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1 

A kép, amely Ritoók Emmáról (1868-1945) irodalmi köztudatunkban él (ha él), 
csupán néhány vonásból áll, s alkalmi benyomásokat és bizonytalan eredetű előítéleteket 
vegyít.1 Ami róla "mindenkinek" rögtön eszébe jut, az - jellemző mód - előnytelen 
külseje, "csúnyasága" - róla szólva még az öreg, különösebb férfiszépségnek nem 
nevezhető Lukács György is ezt hangsúlyozta.2 Ezen kívül az köztudott még róla 
(jórészt ugyancsak Lukács nyomán), hogy "alapjában véve konzervatív volt", s rossz 
író, aki - ezt már Illés Endre hirelte el - megöregedvén furcsa, megmosolyognivaló 
különce lett a főváros irodalmi életének. Illés Endre, aki idős korának szemtanújaként 
tárcában idézte föl alakját, már úgy mutatta be, mint valami élő anakronizmust.3 E kép 
azonban, minden részigazsága ellenére, nem a teljes igazság, s nem az egykorvolt em
ber valódi arányait mutatja. Ritoók Emma más is volt, mint amit ez a karakterisztika 
megragad belőle, s föltétlenül több és értékesebb volt, mint ami a szétszórt utalásokból, 
hiányos és egyoldalú lábjegyzetekből, vagy eleve felületes, előmunkálatokra nem 
támaszkodó lexikonszócikkekből kikövetkeztethető. Mindenekelőtt leszögezendő, szé
leskörűen művelt, elméletileg is képzett, meglehetősen okos nő volt. Okosságát, in
tellektuális színvonalát számos kiváló kortársa elismerte4 - ilyetén minősítésében pl. 
Ady Endre, Balázs Béla, Juhász Gyula, Schöpflin Aladár éppúgy egyetértett, mint a 
vele szemben némileg ironikus Lukács György. S ma már az is tudható róla, hogy 1915 
és 1917 között tagja volt a magyar elméleti gondolkodás egyik legizgalmasabb 
műhelyének, a Lukács körül létrejött un. Vasárnapi Körnek - méghozzá, minden jel 
szerint, egyenrangú tagja. Mint ilyen, partnere lehetett többek között Balázs Bélának, 
Lukácsnak, Fülep Lajosnak, Mannheim Károlynak, Häuser Arnoldnak, Tolnay Károly-

1 Ritoók Emmáról érdemi tanulmány még nem készült. A lexikonszócikkek közül leginkább 
kiemelkedő Szinnyei József 1906.1024-1025. A róla szóló irodalmat — főleg könyvkritikákat — 
számbaveszi Botka Ferenc — Vargha Kálmán 1989.358-359. Elszórt, utalásszerű jellemzése 
azonban főleg a Vasárnapi Körrel foglalkozó írásokban bukkan föl. Vö.pl. Nóvák Zoltán 1979. 

2 Lukács emlékezését ld. Vezér Erzsébet szerk. 1967. 
3 Vezér Erzsébet szerk. 1967., Illés Endre 1965., Illés Endre 1979. 
4 Vö. pl. Ady Endre 1973. 326-328., Juhász Gyula 1968.311-313., Balázs Béla 1982. 

számos helyen, Schöpflin Aladár 1929. 
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nak.5 Sőt az is tudható - s erre éppen Lukács hívta föl a figyelmet - hogy, "mint 
egészen okos nő, barátságot tartott fenn Blochkal és Zalaival",6 a 20. századi filozófia e 
két izgalmas egyéniségével. S Ritoók Emma maga is írt néhány fontos tanulmányt, 
amely mindenképpen helyet biztosít neki a magyar elméleti gondolkodás történetében; 
filozófiai hagyományunk nem olyan gazdag, hogy ezekről a műveiről lemondhatnánk.7 

S gondolkodástörténeti szerepét az sem hatálytalanítja, hogy egy idő után szakított a 
vasárnaposokkal, sőt - A szellem kalandorai (1921) című kulcsregényében - nyiltan 
szembe is fordult mindazzal, aminek sokáig maga is része volt; "renegát" lett. Mindez 
azonban csak annál élesebben veti föl a kérdést: ez a kétségtelenül "rossz" író, ez a 
gondolkodói közegét megtagadó "renegát", hogyan s mi által lehetett a Vasárnapi Kör 
tagja? Mi magyarázza, hogy olyan jelentős gondolkodók, mint pl. Ernst Bloch, Lukács 
György, Zalai Béla szellemi társuknak fogadták el? S ha már valamiképpen megvoltak 
benne azok az intellektuális diszpozíciók, amelyek erre az együttműködésre alkalmassá 
tették, miért fordult mégis szembe velük? Miért tagadta meg azt a szellemi kört, amely 
életének kétségkívül legszínvonalasabb, leginkább inspiráló közege volt? 

A szellem kalandorai létrejöttét magyarázva Lukács György úgy vélte, a szerelmi 
reményeiben csalódott csúnya vénlány bosszúja ez a mű. "... tulajdonképpen Bloch és 
Zalai ellen irányul ez a könyv. Ok voltak Ritoók Emma barátai és szegény nem tudta 
nekik megbocsájtani, hogy egyik sem volt soha szerelmes belé. [...] ezek, ha asszonyt 
kerestek, máshol keresték."8 Nem kétséges, meglehetősen gonosz és kaján állítás ez, de 
valószínűleg nem teljesen alaptalan. Ez a ressentiment, igaza lehet Lukácsnak, 
belejátszhatott a szakításba. Ám teljes magyarázatnak kevés - s (az emlékező részéről) 
önáltató. Az igazi konfliktust inkább elfedi, semmint megmagyarázza. A lényeg, 
amennyire ez utólag kikövetkeztethető, jóval mélyebben keresendő. A magyarázat 
inkább abban a mély (s végsősoron fölszámolhatatlan) inkogruenciában van, amely Ri
toók Emma egyéni életútja során, a számára adott föltételek talaján jött létre s örök 
benső harcra, érzelmi és intellektuális vergődésre kárhoztatta. Egyéni képességei, in
tellektuális vonzalmai s jórészt műveltsége is nem kerültek, talán nem is kerülhettek 
összhangba azzal a társadalmi közeggel, amely elsődlegesen szocializálta s érzelmileg 
magához láncolta, de amelyben soha nem volt a helyén. Az a társadalmi közeg pedig, 
amelyhez műveltsége, intellektuális törekvései közelítették, érzelmileg, habituálisan 
mindig idegen maradt számára. Az a társadalomtörténeti határhelyzet ,9 amelyben élt, 
így eleve és lényegileg konfliktusos volt. Rangtartó és reprezentáló "uriasszonyi" élet
formára lett volna predesztinálva, de részben előnytelen külseje, részben - s döntően -
erős intellektuális ambíciói miatt nem a szokványos - szellemi értelemben üres -
uriasszonyi életet választotta. Intellektualitásba menekülő vénlány maradt, aki azonban 
saját származási közösségében intellektuális kielégülést nem találhatott, annak a 
közegnek pedig, amelyben szellemi partnerekre találhatott, életvitelbeli, habituális és 
szubkulturális okokból nem lehetett erőfeszítések nélküli, "természetes" tagja. Az un. 
úri vagy történeti középosztály s az intellektuális pályákon mozgó asszimiláns zsidó 
polgárság összehangolódása nem következett be, sőt az évek során a magyar tár
sadalomfejlődés súlyos problémák sorát halmozta föl. Ritoók Emma a maga módján 

5 Nóvák Zoltán 1979., Karádi Éva - Vezér Erzsébet szerk. 1980. 
6 Vezér Erzsébet szerk. 1967. 34. 
7 Sajnos Hanák Tibor filozófiatörténete csak egy fölsorolásban említi a nevét. Vö. Hanák 

Tibor 1981.240. 
8 Vezér Erzsébet szerk. 1967. 34. 
9 A magyar "úri középosztályról" ld. Hanák Péter 1978. 403-515., különösen 458-463. 
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válaszolt ezekre a problémákra, de nem konzekvensen; útja cikk-cakkos, bizonyta
lankodó, újrakezdésekkel teli. Mint író a világháborúig a modern, önálló nő problémáit 
igyekezett megfogalmazni és értelmezni; mint gondolkodó több fejlődési szakaszt 
összesűrítve bejáró, végeredményben korszerű elméleti tájékozódást produkált; mint 
"magánember" viszont megmaradt a mind konzervatívabbá váló úri középosztály 
keretei között - jóllehet vágyai már-már elvonták onnan. Ez állandóan kényes és 
ingatag egyensúlyban tartotta, életútjába bekódolta a bármikor bekövetkezhető nyílt 
konfliktust, az önfeladásig menő "váltást", az ide-oda csapódást. Benne volt ugyan az a 
lehetőség is, amelyet Ady remélt A nagy véletlen-ről (1909) írva: "Ez után a könyv után 
okvetlenül egy még szebb, igazabb és színesebb Ritoók-könyvnek kell jönnie. És Ritoók 
Emma is, aki ma már komoly, nemes, elsőrendű ember, lesz még emberibb is, egészen 
kirántja magát a magyar úri ideológiából, s lesz, amit a nagy Törvény úgyis akar: 
példaadó, szabad, próféta, magyar asszonyember"I0. Ám - pályája egészének 
ismeretében immár tudjuk - nem ez következett be; az úri - "történeti" - osztályok 
fokozódó térvesztése s a történeti Magyarország ezzel sok vonatkozásban 
összekapcsolódó fölbomlásának veszélye, majd realitássá válása eltemetődni-elfelejtődni 
látszó szolidaritásérzéseket erősített föl benne. A modernitás és a "gyökerek" 
konfliktusában pozicióvédő érzületi döntést hozott, s ezzel emberi kiteljesedését - s 
egész adottsághorizontját - saját maga korlátozta. Mint író, az úri ideológia foglya, s 
így végsősoron érdektelen, művészietlen, apologetikus lett; mint elméleti értekező pedig 
teljesen társtalan, s végső soron kiteljesedetlen - torzó. Egészében pedig már-már 
különc. 

Életműve így jórészt csupán kordokumentum értékű, efemer írásokat foglal 
magában. De az a néhány elméleti jellegű tanulmány, amelyet saját konfliktusai el
lenére, mintegy azokat szublimálva s meghaladva mégis megalkotott, s az a szerep, 
amelyet az elméleti gondolkodás világháború előtti megújulásában betöltött, érdekessé 
teszik személyét és munkásságát. Élete és pályája konfliktusai pedig "önmagukban" is 
igen tanulságosak; azok az antinómiák, amelyek bennük föltárulnak, sok mindent 
elárulnak a magyar gondolkodástörténet egyik nagyon fontos, sok vonatkozásban máig 
továbbgyűrűző szakaszáról. 

2 

"A keresztlevél szerint 1868. július 15-én születtem és úgy az időpontot, mint 
születésem helyét rosszul választottam." E tárgyilagosságában is keserű mondatot Ri
toók Emma egyik, 1911-ben írott önéletrajzában olvashatjuk.11 Születése e kettős 
"hibáját" nem részletezi, nem magyarázza meg, de alighanem mélyen megélte. Utólag 
igazat is kell adnunk neki. Az időpont kérdése az egyszerűbben magyarázható. 1868-
ban születni ugyanis azzal járt számára, hogy életének legfogékonyabb, legintenzívebb 
szakasza, az első három évtized lényegében kihasználatlanul maradt. Gimnáziumi 
tanulmányokat csak magántanulóként folytathatott, egyetemi képzésben pedig csak 
1895-től lehetett volna része - Magyarországon csak a 65.719/1895. V. és KM rendelet 
tette lehetővé a nők egyetemi tanulmányait.12 Lány gyerekként így a tradicionális nevelés 
csupán az úriasszony létre készítette föl; tehetségének legerősebb oldala, intellektuális 
képességei kiműveletlenül maradtak. Zongorázott, festett, bálba járt - s a vágyak 

10 Ady Endre 1973. 328. 
11 Ritoók Emma 1911a 
12 Vö. Mészáros István 1990. 79. 
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netovábbjaként festő szeretett volna lenni. Az értelmiségi pálya lehetősége 1895-ig föl 
sem merülhetett számára. Hogy a "hely" miért bizonyult rossz "választásnak", 
nehezebb kérdés, de nem megválaszolhatatlan. A Ritoók-család, amely nemességét 
állítólag II. Mátyástól kapta13, régi kálvinista földbirtokos család volt. Apja, gálszécsi 
Ritoók Zsigmond (1837-1905)14 jónevű nagyváradi ügyvédként, teljes társadalmi 
elismerés övezte tekintélyes emberként élte le életét. Számos társadalmi tisztség 
betöltője (az iskolaszék elnöke, az ügyvédi kamara elnöke, egyházmegyei segédgond
nok, majd jegyző stb.) volt, Szilágyi Dezső minisztersége idején az államtitkári szék 
legfőbb várományosa. 1891-ben mint nagytekintélyű jogászt a nagyváradi ítélőtábla 
tanácselnökévé, 1892-ben elnökévé nevezték ki. Kiváló képességű, művelt ember volt; 
egyik cikkében az akkor Nagyváradon újságíróskodó Ady Endre is "kiváló agyvelőnek", 
egy másik cikkében a "bírói kar büszkeségének" mondta.15 A helyi lapokba cikkeket is 
írt. 1885-ben pl. Nézetek a nők jogi és társadalmi helyzetéről, 1887-ben Társadalmi 
problémák, ismertetés a communismus és socialismus köréből, 1889-ben A szabadságról 
címmel jelent meg írása a Nagyvárad-ban. Ritoók Emma maga írja róla, hogy az ő 
"befolyása útján" fedezte föl, "hogy filozófia és szociológia van a világon",16 - aligha a 
család intellektuális légkörével lehetett tehát elégedetlen. (Ezt erősíti, hogy fivére, 
Ritoók Zsigmond [1870-1938]17 is értelmiségi pályára ment, orvos, sőt orvosprofesszor 
lett, az intellektualitásnak tehát bizonyosan volt súlya, tekintélye a családban.) De a 
család alapvető kálvinista-puritán légköre azért valamiképpen mégis behatárolhatta 
lehetőségeit a kiegyezés utáni Magyarországon. Jellemző, hogy az a társadalmi tér, 
amely szűkebb környezetében számára nyitva állott, nem elégítette ki. Alapélménye az 
elvágyódás lett. Egy másik, 1914-i önéletrajzában, melyben ha rejtőzködve is, de 
önmagáról is vall, ezt az érzést mint a legsajátabb tulajdonságát írta le: "De így, mikor 
szépanyáimon át saját magamat kerestem, van valami, amit nem találok meg bennük, 
ami az egészen az enyém: a nyugtalanság, az örökös vágy valami más után, a keresés 
és elkívánkozás, a nem-idevalóság érzése, ami az utazásoknak is különös színt adott s 
olyan fontossá tette az idegent az életemben. Nemcsak az újat látásban talált élvezet volt 
benne, hanem sokkal mélyebben a váratlan várása, a megtalálás reménye."18 

Ha valamivel szebb, s valamivel butább lett volna, alighanem férjhez ment volna, s 
életét a társasági élet - a rangtartás, a reprezentálás alkalmai és formái - kötötte volna 
le. A férjhez menés elmaradása, a szerelem nélküli házasság elutasítása azonban ener
giáját, ambícióját szükségképpen más irányba terelte: intellektualizálódott.19 Előbb, apja 
hatására, "az autodidakták rendszertelenségével és mohóságával" tanulni kezdett, majd 
írásba és fordításba fogott. írni az 1891 és 93 közt a Nagyváradnál szerkesztősködő 
Iványi Ödön biztatására kezdett el, s hamarosan már kötetekkel is jelentkezett. 1894-
ben Kielland Méreg című kötetét fordította le s jelentette meg a Kisfaludy Társaság 
kiadásában, 1896-ban Mai idegek címmel novelláit publikálta (erről már Ignotus is 
írt)20, 1897-ben egy értekezéssel (A természettudományi irány a szépirodalomban) a 

13 Hortobányi Jenő szerk. 1940. 888. 
14 Szinnyei József 1906. 1023-1025. 
15 Ady Endre 1955. 302., Ady Endre 1990. 409. 
16 Szinnyei József 1906. 1023-1025., Ritoók Emma 1911a 
17 Szinnyei József 1906. 1025., Kenyeres Ágnes főszerk. 1982. 526. 
18 Ritoók Emma 1914. 267. 
19 Indulásáról ld. Szinnyei József 1906. 1024-1025., Ritoók Emma 1911a, Ritoók Emma 

1914. 
20 A Mai idegekről Ignotus - Pató Pál néven - A Hét 1896.febr.23-i számában írt (126-127.). 
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Szigligeti Társaság 200 koronás pályadíját nyerte el, 1899-ben pedig egy újabb 
Kielland-kötet (Elbeszélések) fordítójaként lépett a nyilvánosság elé. Ezek a munkái 
azonban elsősorban még kortörténeti dokumentumok, Ritoók Emma tájékozódását 
jelzik. Jellemző, hogy az északi irodalmakból, amelyeknek magyarországi 
recepciójában érdemes szerepet töltött be, először éppen a Méreggel próbálkozott. E 
fejlődésregény ugyanis, ahogy Bernáth István írja, a "közvetlen elvszerűség, az oktatás 
korszerűsítése, az önálló embert és szabadon gondolkodó állampolgárt nevelő iskola 
eszméje vezette"21. Ritoók Emma eszményei és vágyai ékkor maguk is ebben az irány
ban mozogtak; választása inkább mentális, mint esztétikai szempontú lehetett. 

A fordulatot életében alighanem Wlasics Gyula már említett 1895-ös rendelete hozta 
meg. Ezzel ugyanis lehetővé vált, hogy értelmiségi pályára menjen. így, túl a harmin
con (!), gyorsított ütemben leérettségizett. Az 1898/99. tanévben még csak a 6. gim
náziumot végezte el a váradi premontrei gimnázium magántanulójaként, a következő 
évben azonban már az érettségiig is eljutott. 1900 júniusában, "rendes" életkorú tár
saival, pl. Bresztovszky Ernővel egy időben maturált - jeles eredménnyel.22 

Utóbb, már idézett 1911-i önéletrajzában úgy látta, ezzel kezdődött meg "igazi 
élete".23 1900 őszén, 32 évesen ugyanis kikerült a szülői ház zárt világából, s mint a 
férfiak, ő is a budapesti egyetem rendes hallgatója lett; önálló, "modern" nő, aki tuda
tos életet él. Bölcsészetet tanult, egy olyan időszakban, amikor az egyetemen a 
"padokban [olyan] diákok és diáknők ültek, akikből idővel a mai [ti. a modern, nyuga
tos - L.A.] magyar irodalom javarésze rekrutálódott"24. Itt bontogatta szárnyait az 
időben pl. Babits Mihály, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Balázs Béla, Oláh Gábor, 
Gábor Andor, Mohácsi Jenő, Tóth Árpád, Antal Sándor, Pogány József, Bresztovszky 
Ernő, György Oszkár, Reichard Piroska s Zalai Béla is. Egy - különbségeik és kontro-
verziáik ellenére is - nagy nemzedék. S Négyessy László professzor nevezetes 
"stílusgyakorlatain", amelyeknek Ritoók Emma is résztvevője lett, e nemzedék 
együvétartozásának tudata is megteremtődött.25 

Ekkori alakját Juhász Gyula egyik emlékező cikkéből ismerjük; Juhász egyetemi 
emlékeibe ugyanis "eleven, markáns vonásokkal rajzolódott" be "Ritoók Emma 
törékeny, ideges alakja. Mindig szürke volt és mégis mindig érdekes és nagy, szent 
komolysággal vált ki az új élettől, a szép szabadságtól és az ismeretlen titoktól egy kissé 
mámoros és szeleverdi nőkollégái közül. Egész embernek látszott mindig, akár a 
klasszikus filológus órákon figyelte a kopasz és rengeteg tudású Hegedűs István an
tikságot imádó, lelkes fejtegetéseit, akár a modern lélektan kísérleteibe merült el okos, 
barna tekintete. Mindig tanult, mindig érdeklődött és míg egy fejjel kivált lemondásos 
bölcsességével és érett tudásával a többiek közül, addig ő maga volt a hallgatag 
szerénység és merő jóság. Milyen szeretettel becézte félénk, járatlan, szőke és barna 
leánypajtásait, akik a könyvek szürke városában nagy és csodálkozó szemekkel réve
deztek el, keresve a fonalat, mely abban a modern labirintusban elvezesse őket oda, 
ahová a tudományszómjuk akarja. "2 6 

Hogy mi volt, mi .lett ezeknek az éveknek a hozadéka? - nehéz megmondani; 
filológiai előmunkálatok híján csak találgatnánk. De annyi bizonyos, egyetemistaként 

21 Bernáth István szócikkét ld. Király István főszerk. 1979. 252. 
22 Tanulmányairól ld. az iskola nyomtatott értesítőit. 
23 Ritoók Emma 1911a 
24 Juhász Gyuía 1969. 46. 
25 Grezsa Ferenc 1964. 23-27. 
26 Juhász Gyula 1968. 311-312. 
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megismert három olyan embert: Balázs Bélát, Zalai Bélát és Neumann Elzát, akik 
később is fontos emberei maradtak, s akik belejátszottak sorsa alakulásába. S legalább 
ilyen jelentőségű élettény, hogy megízlelte, átélte a "modern", szülői felügyelet s köz
vetlen függés nélkül élő, önálló "intellektuel" nő életét. A női emancipáció akarásának 
az évei voltak ezek akkor Magyarországon, s ez, bár a függetlenedés, mint tudjuk, ek
kor még nem lehetett teljes körű és mindenben konzekvensen megnyilvánuló, óriási 
jelentőségű volt. Azokat a konfliktusokat, amelyekben ez a folyamat végbement, Ritoók 
Emma - igaz, csak fiktív formában, regényben - meg is írta. Ez az Egyenes úton 
egyedül (1903) című munkája ugyan, ahogy később Ady írta róla, még sok naívságot 
tartalmazott, a szociologikum iránti érzék nemigen fedezhető föl benne, s mint irodalmi 
megalkotottságú műalkotás is kétséges értékű. De - legalábbis mentalitástörténetileg -
mégis Juhász Gyulának kell igazat adnunk, aki azt írta róla, hogy ez "a regény egy 
bátor, érdekes kezdet volt annak idején. Az új, a szabad nő apológiája és egyben 
tragédiája i s . " 2 7 S érdekes, hogy Juhász a modellekre is ráismert: "Jól ismertem a 
regény hőseit, ismerőseim, barátaim voltak. Az asszony, aki a szabad, új élet első 
fecskéje gyanánt dérütötte lélekkel elbukik a lelketlen végzet ellenében, most már egy 
pesti temető csöndes rögében álmodik, egy szép és nyomorúságos élet után."2 8 

A regény akkor - az "igazi" Ady föllépte s a Nyugat indulása előtt évekkel - elis
merést kapott, elnyerte az Új Idők 2000 koronás pályadíját. A fiatal Juhász Gyula Az 
esztendő irodalma című szemléjében 1904 januárjában úgy látta, hogy: "A nők is 
kezdenek igazán látni és igazán írni. Ritoók Emma regénye, Lux Terka novellái az 
esztendő kellemes meglepetései."29 Ritoók Emma tehát lényegében elismert, profi íróvá 
lett, akit - legalábbis irodalmi körökben - már számontartottak. 

De, maga is érezhette, tehetségében más irányú lehetőségek is formálódtak, s -
további intenzív tanulás révén - nem a regények, hanem ezek hozták meg igazi kibon
takozását. A "nőíró" inkább szociológiai, mint esztétikai érvényű státuszából való ki
emelkedése az elméleti gondolkodás területén történhetett meg. 

