés az  irodalmi modernségben, Akadémiai, Buda
pest, 2010, 173.)

Hozzátehetjük, hogy másutt a költői nyelvnek, a lírai kifejezés eszközrendsze
rének megújhodását is eme kiszélesített, jelentős mértékben technicizált (más ter
minológiában: civilizációs) kultúrafogalom jegyében védelmezi, igazolja: ,,A kér
dés az, hogy a mai embernek nem nehéz-e, nem egyre lehetetlenebb-e a maga 
egyéniségét teljesen kifejeznie s a mai olvasót teljesen megigéznie ugyanazon esz
közökkel, aminőkkel hajdani mesterek olvasókat megigéztek? Vagyis, hogy mai 
ember való-e, képes-e arra, hogy ma, a winchester, a browning s a mannlicher 
idejében parittyán vigye olyan művészetre, mint Szent Dávid...” (Ignotus Váloga
tott..., 499.)

Az idézet A  fekete zongora című esszéből való (kötetben először: 1910), amely 
majdnem egy sorozatba illeszkedik: az elején ugyanis Ignotus hosszan idézi saját 
korábbi cikkét, azt a botrányosat, amely az „akasszanak fel, ha érteni” mondattal 
keltett feltűnést és félreértést egyszerre. A későbbi tanulmány alaposabb magya
rázatot ad. Főként a költői nyelv újfajta változatait, eszközeit íija  le, illetve körül, 
mégpedig a „tárgyi” analízishez szorosan hozzákapcsolva a hatáskeltés, azaz a 
befogadás módozatainak -  ha nem is elemzését -  legalább jelzését: az érzékiéiből 
élménnyé válás néhány változatát. Az irodalmi, kivált lírai nyelv hathatósságának 
ez a temporalitásra nyitott faggatása, kutatása vezeti 1926-ban a Művészetek és le
hetőségek (Neovojtina 2. §) átfogóbb tanulmányozásához. A beszédes című „tanul- 
mánysztenogramból” egy kicsit hosszabban idézek, mert eléggé ritka jelenségként 
mutatkozik az egykorú magyar irodalmi interpretáció gondolati horizontján.

A  kötetlen form a nem  form átlanság, csak ad hoc form a, csak egyszeri form a, 

nem  előre rendelt... A  kötetlen form a lemondás is: lemondás egy csom ó kife

je z ő  lehetőségről... Viszont új lehetőségeket nyit meg, s az egyes művészetek

be anyag és kifejezés gyanánt bevon olyan adalékokat, m ik  eddig nem  fértek 

oda be, vagy csak elvétve s kevéssé.

így:
A  versbe bekerülnek anyag és kifejezés eszköze gyanánt személyes élmény- 

szótárak, hangszínek, hanghordozások, beszédm ódok, bevonódnak határaiba 

ünnepiségek és lom posságok, a bőbeszédűség s a szűkszavúság hatóerői, oda- 

bököttségek, múhelyszavak, családiságok, az énnek m inden sajátosságai, azon
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nyersen, frissen, teljes hatásúan, m ert spanyolcsizmátlanul. (N yugat, 1926 =

Ignotus Válogatott..., 546.)

S így tovább, az építészet, a zene, a színészet újdonságairól... A szavak még nem 
váltak, nem is válhattak fogalommá; úgy sorakoznak egymás után, mint közmeg
egyezés nem hitelesítette egyszeri rögtönzések, neologizmusok. Ámde hány esz
téta, kritikus, netán céhbeli irodalomtörténész fáradozott nálunk ekkortájt azzal, 
hogy nevet adjon az éppen létrejövő művészi, poétikai alakzatoknak? Az avant
gárdon kívül ez eszébe sem jutott senkinek, azon belül pedig valamelyest túl bel
terjes maradt a formaelemzés. Köztudomású, hogy a Nyugat alkotói közül való
jában csak Kosztolányi reflektált a lényegiségnek kijáró figyelemmel nyelvre és 
nyelviségre. O  azonban a költészet s a művészi próza nyelvének alapjául s anya
gául a köznyelvet fogadta el. M ég ha megbecsülte is Szomory vagy akár Kassák 
stílusújításait a maguk összhatásában, elmélkedő, elemző tanulmányaiban nem
igen számolt velük. Az Ignotus-kutatásnak most már érdemes lesz ezekre a merész 
és magányos utakra -  az irodalomértelmezői prolepszisz retorikai vállalkozásaira
— követnie az oly gyakran kényelmes formulákba szorított kritikai életművet.

