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„sikert aratni, megbukni, jó vagy rossz sorsot kiérdemelni csak társada-
lomban lehet a siker vagy a kudarc kérdésében a szerző' önérté-
kelése, lévén szubjektív jellegű, csak másodsorban jöhet számításba a 
hatás és visszhang objektív tényezői mellett." 

Mátrai László egykori szóbeli közlése szerint Illés Endréé az 
érdem, aki rávette őt a műhelyek történetének megírására. Jó, 
hogy így történt, s hogy ez a könyv megjelenhetett. A magyar 
művelődés- és tudománytörténet vált gazdagabbá, teljesebbé 
általa. (Szépirodalmi, 1982.) 

PÁLMAI KÁLMÁN 

A „KEREKASZTAL" 
NAGYMESTERE, KISS JÓZSEF 

Nyugtalan, kereső ifjúsága volt. Életét, sorsát nemcsak a 
családja, neveltetése, hanem a kiegyezéssel bekövetkezettnek 
vélt új lehetőségek határozták meg. Ki szeretett volna törni 
szűkös és kissé lenézett társadalmi helyzetéből. Nem törődött 
bele az évszázados hagyományokba. Nem fogadta el a családi 
konvenciókat sem, amely szerint csak a papi hivatást vagy a 
kockázatos, mindig bizonytalan kiskereskedői pályát választ-
hatja. Vonzotta a szellemi tevékenység, minden, ami 
tudomány, műveltség, alkotás. Enciklopédikus érdeklődésű 
ember, de lélekben, idegi-fizikai sérülékenységében is, valójá-
ban költő. 

A szabadságjogok illúziója 

1867-ben, az alkotmányos rend helyreállítása, az osztrák-
magyar politikai viszony rendezése a gondolkodó értelmiség-
ben, a felelősséget érző művészekben vegyes érzelmeket 
keltett. Remény és kételkedés, hit és gyanakvás, szorongó vára-
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kozás vagy türelmetlen tettvágy jellemezte a közhangulatot. 
Az első csalódott megnyilatkozások kevesellték a nemzeti 
szuverenitás mértékét. Dezillúziós fintor és kritika (Arany 
László, Vajda János) jelezte ezt, vagy a világfájdalmas, a 
„század pesszimizmusának" nevezett schopenhaueri filozófia 
(Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő költészete). A gazdasági 
vállalkozásokkal egyidőben megnőtt a kíváncsiság a hasonló 
körülmények között, a világ más nemzeteinél megszülető 
művészi alkotások iránt. Kitágul a magyar glóbusz. Minden 
mozog, helyet változtat, minden ideiglenes és átmeneti, az 
osztályok érintkezése, a kulturális szintek, az ízlések kapcso-
latai. Expresszvonatok, tengerjáró hajók viszik el a magyar 
művészeket is Párizsba, Rómába, Velencébe, Londonba és 
természetesen Bécsbe, Münchenbe. Elképzelhető, hogy az újat 
akaró szándék, a nemzeti hagyományok őrzése melletti 
nyitottság milyen művészi mozgalmakat és alkotásokat ered-
ményeznek majd itthon. Az ösztönös irodalmi vagy képző-
művészeti találkozásokat (Arany János, Szinnyei-Merse), a 
véletlennek tűnő, valójában egy történelmi atmoszférában 
létrejövő párhuzamosságokat (Baudelaire, Poe, Verlaine), most 
a tudatos vállalás, az európai művészi áramlatok követése, 
magyar adaptálása váltja fel. 

A múlt század 70-es éveiben kezdik megtanulni nálunk, 
hogy ezután már az újság, a lapkiadás és könyvkiadás is üzleti 
vállalkozás. Nincs sem az Akadémiának, sem az irodalmi társa-
ságoknak annyi tőkéje, hogy az írók, csoportok törekvéseit 
támogatni tudnák. Az anyagiak hiánya, a szellemi létezés 
bizonytalansága forrása a nemzedéki villongásoknak, a kritikai 
elfogultságoknak. Dyen körülmények között a versengés nem 
egészséges, a harc nem egyenlő feltételekkel folyik. A fiatal 
írók kínos konfliktusokba keverednek (Reviczky—Arany). 