1904 őszén, új orientációt s további élményeket keresve, Lipcsébe ment tanulni, 
majd 1905 márciusában Párizsban is töltött egy - szűk - félévet. Ez időből megmaradt 
testvéréhez és sógornőjéhez írott néhány levele.30 Ezekből egyértelműen kiderül, hogy 
barátnőjével, Neumann Elzával, s annak szerelmével, majdani férjével, Zalai Bélával 
együtt szánta el magát a külföldi egyetemi tanulmányokra. Lipcsében, ahol egy előkelő 
panzióban lakott, elsősorban velük érintkezett. Kölcsönöket adott nekik, apróbb 
ajándékokkal kedveskedett a "fiataloknak", kicsit anyáskodott velük. Egyik, 1904 de
cember végi leveléből közös szórakozásukról is tudunk: "a két gyerekkel, Elza[val] és 
Zalaival nagy magyar mulatságot csaptunk péntek d.u. (a két szoba szomszéd elutazván 
nem zseniroztunk vele senkit) magyar nótákat énekeltünk és csárdást táncoltunk és 
végre a Marseillaise éneklése közben távoztak nyolc órakor. Két pfeniges czigarettát 
kaptak tőlem ajándékba, aminek nagyon örültek, mert nekik annyi pénzük sincs, hogy 
ilyen olcsó szenvedélynek hódoljanak, és úgy láttam mégis jól esett nekik hogy együtt 
voltunk. " A magyarok, s köztük Ritoók Emma is azonban értelemszerűen környezetük
kel is érintkezésbe kerültek, s ez számára óhatatlanul a családi konvenciókkal szem
besítő új élményeket jelentett. A Marggraft panzióban, ahol lakott, meglehetősen inter-

27 Juhász Gyula 1968. 312. 
28 Juhász Gyula 1968. 312. 
29 Juhász Gyula 1968. 18. 
30 A levelek dr.Ritoók Zsigmond (Bp.) birtokában vannak, akitől ezeket xeroxmásolatban 

megkaptam. Előzékenységét, segítségét ezúton is köszönöm. 
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nacionális társaság jött össze. Ahogy leveleiben írja, "11 nemzetiség, 4 race" talákozott 
össze itt (1904. nov. 9.); az "otthoniak", a németek mellett pl. amerikaiak, oroszok, 
dánok, lengyelek, zsidók, japánok, svájciak társaságában élt. S bár a panzió lakói 
jórészt vagy egyetemisták voltak, vagy kereskedelmi- és bankalkalmazottak, szükség
képpen sokféle civilizációs szokást, viselkedésformát, értékrendet, előítéletet stb. hoztak 
magukkal s nyilvánítottak meg. Nem véletlen, hogy Ritoók Emma már november 8-án 
leszögezte: "Ki kell jelentenem, hogy mi véghetetlenül elkényeztetett natio vagyunk." 
Párizs társadalma, az odalátogató idegen által is érzékelhető emberi atmoszférája még 
inkább kihívás volt számára. A város, minden urbanisztikai szépsége, világvárosias 
légköre ellenére, némileg sokkolta is. Maga az építészeti értelemben vett város tetszett 
neki, múzeumait, templomait, az egész ember építette teret megcsodálta, jellegzetes 
negyedeinek hangulata megkapta, de az a "szabadosság", amely pl. a Quartier Latinben 
a nyílt utcán is megnyilvánult, taszította, kedélyét fölborzolta és megzavarta. A fiatal 
férfi s a férfinél jóval idősebb nő nyíltszíni "ölelkezése" pl. mély lelki ellenállást váltott 
ki belőle. Ő, a magyarországi feminista írónő, e ponton visszahőkölt. A párizsi 
mindennapok e fölszabadult, sőt szabados "páros" élete csak egyedülségérzetét fokozta, 
s - mintegy kompenzációként - a "Ritoók-puritanizmus" tulajdonképpen 
újraalapozódott, igazolódott számára. 

Konvenciói azonban egészében mégis oldódtak, nyitottabb, toleránsabb lett. S - ez 
nagyon is fontos fejlemény - műveltsége és tájékozottsága is jelentősen nőtt. Lipcsében 
is, Párizsban is sokat tanult, hallgatóként intenzív egyetemi életet élt. Már 1904. no
vember 9-én azt írta haza, hogy az "egyetem nagyon érdekes"; az "öreg Wundtot 
nagyon szeretem, rendkívül érdekes és okos bácsi; de van egy pár fiatal tanár is, akik 
egészen veszedelmesen érdekesek és okosak." Görög filozófiatörténetet, archeológiát, 
művészettörténetet, talán filozófiát (Ostwaldtól!) is hallgatott, a fő érdeklődési iránya 
azonban itt a pszichológia volt. November 19-én írta haza: "Most Wundtot olvasom, 
[...] annyi psychológiát hallgatok, hogy muszáj hozzátanulnom egy kicsit. Különben 
Wirth a Wundt volt asszisztense adja elő a experimentális psych[ológiá]t és mind be
hozza megmutatni a masinákat, amivel az ember lelkét mérik." Wundt lélektani 
"laboratóriumában készül az igazi, nagy tudomány (meg Parisban), amit nem könyvből 
írnak könyvbe, hanem amit ők csinálnak, azt leírják és mindenki csodálkozik rajta; és 
idézi és tanítja és ellopja, mintha ő csinálta volna. Be is furakodom én abba a labo
ratóriumba egyszer valahogy, legalább lássam" - Wundt ugyanis, sajátos korjellemző 
mozzanat ez is, "nem vesz fel asszonynépet" a laboratóriumába. Nem tudjuk, Ritoók 
Emmának végülis milyen mértékben s milyen rendszerességgel sikerült behatolnia 
Wundt birodalmába, de az bizonyos: a kísérleti lélektannal eljegyződött, utóbb maga is 
művelte ezt az akkor roppant újszerű s nagy jövőjű tudományszakot. 

Külföldi tanulmányainak nem elhanyagolható hozadéka lett, hogy jelentős művészeti 
élményekre is szert tehetett. Lipcsében, Drezdában, Berlinben, majd Párizsban is 
rendszeres múzeumlátogató volt, ismerkedett az ott fölhalmozott műkincsekkel. Főleg 
Rodin gyakorolt rá nagy hatást, műveit rendszeresen emlegette hazaírott leveleiben. 
Egyes szép darabokat, pl. Rodin, Klinger, Böcklin Lipcsében őrzött műveit ismételten, 
szisztematikusan is tanulmányozott. Egyik decemberi levelében pl. arról számolt be, 
hogy az említettek dolgait már ismerte, de újra megnézte őket, mert "egymásután akar
tam a hatást élvezni és csakugyan sikerült egész érdekes aesthetikai Erlebnisekre 
[=élményekre] szert tenni." Más városokba ellátogatva szintén a múzeumokat kereste 
föl elsősorban. 1905. február 4-én kelt levelében, jellemző mód, ilyen beszámolót 
olvashatunk tőle: "Egy jó van itt [...]; a Kunstverein kiállítása, ami folyamatosan nyitva 
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van, s minden két-három hétben új képeket és szobrokat lát az ember . Őrült hollan
dusokat és bolond németeket , - volt egy nagyon érdekes Rodin kiállí tás." Március 3-án, 
már Berlinből pedig így írt: "Itt vasárnap mindjárt e lmentem az Altes Museumba. 
Csodaszép görög dolgok, szobrok, vázák, gemmák, bronzok, mind nem egy napra való 
megnézni . " Március 9-e körül érkezett (Zalaival és Neumann Elzával) Párizsba, s már 
12-én - még be sem rendezkedve az ott tartózkodásra - "Rodinokat nézni" ment . S 
mindezeken túl, legalábbis Lipcsében, rendszeresen já r t színházba is. Első leveleiben 
ugyan még azt írta, elszalasztottá Sarah Bernhard és Duse vendégjátékát, de - mint no
vember 9-i levelében megjegyezte - szerencséjére "folyton jönnek vendégművészek". 
November végefelé így egy este pl . Ibsen-előadást látott. "... tegnap láttam Duset Hed-
da Gablerben, nagyszerű volt ." S mint kiderül, ez az élmény a társadalomról alkotott 
véleményét is formálta. Ezt legbeszédesebben éppen az erről az előadásról beszámoló 
levele mutatja: Duse , írja itt, "remek volt; úgy adta azt a hysterika dögöt - akit 
[Neumann] Elza a legnagyobb egyéniségnek tart eleven és holt asszonyok között, mert 
így rontja a li t teratura az embereket - hogy az ember megsajnálja a kis bestiát". Azaz, 
ha csak ideiglenesen vagy részlegesen is, de a színház diadalmaskodott konzervatív 
konvencióin. 

Ezekben a levelekben, kivált az utóbb idézettben, külföldi egyetemlátogatásainak 
szinte minden fő e leme benne van. Jelentős műveltséggyarapodás, szemlélettágulás, tár
sadalmi és művészeti é lmények - s mindezekkel összefüggésben, ember s ember 
viszonyáról alkotott képének differenciálódása. Röviden ez útjainak legfőbb hozadéka. 

3 

Párizsból al ighanem apja halála (1905. ápr . 2 2 . ) 3 1 után tért haza. A következő 
évben Pesten ledoktorált; disszertációja, amelyet már itthon, 1905 második felében, 
1906 elején írt, az Arany János elmélete az eposzról lett. (Ez, akkori szokás szerint, 
még 1906-ban önálló könyvként meg is jelent .) Ezzel az alapozó jel legű, igen széles
körű és igen intenzív műveltségpótló tanulás, amelyet az 1890-es évek elején kezdett 
meg , al ighanem lezárult . Ritoók E m m a ekkortól nemcsak egy feminista színezetű 
"nőíró" volt, hanem a kor színvonalán álló, akadémikusán képzett értelmiségi is, aki a 
lélektan, az esztétika és a filozófia területén otthonosan mozgott , s már elméleti érzékét 
is fölvillantotta. 

Milyen képet mutatnak 1906 előtti elméleti jel legű írásai? 
Sajnos, ez nem egyszerű kérdés; csak kevés e csoportba sorolható cikkét, 

tanulmányát ismerjük s a Nagyvárad évfolyamait, amelyben első időszakának cikkei is 
megjelentek, ilyen szempontból még senki sem búvárolta át. De néhány cikk, műkr i -
tika, tanulmány s a már említett disszertáció mégis rendelkezésünkre áll . így számításba 
vehető pl . a Kiellandról írott korai "írói j e l l emra jz" 3 2 , a Walter Сгапе-т6\ írott 
kiál l í táskri t ika3 3 , a Látás a művészetben c ímű tanu lmány 3 4 , német és francia 
kiállításkritikáinak és beszámolóinak néhánya 3 5 . Ezekből már levonható néhány követ
keztetés. Jól látható p l . , hogy érdeklődési köre elsődlegesen az irodalomra és a 
(képző)művészetekre terjedt ki ; a szociológikum igazában nem foglalkoztatta. Az a mód 

3 i Szinnyei 1906. 1024. 
32 Ritoók Emma 1896. 
33 Ritoók Emma 1900. 
34 Ritoók Emma 1904. 
35 Ritoók Emma 1905a, Ritoók Emma 1905b, Ritoók Emma 1905c, Ritoók Emma 1905d 
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pedig, amellyel e területeket értelmezte nem történeti-empirikus megközelítés volt, 
hanem absztrakt; lélektani és filozófiai szempontokat érvényesített. Tulajdonképpen 
filozófiai és lélektani szempontokat kombináló esztétikát művelt, ám érvelése többnyire 
"műközelben" mozgott, valamiféle egységes és konzekvensen keresztülvitt rendszer 
nem bontakozik ki írásaiból. Egészében inkább a keresés, a szempontok próbálgatása 
jellemezte. 

Jóval később, már élete végefelé egy körkérdésre válaszolva világképe ki
alakulásáról azt mondta: "A világkép kialakítása egy életen át ingadozó és nem be
szélhetek »fejlődésről« a szokott értelemben. A hatások nem annyira vezető hatások 
voltak, mint inkább a problémák újra és újra felvetődéseit, gazdagodásait, összefüg
gésük egységesítését segítették."36 S alapvető "kálvinista nevelésén" túl (amelyet etikai 
szempontból tartott fontosnak) a kezdeti időkről ilyen irányjelző neveket emlegetett: 
Schopenhauer, Spencer, Renan, Taine, Nietzsche, Madách (Az ember tragédiája), "a 
korai Bourget (Le disciple: lélektani regény felfedezése)".37 E kései emlékezése, úgy 
tetszik, reális; valóban ilyesmiről volt szó: pozitivista indíttatások s ezek menetközben 
való bomlása zajlott nála. Alapproblémája az emberi lélek konfliktusos-ellentmondásos 
természetében gyökerezett, s lényegében ennek a művészetekben való - különböző, 
történetileg is változó - megjelenése, kifejeződése, transzformálódása foglalkoztatta a 
művekben is. Saját élete-problémája rejtezett ennek mélyén, természetesen, s erre 
radikális megoldásokat sem "valóságos" életében, sem elméleti problémákká alakítva 
nem talált. De újra meg újra, nézőpontját, gondolati technikáit változtatva, visszatért 
rájuk. Jóidéig az "életben" is kísérletezett a lehetséges válaszokkal, a lélektani han-
goltságú filozófiában azonban ez a törekvése voltaképpen folyamatos volt. A problémák 
"gazdagodása" azonban óhatatlanul nézetei módosulásaként jelentkezett, s fölfogása el is 
mélyült. Az emberi lélek konfliktusa mindinkább az emberi lét ellentmondássosságává 
lett gondolkodásában. 

Az 1906 előtti periódusban azonban, egyértelműen, a problémák lélektani han
goltsága volt rá jellemző. A korai Kielland-esszén látszik ez legjobban, amely alcíme 
szerint is "írói jellemrajz" s tulajdonképpen egy lelki karakter kivetülésében oldja föl a 
műalkotást, sőt az egész életművet. A későbbiek, persze, már jelentősen elmozdultak 
erről a szintről, erről a milliőelméletes, lélektanos pozitivista álláspontról - elemzései
ben a művek sajátszerűsége egyre erősebben jelentkezett. Igaz, a Walter Crane-ről írott 
cikk egyik szempontja pl. továbbra is azoké az embereké, "akik a művészben az embert 
egészen akarják ismerni", de e cikk már azt is mutatja, hogy itt az elemző már a rajzi 
biztonság, a vonalak hatása, egyáltalán a "technika" fontosságával is számolt, s 
kvalitásérzéke is megszólalhatott. "A mester - írja itt - különben a legtermékenyebb 
könyvillusztrátor és színezetlen művein bámulhatjuk rajzainak biztonságát, vonalainak 
beszédességét. Ez a tehetsége különösen a decoratív művészet körére utalja s aki igazán 
ismerni akarja, ne nagy olajképeit nézze, amelyek egészen gobelin - tehát szintén deco
ratív hatásúak, hanem a legapróbbakat; fejezetkezdőbetűket, vagy a záróképeket, ezeket 
az apró szeszélyes ötleteket, melyekben a mester finomsága jelentkezik. Mert neki 
semmi sem kicsinyes feladat, sőt éppen a kicsinyben alkot nagyot, akár csak a 
természet."38 S láthatóan mind inkább a "látás" módja izgatta; az a jelenség, amelyet a 
Látás a művészetben című tanulmányában így exponált: "Ha a különböző korok 
alkotásait - akár a képzőművészetek, akár az irodalom terén - megfigyeljük, méltán 

36 Kőhalmi Béla szerk. 1937. 284. 
37 Kőhalmi Béla szerk. 1937. 284-285. 
38 Ritoók Emma 1900. 
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meglephet, hogy hányféleképpen nyilatkozik meg a természet az embernek. Nemcsak 
minden egyéniség látja másként, de másként látja minden kor is a természetet és mert 
nem egyformán látja, nem is egyformán adja vissza. "3 9 

Látás-elméletének alapja is azonban pszichológiai. Az antik és a modern kor 
művészi hatásának különbségét, a fiziológiai szempontú megközelítésekkel szemben, 
lélektani természetűnek vélte. "Mert, míg az antik kor egyszerűbben, világosabban, 
harmónikusabban látott, ma a képzettársulások egész tömege fűződik a látott valósághoz 
és a világ milyenségét reánk nézve megváltoztatja."40 Majd: "a művészi látás mai bo
nyolultságának legfőbb oka: a képzettársulások bonyolultsága. A képzetek, gondolatok, 
emlékek rendkívüli mennyisége kapcsolódik látási érzetünkkel; lelkünk már 
születésünknél összetettebb a fejkeveredés, az átöröklés ezer szálával; életünk a kultúra 
által ezerszer annyi benyomásnak van kitéve, a látott, olvasott, tanult eszmék számtalan 
különböző oldalról világítják meg a dolgokat, idegeink érzékenyebbek, érzelmeink 
komplikáltabbak, gondolataink ellentétesebbek ennyiféle hatás alatt." "A legkülön
bözőbb korok, irányok, stílusok eszméit, formáit megtanuljuk látni, érteni, élvezni - és 
az is megváltoztatja látásunkat."41 E fölfogása, amelyet számos konkrét művészeti 
példával igazol s ír le, már - homogenizáló jellege ellenére - mindenképpen érdekes. 
Figyelemre méltó, hogy a látás különbözőségében fölismerte a kultúra szerepét s 
későbbi, e probléma más oldalait és összefüggéseit tárgyaló írásai miatt is sajnálható, 
hogy ezt a szálat nem vitte tovább; az ember alkotta mű társadalombaágyazottsága nem 
igazán foglalkoztatta. De így is izgalmas, s későbbi írásait is részben antipcipálja, amit 
tanulmánya végén, mintegy konklúzióként mond: "Renan azt mondta, hogy a szobrászat 
ki fog veszni a művészetek közül, mihelyt az emberek nem járnak többé félmeztelenül. 
Amire Guyon megjegyzi, hogy a szobrászat akkor eszméket fog kifejezni, amiről a 
görög művészet nem is álmodott. Kérdés, hogy haladás-e ez a szobrászatban? de annyi 
bizonyos, hogy azoknak, akik a görög művészetet tartják az elért legtökéletesebbnek, le 
kell mondaniuk arról, hogy azt a fokot valaha újra elérhessük. Nem volt és nem lesz 
többé a művészet soha olyan, mert az emberiség soha többé úgy nem fog látni."42 

Némileg más megközelítést képvisel az Arany eposz-elméletéről szóló disz-
szertáció.43 Ez részben egy elmélet-rekonstruáló, hermeneutikus jellegű értekezés; 
bevallott célja az, hogy az Arany János leveleiben, tanulmányaiban széjjelszórt elmélet
forgácsokat egységes egészként rekonstruálja és értelmezze. Megközelítése másik rétege 
azonban túllép ezen, s mintegy az akkori modern "néplélektan" fényében mérlegeli a 
költő teoretikus megjegyzéseit. Értelmezési igényeinek egy újabb területre való kiter
jesztése ez, újabb kísérlet. Érdekessége, hogy a német (Wundt!), francia és amerikai 
szakirodalom eredményeivel való összevetéséből Arany teoretikus újdonságának az un. 
eposzi hitel elvét látja, s így a hagyomány kérdését hangsúlyozza. A disszertáció 
önértéke jórészt részleteiben van, s abban, hogy rámutatott, Arany mint esztétikai érte
kező, mint az esztétikum-problémáit végiggondoló tudatos irodalmár is fontos. Ered
ményeinél azonban pályája egésze szempontjából fontosabbak tévedései. Mindenekelőtt 
az az általa is megerősített balhiedelem, hogy Arany epikusként elsőrendű, míg lírája 
kevéssé érdekes. Ez ugyanis - ma éppen fordítva látjuk! - hagyományhoz kötöttségére, 
tradicionalizmusára, ne féljünk a szótól, konzervatív előítéleteire utal. 

39 Ritoók Emma 1904. 111. 
40 Ritoók Emma 1904. 114. 
4i Ritoók Emma 1904. 114-115. 
42 Ritoók Emma 1904. 120. 
43 Ritoók Emma 1906. 
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A doktori disszertáció egy sokfelé tapogatózó, hosszú fejlődési szakasz lezárása volt; 
nem megelőlegezett, inkább befejezett valamit - miként az ugyancsak 1906-ban 
megjelent újabb Kielland-fordítás, a Garman és Worse is. De Ritoók Emmában 
egyszerre mindig is többféle indíttatás élt, s ezek közül az egyik, a külföldi egyetemi 
tanulmányokkal megszerezhető tájékozottság igénye, előrelendítenek bizonyult. 1906 
őszén ugyanis Berlinbe utazott, ahol újra egyetemi előadásokat hallgatott, s - minden jel 
szerint - hallgatója lett Georg Simmel (1858-1918) nevezetes művészetfilozófiai 
"privátszemináriumának".44 Simmel, aki akkoriban kezdett igazán híres lenni, 
"problémaérzékeny filozófus volt, nagy érzékkel az újra, a modern jelenségekre. Ezért 
vonzotta a szociológiai szemlélet, a pénz hatásának megvizsgálása, a nagyvárosok és a 
divat filozófiájának megfogalmazása."45 Privátszemináriumait szűk körben tartotta; 
ahogy Balázs Béla írta róla, "hiperműveltséget, szellemi átfinomultságot, esztétikát és 
szimbolizmust lélegző emberekkel" vette körül magát.46 Az eszmecserék légkörét 
egyértelműen Simmel inspirálta, akinek "probléma-ösztöne", "csodálatosan finom im-
pressziobilitása", "finom és meglepő dolgai" a szemináriumába befogadott Balázs Bélát 
is csodálatra késztették.47 Ekkoriban készült - s 1907-ben jelent meg - a pénz 
filozófiájáról írott nevezetes művének {Philosophie des Geldes, 1900) második kiadása, 
eleven volt még 1903-ban publikált Kant-könyve, amely 1913-ban már a 3. kiadást is 
megérte; s ekkoriban készülődhetett műhelyében Soziologie (1908) című műve is. Ri
toók Emma számára azáltal lett fontos teoretikus, hogy - mint Kantból induló, 
pszichológiai értelmezésekkel operáló, pragmatikus színezetű gondolkodó - Ritoók 
Emma számára is befogadhatóan követítette el hozzá Kantot, s bekapcsolta őt egy 
neokantiánus problémakezelés körébe. A Soziologie szerint ugyanis "a szociológia úgy 
viszonylik a többi tudományhoz, mint a geometria a fizikához és kémiához. A 
formákat, a társadalom formáit vizsgálja a szociológia, mert Kant filozófiájának 
hatására ekkor azt tartotta, hogy a forma teszi egyáltalán lehetővé, hogy az anyag vagy 
a tartalmak megjelenjenek, a tapasztalásban felfoghatók legyenek. "4 8 E formaszempont, 
mint majd látni fogjuk, Ritoók Emma későbbi, életműve legjavához tartozó tanulmá
nyaiban alapszempontként tért vissza, s ő maga is elismerte később, hogy "fordulat 
[...]: először Kant" hatására állott be fejlődésében.49 

Berlin mindemellett másért is fontos lett számára. Itt újult föl s mélyült el régi is
meretsége Balázs Bélával, akivel ezt követően egy bő évtizedig igen szoros barátságban 
maradt, s aki bekapcsolta őt saját mindenkori baráti körének életébe is. Balázs révén 
bekerült az internacionális jellegű berlini diákkoloniába. Ottani, az orosz és lengyel 
diákok körében szerzett élményeiről Balázs Béla Naplójából tudunk50 - Balázs később 
regényben is föl akarta dolgozni ezeket. "Az alakok: [Kodály] Zoltán, Aranka. A 
lengyelek, Éva, Lina, a kis orosz zsidó lány. Simmelék. Ritoók Emma - Groethysen, 
egy párisi grisette" - foglalta össze a szereplőket.51 A nagy véletlen-пек, Ritoók Emma 

44 Ritoók berlini életszakaszáról legbővebben Balázs Béla 1982. I. szól. 
45 Hanák Tibor 1974. 24. 
4 6 Balázs Béla 1982. I. 365. 
47 Balázs Béla 1982. I. 365. 
4« Hanák Tibor 1974. 24., Vö.Georg Simmel 1908. 12. 
49 Kőhalmi Béla szerk. 1937. 284. 
50 Balázs Béla 1982. I. 392, 397-399, 411, 522. 
51 Balázs Béla 1982. I. 522. 
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regényének pedig jelentős részben ez a mulatozó, bohém, de intenzív lelki életet élő, 
sokféle színt és problémát fölmutató kör adta később az alapját. Ám ez a berlini miliő, 
legalább két vonatkozásban, sokkolta is. Balázs Bélát ugyanis - nincs jobb szó rá -
ingerelte a Ritoók-jelenség, s beléje akart pillantani. "Ritoók Emma. Csúnya vénlány, 
és magyar regényt írt feminista tendenciákkal - írta róla Naplójában —. [...] Penzióban 
lakik, mert neki kell, hogy emberek legyenek körülötte, akik szeressék, fiatalabbak, 
mint ő, hogy friss maradjon. Ha hónapos szobában lakik, akkor nem tud egy lélekkel se 
megismerkedni - el van hagyatva, mert öreg és csúnya. Érzékeny, eleven lelki életű, és 
még csak barátságot se ismer - igazit. Kíváncsi vagyok egy ilyen lány életre és lélekre, 
és »hipnotizáltam«. Egy olyan országúti találkozást csináltam. Rohammal kényszerítet
tem, hogy »nyílt« legyen előttem, kinyissa magát nekem, ahogy még embernek nem 
nyitotta k i . " 5 2 S ez a roham le is fegyverezte a "vénlányt"; úgy érezte s Balázsnak be is 
vallotta, hogy a férfi modora "kivetkőztette a normális emberekkel szemben való 
magatartásából." Ami azután számára "olyan nyitottsággal és közelséggel jár(t) együtt, 
amit lehetségesnek se tartott addig", s nem ismert magára.53 Nem tudjuk, ez a "roham" 
egyben Balázs szexuális hódításainak egyike lett-e (amire a Napló egy helye - 1.394-
395. - utalni látszik), de az bizonyos, hogy ez a lelki párviadal egy hosszú bizalmas 
kapcsolat alapja és kezdete lett - jól lehet Balázs részéről volt benne valami amorális. S 
az is tény: hasonló jellegű, érzelmi életét fölforgató, már-már sokkoló hatású volt 
némelyik közös élményük is (pl. a Napló I. 397-398. lapjain leírt közös szórakozás). 
Berlin tehát egy kuszább, sebzettebb, sokféle problémára érzékenyebbé tévő életérzés 
forrása lett számára. 