És ha csak jelzésszerűen is, de utalni kell az ceuvre „szépirodalmi” részére is. 
Ignotus egyébként meglehetősen különc módra állította össze köteteit, kiváltképp 
úgy 1905 és 1914 között: novellák, esszék, útirajzok, aforizmaciklusok váltakoz
nak egymással, sőt néha úgyszólván egymásba ékelődnek. Az Olvasás közben című 
gyűjtemény például (1906) egy Emberi dolgokról című, vegyes teijedelmű eszme
futtatásokat egymás után soroló „fejezettel” kezdődik (de a címnek csak a tarta
lomjegyzékben van nyoma), utána pedig a Temetőjárás következik, melyet jobb 
híján esszénovellának nevezhetnénk. És amint Ignotus (valódi) novellái között is 
igazi értékekre akadhatnánk (mondjuk a Timár Virgil fia [igen, épp a Timár Vir
gil. . .] alaphelyzetét oly furcsamód, aszimmetrikusan megelőlegező Hárman a sza
lonban című elbeszélésére), úgy ez az egyenetlenebb és egészében gyöngébb szöveg 
is meglepetéssel szolgál. Egy rövid részlet: „Nem tudom, mindenki úgy van-é ez
zel, de én, ha valaki elmondja előttem, mit ebédelt, egyszerre mintha a hasának 
üvegfala támadna, rétegenkint ott látom benne poshadni és savanyodni az egész 
ételsort. S így vagyok a temetővel is.” (Ignotus, Olvasás közben, 1906, 39.) Ennek 
az akár morbid különcködésben is elmarasztalható gondolatfutamnak is van utó
textusa. Kosztolányi az Aranysárkány című regény 3. fejezetében -  többek között
— ekképp jelen íti meg a diákok és Novák tanár úr között kialakult, kényszerűen 
túlzott közelséget, intimitást: „Aztán sokféle históriát hallottak róla, melyen iszo
nyúan lehetett vidulni. Vili például közölte, hogy boltjukban tegnap sonkacsülköt 
vásárolt, vagy valaki elmesélte, hogy az öreg szakácsnéja vesevelőt vett a mészáros
nál, vagy halat a piacon, ennélfogva délután, mikor bejött a fizika órára, az egész
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osztály tudta, hogy ebédre sonka volt vagy vesevelő, vagy hal, s az ételeket, me
lyeket az élettan törvényei szerint már emésztett, szinte látták gyomrában, mint 
egy üvegfalon keresztül.” — A bizarr részlet a nagy regényben a szóhasználatot 
tekintve is meghökkentően hasonló, láttató metaforika révén keserű, kegyetlen, 
a tragikus végkifejletre is előremutató, biologisztikus áltudományossággal dez- 
antropomorfizáló humánparódiává lényegül át.

M ég érdemesebb az újraolvasásra Ignotus költészete, melyet Babits (ha egy 
mélyebb ellenkezés álcázására használta is méltatását) csakugyan megbecsült. Kü
lönösen a Változatok szén játékra , ez a Nyugatban folytatásokban (!) közölt hosz- 
szabb vers, melyet ambivalens kritikusa így jellemzett: „műfajilag is ritka és öröm
mel látott tünemény a magyar poézisben, s az objektívebb hangú angol lírára, 
Browning némely versére emlékeztet.” (Babits Mihály, Esszék, tanulmányok, Szép- 
irodalmi, Budapest, 197 8 ,1, 508.) Csaknem egy évszázaddal később a költemény
nek más vonásai is szembetűnnek: trivialitást és monumentalitást egyensúlyozó 
nagykompozíciója, a zenei és szerelmi alaphelyzet (egy hangversenyen létrejövő 
szemkontaktus) kettősségét sokszorosan kiaknázó mediális sík- és szintváltásai, 
a térszerkezet többszörös osztottságának poétikája, virtuóz, de egyúttal a receptív 
mélyrétegeket is megmozgató, gazdag (idegen és specializált elemeket is beépítő) 
nyelvisége, költői stilisztikája.

Angyalosi Gergely könyve mindenesetre meghatározó tájékozódási pont a ke
véssé vagy félreismert életműnek mégiscsak legfontosabb rétege, a kritikai tevé
kenység szükséges és sürgető újrafölfedezésében. Az Ignotus-tanulmányok szeren
csés módon máris egy többszereplős gondolkodási folyamat részesének látszik. 
A recenziónkban idézett példákon kívül 2010-ben egy vaskos kötet is megjelent 
Ignotustól-Ignotusról a Múlt és Jövő gondozásában: a Túl az  óFerenczián című 
gyűjtemény -  alcíme szerint -  „válogatás Ignotus pszichoanalitikus vonatkozású 
írásaiból”, ám a felkínált szövegek érdekességén kívül csak egy elő- és utószóba 
elosztott, kissé kaotikus gondolatsorral szolgál (írta és a kötetet szerkesztette Hárs 
György Péter), amely az életmű irodalmi alapkarakterétől elszakadni nem tud, 
mégis elködösíti azt. Angyalosi könyve azonban, nem mellékesen szakszerű, mégis 
élvezetes, nemritkán szellemes stílusa, előadásmódja jóvoltából is, további vála
szokat vár, mivel hozzájárult a közös elmélkedés, az igazi gondolatcsere létrejöt
téhez s folytatásához.

(Universitas, Budapest, 2 0 0 7. [Klasszikusok])

272 I R O D A L O M T Ö R T É N E T  • 2011/2