Egyelőre a kevés tőkés vállalkozó még rábízza az irodalmi 
publikálást az írókra (elsősorban a már tekintélynek örvendő, 
népszerű írókat, mint Jókai, Mikszáth, igyekeznek megnyerni), 
a tudományt a tudósokra, de egyre nehezebb lesz függetlennek 



914 Forum 

maradni, vagy az egyéni esztétikai programot megvalósítani, a 
tehetséghez méltó színvonalat tartani. Költők próbálkoznak 
lapok kiadásával, fórumot teremteni maguknak. Ezek a 
reménytelen erőfeszítések csak néhány számig jutnak el. Iro-
dalmi tervei, áldozatoktól sem visszariadó missziója miatt ver-
gődik a fiatal Mikszáth, nyomorog Reviczky, öngyilkosságot 
kísérel meg Bródy Sándor. 

A politika, a nemesi középosztály és a gazdagabb polgárság 
korrumpálódik, lényegében feladja a liberális elveket. Ezért 
neveztük el a kort a polgári szabadságjogok nagyon is korlá-
tozott, mérsékelt érvényesülése korának, a századvéget pedig 
polgári illúziókkal átszőtt felemás társadalomnak, amelyben az 
irodalom és a művészet egyre inkább otthontalanná válik. Kiss 
József lapja, az 1889-ben induló A Hét menedéke, védelmezője 
lesz az új magyar irodalomnak. 

Művészvilág 

Lassan átalakul, megváltozik az irodalomnak és a művé-
szetnek a szerepe. Felhalmozódó, apró tünetek összegeződnek, 
az új funkció akaratlanul is megszületik. A mellőzöttség, a 
társadalmi megrendelés hiánya hívja ki az irodalom ellenállását. 
A művészek a társadalmon belül második társadalmat, külön 
világot alkotnak. A közérzület, közhangulat szószólói. Egy lát-
hatatlan parlament ellenzéki, kritikus jelenlevői, megfigyelő 
tudósítói. így szerveződik az írók, művészek, újságírók rendje, 
a hajdani „bohémiából" irodalmi társaságok, művészeti 
szalonok, „kerekasztalok" lovagjainak szövetsége. Az írók 
nagyobbik része napilapoknál, kiadóknál, újságokba dolgozik, 
ősi jelzések továbbítói, hírharangot kongatok, a gyengéknek, a 
társadalom áldozatainak a védelmezői, ahogyan Bródy nevezi 
őket, ők „a Nap lovagjai". A kelta Artus király kerekasztala 
mellől lépnek elő, új lovagi öltözékben, frakkosan, kávéházi 
palotacsillogásban, városi külsővel. Szent fogadalom köti őket 
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össze. Mert megértik az emberiség szenvedéseit, mert beavatot-
tak, képzeletükben és álmaikban függetlenek, szabadok. 

A művészet, az irodalom mitikus hatalma és szerepe termé-
szetesen kompenzáció, illúzió, mint amilyen a polgári szabad-
ságjogok illúziója is. De biztató és szép, élni segítő képzet. 
Nem véletlenül esik egybe a mélylélektan születésével, a kor 
tudományos teóriáival. Sigmund Freud szerint sincs illúziók, 
jelentős életszerepek nélkül jelentős élet. És csakis érdemes 
életet szabad élni. A mítoszok előcsarnokában vagyunk, de 
ezek az álmok és szerep-képzelődések egyensúlyban tartják, 
sőt, bizonyos mértékig korlátozzák a valóság szellemellenes 
erőit. A parvenue-nek a művészet pompa, díszítés vagy ijesztő 
fenyegetés. Előzménye természetesen a század, a 19. század 
romantikus Én-kultusza, alkotói önérzete. A szómágia, ami 
rombol és teremt, az akarat-mítosz, az egzisztenciális és lélek-
tani felszabadulások láncreakciója, az eszmék, meggyőződések 
erejében való hit, ami alig érez távolságot a szándék és a tett 
között. És ha a tapasztalás mégis ezt az egyeztethetetlenséget 
igazolná, - mint 1849 után, - a „szándék" tragikus mártírom-
sága erkölcsileg győztes. 