Berlint követően, 1907 február végétől valószínűleg újra Budapesten tartózkodott. 
Ekkori életszakaszáról nem sokat tudunk. Valószínűleg tanult, irodalmi ambícióinak élt 
- s készült berlini élményanyaga regény földolgozására, A nagy véletlen-rt. Ekkoriban 
azonban, úgy tetszik, intellektuális téren elsődlegesen szaktudományos problémák 
izgatták; tervei az esztétika és a kísérleti lélektan összekapcsolódására irányultak. 1908 
januárjától március közepéig a Ranschburg Pál (1870-1945) vezette budapesti 
gyógypedagógia pszichológiai laboratórium munkájában vett részt.54 Az állami kisegítő 
iskola gyönge képességű tanulóinak esztétikai recepcióját figyelte meg kísérleti 
körülmények között. Az 1908-i "nyári szemesztert" pedig újra Németországban, ezúttal 
Würzburgban töltötte, ahol Oswald Külpe (1862-1915) professzor lélektani intézetében 
dolgozott.55 Szakmai irányítója G.E. Müllernek, majd Wundtnek volt a tanítványa, 
1887 és 1894 közt Wundt lipcsei lélektani laboratóriumában dolgozott asszisztensként, s 
1894-ben lett professzor Würzburgban, ahol - az addig tanultakat fölhasználva - az 
egyetem "lélektani laboratóriumát külön lélektani iskola központjává tette"56 . Ennek az 
iskolának az érdeklődése a filozófia, a lélektan és az esztétika kapcsolódási pontjaira, 
összefüggéseire irányult, Külpe munkái is e területről valók. Közülük, mint Ritoók 
Emma számára is fontosak, alighanem a Gründrisse der Psychologie (1893), az Einlei
tung in die Philosophie (6. kiadás 1913), az Immanuel Kant (3. kiadás 1912), az 
Erkenntnistheorie und Naturwissenschaften (1910) érdemel leginkább említést. Külpe 
maga is bizonyos Kant-hatást (s egyben az esztétikum lélektani eszközökkel való értel
mezésének lehetőségét és technikáit) közvetítette hozzá. 

« Balázs Béla 1982. I. 385-386. 
53 Balázs Béla 1982. I. 386. 
54 Vö. Ritoók Emma 1910a. 14. 
55 Vö. Ritoók Emma 1910b. I. 356. 
56 Révai Nagy Lexikona 12: 384. 

254 



Ambícióinak hamarosan eredményei is megszülettek; lélektani vizsgálatai két 
tanulmányt is eredményeztek. A Ranschburg Pál laboratóriumában végzett kísérleteiről 
a Magyar Gyermektudományi Társaság folyóiratában, A Gyermekben számolt be. Ez a 
tanulmánya (Gyönge tehetségű gyerekek színérzéke) a folyóirat 1910. évi 1. számában 
jelent meg, s az esztétikai érzékelés természetére vonatkozóan keresett feleletet a kísér
leti lélektan eszközeivel. A két kérdés, amelyre választ keresett, hangsúlyozottan 
határolt, szaktudományos kérdés volt, s mindkettő magában hordta a viszonylag egzakt 
megválaszolás lehetőségét. " 1. Van-e egyáltalában biztos és határozott tetszési ítélete a 
gyönge tehetségű gyermekeknek? 2. Mennyiben befolyásolja az esztétikai értékelést az 
értelmiség [= értelmesség] fejletlensége?"57 Kísérletei, amelyeket német eszközökkel s 
eljárásokkal valósított meg, összehasonlítható, értelmezhető eredményre vezettek. 
Tanulmányának, bár azóta értelemszerűen túlhaladott rajta az eszközeit folyton 
tökéletesítő "szakma", van bizonyos tudománytörténeti jelentősége - Magyarországon 
az elsők között vállalkozott ilyen vizsgálatra. A másik, a Külpe intézetében végzett 
kísérleteiről a stuttgarti Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 1910. 
évi 4. és 5. számában, két részletben számolt be. Ez a Zur Analyse der ästhetischen 
Wirkung auf Grund der Methode der Zeitvariation című dolgozata részben a korábbi 
vizsgálat folytatása és kiterjesztése, de sokkal terjedelmesebb s annál céljaiban is 
nagyobb igényű. Az esztétikai megértés folyamatát mint időben előrehaladó folyamatot 
igyekezett értelmezni s leírni. Nagy képzőművészeti anyagot vont be a vizsgálatba, s az 
ezekre adott, változó időtartam alatt realizálódó reakciókat írta le s értelmezte. Az 
esztétikai viselkedés, az átérzés, a motorikus reakciók, a keletkező képzettársítások, az 
érzületi állapotok, az asszociációk és a "tartalom" közötti összefüggések, az esztétikai 
értékelés stb. mind szempontja volt, sőt az egyéni különbségeket is számba vette. Ez az 
írása, amelynek egyik ösztönzője, mint a tanulmány bevezetéséből kiderül, már Ernst 
Bloch volt, jelentős teljesítménynek tekinthető. Mindenképpen a kor nemzetközi szín
vonalán állt, s az akkor lehetséges legjobb módszertani és technikai apparátusra támasz
kodott. Csak sajnálható, hogy nem jelent meg magyarul, s így nem került be a 
magyarországi kutatás szemhatárába. 

A kísérleti pszichológiát azonban később már nem művelte; megint "újrakezdte" 
pályáját. Bár eredményei valamiképpen beépültek gondolkodásába, művészetekkel kap
csolatos álláspontjába, ezt a kísérteties megközelítést, ezt a scientista vonulatot a 
későbbiekben már nem látta folytathatónak. Sőt szinte az ellenkező végletbe csapott át, 
utóbb már csak az esztétikum filozófiai jellegű értelmezése foglalkoztatta. 

Ez a váltás összefügghetett azzal, hogy berlini életélményei, úgy látszik, fontosab-
baknak bizonyultak, mint a szaktudományos érdeklődés intellektuális élményei - s 
személyes kapcsolatai is ilyen irányban hangolták. Berlini (s párizsi) életélményeinek 
regénye, A nagy véletlen 1907 végén jelent meg. Ezt a könyvet sem igazi író írta; meg
jelenítő ereje elmaradt intellektusa mögött. Kritikusainak fönntartásai - még a leginkább 
elismerő, méltányló bírálatokban is - éreztetik ezt. Ady, aki a Huszadik Században írt 
róla, a könyvet egy csipkekendőhöz hasonlította, amelyben "egy szál se rossz, csupán 
az ábrák, a darabok, a részek össze nem illők, aránytalanok"58. Juhász Gyula, aligha 
véletlenül, nem akarván rosszat írni, inkább emlékeit idézte föl s a regényről viszonylag 
röviden írt.59 S a Ritoókhoz közelálló Balázs Béla is azt írta, hogy ez a könyv igazában 
csak az "ott voltak" számára készült, akik félszavakból, utalásokból is értik azt. Egyéb-

57 Ritoók Emma 1910a. 14-15. 
5» Ady Endre 1973. 328. 
59 Juhász .Gyula 1968. 312.. 
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ként , ír ta, "Nagy mode rn műveltség és egy éles intelligencia kissé árnyéktalan 
vi lágossága ömlik el az egészen. " œ Intellektusa erejét azonban Ritoók E m m a ebben a 
könyvében is megmuta t ta , s ezt bírálói rendre méltányolták is . Juhász Gyula szerint pl . 
a könyv "csupa okosság és ideges finomság"61, Ady úgy vélte , "A nagy véletlen egy 
nagyon-nagyon komoly és mégis érzékeny és finom entellektüelnek lelki ú t inapló ja" 6 2 ; 
Balázs Béla pedig ennek az intellektusnak a természetét is leírta, amikor ezt az "éles in
tell igenciát" így je l lemezte : "Ez az intelligencia csap meg mindenekelőt t , mint hűvös 
szél . Szinte r idegnek és száraznak találjuk eleinte. De aztán itt-ott eszünkbe ju t , hátha 
ez a szigorú okosság csak tar tózkodás, védekezés? Mer t talán az első naiv szónál elsírná 
magát? - Mikor betettük a könyvet , [ezt már] biztosra v e s s z ü k . " 6 3 S a lapélménye, a 
folytonos keresés és vergődés is megkapta az itészi nyugtázást . Juhász Gyula szerint A 
nagy véletlen "csupa öntudatos lelkek vergődéséről szól, akik egymást keresik, akik ha 
megtalál ják is egymást , szörnyű távolságokon keresztül , vagy a m á m o r öntudatlan per
cében beszélhetnek csak egymássa l , mer t mint egy új poétánk mondja , nincs semmi oly 
távol egymástó l , »mint két ember i é l ek« . " 6 4 S é rdekes , hogy Ady is ezt , a könyv 
"líráját" i smerte el leginkább: "Frissek, őszi harmatosak, egy kicsit bánatosak, majd
n e m versek Ritoók E m m a némely visszaemlékezései : ezek a könyv legnagyobb ér tékei . 
Egy képnek, egy szobornak, egy mélységes hangulatú estének, egy holdvilágos tavaszi 
éjnek a Munceau-park Maupassant-szobra előtt, egy o lvasmánynak, egy talányos, 
é rdekes , u tunkba került ember lénynek az emlékéhez sokszor közelebb van a szívünk, 
mint a művészi alkotáshoz, melyet nemzünk vagy szülünk". 6 5 Balázs Béla vé leménye 
pedig tulajdonképpen összetar tozásuk lelki é lmény alapjait fedi föl. Ő "talajvesztett 
csavargók és keresők" találkozásában látja a lényeget, s úgy látja: "Széles e világ 
egyet len kerí tések nélkül való erdővé lesz, melyben bujkálunk és keressük egymást , mi 
talajvesztettek. Csodálatos ösztönnel találunk egymásra és verődünk furcsa kolóniákká a 
polgár i tá rsadalom szintjén úszva, a legkülönbözőbb nemzet iségek és race-ok. " й 

Minden bizonnyal ez , a "szabad intellektuális élet" embereket- társakat kereső 
r eménye győzött a szaktudományos ambíciók fölött. S ez teremtet te meg hosszú időre 
közösségét is Balázs Bélával s az ő baráti körével . 

5 

A következő évek inspiráló gondolkodói közeget teremtet tek köréje . Létrejött az a 
kvázi-barát i kör , amely - az ő közvetítései révén is - filozófiai életünk egyik leg
je len tősebb társulása lett. Balázs Béla révén legkésőbb 1910-ben kapcsolatba került a 
fiatal Lukács Györggyal ; ő pedig régi barátját, Zalai Bélát s az 1908-ban - valószínűleg 
W ü r z b u r g b a n , Külpe professzor környezetében - megismer t Ernst Blochot "kapcsolta 
b e " Balázs és Lukács kö rébe . 6 7 Bloch, tudjuk, u tóbb össze is barátkozott Lukáccsal , s 
j e len tősen befolyásolta gondolkodói törekvéseit . Ez a kör , mely e formájában jórész t 
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csak Ritoók Emma révén létezett, persze nem lett egyben emberileg is harmonikus 
közösség (jóllehet Ritoók Emma elsősorban erre vágyott); többnyire csak 
"metaszubjektív síkon" s csak "frakciókban" létezett - de létezett s hatott. Volt benne 
egy Balázs - Lukács, egy Bloch - Lukács, egy Balázs - Ritoók, egy Bloch - Ritoók, s 
egy Zalai - Ritoók páros, de valamennyien "tudtak" egymásról, véleményeik szem
besültek, s valamennyien inspirálták vagy legalábbis kontrollálták egymást. Ter
mészetesen nem azonos tehetségű és karakterű emberek társulásáról volt szó, s az is 
fölmérhetetlen, hogy ki miben hatott a másikra. Bizonyosnak csak egy többé-kevésbé 
egységesítő intellektuális légkör meglétét föltételezhetjük, amelyben az ötletek, 
problémák, gondolatok folyamatosan cirkuláltak. Ritoók Emma e körben mind Bloch, 
mind Lukács nálánál nagyobb tehetségét elismerte, mint gondolkodókra fölnézett rájuk 
- bár mindketten jóval fiatalabbak voltak nála. Balázs Bélához való viszonya más volt; 
őt "meleg, anyás szeretettel és teljes hittel" vette körül68, s Zalai Bélát is egyféle 
pátyolgató szeretettel kezelte, sokáig elsősorban emberként becsülte. De - s ez is 
jellemző rá - gondolkodói eredetiségét is alighanem elsőként ő vette észre. E kis körben 
azonban, amennyire megítélhető, az intellektuális respektus kölcsönös volt; minden 
elválasztó életrajzi, pszichológiai stb. mozzanat ellenére a társak Ritoók Emmát is 
becsülték. Ernst Bloch például készülő filozófia rendszerének, a "Systemanak" egyik 
fejezetét neki akarta ajánlani.69 S e gesztusa értékét mutatja, hogy e munka egy másik 
fejezetét Georg Simmelnek, egy harmadikat pedig Lukács Györgynak szándékozott 
ajánlani. S a többiek gesztusai is megbecsülésre, elismerésre vallanak. 

Hogy jött létre ez a kapcsolatháló? - pontosan nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 
1910. május 28-a körül, egy keltezetlen levelében Balázs Béla már arról tájékoztatta 
Lukácsot, hogy Ritoók Emma írni készül A lélek és formák-ró\.70 Ekkor tehát már 
valószínűleg megtörtént Ritoók és Lukács megismerkedése, egymásra való fölfigyelése. 
Ettől kezdve mindenesetre Ritoók Emma neve rendre fölbukkan Balázs és Lukács, il
letve Fülep és Lukács levelezésében. Egy október 6-a körüli Balázs-levélből arról 
értesülünk, hogy Ritoók Balázs verskötetéről, A vándor énekel-iő\ is írni készült - a 
Pesti Naplóban.71 Ekkorra tehát már valamiféle laza szövetségvállalás körvonalai is 
kezdtek formálódni. Sőt, mint Lukács Popper Leóhoz írott leveléből (1910.okt.9.) 
kitetszik, ezidőben már létezett egy olyan terv is, hogy Lukácsék átveszik a Renaissance 
folyóirat irányítását, s az egyik rovatvezető Ritoók Emma lesz.72 Ez a terv ugyan csak 
terv maradt, a folyóiratátvétel elmaradt, de a közös munkára újabb s újabb kombinációk 
születtek. 1910. október 28-án például, amikor Lukács a Szellem címmel tervezett 
filozófiai folyóiratuk lehetséges tartalmáról írt a szerkesztő-kiadó Fülep Lajosnak, mint 
lehetséges közreműködőt említette Ritoók Emmát is. Ritoók, írta ekkor Lukács, le
fordítja Simmel egyik cikkét az új folyóirat számára, ha Fülep is úgy gondolja.73 Majd 
november 9-én, egy újabb levélben újra hangsúlyozta, hogy a fordítást Ritoók "jól" 
megcsinálja.74 December 13-án pedig Fülep, aki nem akarta hozni Simmel cikkét, azt 
írta Lukácsnak: Ritoóktól "mindenesetre kérjen valamit s ha alkalmasnak tartja, küldje 

68 Balázs Béla 1982. 1.573. 
69 Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 14. 
70 Lukács György 1981. 218-219. 
71 Lukács György 1981. 249-250. 
72 Lukács György 1981. 256. 
73 Fülep Lajos 1990. 185-186. 
74 Fülep Lajos 1990. 188. 

257 



el nekem."75 Ritoók Emmával tehát már Fülep is számolt. S ekkor már Zalai Béla és 
Lukácsék megismerkedése is megtörtént. Jellemző e vonatkozásban, hogy Zalai egyik, 
1910. december 2-i levelében szavai lehetséges igazolójaként Ritoók Emmára hivatko
zott új ismerősénél, Lukácsnál.76 

Fontos dátumnak látszik 1910. karácsonya is. Ekkor ugyanis Lukács, aki éppen 
Berlinben tartózkodott, vendégül látta Balázs Bélát és Hajós Editet, s velük, valamint az 
ugyancsak Berlinben lévő Ritoók Emmával és Ernst Bloch-kal töltötte el az ünnepeket.77 

Bloch Lukácsékhoz kapcsolódása, bár a formális megismerkedés már hónapokkal előbb 
megtörtént, ekkor mélyülhetett el. A Szellem lehetséges szerzői között azonban ekkor 
még Bloch nem jött szóba - nyilván mert nem magyar volt, s Fülep magyar lapot akart 
csinálni. Ritoók Emma és a Szellem viszonya viszont érdekesen alakult. 1911. január 6-
án Lukács arról számolt be Fülepnek, hogy Ritoók Emmának "nincs most cikke. De 
talán jó lenne, ha neki és Zalainak fordítanivalót adnának."78 Január 9-én viszont Fülep 
változatlanul cikket akart tőle: "Simmel helyett [...] - írta Lukácsnak - szóljon, ké rem, 
inkább Ri toóknak, Balázsnak, hogy dolgozzanak nekünk. Hiszem, ha összetar tunk, 
kü lönb dolgot csinálunk együtt , mint csinálnánk a L o g o s s z a l . " 7 9 

A tervezgetés közben azonban a formálódó baráti társaságban némi á t rendeződés is 
bekövetkezet t . Ritoók E m m a és Ernst Bloch barátsága megromlot t , Bloch 1911 . február 
22-én arról tájékoztatta Lukácsot , hogy Ritoókkal lezár ták bará tságukat . 8 0 Ez ugyan 
valójában n e m történt m e g , még majdnem két évig elvitatkozgattak, de a kapcsolat 
bensőségessége valóban elveszett . Bloch és Lukács kapcsolata viszont határozot tan 
elmélyül t , ugyanakkor Ritoók és Lukács is közeledett egymáshoz . Ritoók E m m a 
megí r ta e l i smerő kritikáját A lélek és formák-xóX. í rását , amelyet júliusi számában a 
Huszadik Század Kutasi Elemér elutasító bírálatával együtt , azt mintegy 
k iegyensúlyozandó közölt , egyér te lmű el ismerésnek tekinthetjük.8 1 Néhány mozzanata 
külön is megeml í t endő . 1. Ritoók, saját fölfogása e l lenére , e l ismerte Lukácsnak, 
egyál talán a kri t ikusnak a művészi ambícióira való jogát . "Először szólal meg - írta -
ebben a könyvben nálunk, olyan határozot tan és erősen, amilyen csak művészi hit lehet, 
hogy a kri t ika n e m közvetí tés művészet és közönség között , nem megmagyarázás és 
n e m szabály a lkalmazás; a krit ikus művész , akinek é lményei vannak, melyek a saját 
formájukban művészete t j e l e n t e n e k . " 8 2 E je l lemzése - Lukács szándékainak visszaiga
zolása - m á r az összecsiszolódás j e le ; je lz i , hogy megpróbál t a lkalmazkodni Lukácsék
hoz , s korr igál ta önmagát . 2 . Észrevet te , s hangsúlyosan szólt róla, hogy "a forma en
nek a könyvnek művész i , sőt metafizikai problémája. N e m a lélek és a formák, hanem 
a lélek és a forma a tar ta lma. A forma mint é lmény, mint é le tkérdés , a sz imbóluma a 
megél tnek , a »sors«, az a platói idea, mely u tán a művészet öntudatlanul te remt , amely 
valósággá, anyaggá, öntudattá lesz a krit ikus é lményében. A művészi élet, mely a maga 
folytonosságában benne van a művekben, a forma közvetí tése által kap egységet a kr i
t ikában, általa lesz lehetségessé a beleérzés egy más művész egyéniségébe, általa lehet a 
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kritika egy új egyéni életélmény kialakulásává."83 3. S észrevette azt is, hogy Lukács 
formaértelmezése szorosan összefügg az élet megélésének súlyos problémáival, s ezekre 
Lukács csak "ingadozó", kérdező válaszokat adott. De - folytatta - mindegyik esszé 
hősénél "közös az, hogy amit teremtettek, az életükből nőtt ki, mindegyiknek nehéz, 
mély, néha tragikus életproblémává let a művészete és ebben rokonok essay-írójukkal 
fti. Lukáccsal - L.A.], s ez az, amit a Lukács könyvét nemes művészi munkává 
teszi."84 Ezt az interpretációt (amely voltaképpen Ritoók Emma saját problémáinak is 
jellemzése), mint lehetséges értelmezést alighanem Lukács is elfogadta, hiszen az írás 
egy változatát a Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft-Ъап is közölte 
(1912.326.), egyengetve ezzel Lukács német recepciójának útját. 

1911 júliusában rendeződött a Szellem-ben való szereplésénak módja is. Fülep és 
Lukács ugyanis végül úgy döntött, hogy Leopold Ziegler egyik könyvének Kant
fejezetét fordíttatják le vele. Ez végül meg is történt, s a Szellem 2. (egyben utolsó) 
száma az év végén ezzel az írással jelent meg. Közben, nyilván a közös tervezgeté
sek révén, Fülephez való viszonya is közelebbi lett. Október 14-én pl. hosszú levelet írt 
a Firenzében tartózkodó Fülepnek85, s ebből kiderül, már Fülep is adott a véleményé
re, kíváncsi volt kritikájára. Ebben a levélben el is mondotta véleményét Fülep föl
fogásáról, s kritikája jól átgondolt esztétikai koncepciót sejtet. Érdekes, hogy nem
csak Fülep koncepciójának belső következetlenségeit, helyenkénti vázlatosságát tette 
szóvá (ami önmagában is jó kritikai érzékről árulkodott), de saját, Fülepétől elté
rő problémaértelmezésének első, utalásszerű megfogalmazására is vállalkozott. Itt 
említette először esztétikájának központi gondolatát, az esztétikai rútat. Valamikor 
ekkortájt fölmerült benne az egyetemi magántanári cím megszerzésének gondolata is; 
még 1912 májusában is arról írt Lukácsnak, "hogy egy pár év múlva mégis 
megpróbálom a magántanárságot, mire a mostani határozatot már elfelejtik".86 Sajnos, 
nem tudjuk, az emlegetett határozat mire vonatkozott; lehetséges, hogy - akárcsak 
Bloch, Lukács és Zalai esetében - az ő habilitációs törekvése is falakba ütközött. Terve 
azonban önmagában is érdekes; jelzi, hogy őt is megkísértette a legitim tudomány 
vonzereje. 

Igazában azonban, ahogy Lukácsnak meg is írta, a habilitáció nem volt elsőrendű 
kérdés számára; személyes életének problémái jobban foglalkoztatták. A közeg, amely
nek részese lehetett, az egyetlen volt, amelyben - legalábbis intellektuális értelemben -
otthonosnak érezhette magát, ám emberileg számára ez is konfliktusosnak bizonyult. 
Igazában csak mint intellektust, mint egy nagy és modern műveltséget mozgósítani tudó 
éles elmét fogadták el. Minden más vonatkozásban - származásában, "neveltetésében", 
életkorában - különbözött közegétől. Vénlánysága, s a valószínűleg e helyzetből is fa
kadó, érzelmeit szigorú intellektuális páncél alá vonó magatartása, valamint a mindezt 
ellentpontozó - ám a fiatalabb férfiak által szükségképpen félreérthető - szeretetéhsége 
emberi kapcsolatainak érzelmi harmóniáját is meg-megbontotta. A fiatal társaságban ő, 
a másfél-két évtizeddel idősebb, olykor fölösleges, sőt teher lehetett. S mindezek tete
jében azok, akiket barátainak tartott, maguk sem voltak mentesek egy sor emberi gyar
lóságtól. 

Ezekről a konfliktusokról csak szórványos, utalásszerű információink vannak. A 
legfőbb forrás e téren Ritoóknak Lukácshoz írott néhány levele.87 Ezekből, ha 
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töredékesen és visszautalásos formában is, kiderül, hogy - legalábbis a fölszínt illetően 
- bizonyos gesztusai lettek a konfliktusok elindítói. Előbb, még valamikor 1910-ben, 
egy alkalommal Zalai Béla tört ki azért, mert Ritoók "nem eléggé asszony", azaz - vél
hetjük - nem asszony szerű, természetes gesztusokkal élt. (Utólag úgy tetszik, ez a 
Zalai-megjegyzés lett az alapja annak a még az öreg Lukács álláspontját is meghatározó 
vélekedésnek, hogy Ritoók Emma szerelmeket keresett barátaiban, de azoknak ő mint 
asszony nem kellett.) Később pedig Bloch játszott rá erre a vélekedésre. Kétségtelen, a 
szerelem-reményben lehetett is valami; ezt - normális, de egyedül élő emberről lévén 
szó - nehéz volna kizárni. A probléma magja azonban mindenképpen máshol s 
mélyebben van. Zalai, akinek megjegyzése, úgy látszik, elindította a folyamatot, utóbb 
rendezte is barátságát Ritoók Emmával; sőt utóbb is jó viszonyban maradtak. Bloch 
azonban, aki - az ügyben nem érdekelt Balázs Béla szerint is - kihasználta Ritoókot, 
amikor az szóvá tette Bloch adósságait, "ejtette" addigi barátját. Erezhetően ridegebb 
lett hozzá, le akarta zárni a barátságot, majd - úgy tetszik, az elszakadást megkönnyí
tendő s igazolandó - intrikálni kezdett. Amikor pedig 1912. április közepén ő is, Ritoók 
is Lukács vendége volt Firenzében, végleg le akarta rázni az immár kellemetlenné vált 
barátot. Durva lett hozzá, vénlányságában sértette meg stb. A viszony, bár csupán 
emberi gyarlóságok eredményének látszik, sok szempontból fontos következményekkel 
járt. Mindenekelőtt bizonyossá lett, hogy gondolkodói tehetség és hétköznapi értelem
ben vett emberi tisztesség ez esetben sem szükségképpen esett egybe. Ezt ugyan Ritoók 
Emma a "zseni és moral insanity" formulával még úgy-ahogy helyére tette volna, de 
Bloch viselkedése, majd Lukács erre való - önmaga kényelmét s praktikus érdekeit 
őrizni akaró - reagálása mintegy lételméleti dimenziót adott a konfliktusnak. Lukács 
ugyanis, aki egyre inkább Bloch vonzásába került, e konfliktusban fontosabbnak ítélte a 
Blochhal való további együttműködést, mint a hétköznapi értelemben vett erkölcsi 
elveket, s magatartását "megideologizálta". Megfogalmazta ember és ember kölcsönös 
megértésének lehetetlenségét, illetve az eleve problematikus egyéni életnek a mű 
megalkotása alá rendelése követelményét. Tételében természetesen sok igazság volt; a 
modern ember életének alapvető problematikussága igazolja ezt. Egészében azonban - s 
ezt mára Lukács pályája is szépen dokumentálja - az emberi életnek, a morálnak a mű, 
a tételezett cél alá rendelése meglehetősen súlyos következményekkel jár. Az a 
"metaszubjektív viszony", amelyet partnereivel, így Ritoók Emmával is fönntartani 
igyekezett, éppen az emberi személyesség finom viszonylatait közömbösítette, s ezzel 
az igazán hatékony önkorrekció lehetőségét játszotta el, s a maga emberi egyediségét ál
dozta föl az anticipált célok érdekében. Ennek visszásságát, helyzetéből következően, 
Ritoók Emma meg is érezte, s nem csoda, hogy nemcsak a Bloch-Ritoók viszony rom
lott meg végérvényesen (bár a formális kapcsolatra még évekkel később is utalnak 
jelek), de a Ritoók-Lukács viszony is nem mint barátság, hanem mint intellektuális 
viszony, mint két intellektus eszmecseréjének már-már személytelen formája rögzült. 
Holott, tudjuk, Ritoók Emma éppen a kiküszöbölt személyességet, a valódi, a teljes 
érzelemkörű emberi barátságot igényelte volna. "Még mindig nem tudok lemondani ar
ról - írta pl. egyik levelében - , hogy nekem az emberektől melegség és szeretet kell (,) 
közvetlenség és jóság."88 Az érzelmi elsivárosodás, a magányosság ellen vívott küzdel
me, amely Lukácshoz írott leveleiből markánsan rajzolódik ki, nemcsak egyéni emberi 

87 Vö. Ritoók Lukácshoz írott leveleivel. Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 
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viszonyairól árulkodik. Lukács magányossága - s tragédiája is - lelepleződik benne. 
Bántó él nélkül írta egyik levelében, de súlyos igazságot mond ki Lukácsról, amikor ar
ra hívta föl Lukács figyelmét: "a Werk [= a nagy mű] az egész ember, s amit az em
berből feláldoznak az a Werk feláldozása is; ezért kell legszigorúbbnak lenni a phi-
losophussal szemben".89 Ez a veszélyelőre-jelzése, ma már tudjuk, valóságos - és sok 
vonatkozásban korspecifikus - veszélyre figyelmeztet; e veszélyt utóbb Lukács valóban 
nem tudta kikerülni. De Ritoók Emma saját tragédiája is anticipálódott e levelekben. 
Nemcsak az egyedülmaradás rémével hadakozott ugyanis; az önfeladás is megkísértette, 
amikor elkeseredésében, csalódottságában úgy vélte: "Maga bizonyosan érzi, hogy 
mindezek mögött nagyon szomorú felismerések vannak, főleg arról, hogy az embernek 
(asszonynak), sohasem szabad a saját társadalmi kasztjának az elveit lenézni és azokon 
kívül keresni bármit, embert, barátot, geniet, vagy szeretőt. Hogy az általam lenézett 
külsősségek, modor etc., amit én gúnyosan mancheta-elveknek neveztem volt az 
enyéimmel szemben, milyen mély, lelki és fontos dolgok [...]. Örüljön minden férfi, 
akinek a nővére férjhez ment és nem akart semmit a tehetségével a kaszton kívül 
keresni."ад Úgy vélte tehát, hogy emberi kapcsolatainak eltorzítója, sőt ellehetetlenítője 
a társadalmi adottságokból adódik, s a zsidó-nemzsidó különbségek kasztszerű 
természete lehetetlenné teszi az egyikből a másikba való átlépést, az értékek mentén 
szerveződő emberi-érzelmi közösség-vállalást. Márpedig - s ez vetíti előre tragédiáját -
az intellektuális kibontakozás lehetőségét a másik "kaszt" belső kondicionáltsága hor
dozta magában. A konzervatív úri mentalitás lehetőségei már jórészt a pozícióvédelem
re, az adottságok - intellektuális értelemben terméketlen - fönntartására, konzerválására 
korlátozódtak. 

Sajnos, ez a rezignáció nemcsak pillanatnyi hangulat volt nála; ma már tudjuk, 
utóbb, évekkel később ez az életérzés fordította végleg szembe intellektuális közegével. 
Ekkor, 1912-ben azonban ez a szembefordulás még nem következett be, csak Ernst 
Blochhal szakított. Ahogy írta: "Az ember végre is nem szerethet és nem lehet barátja 
egy philosophiai systemának, akármilyen szép és nagy is legyen. "91 Ezt az elvet persze 
nemcsak Blochra - ha következetes, alighanem a többiekre is alkalmazhatta volna. Ám, 
s ez bizonyult döntőnek, az intellektuálisan pezsdítő közösség iránti vágy erősebb volt 
benne, mint a különbségtudat távolító hatása. A radikális szakításig ekkor még nem 
tudott, vagy nem akart elmenni. Sőt éppen a következő pár év hozta meg azt a 
termékeny együttműködést, amely e kapcsolatot visszamenőleg is igazolja. 

A "barátság" így, a Bloch-affér után, lényegében az intellektuális összetartozás 
formájában rögzült; nem az emberi szimpátia, az azonos érzelmi hullámhossz ereje, 
hanem az elméleti problémák és megközelítések rokonsága kapcsolta össze Lukácsok
kal. De ez is elég volt ahhoz, hogy néhány évig minden lényeges "ügyben" együtt 
legyenek. Amikor például 1913 elején fölmerült egy új filozófiai társaság ötlete, a 
leendő tagok többsége e körből került ki - s természetesen Ritoók Emma is közöttük 
volt. Révész Géza leveleiből tudjuk, hogy csak olyanok kerültek szóba, akik "komolyan 
foglalkoznak filozófiával és erről publikatióval tanúskodnak", az alapítók pedig a 
következők lettek volna: Zalai Béla, Lukács György, Szilasi Vilmos, Fogarasi Béla, 
Enyvvári Jenő, Ritoók Emma, Szemere Samu, Fülep Lajos, Révész Géza.92 Ez a tár
saság ugyan végül nem alakult meg, de a terv s a hozzá tartozó személyi kombinációk 

89 Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 179. 
90 Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 173-174. 
91 Mesterházi Miklós *- Mezei György szerk. 1984. 162. 
92 Fülep Lajos 1990. 289. 
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jelzik, Ritoók Emma ekkor már a kívülállók számára is a formálódó új filozófus-
generáció magjához tartozott. S ez az összetartozás az egymásról való nyilvános szólás
ban is rendre megnyilvánult. Lukács drámakönyvéről a Budapesti Szemlében Ritoók írt 
elismerő kritikát93, az ő új novelláskötetéről {Ellenséges világ. Bp.1913) pedig előbb 
Lesznai Anna (aki ugyancsak Balázs és Lukács köréhez tartozott), majd Balázs Béla. 
(Az előbbi kritika a Világ 1913. dec. 25-i számában, az utóbbi még rangosabb irodalmi 
fórumon, a Nyugat 1914. évi I. kötetében [74-75.] jelent meg.) 

Érdekes, hogy a két kritika a főbb pontokon egybecseng, s lényegében alighanem a 
baráti kör Ritoók-képének tekinthető. Mindketten észrevették, hogy Ritoók novelláinak 
alapkérdése az egyénnek az őt szocializáló miliőből való kiszakadása. E vonatkozásban 
különösen beszédes, hogy mindketten azt a novellát emelték ki a könyvből (Csöndes 
élet), amelyikben ez a kiszakadás szimbolikus formában zajlott le, s eredménye, a 
kiszakadás visszafordíthatatlanná lett. Ez a novella ugyanis (Balázs Béla interpretációját 
idézve) egy "régi dzsentri-familia lassú pusztulását meséli. Azt, hogy miképen malik le 
a vakolat egy ősi udvarházról, míg kertjét felveri a dudva és a gyom. Megírták ezt már 
magyar férfi-írók lázongó keserűséggel, megírták síró melankóliával, megírta Kaffka 
Margit is a »Színek és évek«-ben a korhadás foszforfény glóriáját festve a tetem köré. -
Ritoók Emma novellájában új variációja csendül fel a témának. A novella hősnője, egy 
nemzetes família utolsó nősarja - parasztasszony lesz. De nem kétségbeesve, hanem az 
életet akaró asszony fölényes nyugalmával. Egyszer villan még csak fel tanult nemesi 
gőgje ... mikor hátat fordít egy látogató, menteni akaró, régi, úri rokonának."94 Ez a 
szüzsé, nyilvánvaló, Ritoók Emma szándékait, szubjektív eltökéltségét jelzi. Ám nem 
kevésbé érdekes, hogy e szakító gesztus közös kiemelése ellenére a két kritikus 
hangsúlya különbözött. Balázs a szakítást hangsúlyozta (nyilván ilyen irányba akarta 
fordítani Ritoók Emma elhatározásait), Lesznai Anna viszont - nem kis női empátiával 
- inkább az e magatartás mélyén működő konfliktusosságot, a belső vívódást. Szerinte 
az Ellenséges világban "Ellenség minden, ami kívülről kopogtat a szív kapuján: a 
véletlenek és az otthonról elsodró viszonyok, - és ellenség majdnem mindaz, mi benne 
kél a szívnek mélyén. Békés, boldog énünk csak az a kis kimondhatatlan csend, mely 
elvész, amint önmagunkra eszmélünk."95 Nem lehet kétséges, hogy Lesznai Anna jól 
értelmezte a könyvet, illetve a mögötte lévő érzelmi vívódást; ez a konfliktus-tudat leg
alább annyira jellemzete Ritoók Emmát, mint amennyire az úri világból való kiszakadás 
igénye. 

Értelmező olvasatát Balázs Béla is, Lesznai Anna is mintegy bátorításképpen, 
visszaigazolásként írta meg. Láthatóan nem bírálni, inkább megerősíteni igyekeztek 
Ritoók Emma elszánását. S mivel ez "kívülről", egy rivális, de együttműködésre kész 
származási csoport pozíciójában történt meg, jól látszik benne a kéznyújtás szándéka. A 
biztatás, az együttműködési szándék. 

Az igazi összetartozás azonban egy elvontabb, személytelenebb síkon, az elmélet 
síkján nyilatkozhatott meg. Előbb, 1915 elején egy közös filozófiai folyóirat indításának 
terve merült föl.96 Ezt eredetileg Ritoók Emma Fülep Lajossal közösen akarta 
létrehozni, de menet közben vitáik támadtak. Ritoók ugyanis, akinek ez a "revue" 
szívügye volt, a lapot barátaira, így Balázs Bélára s Lukácsra akarta építeni. Füleppel 
való viszonya azonban már a munkatársak megválogatása közben megromlott, s végül a 

93 Ritoók Emma 1913. 478-487. 
94 Balázs Béla 1914. 74. 
95 Lesznai Anna 1913. 107. 
9 6 Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 197. 
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lapból semmi nem lett; sem együtt, sem külön Fülep nem tudta keresztülvinni a tervet. 
Pár hónappal később viszont megvalósult Balázs Béla vágya, a Vasárnapi Kör. Erről a 
híressé vált filozófiai "akadémiáról", amely a korábbi baráti eszmecseréket rendszeressé 
tette s a résztvevők körét kiterjesztette, ma már könyvek és tanulmányok szólnak;97 újat 
írni róla e tanulmány keretében aligha lehetne. Legföljebb új hangsúlyokat adhatunk a 
már föltárt tényeknek. Ugyanis - az eddigi erőfeszítések ellenére - mind a kör 
létrejöttének folyamata, mind működése csak töredékesen, egyenetlenül rajzolható föl. 
Genezisét legérzékletesebben még ma is Balázs Béla Napló-jának ide vonatkozó 
fragmentumai írják le. Az összejövetelekről először a Napló 1915. december 23-i 
bejegyzése szól, de ez a rész már visszatekintés, a kör akkor már némi múltra 
tekinthetett vissza: "Szombatonként (illetve újabban vasárnap du.) »férfizsúr« van 
nálam, mely úgy indul, hogy talán egy akadémiájává nőhet a »Szellem«-nek és etikának. 
Csak komoly és metafizikus hajlandóságú emberek hivatnak meg. Minden új vendég 
előbb proponáltatik, és a társaság minden tagjának van vétójoga. Már az első 
alkalommal oly jól sikerült, olyan »jó levegőt« éreztünk mindnyájan, hogy valamennyi 
itt voltnak szívügye lett. [Lukács] Gyuri, Fogarasi Béla, Mannheim, Ritoók Emma. De 
még nőni fog a kör."98 Egy másik, 1916. január 22-e utáni bejegyzés pedig már a kör 
kiszélesedését és állandósulását regisztrálja: "A vasárnap délutáni zsúrok gyönyörűen 
sikerülnek. Gyuri, Mannheim, Fogarasi, Häuser, Ritoók Emma, Polányi Mihály, 
Révész Géza, Antal Frigyes, Mali [= Lesznai Anna], Láng Juliska. Az állandó törzs 
voltaképpen Gyuri, Mannheim, Hauser, Fogarasi, Ritoók Emma. Gyönyörű dolgokról 
van szó, gyönyörű tónusban, mindenkit stimuláló, termékenyít. Ideális filozófiai 
akadémia. Talán a régi görög értelemben, amikor a filozófia még nem volt annyira Ein
zel Wissenschaft."99 Ezek a naplójegyzetek, bár a viták konkrét tartalmát és irányát, 
érthetően, nem jelzik, a lényeget, az eszmecserék légkörét, az intellektuális atmoszférát 
jól érzékeltetik. Legföljebb azt kell még hozzászámítani, hogy a résztvevők köre utóbb 
tovább bővült, Balázsékhoz többen is csatlakoztak, így pl. Fülep Lajos, Tolnay Károly s 
mások. S maguk az összejövetelek is meglepően hosszú életűnek bizonyultak; klasszikus 
formájában a kör egészen 1919-ig fönnmaradt, kiválásáig fórumot biztosítva Ritoók 
Emmának is. 

6 

A kör létezési módja az élőszavas eszmecsere volt, amely - egyidejű magnós vagy 
írásos rögzítés híján - tartalmilag utólag már rekonstruálhatatlan. Csak a részvevők ret
rospektív, esetenként évtizedekkel az események után lejegyzett emlékezései tájékoztat
nak róluk.100 Ezek hangja is különböző, a nagy élményt megillető, abba kicsit vissza is 
kívánkozó nosztalgia és a körtől distanciáj>teremteni akarói lebecsülés (az öreg Lukács) 
végletei egyaránt megszólaltak, de az tény, az emlékezések zöme valódi élményről, ins
piráló légkörről tanúskodik. Magáról az összejövetelek lefolyásáról leginkább még 
Lesznai Anna emlékezése tájékoztat; ez ugyanis dicsérendő konkrétságával és 
plaszticitásával érzékletes információkat nyújt. "Mindig Lukács elnökölt - emlékezett 
1965-ben Lesznai - , ami nem volt hivatalos. Addig a beszélgetés egészen fesztelenül 
folyt, míg Lukács meg nem érkezett. De aztán, ha valamiről beszéltünk, ő hirtelen 

97 Vö. Nóvák Zoltán 1979., Karádi Éva - Vezér Erzsébet szerk. 1980. 
9» Balázs Béla 1982. II. 105. 
99 Balázs Béla 1982. II. 123-124. 
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leállította, és ha olyasmiről volt szó, ami őt filozófiai szempontból érdekel te , azt 
mondta : »Stop, most erről fogunk beszélgetni.« Minden téma előkerült , festészet, 
folklór, tör ténelem. Szerelemről legtöbbet esett szó, szerelemfilozófiáról. És akkor 
ül tünk és beszélget tünk ezekről a dolgokról , jegyezget tük azt, ami a l egé rdekesebb . " 1 0 1 

"Aztán volt a társaság tagjainak még egy kötelezettsége: őszintén- kellett gyónni . Ha 
va lami olyat csináltak, amit rossznak, nem helyesnek találtak, el kellett mondani , és 
aztán erkölcsi leg mérlegel tük és megbeszél tük. "102 A vitáknak, kivált a háború 
végefelé , volt politikai fölhangja is, de nem ez volt a hangsúlyos, a lényeges . Lesznai 
A n n a erről azt vallotta, hogy a kör "politikai attitűdjét durván »baloldali 
beállí tottságúként« lehetne je l lemezni ; helyesebb azonban, ha azt hangsúlyozzuk, 
menny i re apoli t ikusak voltak va lamennyien . . . A csoport valójában inkább hasonlított 
vallásos gyülekezetre , mint politikai klubra: az összejöveteleknek szer tar tásos, kvázi 
vallásos hangvételük volt , a résztvevők kötelesek voltak mindenről a teljes igazságot 
m o n d a n i . " 1 0 3 Lukács viszont, ezt részben tagadva, részben kiegészítve úgy látta pályája 
végéről visszatekintve, hogy a "viták- rendkívül zavaros és egymással is ellentétes 
l iberális nézőponton folytak. Egyáltalán nem lehet azt mondani , hogy létezett egy 
egységes vasárnapos ál láspont" . 1 0 4 Lukács visszaemlékezése azonban mindent a saját 
"utam M a r x h o z "-fejlődése szempontjából ítélt m e g , így - saját nézőpontjából jogosan -
írhatta, hogy a kört "csak utólagos stilizálással lehetett [...] prebolsevik, plána bolsevik 
gyülekezet té á tp ingá ln i . " 1 0 5 S kétségtelen tény, hogy a kör tagjai, még Lukács is, akkor 
m é g n e m , vagy csak felületesen és epizodikusan ismerték M a r x műveit . Úgy tetszik 
azonban, abban föltétlenül Lesznai Annának volt igaza, hogy a körben erősen élt bizo
nyos megvál tás-hangulat . Egy olyan utópiába forduló életérzés, amely - legalábbis a 
résztvevők egy részét - az üdvözülés-keresés irányába vitte. Ez , a modern gnózis és az 
1919-es messianisztikus marx izmus genetikus kapcsolata viszont tagadhatatlan; ezt -
Lukács másfelé irányító vélekedésével szemben is - hangsúlyozni é rdemes . 

Szempontunkból a nagy kérdés mégis az: mit képviselt ebben a légkörben Ritoók 
E m m a ? Egykorú elsődleges forrás nem szól er ről , s véleményét fölidéző utólagos em
lékezés sem áll a rendelkezésünkre . Lukács utalása, hogy tudniillik Ritoók "alapjában 
véve konzervat ív vol t" , túl ál talános, s legföljebb politikailag karakter izál , márpedig ez 
a terület a Vasárnapi Körben másodlagos je lentőségűnek látszik. Egy ideig legalábbis 
b izonyosan a metafizikus-spirituális érdeklődés dominál t . Ritoók E m m a ilyen vonat
kozású nézeteit azonban legföljebb találgathatnánk; annyi csak a bizonyos: az őt 
foglalkoztató filozófiai művek lényegében egyeztek a Lukácsék által olvasott-hivatkozott 
művekke l . Az Új könyvek könyve fontos visszatekintésében er re az időre utal vissza, 
amikor a Kant műveinek alaposabb megismerése okozta fordulat után, mint fontos 
olvasmányai t Platónt, Plotinost, Meister Ekkehartot és Schellinget sorolta föl .1 0 6 

Álláspontjának rekonstruálásához így egyetlen út látszik járhatónak: írásainak értel
mezése . 

Ennek a Lukácsék /kö rében töltött időszaknak a legfontosabb R i t o ó k - M s a kétség
kívül az esztétikai rútról készített dolgozata, amely egyben egész pályájának is legfonto-

101 Lesznai Anna emlékezését ld. Karádi Éva — Vezér Erzsébet szerk. 1980. 54. 
102 Karádi Éva — Vezér Erzsébet szerk. 1980. 54. 
юз Karádi Éva — Vezér Erzsébet szerk. 1980. 55. 
104 Karádi Éva — Vezér Erzsébet szerk. 1980. 56. 
105 Karádi Éva — Vezér Erzsébet szerk. 1980. 57. 
106 Kőhalmi Béla szerk. 1937. 284. Ebben az időben — 1916-ban — készült kéziratban maradt 
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sabb műve. Magyarul A rút a művészetben címmel az Athenaeum közölte 1916-ban 
(177-205.), németül pedig - Das Hässliche in der Kunst címmel - a Zeitschrift für Äs
thetik und Allgemeine Kunstwirschaft még ugyanabban az évben. Az írást maga Ritoók 
Emma is fontosnak érezte (alighanem ezért is publikálta két nyelven is), s hosszú ideig 
készült rá. Már Fülep Lajoshoz írott, 1911. október 14-i levelében emlegette, mint 
tervét. Ekkor Fülep egyik tanulmányát bírálva jutott el saját "problémája" ki
mondásához: "Aztán - írta - ami a legrosszabbul esett nekem (mert nekem is 
problémám), a tragikai hatás problémája egy kérdőjel mögé dobva. Pedig itt van talán a 
legmélyebb és legmystikusabb csodája a művészetnek, a kulcs és a sezam, amely 
egykor felnyitja és fel is dönti az egész művészi tetszés problémát. - De az már az elvi 
eltéréshez tartozik. En a rút esztétikáját akarom megírni, tehát az ellentét (nem negatio) 
szempontjából kiindulni (mert a rút nem negatioja a szépnek, sőt ellentétesnek is csak 
Grenzbegriff). A szép ti. nem lehet az egész eszthetika tartalma, amelyben a rút csak 
egy (egy fejezetre szorított) modifikatio lenne, mert a szép csak annyiban princípium, 
amennyiben postulátuma a soha el nem ért, az abszolútban létező, vagyis ebben a hete
rogén világban (a Lukács terminusával és az ő ellenére is) az sem tudja megteremteni a 
homogént [a homogen itt alighanem az un. egynemű közeg - L.A.]. Minden eszthetika 
mely a szép philosohiája, hiányos, konstruált, nem élő művészeti theória."107 Majd: 
"Hogy miért elérhetetlen a szép, azt is tudom. De már nem bírom megírni (dehogy 
bírom, sőt ki tudja mikor) és abból kifolyó az is, hogy a művészi hatás nem élvezet, 
dehogy élvezet! Az én aesthetikámban Rembrandt vén arcképek és Goya metszetek 
valamint a tragikai hatás nem lesz probléma hanem a természetes. Dehát ezek még 
mind önmagukban méteres kérdőjelek és felkiáltójelek. "108 

A tervet említette egy Lukácshoz írott levelében is. A Heidelbergbe küldött, 1912. 
július 18-i levelében egyebek mellett így írt: "Azt hiszem egyelőre félben hagyom a 
regényírást [...] és belefogok a rút-ba. Metaphysik des Hässlichen! (nem szép és meg
döbbentő czím volna? Ami merő negativitásnak csak látszik); vagy a fonáka a világnak, 
de ami mégis meghatározza a színét is, mint a szőnyegnél, vagy pláne a régi hímzések
nél a melyeknek színe-fonáka egy."109 E levél, szorosan vett tartalmán túl azért is 
érdekes, mert jelzi, e témája ekkor már meglehetősen ismert volt Lukácsék körében; 
mint ismertet emlegetheti levelében, tervét magyaráznia már nem szükséges. A földol
gozással azonban lassan haladhatott, a terv még 1913 májusában is csupán terv volt. 
Ekkor, ismét Lukácsnak írva, egy itáliai ösztöndíj kapcsán emlegette föl, sőt végsőso
ron az ösztöndíjat is a "rút" megírása végett szerette volna elnyerni. "... én bizonyosan 
tudom - írta 1913. május 8-án - , hogy amit meg akarok írni jó és okos lesz. De itt 
Mátyásföldön lehetetlen nyélbe ütni, látnom kell még hozzá, még pedig csak abból a 
szempontból és nemcsak művészi »élvezet« szempontjából - t.i.: a rútról van szó. A 
»mozdulat« a kiinduló pont (sőt mélyebben az akarás, de ez nem tartozik a 
képzőművészeti részbe, csak részben) és ezt látnom kell az egyiptomi koczka sziklába 
beletett mozdulatlanságtól kezdve, amit Firenzében láttam, tovább. Antikok kellenek de 
nem a diszkuszvető - egyszóval Róma, Paris (a modernekre nézve) és egy kis Hol
landia, Rembrandt." H 0 Majd: "Rengeteg munka áll előttem, [...] s a jövő évre nagyon 
komolyan a rút."111 Amikor pedig, 1913 júliusában, úgy látszott, hogy megkapta az 

107 Fülep Lajos 1990. 247-248. 
108 Fülep Lajos 1990. 248. 
109 Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 171-172. 
n o Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 193. 
Ш Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 193. 
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ösztöndíjat, egy mozdulatnak a "compositiobeli és stilusbeli fontosságáról" faggatta 
Lukácsot, mert Lukács idevágó fejtegetése, úgy vélte, beleillett elképzeléseibe. 
"Rengetegül jó volna nekem ha ez a kérdés már meg lenne csinálva s hivatkozhatnám 
rá, mire az én munkám elkészül. Akkor én ezen nem törném a fejem, mert emlékszem, 
hogy absolut beleillett abba amit én gondoltam, vagyis akartam gondolni."112 

A rút a művészetben, melynek megszületéséhez valószínűleg az olaszországi 
ösztöndíjas félév (1914. január-május) adta meg a döntő lökést, 1915 folyamán, esetleg 
1916 elején - tehát a Vasárnapi Kör üléseivel párhuzamosan - készült el. Maga a dol
gozat nem különösebben terjedelmes, s nem is könnyű olvasmány. Az eredetileg 
tervezett művészetfilozófiának ez csak része, bevezetése - a probléma fölvázolása. Az 
egyik szerzői jegyzet szerint bizonyos fogalmak emiatt nem is kerültek kidolgozásra. A 
dolgozat radikális újdonsága: megközelítési módja. A klasszikus, szép-központú 
művészetfilozófiákkal ellentétben az érvelés középpontjába a nem-szép, a rút áll; ennek 
helyét és (művészetkonstituáló) szerepét keresi. Abból indul ki, hogy: "a probléma 
ép(p)en abban áll, hogy a szépet és rútat ellentétesnek érezzük, ha pedig a szépet tudjuk 
a művészet céljának a rút esztétikai értéke a megoldatlanság zavarosságával szétveti az 
elméletet."113 Tudja azonban, hogy a rút értelmezése meglehetősen sokféle és végig 
nem gondolt, így siet leszögezni, hogy "a rút és a nem-esztétikus nem azonosak"(178.), 
majd: "az esztétikai rút fogalmát sohasem fogom a nem-sikerült, az elégtelen, a 
művészietlenre, - még kevésbé a nem-tetszőre alkalmazni" (184.). Az esztétikai rút, 
fölfogásában, "a művészi kifejezés gyanánt használt rút területe", s ez szerinte "sokkal 
tágabb és mélyebbre terjedő, mint ahogy azok az elméletek tüntetik fel, melyek a rútnak 
csak relatív szerepet adnak." (178.) A rút így nála nem egyszerűen a csúf elnevezésé, e 
szót kategóriaként használja, s úgy véli, hogy "ha annyit elismerünk, hogy az élesen 
feltűnő akarati kifejezés a művészetben mint karakterisztikus rút lép fel, akkor annak 
kezdő kifejezését, a mozgást, mely a diszharmonikus átmenetben nyilvánul meg, nem 
tekinthetjük hozzá nem tartozónak." (194.) így a rútat egy olyan esztétikai princípium
ként kezeli, amelynek érvényessége igen széles; több, s általánosabban érvényes, mint a 
köznapi értelemben vett csúnya. Magában foglalja az energiát, a mozgást, mindazt "a 
földi elevenséget [...], ami az örök lét méltóságos nyugalmából hiányzik". (189.) Esze
rint tehát a "rút, mint az akarat kifejezője a művészetben, nem egy metafizikai akarat 
közvetett vagy közvetlen objektivációja gyanánt értendő itt, tehát nem a Schopenhauer 
elmélete szerint. Egyszerűen arról az energiáról van szó, mely minden mozgást létre
hoz, s melynek tudatos formáját akaratnak nevezzük. Ennek kifejezése (nem pedig ön
maga, mint valamely transzcendens mozgató eszme), lesz a formált műben a rút mo
mentuma. Mint akarati princípium egyszersmind a világprocesszus irracionális oldalát 
képviseli; de a művészetben nem mint ilyen lesz a megoldás feladatává, mert szemléleti 
formában jelenvén meg az irracionális kifejezése gyanánt, - fogalmi értelmezéssel nem 
közelíthető meg; tehát nem is oldható fel a racionális által, hanem csak a forma által". 
(188-189.) 

Érthető tehát, hogy a rút ilyen fölfogása szembeállítja a szép-központú elméletekkel. 
"Az esztétikai elméletek - írja - a rútat mint tiszta negativitást vagy kizárják 
területükről, vagy mint még mindig negatív elemnek viszonylagos értéket tulajdonítanak 
vagy pedig mint negatív dialektikus fogalmat a szépben oldják fél." (180.) A rút a 
művészetben éppen ezeket igyekszik1 elkerülni, s Ritoók terjedelmes fejtegetésben cáfolja 

112 Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 194. 
113 Ritoók Emma 1916a. 178. (A továbbiakban az idézetek helyét a szövegben zárójelben 

adom meg.) 
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a különböző kontraszt- és föloldás- "elméleteket" - egészében véve, meggyőzően. Ennél 
a negatív kritikánál azonban fontosabb az a szövegrész, amely azt tárgyalja, hogy 
"milyen formában jelenik meg a rút, mint esztétikai érték" (180). Ezt bemutatandó 
előbb egy ismerettani-logikai elemzést produkált, amelynek végeredménye az, hogy a 
szép és rút nem jelentenek "értékellentétet, melyek egymást kizárják, csak ellentétes 
értékeket" (184.). Törekvése azonban ennél több, szándéka az, hogy magával a művészi 
jelenséggel bizonyítsa "a logikai konstrukció helyes voltát" (184.). E ponton persze 
szükségképpen szólnia kell saját művészetértelmezéséről is, meg kell mondja, mi is az a 
"formált mű". "A művészet - mondja - a világnak egységes szemlélete az érzékileg 
felfoghatóban kifejezve, - ellentétben a fogalmilag kifejezett világszemlélettel - vagyis 
a művészet is az ember és a külső valóság között levő viszony kifejezésének egy 
formája. Nem arra törekszik, hogy a szép eszméjét megtestesítse; célja amaz egység 
kifejezése, melyet a némileg labilis és nem eléggé elhatárolt harmónia-fogalom mégis a 
leginkább megközelítően jelöl meg. Ebben az értelemben a harmónia nem a szép egy 
modifikációja, mint azt a legtöbb elmélet tartja, hanem a végleges a művészetben, az 
esetleges zavarosságának, a pillanat véletlenségének megszüntetése egy bezárt formai 
szintézisben. Ez a harmónia a tér és idő jelenvalóságának formai állandósítása egy 
tökéletesen lezárt létezésben, a természeti valóság sokszerűségével és változásával 
szemben [...]. Csak a formai egységet foglalja magába és jellemző vonása a lezártság, 
az önmagában nyugvás, mely a formában az alkotás által jön létre." (184-185.) Ez a 
koncepció, amely a mából visszatekintve egy klasszikusan, hogy azt nem mondjuk 
"konzervatívan" zárt koncepció, tulajdonképpen forma-elmélet. "A forma adja az 
egységet; a kifejezés (a forma), nemcsak burka a kifejezettnek (a tartalomnak), hanem 
egy magasabb szintézis hordozója, melynek a tartalom alá van rendelve. [...] Az 
egységet nem tekinthetjük [...] a forma és a tartalom harmóniájának; mivel csak 
hasonló elemek alkothatnak egységet, ezért a tartalomnak már elélt formává kell lennie, 
mielőtt mint alkotó(elem) a harmóniába beléphetne. így a forma hat vissza a tartalomra, 
vagyis pontosabban a tartalmat csak mint formát fogadja magába az egység." (185.) 
Fölfogása tehát legalábbis egy döntő ponton lényegében rokon a fiatal Lukácséval: a 
zárt forma-elv alighanem a Vasárnapi Kör egyik esztétikai köztulajdona volt. S a Ri-
toók-i harmónia, ill. egység-értelmezés is változata a Lukács-i egynemű közegnek (a 
"homogénnek", amire, láttuk, Ritoók Emma már évekkel korábban fölfigyelt). Itt a 
közös inspiráló alighanem Fiedler Ritoók által is hivatkozott megközelítése volt. 

A rút a művészetben érvelése azonban nem reked meg a művészetértelmezés e pont
ján, sőt igazából innen indul. Az igazi újdonság - s ez Ritoók Emma legsajátabb elgon
dolása - a rút formateremtő funkciójának föltárása. A formazártság elvét ugyanis három 
megszorító-kiegészítő szemponttal korrigálja. 1. "... mivel a művészet érzéki meg
jelenítés, nem éri el az abszolút harmóniát; az abszolúttal szemben, mint egész, örök 
törekvés marad, hogy a formai egységben, - mint a filozófia a racionális egységben -
kibékülést találjon"(186.). Ez kettős következménnyel jár; a mű szükségképpen az el-
nem-értség állapotát tükrözi, ugyanakkor a tökéletesre, az abszolútra tör. "így tehát -
mondja - a művészet olyan cél felé transzcendál, melynek elérése magának a művészet
nek feloldódását jelentené, az érzéki szemlélet intellektuálissá válnék és a művészet 
misztikává, amelynek utolsó szava a hívő részére az istenban való megnyugvás." (186.) 
Itt tehát, ha csupán negatív formában, tagadva is, de anticipálja a későújkori 
művészetek bizonyos fejleményeit. 2. Erősen hangsúlyozza a művészet "evilágiságát", 
kormeghatározottságát is. Úgy látja, a "művészet megvalósulása ebbe a világba való", s 
mint ilyen "csupán" "a harmónia érzékileg elérhető tökéletessége" (186.); tehát nem 
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valami abszolútat, hanem csak saját esztétikailag érvényes célját éri el. "... a művészet 
esztétikai értéke éppen az, hogy az itt lehető megvalósulás és beteljesedés, nem pedig 
szimbólum", azaz nem a művön kívüli transzcendenciája. (187.) 3. S azt is fontosnak 
tartja, hogy "a művészi harmónia nem megadott, hanem törekvés és levés által jön 
létre" (187.), azaz változó valami, nem egyszersmindenkorra leírható szilárd állandó. A 
harmónia "két konträr elem", a szép és a rút egysége. "Ebben az egyensúlyban a »szép« 
nem győzi le a rútat s ez nem is marad mint feloldhatatlan maradék benne; ez az 
egyensúly [...] szintetikus kvalitatív egység, melyben a rút egyenlően jogosult, sőt 
uralkodó is lehet, ép(p)en úgy mint a szép s az ellentétek benső feloldása által a 
harmónia mégis elérhető; »egyik sem jelenti többé azt, ami az egységen kívül volt«, 
hanem mindkettő ép(p)en ezzé az egységgé, művészetté válik." (188.) Fölfogásában így 
a művészetben a rút tölti be a "dinamikus komponens" szerepét, "a széppel, a statikus
sal szemben" (189.). A "szép" ugyan "önmagában ellentmondás nélkül való lenne, de 
mozdulatlan a merevségig"; a "harmóniában" csak a "rút nyugtalansága visz [...] élet
momentumot" (189.). S amilyen mértékben viszi bele a harmóniába ezt a 
"nyugtalanságot", ezt az életes disszonanciát, olyan mértékben változik maga a 
harmónia jellege is. így más és más harmónia - ha tetszik: "szépség" - nyilvánul meg 
"a Velazquez arcképeiben mint a Dürer metszeteiben, Caravaggióban mint Cézanneban 
vagy a Lysippos és Bernini szobraiban", vagy "Homerosnál, Daniénál és Dostojevskinél 
mint Shakespearenél és Ibsennél." (179.) Sőt, "nagy művészeti időszakoknak, mint a 
gótikának és a keletinek semmi köze sincs a széphez", s Fiedlert egyetértőleg idézi, ti. 
szerinte is "egy műtől szépséget követelni ép(p)en olyan jogtalan, mint tőle erkölcsi 
tendenciát megkövetelni" (179-180.). 

Észreveszi azt a fontos, de nagyon gyakran figyelmen kívül hagyott tényt, hogy egy 
adott művészi forma érdekessége változik, bizonyos formákat megszokunk, s így ezek a 
befogadásban elvesztik hatásukat, érdektelenné, "üressé" válnak. A művészet 
"érdekességét", nagyon konzekvensen, a rúthoz köti. A rút, mondja, "azáltal lesz 
érdekessé, hogy a művészi kifejezésben az akarat elevenségét zárja magába, míg a szép 
mint az örökkévalóság momentuma és a nyugalom princípiuma az életenergia gátlását 
jelenti, habár közelebb áll az abszolúthoz." Majd: "A rút által marad a művészet min
den időben úgyszólván közelebb az emberihez és nem veszít, mint maga az élet, a 
megszokás által érdekességéből, míg a szép, az istenileg közömbös (Th.Mann »istenileg 
semmitmondónak« nevezi) az emberre nézve kevésbé érdekessé válhat, mert nélkülözi 
azt a nagy hatást, amit reánk minden, ami az élettel rokon, gyakorol, habár kárpótlásul 
felülemel az élet korlátain. A szép könnyebben válik modorossággá, nyugalma üres 
külsőséggé" (189-190.). S amikor ezt folytatva "a túlságosan könnyen elért harmóniát" 
- amit a nagyközönség általában szépnek nevez - bírálja, voltaképpen Lukács kelle-
messég-elméletét előlegezi meg. Ez a szép ugyanis, mondja, "terméketlen, nagyon is 
gyorsan kimondja az utolsó szót és a diszharmónia feloldási folyamatának benső, rejtett 
gazdagságát és küzdelmének beteljesülését nélkülözi; ezáltal hatásából is hiányzik az 
erős feszültségi érzés és egy ép(p)en olyan könnyen elért kellemes nyugalmat ad" a 
valóságos esztétikai élvezet helyett. (190.) 

E dolgozata: művészetfilozófia; 20. századi tapasztalataink fényében tehát egy 
némileg "konzervatív" műfaj új variációja. Nem annyira a század modernista művészeti 
gondolkodásához, strukturalista-formalista megközelítéseihez, ideologikusan programa-
tikus manifesztumaihoz kapcsolódik, mint egy nagy tradíció végző fázisához. Ennyiben 
tehát a "konzervatív" Ritoók-képet igazolja. Ez azonban csak az érem egyik oldala. A 
rút a művészetben problematikájában - látensen, elvont formában - benne van a formá-
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kat "fölbontó" 20. századi művészet belső meghatározottságának, szükségképpen
valóságának fölismerése, vagy legalábbis megsejtése, logikai kikövetkeztetése.113a S bár 
egy természeti példa kapcsán még annak fölismeréséig is eljutott, hogy speciális esetben 
a valóság természetig "talált" elemei is szemlélhetók úgy, mint esztétikailag 
érvényesek (vö. 195-196.), ezt a lehetőséget már nem gondolta végig, nem vitte el a le
hetséges pontig. Egészében azonban így is jelentős írásnak kell tekintenünk. Rokonsága, 
néhány pontjának kapcsolódása Lukács ugyanez időből való Heidelbergi esztétiká
jával114, kétségtelen. S bár azt - már csak kisebb tehetsége miatt is - sem terjede
lemben, sem részletezettségben, sem gondolati gazdagságban nem éri el, a vasárna
posok körében mindenképpen "versenyképes" írás volt. Eredményei a magyar esztétikai 
gondolkodás történetében Ritoók Emmának is helyet biztosítanak. Inspiráló forrásai is, 
megfogalmazódó tételei is, számos alapelve is mutatják, hogy ez a tanulmány a Vasár
napi Körben formálódó művészetfilozófiák egyik eredeti érvelésű, színvonalas vál
tozata. 

7 

A rút a művészetben természetesen nemcsak elvont esztétikai elmélkedés. Egyben 
egy diszharmonikus, válságoktól sem mentes életérzés indirekt kifejeződése is. S egyes 
utalásai, pl. az asszonyi rútságról mondottak azt is jelzik, Ritoók Emma valamiképpen 
saját életproblémáit is belevitte a témába, s azok elméleti általánosítására is törekedett. 
Egy bonyolult, társadalmilag is determinált egyénlélektani probléma teljeskörű 
kifejezését, transzformálását azonban a meglehetősen elvont művészetfilozófia nem 
engedte meg - ezt az esztétikai tárgy immanens logikája az érvelés során óhatatlanul 
behatárolta, "torzította", szublimálta. A benőségesség-hiány, az emberi kapcsolatoknak 
puszta külsódlegességben való kimerülése ennél számára mélyebb és erősebb élet
probléma volt. Ez magyarázza, hogy problémái tudatosításának és föloldásának legfőbb 
formája számára továbbra is az irodalom maradt, "a" regény, amelynek készültét leve
leiben éveken keresztül jelezte barátainak. Ez a regény, melyet a kutatás általában A 
szellem kalandoraival azonosít, egy változatban 1915 februárjában már elkészült.115 

Ritoók Lukácshoz írott levele szerint legalábbis Fülep Lajos akkor már olvasta, s nem 
tetszett neki, át is akarta dolgoztatni vele. Fülep bírálata viszont Ritoóknak nem tetszett, 
kritikusára meg is sértődött - ám, valószínűleg, mégis átdolgozta művét. Ezt az újabb 
változatot Balázs Béla csak 1916 februárjában és márciusában, azaz kb. egy év múlva 
olvasta. Véleményét a Napló így rögzíti: "Ritoók Emma regénye: A lélek kalandorai. 
Rossz regény. Nincs víziója, süket, átlátszó, atmoszférátlan. Nem művész élménye. De 
nagy emberi élmény. Mégis nagyon megfogott. Milyen nagy generáció az, amelynek 
vihara őt elkapta! De ő csak influenzát kapott tőle, szegény. Vénlánytragédia."116 Hogy 
a regény íróilag nem volt jó, szempontunkból kevéssé érdekes; íróként Ritoók Emma 
alig érdekes. Annál fontosabb viszont az, hogy regényében a barátaihoz való viszonyát 
írta ki magából - s ez a megjelenítés Balázsékat még nem állította vele szembe. De 

113a VÖ. Fehér Ferenc véleményével: "A csúf esztétikájának létjogáért folyó küzdelem, mely a 
hegeli iskolán belül Rosenzweiggel vette kezdetét, Baudelaire után a modernizmus csatakiáltásává 
vált, és széles körben az emancipáció egyik jelszavának tekintették." Fehér Ferenc 1992. 77. 

114 Radnóti Sándor, aki ' e dolgozatot kéziratban elolvasta, ezt az összefüggést igen 
hangsúlyosnak látja. 

И* Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 196. 
H6 Balázs Béla 1982. П. 144. 
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figyelemreméltó, hogy az a viszony, amely a regény és Balázsék között volt, s amely 
tulajdonképpen Ritoók és Balázsék viszonyának párlata, már nem problémátlan. Balázs 
Béla le is szögezte: "Ijesztett a regényben, hogy valaki, aki részese volt, csalódhatott a 
generációnkban."117 Az időpont, ti. az, hogy az alapkézirat már 1915 februárjában 
készen volt, persze, egyértelművé teszi: ez a regény még nem a Vasárnapi Kör regénye 
volt (amiként kezelni szokták), ez még csak Ritoók Emma szűkebb baráti körének -
Blochnak, Zalainak, Balázsnak és Lukácsnak - a regénye. Ritoóknak Lukácshoz írott s 
Blochra panaszkodó leveleiből, s abból a tényből, hogy mind a Blochhoz, mind a 
Lukácshoz írott leveleit vissza akarta szerezni a címzettektől, mert bele akarta azokat 
dolgozni a regénybe118 , kiderül: csalódottsága centrumában Ernst Bloch állott. S az is 
bizonyosnak látszik, csalódása nem volt indokolatlan; Bloch mint ember, kétségtelenül 
nem volt mentes egy sor gyöngeségtől, erkölcsi vétségtől. De a regényben ennél a 
személyes szintnél többről lehetett szó, voltaképpen ember s ember problematikus 
viszonyát tárgyalhatta. Ezt voltaképpen Balázs Béla is elismerte, amikor azt írta a 
regényről: "igazság benne az, amit [Lukács] Gyuri egyébként mindig mond: minden 
filozófia emberi reménytelensége. Kiszámítja Istent, de nem látja, nem él i ." 1 1 9 S 
amiben Balázs elmarasztalja a regényt, hogy ti. téves, hibáztatandó az az álláspont, 
amely szerint "a teljesülés a vágy mögött marad mindig", az is reális probléma, 
életérzésbe ágyazódó korspecifikus tapasztalat volt.120 Ritoók Emma értelmezései 
mögött tehát, minden jel szerint, súlyos igazságok is állottak. 

A regény e korai - 1915-ös, illetve 1916-os - változatát azonban nem ismerjük (A 
szellem kalandorai 1919 utam" szövegét nem lehet ekkorra visszavetíteni). így, bár
milyen fontos volna, nincs mód fölmérni, miben állott pontosan csalódottsága, mi nem 
tetszett neki barátaiban. Egy biztos csak: a konfliktus, bármiből fakadt is, ekkor sem 
eredményezett még szakítást. Regénye ellenére Ritoók Emma továbbra is a Vasárnapi 
Kör tagja maradt. Sőt 1917 tavaszán aktív részese lett a Vasárnapi Kör intéz
ményesülésének, a Szellemi Tudományok Szabad Iskolája megteremtésének.121 

A baráti, szűk körben eszmét cserélő csoport nyilvánosság elé lépő "követe", a Sza
bad Iskola a nyomtatott program szerint a következő céllal indult: "Az új spiritualiz
musnak és idealizmusnak világszemléletét kívánjuk terjeszteni és annak problémáival 
foglalkozni. Döntő fontosságot tulajdonítunk ennek éppen ma, mikor már szemmel 
látható, hogy az európai kultúra a XIX. század positivismusa után határozott fordulatot 
vett újra a metaphysikai idealismus felé. A Spiritualismus e kétségtelen renaissance-a 
idején fontosnak tartjuk, hogy a mi közösségünk is megismerkedjék e régi problémák 
mai formáival, mindenek felett azért, hogy megérezze, hogy nemcsak új tudásokról, 
hanem még inkább új kultúráról van szó. Új kultúráról - csak a tegnapival szemben 
újról - melynek hordozója a most kialakulóban levő európai ember szellemi típusa. Ez 
az új típus a múlóban levő materialismussal szemben a transcendentia problémáinak 
fontosságát, a relativista impresszionismussal szemben a princípiumok egyértelmű 
érvényességét, az anarchikus minden-mindegy világnézettel szemben a normatív ethika 
pathosát hirdeti. Ebben a tekintetben rokonoknak érezzük magunkat minden idealista 

H7 Balázs Béla 1982. II. 144. 
и* Mesterházi Miklós — Mezei György szerk. 1984. 194. 
119 Balázs Béla 1982. II. 144. 
120 Vö. Balázs Béla 1982. II. 138. 
121 Novak Zoltán 1979. 102-180. 
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korral és minden kor őszinte idealistáival."122 A Szabad Iskola e cél érdekében mindjárt 
előadásokat is hirdetett; ezeknek a tematikája a nyomtatott program szerint így alakult: 
Balázs Béla: A nemzeti elem a magyar képzőművészetben; Häuser Arnold: A Kant 
utáni esztétika problémái; Lukács György: Ethika; Mannheim Károly: Ismeretelméleti 
és logikai problémák; Ritoók Emma: Az aesthetikai hatás problémái. Az előadások 
úgynevezett "sorozatos előadások" voltak, a megadott címmel minden előadó több 
előadást tartott. E tervekről (s ez jellemző a kör akkori személyi viszonyaira) 1917. 
március 17-én még Ritoók Emma tájékoztatta az akkor külföldön tartózkodó Lukácsot: 
"... tegnap hallottam [Hajós] Edithtől, hogy [...] magának a »Szellemi Tudományok 
Iskolájáról«, amit magával együtt csinálunk, még nem írtak. Úgy látszik, a metafizikai 
érdeklődés növekedése a lustasággal együtt jár, mert minden vasárnap délután ígérte 
valaki, hogy magát tudósítja, és felkéri, hogy velünk tartson, és ez a vége. Tehát az 
előadások már meg is kezdődtek Herbert [= Balázs Béla] és Fogarasi előadásaival. Azt 
gondolhatja, hogy milyen az irány, és hogy az egésznek ez az irány az alapja és ter
jesztése, megértése az előadások célja, de nem népszerűen. Előadnak még Fülep, 
Häuser, Lukács, Mannheim, Ritoók, Antal, Kodály. Magára májusban számítunk, 
mivel azt írta, hogy a tavasszal úgyis készül Pestre, mégpedig négy etikai előadásra 
gondoltunk, ne hagyjon, kérem, cserben. Én különösen szeretném, ha etikáról beszélne, 
mert azóta nagyon sokat gondolkoztam arról, amit a múlt évben vasárnaponként beszélt, 
és úgy érzem, hogy muszáj lesz állást foglalnom a maga nézetei ellen, és addig nem 
tudom megtenni principálisán, míg magától rendszeres kifejtését nem hallom."123 

Ez a levél, információin túl, azért is érdekes, mert mutatja, hogy ekkor Ritoók még 
erős mi-tudattal beszélt terveikről, Lukácsokhoz tartozónak tudta és vallotta magát. Ám, 
s ez is jellemző, polémiára készült; Lukács etikai koncepciója (bár Lukácsot magánál 
mindig többre tartotta, nagyobb tehetségként kezelte) ellenállást, sőt tiltakozást váltott ki 
benne. Úgy látszik tehát, a normatív etika igenlésében egyetértettek, ezen etika tar
talmában azonban már nem. 

Mi válthatta ki ezt a szembenállást? Részletekről tájékoztató források hiján erre nem 
lehet pontos választ adni. De az bizonyos, a viták ekkor már kaptak egy zsidók kontra 
nemzsidók (magyarok) színezetet. 1916 végefelé, egy összejövetelen Antal Frigyes le
kicsinylően beszélt a frontokon harcoló magyar katonákról, amit Ritoók Emma nem állt 
meg szó nélkül, s így vita kerekedett közöttük.124 Ezt, pontosabban ennek következ
ményeit Balázs Béla is megörökítette: "A zsidó-magyar problémáról - jegyezte be 
naplójába 1916 karácsonyán - sok szó esik a Ritoók Emma és Antal kontraverzia kap
csán. Nehéz választás. Mindenütt máshol jogosult a gyanakvás a zsidóval szemben, 
nálunk nem jogosult, mert a mi gentrynk éppoly korrupt, és még buta, tehetségtelen, 
lusta és maradi is. Nagy levelet írtam Emmának. Nem fajgyűlöletről van szó, hanem 
osztály gyűlöletről. A nacionalista érzékenységgel szemben egy internacionalista 
érzékenység és fanatizmus!"125 Balázs értékelése valószínűleg köztes állapotot tükröz, 
félúton Antal és Ritoók között, kicsit közelebb az előbbihez. Figyelemre méltó azonban, 
hogy ez az egyeztetés felé hajló vélemény már olyan kategóriákkal kénytelen operálni, 
mint "fajgyűlölet", "osztálygyűlölet", "fanatizmus" és - "érzékenység". Ez már 
mindenképpen a feszültségek erőteljes növekedéséről árulkodik. 

Valószínű, hogy a vita Balázs-féle interpretációja már nem közelítette a 
122 A Karádi Éva — Vezér Erzsébet szerk. 1980. 240. és 241. közt, hasonmás melléklet. 
123 Karádi Éva — Vezér Erzsébet szerk. 1980. 139. 
™ Balázs Béla 1982. II. 536. 
U5 Balázs Béla 1982. II. 208. 
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véleményeket. Az intellektuális rokonságot fölszámolta a származási csoportok habi-
tuális különbsége. Ritoók Emma ugyanis, mint a Vasárnapi Kör Fülep mellett egyetlen 
nemzsidó tagja, a többiekétől lényegesen különböző tradícióban élt, s szociokulturális 
körülményei, mentális reakciói is egészen mások voltak. Hogy élőszóban, vita közben 
mit mondott, milyen álláspontot képviselt, utólag pontosan már nem rekonstruálható. 
De valamivel később, a Huszadik Század nevezetes ankétján - Zsidókérdés 
Magyarországon - írásban is kifejtette véleményét,126 s ez megmutatja szembenállása 
indokait. Hozzászólása, mely a folyóirat 1917. júliusi-augusztusi összevont számában 
jelent meg, az Akik szerint van zsidókérdés című blokkban kapott helyet. Ez már ön
magában is jelzi, hogy zsidók és nemzsidók viszonyát problematikusnak látta, s ennek 
okát - nem az antiszemitizmusban, hanem, ellenkezőleg - a zsidókban vélte megtalálni. 
Szövege meglehetősen tömör, már-már túlzsúfolt, így nem egyszerű mondandóját 
torzítás nélkül visszaadni. Annyi bizonyos, véleménye egyértelműen kritikus, sőt eluta
sító volt, s bár szándéka szerint őrizkedni kívánt az általánosításoktól, írása valójában 
egy bíráló célzatú etnokarakterológia. Maga a szöveg két szempontból is nagyon 
tanulságos. Érdekes benne Ritoók Emma személyes viszonya a zsidókhoz - ez meglehe
tősen kritikus, de nem teljesen elzárkózó magatartásként írható le. Elvben ugyanis nem 
zárja ki sem az asszimilációt, sem a zsidó-nemzsidó viszony problémátlanná válásának 
lehetőségét. S legalább ilyen érdekes (ha nem érdekesebb) maga a karakterológia is. 
Jellemzése rendre valóságos, szociológialilag releváns jelenségekből indul ki, egészében 
mégsem a "megértő" tudományos leírás vezérli, hanem a moralizáló kollektív 
minősítés. így egyfelől éles szemű jelenségkiemelés s bizonyos mentális összefüggések 
racionális elemzése jellemzi, másfelől viszont az emberi aktivitás puszta szubjek
tivitásként való kezelése, önkényes alakíthatóságának előföltevése és átmoralizálása -
egy szűkös és korlátozott mentalitástörténeti pozícióból. Hozzászólása így végsősoron 
átbillen a modernizáció során háttérbe szoruló, s így pozícióőrzésbe kényszerülő úri 
középosztály ellenérzéseinek racionalizálásába és általánosításába. 

A zsidókérdés okát "három fontos ellentétben" látta. Úgy vélte, "a nacionális, az 
etikai és a kultúrfelfogás különbsége" magyarázza a szembenállást, "és ma főleg az első 
lett válságossá" (132.). A faj terminust használta, az ellentéteket azonban nem "faji 
kérdésként" kezelte, s külön leszögezte, hogy: "nem is szándékozom az egész kérdést 
másként, mint a mindennapi tapasztalat szempontjából tárgyalni, tehát egyszerűen kons
tatálni a fennálló jelenségeket, mert meggyőződésem, hogy eddig minden faji teore-
tizálás csődött mondott akár a zsidóság mellett, akár ellene akart szólni." (132.) 
Érvelése azonban mégsem "egyszerű" értékmentes szociológiai leírás. Bár valóban 
jelenségeket írt le, azok érvényességi körét nem határozta meg, s így azok óhatatlanul 
kvázi-általános érvényesülésként jelennek meg. írása így a zsidókérdést mint nacionális, 
azaz nemzeti problémát kezeli, s a beolvadó-félben lévő, felemás helyzetű "idegen" 
nációt egy nemrasszista jellegű, nemzeti konzervativizmus erfcötoközpontú mérlegére 
helyezi. Az asszimiláns zsidók specifikumát abban látta, hogy a beolvadási folyamatban 
"a zsidóság tradíciótlanul áll a befogadó nép között s ez válik döntő momentummá a két 
faj ellentétében. Ez a zsidóságnak egyik legnagyobb előnye és ereje - a függetlenség a 
múlttól és így függetlenség a jövő felé is - , de egyszersmind főoka bizonytalanságának, 
labilis lelkületének s hogy mégis idegen marad a régi faj között, mert annak vérré vált 
történelmi érzékével és érzésével szemben marad megértetlen." (133.) Itt, érdemes 
megjegyezni, implicite már az úri - "történeti" - középosztály indirekt igazolását is 

126 Ritoók Emma 1917. 132-139. Erre az írásra a továbbiakban a szövegben hivatkozom, 
zárójelben megadva az idézet helyét. 
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elvégzi, hisz ezt használja mércének; s a mérték "hitelességére" nem reflektál. Magát a 
problémát, logikusan, a beolvadókra lokalizálta; úgy látta, a már beolvadottak és az 
ortodoxiába merevedettek mint tiszta típusok nem okoznak feszültséget. Álláspontja az 
(s ennek követelményjellege nyilvánvaló), hogy "a beolvadás mozgató ereje csak a 
tradíciómegértés és ezáltal a szellemi egymást kiegészítés lehet" (123.), a beolvadó 
"zsidóság" azonban szinte "teljes megértetlenséget mutat annak a fajnak az etikai eszméi 
iránt, mely között él" (133.). Diagnózisa szorosan vett leíró része (ha szociológiailag 
körülhatároljuk) alighanem helytálló. Zsidók és nemzsidók mentális viszonyainak a 
különbsége az akkori Magyarországon mindenképpen szignifikáns volt (bár "zsidós" 
mentalitású keresztények és "nemzsidós" zsidók is voltak). Kérdés azonban, miképpen 
értelmezhető helyesen ez a tagadhatatlan különállás. Ritoók Emma úgy látta, hogy a baj 
abból fakad, hogy a zsidók tradíciótlanságukból adódóan etikai hibákat követnek el. Egy 
önértékű etika helyett a hasznossági etika gyakorlói lettek. A szokásos (s felületen 
mozgó, részben maga Ritoók által is hatálytalanított) hibafelsorolás közben, az 
"aránytalan" vagyonosodás kapcsán le is szögezte: "Mintha a zsidóságnak egyetlen 
tradíciója maradt volna meg, a hasznossági etika, meggyőződéseinek még a legtisztább 
fokán is. De, mint ahogy a keresztény felfogásban minden endänonisztikus etika, még a 
jövő életért elkövetett jó cselekedetek etikáját sem véve ki, a jutalmazási alapgondolat
ból ered, úgy hasznossági etika mindaz, mely a vagyongyűjtéstől, mint életcéltól kiin
dulva s az emberiségre nézve leghasznosabb tettekig haladva, egy tiszta altruizmus 
álláspontjáig látszik eljutni, de még mindig nem a tett önértékét, a kötelesség, a jó, az 
igaz önmagában lévő érvényességét tekinti döntőnek." (125.) Ebből a zsidókra 
jellemzőnek mondott hasznossági etikából vezette le a munka "pénzeredményének", ál
talában a pénznek túlértékelését, a nyilvános szereplés és reklám ízléstelenségig menő 
kedvelését, a felületes, "hasznosság szerinti" értékelés általános gyakorlatát. Megfelelő 
történeti-szociológiai vizsgálatok hiján nehéz megmondani, vajon valóban ennyire ál
talános és jellemző lett volna-e a zsidók körében a hasznosságetika, ahogy Ritoók állít
ja, s ha igen, akkor vajon csak rájuk volt-e ez jellemző az akkori Magyarországon. Az 
azonban teljesen nyilvánvaló, hogy a hasznosságetikának ez a zsidókkal való azonosítása 
problematikus. A haszonelvűség ugyanis nem kizárólagosan zsidó sajátosság - ez a 
modern kapitalizmus mentális föltétele s egyben következménye. Aki, mint a tő
keviszonynak alávetett gazdasági aktor, a piaci racionalitásnak engedelmeskedik, az -
származzék bármely etnikai, felekezeti stb. csoportból - óhatatlanul a hasznossági etika 
gyakorlója, tudatos vagy öntudatlan akalmazója. S bár ez a tény gondolatilag nem 
mentheti a hasznosságetikát, a bírálat ezzel kapcsolatban nem tévesztheti szem elől, 
hogy ennek az etikának a puszta elutasítása - történjék bár egy ideálisabb, "emberibb" 
etika szemszögéből - óhatatlanul egy premodern habitust (s gyakorlatot) konzervál, 
vagy ahhoz igyekszik visszatérni. A hasznosság ugyanis az emberi élet olyan, lényegét 
tekintve kiiktathatatlan mozzanata, szerves építőeleme, amelyet csak egyszerűen elvetni 
nem lehet. Ezt legföljebb korrigálni, kiegészíteni, "humanizálni", azaz egy "emberibb" 
viszonyrendszer részévé tenni lehet. Ritoók Emma hasznosságetika-bírálata így 
lényegében nem is lehet több, mint a piaci versenyben hátrányba kerülő rivális csoport 
érzelmileg megalapozódó önigazolása, amelyet lehetővé csak az tett, hogy ezt a 
hasznosságetikát önmagára szűkítetten értelmezte. Annak - implicit - állítása pedig, 
hogy az "ideális" etikának a hordozója a nemzsidó úri középosztály lett volna, merő 
önáltatás; a zsidó etikai praxis (ha volt egyáltalán ilyen egynemű gyakorlat) bírálata a 
rivális csoport gyakorlatának bírálata nélkül eleve hamis és félrevezető. 
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Egy másik szálon, visszatérve a kiinduláshoz, a tradíciótlanság problémaköréhez, 
ugyancsak az önmagában szemlélt, valóságos létföltételeitől és funkciójától megtisztított 
"zsidó" mentalitás sajátosságait jellemezte. Úgy vélte, "a tradícióhiány tisztelethiány 
lesz" náluk (135.), amiből egyenesen következik a zsidók körében egy kihívó, tolakodó 
modor (a bizonytalanságérzet kompenzációjaként), s egy önmaguk iránti, legalább 
annyira problematikus tisztelethiány, amely "affektált nyíltság "-ban, tüntető morális 
közönyben, esetenként amoralitások önigazolásában nyilvánul meg. (136.) S úgy látta, 
ez a tradícióhiányból fakadó tisztelethiány nagyfokú negativitással, destruktív hajlammal 
jár együtt. "... a tisztelethiányhoz tartozik az a negativitás - mondja ki tételesen is -, 
amely mohón kap minden elméleten, ami elismert nagyságokat, műveket ront le, míg a 
tradícióhoz kötött ember, akinek fáj elszakadni és lemondani, kritikusabban fogadja az 
ilyen állításokat; ha ez a lerántás magyar történelmi nevek ellen lép fel, természetes, 
hogy a nacionális érzés is erősíteni fogja a konzervatívabb hajlamokat és a zsidóságot 
olyan ellenfél gyanánt fogja feltüntetni, akik minden eszményt le akarnak rombolni." 
(136.) Ez utóbbi megállapítást ugyan még csak veszélylehetőségként fogalmazta meg, 
de rokon- és ellenszenve ez esetben sem kétséges; érzelmei a "nacionális érzés" 
oldalára vonják. Ez a - nem is nagyon leplezett "pártosság" - akkor is kibukkan 
szövegéből, amikor pedig a tradícióhiány előnyeit mérlegeli. A "destruktív" hajlamban 
ugyanis szerinte "a tradícióhiány ellentétes szélsősége is megnyilvánul a tisztelet
hiánnyal szemben: az újnak a feltétlen elismerése, hiszen a régi megtagadása, mint 
modernség lép fel." (136.) S bár ennek az új iránti "szellemi receptivitásnak" a 
gazdagságát elismeri, az attitűd egésze nem igazán vonzó számára; elismerései is kel
letlenek, idegenkedőek. Az asszimilánsok nyelvét, irodalomteremtési gyakorlatát pedig, 
ami szintén a receptivitásra épül, egyértelműen elutasította: "A magyarság a zsidósággal 
szemben méltán kifogásolja, hogy nyelve nem magyar, hangsúlya, ritmusa, mondat
kötése fájóan hangzik nekünk és egyenesen ellenkezik a nyelv természetével; ezt a nyel
vet íróink átvitték az irodalomba is. Éppen ezért nem olyan visszatetsző például a 
svábos kiejtés, mert azonkívül, hogy sokkal ritkábban hangzik fel, a beolvadó német 
nem akar ezen a nyelven magyar kultúrát csinálni s második nemzedéke már tisztán fog 
beszélni magyarul, ellenben a zsidós magyar nyelv utcán, iskolában, hírlapokban min
dig jobban elterjed, sőt egy író kijelentette, hogy ez a modern budapesti dialektus, en
nélfogva jogos a használata, akárcsak a párisi franciaságé. De a párisi nyelv a francia 
szellemből született, ez pedig ellenkezik a magyarral, melynek joga van megkívánni, 
hogy aki magyar irodalmat csinál, az tudjon is magyarul és a művészi eszköz 
tisztaságának megrontását szofizmákkal ne akarja leplezni. A másik kifogás a zsidóság 
magyar irodalma ellen, hogy olyan eszmék, alakok, emberek (főleg asszonyok) szere
pelnek mint magyarok a műveikben, melyeknek semmi közük a magyar karakterhez és 
így bensőleg és külsőleg meghamisítják a magyar kultúrát." (137.) 

Ezek az érvei, ma már tudjuk, az 1919 utáni periódus ideológiai folklórjának jelleg
zetes érvei lettek. Fölhígítva az antiszemita publicisztika élt velük, de némelyik tétele 
még az olyan, különben nívós esszéírásba is bekerült, mint amilyen a Németh Lászlóé -
gondoljunk "csak a magyar kultúra elhamisításának vádjára. Ritoók Emma persze nem 
akart antiszemita lenni; mind műveltsége, mint emberi kapcsolatai szerkezete ez ellen 
hatottak. De az tény, hogy érvelésének gondolati szerkezete a "sérelmek" egyoldalú és 
túláltalánosított interpretálását mutatja, s érvei lényegében egy ellenérzés adalékaivá 
oldódtak föl. Érveléséből teljesen kihagyta pl. azt, hogy mi ellen irányult a "destruktív 
hajlam", s az a beállítódás, amely az értékek lebontását egyértelműen és kizárólagosan 
negatívumként fogta föl, szükségképpen egy zsidó-ellenes oppozícióba vitte bele. Nem 
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lehet mondani, hogy amit bírálatként leír, az pusztán légből kapott lenne. írása számos 
reális szociálpszichológiai fölismerést tartalmaz. Ám az az összefüggésrendszer, amely
ben észrevételei megjelennek és elnyerik teljes értelmüket, minden, mégoly valós fölis
merésének is egy idegenkedó-elutasító színt ad, s egy zsidó-nemzsidó szembenállás 
keretei közé visz. Sőt jól látható, végső igénye a maga mentális sturktúrájának, 
értékrendszerének, gesztuskészletének érvényesítése és uralkodóvá tétele. Azt tartaná 
helyesnek, ha az egyik, a többségi s tradicionális kollektívum mindenben a maga képére 
formálná a kisebbségi, nemtradícionális kollektívumot - ez pedig már szociológiai 
nonszensz. Az asszimiláció, bármily fájdalmas ez az asszimiláló számára, mindig 
kölcsönhatás, bonyolult, helyenként dramatikus összecsiszolódási folyamat. Ha ezt nem 
ismerjük el, akkor szükségképpen egymással szemben álló ellenségeket kell látnunk a 
folyamat résztvevőiben, s "harcolókká" válunk. Hogy nem cövekelte körül megál
lapításai tényleges érvényét, s így óhatatlanul túláltalánosította megfigyeléseit, még le
hetne szociológiai érzéketlenség, azaz szakszerűtlenség. De a szöveg egésze fél
reérthetetlenné teszi, másról, másról is szó van. A hozzászólást nem a "megértő" szo
ciológiai leírás, hanem a normatív morális elutasítás igénye hatja át - egy teljesen ref
lektálatlanul hagyott, "természetesnek" vett szociokulturális pozícióból. Méghozzá egy 
olyan pozícióból, amely immár csak a teret vesztő s ezért mind inkább konzervatívvá és 
militánssá váló úri-történeti középosztály pozíciója volt, s a társadalom egészének 
képviseletére már rég alkalmatlan lett. 

A zsidó szociokulturális sajátosságoknak ez a konzervatív jellegű átértelmezése és 
morális elutasítása minden jel szerint ellenkezést, sőt szembenállást váltott ki a 
"vasárnaposok" körében. A cikk konkrét fogadtatásáról ugyan nincs adatunk, az viszont 
tény, hogy megjelenését követően többé semmi nyoma Ritoók Emma és a Vasárnapi 
Kör együttműködésének - egyetlen adat nem utal további személyes kapcsolatra. Nagy 
valószínűséggel állítható tehát, hogy a cikk megjelenését követően s közvetlenül a cikk 
miatt szakadt meg az együttműködés, pontosabban: a korábbi ellentéteket ez erősítette 
föl szakítássá. 

Az utak ezzel elváltak; a "progresszív és a konzervatív idealizmus" útjai (hogy az 
egykorú vita címét vegyük kölcsön) a Vasárnapi Körön belül is különváltak. A Vasár
napi Kör tagjai, mint közismert, ezt követően politikailag is radikalizálódtak, s szinte 
valamennyien részt vettek 1918-19. magyar eseményeiben, sőt egy részük a kommunis
ta párt tagja is lett.127 Forradalmak alatti tevékenységük részletes bemutatása nem lehet 
e tanulmány feladata, de annyi itt is föltétlenül leszögezendő, hogy a kör tagjai - bár 
változó mértékben és különböző szerepkörben - részt vettek a történeti Magyarország 
állami és politikai viszonyainak radikális lebontásában, s valamiképpen egy radikális 
utópia képviselői lettek. Választásuknak mély történeti okai voltak, s ezeket nem lehet 
egy kézlegyintéssel elintézni; valóságos és igen súlyos problémákat igyekeztek a maguk 
módján föloldani. Ezt csak egy primitív demagógia tagadhatja. De ma már tudjuk azt 
is, ez a radikális döntés súlyos problémákat eredményezett. Következetes vállalóit, tehát 
leginkább Lukács Györgyöt, olyan ideológiai pozícióba kényszerítette, amely súlyos és 
- az eddigi tapasztalatok szerint feloldhatatlan - ellentmondásokat vont maga után; 
mind saját életművük kibontakozását, mind az ezen ideológia kormányzása alá került 
társadalmak fejlődési lehetőségeit egy roppant ellentmondásos szerkezetben rögzítette. 
Ez azonban utólag sem igazolja Ritoók Emmát, aki a forradalmak alatt antagonistájuk 
lett. Az ő döntése is mélyen Deleágyazódott a magyar viszonyokba, valóságos érdekek 
és értékek motiválták, de emberi és intellektuális lehetőségeit még Lukácséknál is job-

127 Novak Zoltán 1979., Karádi Éva — Vezér Erzsébet szerk. 1980. 
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ban korlá tozta , hogy egy mélyen re t rográd, kulturálisan terméket len, a magyar v iszo
nyokat csak egy előjogait védő réteg önös érdekei szerint konzerválni igyekvő törekvés 
képviselője lett. S így végleg magához mél tó intellektuális par tnerek nélkül maradt . Ezt 
az ember i t ragédiát va lamiképpen a régi , időközben politikai ellenféllé vált bará t , 
Balázs Béla is megérez te , amikor - inkább sajnálkozva, mint el lenségesen - így írt 
Naplójában (1919 . december ) : "A faji és nemzet i ösztön most válik problemat ikussá , 
immorá l i s sá . Csakhogy századok poézisével terhes ez az ösztön, már t í rok glóriája van 
körülöt te , egy ősi .fájdalom, mely mély medre t ásott m á r magának a szívekbe. [...] Sok 
típus és sok figura adódik itt. Gazdag az átmenet a két véglet [ti. az internacionális és a 
nacionál is beállí tottság - L . A . ] között [...] A tragikus középalakok, mint Ritoók E m m a , 
ak inek esze és művel tsége az internacionalitás nívóján van, és aki szellemileg közénk 
tar tozik, és testvértelen árva magyar testvérei között , ahova visszahúzza a fájdalmas, 
t ragikus dac , a föld alól felfakadó sötét nemzet i ösztön h a t a l m a . " 1 2 8 Majd hozzátet te : 
"Neki talán Fülep a pandanja, a másik o lda lon?" 1 2 9 

S 1920 májusában a végleges ítéletet is Balázs Béla mondta ki , amikor Naplójában 
Ritoók E m m á r ó l (s Fülep Lajosról) mint "renegátról" emlékezet t m e g . 1 3 0 

8 

A szakítást Ritoók Emma is értelmezte, versben és regényben is, - de már önmaga 
színvonala alatt. Az 1919-es trauma hatására írott versei, melyek hamarosan, még 
1920-ban kötetben is megjelentek Sötét hónapok címmel, jól mutatják mélyen 
konzervatív fordulatát - és színvonalesését. Versei igazában irodalom alatti, sekélyes és 
művészietlen produkciók, csak mint érzülete politikai megnyilvánulásai érdekesek. S 
mélyen szomorú, hogy a Sötét hónapokban ilyen strófák vannak az "idegen faj" 
szerepéről:131 

S csináltak ujhodás helyett 
tragédiát a nemzetnek; 

Egy uj Sajót s Mohácsot; 
S mert nem vagyunk oly törtetők; 

megbünhődjük a jövendőt 
És újra meg a multat. 
Megszenvedünk bűneinkért, 

áldoztunk sok jó magyar vért, 
De idegen faj átkát 
Ne rója mi reánk át! 

N e m véletlen, hogy e kis könyv harciasnak egyáltalán n e m nevezhető Nyugat-bel i 
kr i t ikusa, Tóth Árpád tőle szokatlan gúnyosan, sőt megvetően írt róla: "... ömlik a p rés 
alól a zavaros dal-lé - olvashatjuk a kri t ikában - felelőtlenül, szabadjára, és ha n e m 
csordul , csöppen. Tipikus műkedvelői zöngedezés , melynek egyetlen érdekessége, hogy 
a széplélek-esztétaság vértelenségeivel a legnyugodtabban tud egyazon lírai női kalap 

128 Balázs Béla 1982. II. 347. 
129 Balázs Béla 1982. II. 347. 
130 Balázs Béla 1982. II. 408. 
131 Ritoók Emma 1920a. Idézi és kommentálja Tóth Árpád 1969. 154. E periódushoz tartozik 

még: Ritoók Emma - Geöcze Sarolta 1920. 
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alá vonni oly kemény vezércikk-megállapításokat, mint aminő pl. az, hogy az igazi for
radalom nem lehet vértelen."132 

A forradalmak elítélésére s volt barátaival való leszámolásra azonban a vers kevés 
volt, s szélesebb ölelésű, részletezőbb érvelésű regénnyel is kísérletezett. E műve, a 
kulcsregényt és a pamfletet ötvöző A szellem kalandorai 1922-es evjelzettel, 1921 végén 
jelent meg. Mennyire azonos ez a Fülep és Balázs által évekkel korábban bírált változa
tokkal, nem tudható, de az bizonyos, a regény ősváltozatát 1919 után, a forradalmak 
"tapasztalatai" alapján újraírta s továbbfejlesztette. A nyomtatásban megjelent könyv 
már 1919 eseményeit, így a kommünt is tárgyalja (amit 1915-ben vagy 16-ban 
értelemszerűen nem tehetett meg). Irodalmi értéke nincs, de nyilvánvaló, hogy az 
egykori szellemi közegéről adott - végletesen elutasító - jellemzése szimptomatikus. 
Volt barátait, jellemző értelmezés ez, erkölcsileg minősíti s kalandoroknak látja - a 
szellem kalandorainak. S bár a szereplők nem egy az egyben feleltethetők meg a 
valóságos, történeti személyeknek (a formálás óhatatlanul stilizálás s így a fikció felé 
viszi a történetet); "az alakok - ahogy Perecz László írja - valóságos személyek 
kiragadott jellemvonásaiból állnak össze."133 Maga a regény voltaképpen a főhős, 
Donath Ervin élettörténete, akinek alakjában Lukács Györgyöt szokás fölfedezni, de 
valójában mások, így pl. Balázs Béla és Zalai Béla életrajzából és személyiségéből is 
van benne, sorsa pedig végsősoron fikcióba torkollik. A kommün bukása után a me
nekülő Donáthot egyik társa lelövi - ami természetesen semmiképpen nem a kulcsként 
szolgáló Lukács életrajzi realitása, hanem írói ítélet, a főhős erkölcsi kivégzése. Az a 
tény azonban, hogy azok, akik Ritoók Emma egykori baráti körét ismerik, könnyedén 
fölismerik a szereplőkhöz modellként szolgáló eredeti figurákat is, jelzi: Ritoók Emma 
itt saját személyes ismerőseit, velük kapcsolatos élményeit s megszilárduló ellenérzéseit 
formálta regénnyé. S mivel itt alapvetően zsidó származású, sajátos identitás
alakzatokat produkáló emberekről van szó, a könyv az asszimiláns zsidó identitástudat 
bírálatának is regénye. Vád és karakterizálás. A szereplők zsidó-volta ugyanis itt nem 
egyszerű (s véletlenszerű) adottság, hanem lényeges karakterizáló jegy. Ritoók Emma 
elutasítása pedig éppen azoknak a mentális sajátosságoknak szól, amelyek - szerinte - a 
zsidóság jellemzői. 

A regény szereplői így lelkileg deformált, negatív személyiségű figurák, s e negatív 
lélektani karakterizálás szociálisan is értelmezhető magatartásokkal párosul.134 A lelki 
deformáltság, a gonoszság, a cinikus köpönyegforgatás, a kiválaszottságtudat, az elszánt 
és immorális önérvényesítés (stb.) rendre összekapcsolódik "a makacsok és fanatikusok, 
az ambíció marta lelkek és csak érvényesülésben élő és lélegző fiatalság fatalisztikus 
hitével". E szereplőknél ugyanis "a saját érvényesülése egyszersmind az eszme 
győzelme is"; a határtalan nagyravágyás és a kiválasztottságtudat összekapcsolódik. 
Megjelenik a regényben a zseniálisan tehetséges, de rendszeralkotásra képtelen 
filozófus, aki misztikus megváltásfilozófiát dolgoz ki, s "világtörténelmi végítéletet" 
hirdet. A szereplők az orosz forradalmat "világromboló és újjáalkotó forradalomnak" 
látják, s úgy vélik: "az orosz-zsidó szellem kettős keleti nagysága hozza a fényt: ex ori
ente lux ..." Az egyik szereplő ki is mondja: "A kegyelemre ma, úgy látszik [...], csak 
két faj van kiválasztva, az orosz és a zsidó. Az egyik a kezdet, a másik a vég ... és ez a 
kettő most együtt van a forradalomban, hogy új világot teremtsen..." Az ilyesféle 

"32 Tóth Árpád 1969. 159. 
133 Perecz László 1991 .40 . 
134 A jellemzésben jórészt Perecz László 1991. nyomán haladok. Vö. még Nóvák Zoltán 1979. 
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jellemzések természetesen nem puszta fikciók; az ilyesféle messianizmus valóban 
létezett. S amikor pl. a Lukácsot modelláló figurát úgy jellemzi, mint akit rendkívüli 
munkadüh feszít, s akinek csak a mű a fontos, ám valódi emberi kapcsolatai nincsenek, 
szerelme is beteljesületlen - minden jel szerint sok igazságot mond el róla. Egészében 
mégis karikaturisztikusan elrajzolt jellemzések ezek. Nincs benne semmi emberi részvét 
problémáik iránt, csak az erkölcsi ítélkezés vezeti, s mivel a forradalmakat mélyen 
elítéli, vágyóit és szereplőit is elutasítja, illetve ilyen szempontok szerint stilizálja át. 
Számára 1918-19 nem egy kudarcba fulladt és eltorzult fölszabadulási kísérlet volt, 
amely valós problémák megoldását célozta, hanem csak torzult emberi lelkek 
önérvényesítésének logikus következménye, amelyeket csak elutasítani szabad. 

A regény a radikális konzervativizmus antikommunizmusát, antimodernizmusát 
szólaltatta meg. Nem véletlen, hogy a "regényhős" Lukács ábrázolásait számbavevő és 
tipizáló Perecz László A szellem kalandorait Szabó Dezső Lukácsot ugyancsak elutasító 
regénye, a Megered az eső (1931) mellé állítja. "A legélesebb hang - összegzi tapaszta
latait - Ritoóké és Szabóé. Mindketten gonosz zsidót látnak benne [ti. Lukácsban], 
lelkileg deformált gnómot, misztikus megváltástanához eszközt kereső »szellemi kalan
dort«." 135 

9 

A konzervatív velleitások nyílt politikai kinyilvánítása után Ritoók Emma még közel 
negyedszázadot élt. A teljes Horthy-korszakot végigélte, a különítményesek 
garázdálkodásától s "atrocitásaitól" a nyilasok rémuralmáig, s közel a nyolcvanhoz, 
1945-ben halt meg.136 Ez a végső negyedszázad azonban furcsa ívet befutó pályájának 
már csak "lecsöngése" lehetett. Minden addiginál súlyosabb ellentmondások közepette, 
az 1918 előttinél lényegesen rosszabb intellektuális légkörben, egyenrangú társak nélkül 
telt élete. Visszavonhatatlanul egy konzervatív karakterű korszak irodalmi őskonzer-
vatívjainak táborába szorult. Valamiképpen Tormay Cecil irodalmi párja - s legalábbis 
egy ideig - irodalmi-közéleti harcostársa lett. Ez a konzervativizmus, amely irodalmi 
műveiben s magánéleti gesztusaiban, életvitelében is jellemezte, jószerével már csak a 
kollektív mentalitások kutatója számára lehet érdekes. Irodalmi jelentősége nincs. For
dulatával Ritoók Emma egy kulturálisan terméketlen mentalitástörténeti pozícióba jut
tatta magát. S bár utóbb már nyílt politikai megnyilatkozásairól nincs tudomásunk137, s 
újra magánélete hozzá jobban illő problémáit dolgozta föl, irodalmi szempontból tel
jesen érdektelenné vált. 

Munkássága egyetlen területe érdemel csak változatlanul - korlátozott figyelmet: 
elméleti gondolkodása. Mint művészetfilozófus, persze ebben az utolsó negyedszázad
ban sem írt sokat; mint munkáit kedvtelései szerint megalkotó vagy félretevő 
"magántudós" csak néhány nagyobb tanulmány, előszó, alkalmi megnyilatkozás em
líthető meg. De ez a kevés - minden egyoldalúsága, gyarlósága, stb. ellenére -
megérdemli, hogy - ha röviden is - kiemeljük abból a feledettségből, amelyet szerzőjük 
mentális konzervativizmusa s irodalmi marginalitása bocsátott rájuk. Három írása külön 
is említést érdemel: a Műalkotás és művészi forma; A dualizmus Dosztojevszki 
világnézetében és a Die Wertsphära des Tragischen. (Az előbbi kettő az Athenaeumban 

135 PereczLászlól991.52. 
136 Erről az életszakaszról érdemben — a lexikonokon túl — csupán Illés Endre 1979. szól. 
137 Utolsó ilyen megnyilatkozása valószínűleg Ritoók Emma — Geöcze Sarolta 1920. De ld. 
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jelent meg 1920-ban, illetve 1926-ban, a harmadik pedig a Zeitschrift für Ästhetik und 
Allgemeine Kunstwissenschaft-ban 1935-bam.) 1 3 8 

Ezek az írások azt mutatják, az emberi s politikai szembefordulás ellenére Ritoók 
E m m a elméletileg voltaképpen az 1917 előtti, még politikailag nem radikalizálódott, s 
"konzervatív és a progresszív idealizmus" elemeit "kombináló", de egészében lényeges 
filozófiai kérdésekkel szembesülő Vasárnapi Kör problémavilágát vitte tovább. Az a 
paradox helyzet állt elő tehát, hogy a vasárnaposok - legalább időlegesen s különböző 
irányba tájékozódva - elhagyták korábbi érdeklődési területüket, s amit ők elhagytak, 
azt a velük szembeforduló "renegát" vitte tovább. Részben úgy, hogy rögzítette a közös 
gondolkodás eredményeit , részben úgy, hogy ezeket az eredményeket meghosszab
bította s újraértelmezte. 

Az időben első, fogantatását tekintve még valószínűleg az "élő" kapcsolatok idején 
kiformálódott tanulmány, a Művészi alkotás és művészi forma. Ez valójában művészet
filozófiai í rás , a szerzői szándék "a filozófia axiológiai részébe" utalja. Bár az alkotást 
(is) tárgyalja, maga az érvelés erősen antipszichológikus. Ugyanakkor alapelve, hogy "a 
műalkotásokat lehetetlen egyszersmind úgy nem tekintenünk, bármennyire elszakad is a 
kész mű a művésztől , mint emberi a lkotásokat ." 1 3 9 Célja tehát, hogy az esztétikában is 
megtalálja "azt az alapot, mely az esztétikai értéket, mint alkotást is túlemeli a 
pszichológia határán" (51.) . Ez az alap a forma, a művészi forma. "A művészi forma 
kategóriája [...] az az alap, az »Urphänomen«, ami a művészetet a többi értékelési 
területtől, a logikaitól, az ethikaitól elválasztja. Ezért kell minden más esztétikai 
problémát a művészi formához való viszonyából megoldani ." (50.) A formát azonban 
magát is többrétegűnek tartja. Első síkon megkülönböztet egy teoretikus formát, mely 
"a tárgyat valamelyik értékszférához tartozónak mutatja" (ebben azt az Emil Laskot 
követi , aki Lukáccsal is kapcsolatban állott). Fölfogása szerint ennek "a teoretikus 
formának" megfelel \ e g y ítéletforma, "az esztétikai ítélet", amely azonban nem 
esztétikai élményt j e l en iná l a , hanem "teoretikus döntést". A teoretikus forma azonban, 
amelyet "esztétikai megismerési formának" is nevez, csak "első forma" - "sem az 
alkotó, sem a hatást elfogadó receptív alany szempontjából nem az a »forma«, melyet 
művészi formának n e v e z ü n k . ^ t S l . ) A teoretikus forma ugyanis még a "tartalomra vagy 
tárgyra utalt; az érényességi kategória, mint teoretikus forma foglalja magába a művészi 
tárgyat, mint tartalmat, amelyre vonatkozik; e kategória nélkül a kép: vászon, a szobor: 
kő. Mihelyt átlépünk a művészet világába, ennek a kettősségnek semmi értelme sincs 
többé; mert a művészi forma, melyet megkülönböztetésül entelecheia formának fogok 
nevezni, nem ismeri a forma és tartalom különbségét, sőt elválaszthatóságát sem" ( 5 1 -
52 . ) . A művészi formát (entelecheia forma) természetesen megkülönbözteti a természeti 
formától is; "... minden érzékelhető tárgy, mint forma jelen meg előttünk", írja, de 
azonnal hozzáteszi: a művészi forma más jellegű. "Míg a természeti forma fójellege 
megmérhetőségében nyilvánul meg, addig a művészi forma" vagy le sem mérhető , vagy 
ha "le is mérhető , nem ebben van a jelentősége, hanem abban az egységben, amit 
kifejez". "... tartalom csak általa lesz művészetté, vagyis a tartalom nem létezik ön
magában, mert már mint forma és csak mint forma jelenhetik meg . " "Ez a forma tehát 
nem megismerési kategória, melyet a tartalomra alkalmazunk, hanem a belső egységgé 
válásnak külső kifejezésre juttatása" (52.) . Az egységgé válás funkciójának ez a 
hangsúlyozása nyilvánvalóan Lukáccsal rokonítja; amit mond, az tulajdonképpen a 

138 Ritoók Emma 1920b, Ritoók Emma 1926., Ritoók Emma 1935. 
139 Ritoók Emma 1920b. 50. Az idézetek lelőhelyét a továbbiakban a szövegben — zárójelben 
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lukácsi esztétika egyik központi kategóriájának, az egynemű közegnek a leírása. Az 
egynemű közeg ugyanis Lukácsnál voltaképpen "a tárgy iasságoknak és kapcsolataiknak 
egy különös formálási elve".140 Ez az egység Ritoóknál egyben mint "érték és lét 
egysége" jelenik meg (53.), s ki is mondja, hogy "a művészet világában csak az jelent 
létet, ami egyszersmind érték is". "... ami nem érték, az mint művészet egyszerűen 
nem létező, csak ismerettárgy marad, elrontott vászon, elfaragott kő. [...] Rossz 
művészet nincs, mert ami rossz, az nem művészet." Kvalitás és létezés a művészet 
szférájában egybeesik. (55.) 

Az alkotásban, mint a pusztán lélektanit meghaladó folyamatban, bizonyos 
témáknak, élményeknek - Ritoók Emma szavával - tárgyaknak kitüntetett szerep jut. 
Ezekben ugyanis, mondja, apriori benne van "a saját művészi formájuk" (54.). Idézi is 
Michelangelo híres mondatát arról, "hogy a szobor benne van a kőben, csak ki kell 
faragni belőle", s hozzáteszi: "éppen így benne van minden művészi alkotásra alkalmas 
tárgyban a forma ilyen lehetősége, mely az alkotás által kap megvalósulást" (54-55.). 
Az alkotó "művészi tehetsége éppen az, hogy az élmény, mint forma lehetőség lép fel 
lelkében már a közvetlen megélésben. Ez a forma-látás [azonban] nem abstrakció, nem 
az intellektus munkája, hanem egységes szintetikus látás, melynél az egész lép fel az 
intuícióban s a részletek azután alakulnak ki belőle" (55.). A művész "a természetet 
művészi formában látja, természet alatt a saját lelkivilágát is és nemcsak az objektív 
világot értve." (56.) Sőt, úgy véli, a művésznek "az az igazi élet, amiben a formálási 
lehetőséget megérzi" (56.). Ez a formalátás nemcsak a képzőművészetekben, az iro
dalomban is megjelenik. "Minden íróra nézve vannak életének, tapasztalatának, 
tudásának olyan élményei, melyek világosan, mint megírni valók jelennek meg, melyek 
tehát a többi élménytől elkülönítve bizonyos formáitság, vagy formálási lehetőség 
jellegével lépnek fel már a megéléskor." (58.) Az író azonban (s ezt is hangsúlyozza) 
nem azt "írja meg, ami történt, hanem úgy írja meg, hogy az élmény vagy az élmények 
sorozata teljessé, lezárttá válva külön életet kaphasson a saját életétől s elszakadjon 
formája által a való eseménytől" (59.). 

Fölvetődhet azonban a kérdést - s Ritoók Emma szembesül is ezzel - , "minden 
élmény lehet-e művészi alkotás tárgya", azaz "minden élményben benne rejlik-e a 
formálási lehetőség, a művészi forma entelecheiája?" (60.) E kérdésre ugyan nem ad 
határozott választ, inkább csak a lehetőségeket mérlegeli, de a kategorikus igennél vagy 
nemnél termékenyebb az a korreláció, amit fölállít. Értelmezése szerint ugyanis 
"lehetetlen kikerülni azt a megoldást, hogy a forma míg egyrészt kifejezési forma a 
művészre nézve, másrészt kifejezési forma magára a tárgyra nézve is. így tehát az 
alkotást úgy határozhatjuk meg, hogy akkor jön létre, mikor a művész formamegérzése 
és kifejezési módja egybeesik a tárgy kifezésre törő erejével és ezt a művészi munka 
felszabadítja; művész pedig az, aki megérzi az élményben rejlő forma-erőt s a latens 
entelecheia formát a saját maga kifejezési eszközövé teszi. A formált tárgy 
elszakadásában, az objektivációban az a priori forma függetlensége érvényesül." (61-
62.) A kész mű pedig mindig egyedi, az esztétika nem állíthat föl "egy általános 
érvényű" formát, mint követelményt vagy célt, mert az "az elérhető és érzékelhető 
harmónia, ami a művészetben" megjelenik, mindig más, időben s térben változó. A 
művészet ugyanis "a lét harmóniáját" érzékíti meg a maga módján, s ez koronként más 
és más lehet. (A harmónia terminust maga is csak jobb hiján használja, "elmosódott 
szónak" tartja, s nem is azonosítja a szépséggel. E ponton tulajdonképpen visszautal A 
rút a művészetben fejtegetéseire.) Világosan látja, hogy "minden kor művésze korának 

140 Vö. Heller Ágnes — Fehér Ferenc 1972. 989. 
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és egyéniségének megfelelően találhatja meg a tárgy a priori formájában a saját 
kifejezési formáját, melyet más kor más egyénisége nem láthatott meg." (64.) E ponton 
végső soron saját régi írása, a Látás a művészetben problematikája tér vissza s értel
meződik újjá egy tágabb összefüggésben. De itt tovább is lép. Elismeri ugyan, hogy az 
"úgynevezett klasszikus művészetekben a legvilágosabban nyilvánul meg a harmónia", 
de elutasítja azt az álláspontot, amely szerint "minden olyan korban, mely a harmóniát 
nem ilyen átlátszóan fejezi ki, formaáttörés", azaz a forma megsemmisülése volna. 
Nincs jogunk, mondja, bármely kort a másik formalátása szerint megítélni. (64.) Föl
fogása így utat nyit a modern, "diszharmonikus" művészetek művészetként való elis
merésének. "A modern lélek pillanatnyi változásai és szaggatottsága, az érzelmek in
gadozása, a külső élet rohamossága feltétlenül más forma-látást kellett, hogy teremt
senek - írja - s a tárgyak a priori formái közül mást fedez fel a saját élményei 
kifejezésére a művész, de azért ez is művészi forma. A festészetben a fény és árnyék 
nyugtalan vibrálása, a szobrászatban a mozgást kifejező kő, költészetben a rithmus 
hirtelen és megszakított változtatása a visszatérő rím megnyugtatása helyett, a zenében a 
diszharmónia örök felcsengése a harmonikus megváltás utolsó pillanatáig, mind forma
harmónia kialakulás, nem pedig formaáttörés. A feszültség a tárgyban, a művészben s a 
megalkotottban a legszélsőbb határig megy, s az egységes végső lezártság gyakran nem 
is egy harmonikus befejező akkordban, vonal összetételben vagy gondolatban van meg, 
hanem a vibráló feszültség dinamikus erejében, mely egymást egyensúlyozza." (65.) A 
diszharmonikus feszültségnek a kialakult formában való megjelenését többféle változat
ban is regisztrálja, s még olyan határesetet is művészi formaként ismer el, amikor 
"maga a kialakulás jelenik meg a formában", amely pedig bizonyos tekintetben már he
terogénné és befejezetlenné teszi a művet. Ám leszögezi, hogy ennek a változatnak 
nagy veszélye az, hogy "a műforma nem tud disztánciálódni az alkotótól, a forma az 
élettől, illetőleg a művész élményétől nem függetlenül kellően". (66.) 

Egészében azt mondhatjuk, a Művészi alkotás és művészi forma bár sem ter-
jedelmében-részletezettségében, sem a szerző kvalitásaiban nem vetekedhet a Heidel-
bergi esztétikáwdX, tagadhatatlanul sok vonatkozásban rokon Lukács akkori fölfogásával. 
Egy részletekbe menő filológiai összevetés ezeket az azonos, vagy rokon koncepcióele
meket rendre ki is mutatná. Itt mégis alighanem elég annyit leszögezni, hogy Ritoók 
Emma írása annak az esztétikai gondolkodásnak az egyik, önálló s a szerzőre jellemző 
variációja, mely a vasárnaposok legszűkebb körében formálódott ki. így megtalálható 
benne nem egy olyan tétel, amely alighanem a kör esztétikai közvélekedése volt (pl. a 
műnek "önmagában nyugvó különállósága", az antipszichológizmus, a forma 
lezártsága). Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy Ritoók Emma írásában nincs jelen az 
az eszkatológikus remény, megváltás-vágy, ami pl. az 1918 előtti Lukácsot jellemezte. 
Ám - s ez egy újabb paradoxona Ritoók Emma pályájának - írása nyitottabb bizonyos 
új jelenségek előtt, mint a nála - mentálisan és politikailag - radikálisabb Lukács. 
Bizonyos pontokon saját konzervativizmusát is legyőzte a művészetfilozófia elvont ál
talánosságában. 

Másik, föltétlenül említendő tanulmánya, A dualizmus Dosztojevszki világ
nézetében 141 szintén a vasárnapos problematikára adott válasz. A probléma, amelynek 
értelmezésére vállalkozott egyértelműen a vasárnaposokhoz, kiváJt Lukácshoz köti. 
Ismeretes, Lukács A regény elméletét, amely ugyanabban a folyóiratban s ugyanabban 
az évfolyamban jelent meg, mint A rút a művészetben, Dosztojevszkij méltatásával zár-

141 Ritoók Emma 1926. Az idézetek lelőhelyét a továbbiakban a szövegben — zárójelben — 
adom meg. 
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ja. Ebből a Lukács-írásból kiderül, hogy saját korát Lukács - Fichtével egyetértésben -
a tökéletes bűnösség korának tartotta, s e korból, úgy vélte, Dosztojevszkij jelzi a 
kivezető utat. Tanulmányában Lukács éppen azért nem tárgyalja az orosz írót, mert 
benne már egy új kor előhirnökét (s így teljesen új művészi forma megteremtőjét vagy 
legalábbis előkészítőjét) látta. Dosztojevszkijnek ezt a fontosságát, az irodalminál 
nagyobb jelentőségét Ritoók Emma is osztotta, Dosztojevszkij neki is meghatározó 
élménye és tartós olvasmánya volt. S ő is az új jelentkezését látta benne. 
"Dosztojevszkij - írta - egy meggyötört, meghasonlott, harmóniáját kétségbeesetten 
kereső kultúra bevilágító szövétneke, mely szikráit a jövőbe szórja." (97.) De őt nem 
egyszerűen Dosztojevszkij életművének újszerűsége érdekelte, regényeiben a 
diszharmonikus erők küzdelme és a harmónia megtörése izgatta. S bár hangsúlyozta, 
hogy az orosz író regényeiben "a problémák és megoldások nem mint elvont eszmék 
lépnek fel logikai következtetésekkel, hanem mint emberi életekben megvalósuló gon
dolatok, érzelmek, akaratok" (99.), láthatóan mégis ez a művekből kielemezhető 
filozófia, a diszharmonikus életre adható gondolati válaszok érdekelték. (Nem pedig 
maguk az esztétikailag formált műalkotások.) Sőt valójában a regényt föl is oldotta egy 
duális szerkezetű világnézetben, "a szent és démoni, vagyis az individuális és uni
verzális lélek" küzdelmében. Az egyes regényszereplőket is mint e dualizmus 
valamelyik pólusának (vagy e pólusok közötti átmeneteknek) a megtestesülését, emberi 
életekben való leképeződését fogta föl. S - ez is viszonylag hamar kiderül - Doszto
jevszkij írói világát annak bírálatára használta föl, ami Lukács számára éppen az újat, 
az emberi lehetőséget képviselte. Dosztojevszkij kapcsán - ha tetszik: ürügyén - tehát 
tulajdonképpen a modernitás kritikáját kívánta adni. 

Viszonya magához a Dosztojevszkij-művekhez ennek megfelelően rejtett, mani-
fesztálatlan. Legföljebb sejthető, hogy mind Dosztojevszkij lét- és problémaérzékelése, 
mind az író implicit (de általa dekódolt) "kritikája" hőseihez lényeges a számára. A 
tanulmányban így van valami össze-nem-tartozó szinteket összemosó tendencia; nem is 
esztétikai értekezés ez, inkább adaléka, történeti előkészítése, irodalmi példákkal való 
illusztrálása egy (vallás)filozófiának. Dosztojevszkij jelentőségét voltaképpen maga is 
abban látja, hogy: "Azt a rendkívüli érdeklődést, mely ma a Dosztojevszki írói és 
művészi hatásán kívül filozófiája iránt is megnyilvánul, egyrészt abból lehet 
magyarázni, hogy a legújabb kor problémái ismét a vallásfilozófiához kapcsolódnak, 
másrészt, hogy a nagy reakció folytán, mely a gondolkodás mechanizmusával szemben 
fellépett, erősebb visszhangot kelt minden író, aki az intuíció alapján áll." (111.) 

Ebből következik, hogy a regényeket végig egy világnézeti dualizmus 
reprezentációjaként, az individuális és univerzális lélek küzdelmeként értelmezi. "A 
Bűn és bűnhődéshen indul el a szent és démoni, vagyis az individuális és univerzális 
lélek a küzdelemre; a Démonok [hőseivel] a sátáni és megszállottaival szemben a 
Félkegyeiműben a szent önfeláldozása lesz tragikussá és - habár Dosztojevszki bizo
nyosan tiltakoznék a dialektikus feloldás feltevése ellen, - mégsem lehet másként látni, 
minthogy a Karamazov testvérekben van meg a harmonikus feloldásra, ha nem is tel
jesség, de a világos utalás, az összes nagy problémák újra átélése és kifejtése után." 
(102.) Ebben a dualizmusban - legalábbis Ritoók interpretációja szerint - Doszto-
jevszkijné1 az individualizmus és racionalizmus képviseli a negativitást, a démonit. Sőt 
maga a tanulmány voltaképpen az individualizmus és a racionalizmus kritikája, irodalmi 
példákon való illusztrálása. A démoninak - Ritoók szerint - az első megjelenési formája 
Raszkolnyikov, de valamiképpen a többi regényben is megjelenik ennek a démoninak 
valamilyen változata. Hogy mi adja az individualizmus és a racionalizmus negativitását? 
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Az individuáció maga a "démoni elkülönülés" (103.), az individuális maga az "apriori 
magános" (106.). S ebben az elkülönültségben az ember az észre, s csakis az észre 
támaszkodik, a pőre észelvűség, a racionalizmus vezérli. Raszkolnyikovnak, mondja 
Ritoók Emma, "nem az a bűne, hogy embert ölt, hanem hogy elmélet, dialektikus 
bizonyítékok útján jutott egy teoretikusan megállapított tetthez, melyet végrehajtott. [...] 
A hatalom, mint az egyéni szabadakarat következménye a cél, ezt pedig csak a mérés, a 
tett vállalása bizonyíthatja be. [...] Az én túltengése, az individualizmus hatalomakarása 
logikai érvelés megerősítésére keres bizonyságot." (102.) Érthető tehát, hogy Ritoók 
interpretációjában Raszkolnyikov szenvedése is észelvű; "nem lelkiismeretfurdalás, 
hanem teoretikus szégyen, az ész szenvedése, hogy nem volt igaza" - "nem talál más 
bűnt magában, mint a balsikert" (102.). S ez a Raszkolnyikovi individualizmus - bár 
"cinizmusa mögött titokzatos rettegéssel tele" - a szenvedést is csak mint utálatot éli 
meg: "mint utálatot saját énje iránt, melynek nincs útja kifelé, utálatot az élet, de a 
halál és a másvilág iránt is, minden pozitív érzelmi momentum nélkül," (103.) A 
Démonok - Ritoók szerint - "a démoni elkülönülés" két emberi végletét is fölvonultatja, 
a közönyöst és az ateistát. A közömbösét, az abszolút démonit Sztavrogin testesíti meg. 
"Ez a titokzatos, mindenki előtt érthetetlen ember a születetten, sorsszerűén démoni, az 
eleve elkárhozott, akinél az egyedülállás, a semmi emberhez nem tartozás, az 
individualitás magányának borzalma olyan fokra hág, hogy még a hatalomvágy is lehull 
róla, mert még ez is emberek felé irányulás." (104.) О "maga az élő negáció, nem 
nihilista, mert ő a nihil, légüres térrel körülvéve, melyben megfagy minden emberi 
felésugárzás." (104.) Az ateizmust ennél kevésbé súlyos változatnak látja. S bár ennek 
is vannak variációi, de ezek "emberibbek". Kirilovot individualizmusa "éppen olyan 
végzetesen magányossá teszi, mint amilyen Sztavrogin, de az ő magányossága tele van 
lelki küzdelmeinek lázas álmaival. Ó az a fanatikusan hívő istentagadó, akit Tichon 
szerzetes mondása jellemez: hogy a tökéletes ateista a legutolsó lépcsőfokon áll a 
tökéletes hit előtt." (104.) Ugyanakkor Ritoók szerint ő az individualizmus végletes 
végigvitele, benne jelentkezik "a racionalizmus őrültsége és halálos konzekvenciája". 
"Öngyilkossága végsőkig vitt igenlése a tagadásnak, önromboló racionális őrület" 
(105.). Ivan Karamazov alakja ugyancsak az individualista racionalizmus újabb vál
tozata, problémáinak összegzése: magános és lázadó, aki emberszeretetből lázad. "A 
legnagyszerűbb és legtragikusabb individualista alak társai között, aki az emberiség 
feletti hatalomban nem az egyén hatalomvágyát akarja érvényesíteni; benne az ész el
vont hatalmi törekvése szimbolizálódik, nem önmagának, hanem a benne megtestesült 
rációnak követeli a hatalmat." (106.) Tragédiája részben a következményekkel nem 
számolásból adódik, de ennél nagyobb tévedése, hogy "racionalista műveltségére 
támaszkodva etikai tisztaságot megvalósíthatónak vélt a szeretet és hit nélkül." (107.) 

Az individualizmus és racionalizmus kritikájával szembenálló univerzalizmus Ritoók 
szerint Dosztojevszkijnél jóval hangsúlytalanabb. Vagy tárgyként van csak jelen, vagy 
csak nagyon szimpla formában. Ennek az univerzalizmusnak a legmarkánsabb 
képviselője Miskin herceg, "aki az ész démoni szenvedésével, a racionalizmus ki nem 
meríthető és végig nem vihető, önmagát felemésztő dialektikájával áll szemben". De 
amit szembe tud állítani mindezzel, az csupán az "evangéliumi egyszerűség", "a szív és 
szeretet". Mert "nem az ész vezet a legbiztosabban, hanem az intuíció, mely a szeretet 
hatalmával mélyebben lát a másik lélekbe, mint minden tudás és megismerés" (108.). S 
általában is megoldásként a "megváltó szeretet" hangsúlyozódik. (Vö.110.) De ez a 
pozitívum, az univerzalizmus nem annyira kifejtetten van jelen, inkább csak a 
negatívumok ellentéteként, tagadásaként. "... az igazi rossz a lélek állandó elkárho-
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zottságából eredő szeretethiány, ez a sátáni, a démoni, az antikrisztusi az istenivel, a 
krisztusival szemben" (113.). Vagy: a "szeretetlen lélek apriori magános, mert nincs 
útja a többi ember felé" (113.). S ebbő! fakad, hogy a "bűn minden fajtája még a földön 
megváltható, de nem a szeretet-hiány, a közöny embertársaink iránt, az individulális el
zárkózottság; ez az igazi rossz, mert a megváltás eszközét zárja ki magából." (112.) 
Nem lehet vitás, ez a Dosztojevszkij-interpretáció végső soron egy nagyon egyszerű 
megváltás-centrikus tudat illusztratív megnyilvánulása - lényegében szakralizálatlan 
vallás. így végső lényegét tekintve sem nem új, sem nem reveláló. De mögötte tagad
hatatlanul a létérzékelés egy sajátos, mélyen átélt konfliktusos módja húzódik meg; egy 
olyan, alapjaiban mélyen konfliktusos korélmény, amely a pusztán egyedinél min
denképpen szélesebb érvényességgel bír. Hogy Dosztojevszkijben Ritoók Emma ezt a 
dualizmust látta meg, legalább annyira (ha nem jobban) jellemző rá, mint "tárgyára", 
írása így a Dosztojevszkij-irodalom része, de valójában egy korélmény kifejezése és 
meghaladási kísérlete. Értéke e korélmény s korprobléma kifejezésének az elméleti ál
talánosítás és leírás formájában való megkísérlésében keresendő. 

Hogy tanulmánya mennyire saját életproblémái "kibeszélése", mutatja: Sztavrogin 
figurájának (részben már idézett) interpretációja akár Lukács Györgynek A szellem 
kalandoraiban adott jellemzése is lehetne. Mindkettőben az okos és szuggesztív ember, 
"a démoni intellektuális lény" jelenik meg, aki önmagában állva, "a semmi emberihez 
nem tartozás" állapotában szinte önkényből ér el hatást. Hol ezt, hol azt, hol amazt 
"inspirálja" másokban, de maga igazában nem azonosul egyik változattal sem. "Egy 
forradalmi csoport vezetőjének választják, holott igazában ő ezt sem akarja." (Vö.103-
104.) De A szellem kalandoraival ellentétben ez a probléma itt már minden szociológiai 
utalás nélkül, mint általános nagy világnézeti probléma kerül tárgyalásra. Elméletileg 
tulajdonképpen ebben a tanulmányban jutott el a vasárnaposokkal való teljes gondolati 
leszámolásig. 

Harmadik, legkésőbbi megemlítendő tanulmányában (Die Wertsphäre des Tra
gischen) 142 a Dosztojevszkij-tanulmányban exponált létérzékelés s korélmény teljesedik 
ki. Ez már - a korábbiaktól nem függetlenül, de mégis más hangsúlyokkal élve - az 
egzisztencializmus közelében, Heidegger Sein und Zeit-jétől is inspirálva született. 
Tanulmánya szerint Heidegger művének 193l-es kiadását használta, valószínű tehát, 
hogy ekkortájt fedezte föl magának a nagy német filozófust. 1937-ben, az Új könyvek 
könyvében viszont már azt vallotta, hogy világképének utolsó fázisát Heidegger 
határozta meg.143 A Die Wertsphäre des Tragischen időben a két állapot között, egy 
köztes gondolati pozíció termékeként született, s nem is lehet egyszerűen Heidegger-
hatásnak tekinteni. Ritoók Emma változatlanul a saját régi problémáit igyekezett ar
tikulálni - új filozófiai szempontok és fölismerések bevonásával. Tanulmánya nagy, 
elsősorban német szakirodalomra épül, s világirodalmi példatára is bőséges - a skála a 
régi görögöktől Shakespeareen át Hebbelig terjed. Szempontunkból nem csupán a 
tanulmány tárgyi hozadéké érdekes; érdekesebb, hogy ezt a Ritoók Emma számára szin
te kezdetektől fontos problémakört, immár az egzisztenciálfilozófia eredményeihez 
közeledve dolgozta föl, értelmezte újjá. Ez mindenképpen egyféle elméleti nyitottság
ként értelmezendő, mégha tudjuk, hogy ez a közeledés - korélményét, műveltségét és 
elméleti technikáit tekintve - egyáltalán nem tekinthető váratlannak. 

142 Ritoók Emma 1935. 
143 Kőhalmi Béla szerk. 1937. 284. 
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Ritoók Emma pályájának mérlegét megvonni nem egyszerű feladat. Egy konflik
tusokkal, ellentmondásokkal teli, de egészében mégis figyelemre méltó - s némely 
vonatkozásában jellegzetes - életút az övé. Neveltetése, emberi s társadalmi lehetőségei 
egy lehetőségeit vesztő s ezért egyre militánsabb tradíció- és előjogvédő harcra 
kényszerülő "történeti" osztályhoz kötötték. (Igaz, társadalmi kereteit sokáig maga is 
feszegette, sőt bizonyos mértékig - az önálló értelmiségi nő státuszának kivívásával - ki 
is tágította.) Műveltsége, ez a "németes" orientációjú, "internacionális nívón" mozgó 
újkonzervatív műveltség lehetővé tette számára, hogy kora fontos törekvéseivel (s 
gyakran azok képviselőivel is) szinkronban legyen, vagy legalábbis kapcsolódjon 
hozzájuk. Partner volt, aki nemcsak befogadója lehetett ezeknek a törekvéseknek, de 
kreatív értelmezője és alkalmazója is. Intellektuális tragédiája, hogy - fura érték
tévesztésként - az irodalmat ambicionálta, melyhez nem volt elégséges tehetsége, s a te
oretikus formákat csak mellékesen művelte, bár ebben érte el a legtöbbet. Elméleti op
ciói azonban intellektuális mérlegelés és érzületi meghatározottság sajátos vegyülékéből 
álltak össze. Az előbbi lehetővé tette számára, hogy az elméleti általánosítás viszonylag 
magas fokán nyilatkozzak meg s a lényeges problémák viszonylag széles körét integrálja 
fölfogásába. Korélménye azonban, melyben összeszövődött a deklasszálódás társadalmi 
veszélyérzete, a nemzeti identitás veszélyeztetettségének traumája, s mindenelőtt: a tra
dicionális emberi kapcsolatok ellehetetlenülésének megszenvedése s mindezek elu
tasítani akarása - gondolatait konzervatív alakzatokba rendezte össze. Bár meglehetősen 
általánosságban mozgó, végső soron igaz Lukács állítása: konzervatív volt. Ez a kon
zervativizmus leginkább társadalmi-politikai szinten, s főleg 1917-től érthető tetten, ám 
e szinten is sajátos. Nem egyszerű tradicionalizmus, azaz meglévő értékek defenzív 
védelme-konzerválása ez. Mint a zsidókérdésről, az 1918-19-es forradalmakról vallott, 
részben értekező prózában, részben fikcionális irodalomban előadott nézetei mutatják, 
az 1919 utam korszak sajátos újkonzervativizmusát anticipálta. A zsidó-nemzsidó konf
liktusról adott értelmezése már militáns szöveg, s abba a vonulatba tartozik, amelyet 
utóbb Szabó Dezső és Németh László írásai képviseltek a legpregnánsabban. Karak-
terizálása, bár nem üres fantomkép, részigazságai vannak, egészében tárgyilag is 
"torzított", erkölcsileg pedig hibás; saját elszigetelődéséhez is hozzájárult. Művészet
filozófiai írásainak karakteréről, jellegéről azonban a konzervativizmus cimkéje már 
szinte semmit nem árul el. Részben, mert mint elméletíró nagy utat tett meg, több 
korszakot sűrített magába. Pályája még egy kiüresedőfélben lévő, elméleti jelentőségét 
elvesztő pozitivizmus nyomvizein indult, s bár ezt hamar maga mögött hagyta, utóbb is 
sokat változott. Kísérleti lélektan, neokantiánus opciók, majd a Vasárnapi Körre 
jellemző spirituális érdeklődés kombinálódott törekvéseiben, míg végül az egziszten
cializmus közelébe, Heidegger vonzáskörébe jutott. A klasszikus 19. századból a 
klasszikus 20. századba. Alapélménye azonban igen hamar a létezés konfliktusossága, 
diszharmóniája, tendencia-szerű harmóniavesztése lett, s ez műveltségén is, gon
dolkodása szövetén is rendre átütött. Igazában ez foglalkoztatta, jóllehet mint jó 
"tanuló" igyekezett mindenkor azokban az elméleti keretekben mozogni, amelyeket a 
filozófia mindenkori aktuális állapota kijelölni látszott. így, ha csonkán s felemásan, 
zárt rendszerekbe merevedetten is, a modern embernek (s az egész modernitásnak) 
egyik központi, létezése lényegét érintő problémájáról, az igazi lét "elvesztésének" 
folyamatáról beszélt. Nem volt reprezentatív nagy gondolkodó, legjobb barátai krea-
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tivitása nem volt meg benne. Mentális konzervativizmusa, "kaszthoz kötöttsége" meg
kötötte kezét, az elméleti következetesség radikalizmusa pedig, amely ezek áttöréséhez 
szükséges lett volna, hiányzott belőle. De problémaérzékenysége figyelemre méltó. S ez 
- nagy és széleskörű műveltséggel párosulva - már önmagában is kora nagy teoretikus 
kísérleteinek körébe vonta. Szerepe tehát leginkább az aktív rezonőr szerepeként írható 
le. Sok ez vagy kevés? - nézőpont kérdése. Az azonban bizonyos, a magyar gon
dolkodástörténet kutatása nem hagyhatja figyelmen kívül; antinómiáit mind a tár
sadalomtörténet, mind a mentalitástörténet, mind a gondolkodástörténet érdeklődésére 
igényt tarthatnak. 
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DIE ABTRÜNNIGE" DES SONNTAGSKREISES 
DIE DENKENDE EMMA RITOOK 

András Lengyel 

Emma Ritook (1869-1945) war eine seblstdenkende, widersprüchliche Figur der ungarischen 
Philosophie. Zu ihren Freunden gehörten der in die ungarische Philosophie ständig Probleme 
bringende Béla Zalai, der Dichter (letzlich: Filmesthet) Béla Balázs, der junge Ernst Bloch, und 
sie war Mitglied bis 1917 des sich um den jungen György Lukács gescharten legendären Son-
natgskreises. Sie war eine kluge, mit grosser Allgemeinbildung versehene "Jungfer", die auf
grund ihres intellektuellen Niveaus den Grössten der ungarischen Pilohosopie Partner sein konnte. 
Dennoch - nachdem sie sich gegen den Sonntagskreis gestellt hatte - wurde von ihr in der 
philosophischen "Folklore" nur der Konservatismus betont (was freilich wahr ist, aber in sich 
selbst jegliche charakteristische Kraft fehlen lasst). Diese Studie zeigt deshalb die Laufbahn auf, 
spricht über ihre bedeutendsten Werke, über die intellektuellen Beziehungen, interpretiert ihren 
"Konservatismus", und sucht eine Antwort darauf, woraus sich die grosse negative Wende in 
ihrem Leben ergab, warum sie die "Abtrünnige" des Sonntagskreises wurde. Aufgrund all dessen 
kann man sagen: Die Laufbahn von Emma Ritook gibt zusammengedrängt mehrere Phasen der 
Philosophiegeschichte (begonnen mit dem Positivismus des vergangenen Jahrhunderts gelangte sie 
auf ihrer Laufbahn endlich zu Heidegger. Ihr bedeutendstes theoretisches Werk Die Hässlichkeit 
der Estetik (1916), das noch in der geistischen Atmosphäre des Sonntagskreises geschaffen 
wurde, aber an die sich dort formierenden Probleme hat sie sich als Einzelne genähert. Letztlich 
widerum - zum Teil ihre bisherigen Bestrebungen verneinend - wurde sie zum moralischen 
Kritiker der Modernität und zum Abweiser. In ihren Kritiken treffen tiefe Erkenntnisse, Irrtümer, 
und rohe ethnische Vorurteile aufeinander, und damit überholte sie einen der problematischen 
Züge der ungarischen Ideengeschichte, der bei späterer negativer Erwähnung ihrer bedeutenden 
Werke diese auch zum vergessen verurteilte. 
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