A művészi életforma, az irodalmi magatartás a századvégen 
különösen hangsúlyos társadalomkritika. A művész-polgár 
tipológia, a polgári hétköznapoknak és a lélek ünnepeinek 
szembeállítása Thomas Mann-nál, a gyerekkori emlékek, 
álmok, „varázskertek", ízek és hangok felidézése a sivár köz-
napok ellen, Proustnál, Alain-Fournier-nél, a mi Csáth Gézánk-
nál, Kosztolányinál és Krúdynál. Az érzékenység, az erkölcsi és 
a szép iránti nosztalgia történet-toposzokat és típusokat keres, 
médiumokat, amelyek alkalmasak arra, hogy katartikusan köz-
vetítsenek egy általános életérzést, amelyet nem lehet 
egyszerű, érthető közlésbe foglalni. Ilyen médiumok és a társa-
dalmat irritáló katalizátorok a női szereplők és a gyerekek. A 
divatos pszichoanalízis szerint is a gyerek a felnőtt „őse", 
primér modellje, archetípusa. Minden emberi-fiziológiai tulaj-
donság megtalálható benne, amit a civilizáció, a környezet 



916 Forum 

kényszere még nem deformált. A gyerek az ösztön-analízis leg-
alkalmasabb modellje, kísérleti alanya. A nő-típusok érzé-
kenységükkel, sérülékenységükkel „vívják" ki maguk iránt az 
alkotók érdeklődését. Érzelmekkel fejezni ki azt, amit gondo-
lattal, szabatos fogalmazással nem nagyon lehet. A századvég 
regénye, lírája, drámája számtalan példát, kísérletet hoz erre. 
Zola Nanája és Ibsen Nórája, Tolsztoj Anna Kareninája vagy 
Natasája, a szerető- és anyatípusok változatai, a nemzedékek 
felől pedig a fiúk és az apák viszonya, kétségbeesett harca. 
Ugyanezt a közvetítő szerepet találjuk meg Bródy vágyakozó 
és becsapott leányalakjaiban, Petelei István várakozó, magá-
nyos, már-már „görögös" asszonyfiguráiban. Kialakul a 
művészet jelrendszere, alakok és történetek szimbolikus 
nyelve, metaforája. A magyar irodalom, a líra előbb-utóbb 
szükségszerűen is találkozna a világirodalommal. Nem volt 
szükség a véletlenre, az európai áramlatok ellenállhatatlan 
hullámokban érkeztek el ide is. 

Áramlások 

A 19. század egy tudományos és politikai tapasztalattal, 
ami múltelemzésben és forradalmakban folytatódott, és két 
esztétikai élménnyel lepte meg a világot, az egyik a romantika 
„szabálytalan" műfajteóriája és zenekultusza, a másik, a 
kolorit, a szín, kép, látomás. A természet ritmusa, zenei tükre, 
és a természet vizuális impressziója. A polgárosodás torzulá-
saival párhuzamosan a társadalmi értékrend is eltorzult. Balzac 
a karrier tragédiáját „könyveli" el, Stendhal távolabb lép, és 
ironikusan szemléli az elfecsérelt életenergiákat. Flaubert csak 
az igazi művészetet szereti, Baudelaire pedig kacagva és 
undorral csúfolja ki a nyárspolgári normákat. 

Miért lapozok ennyire vissza az ízléstörténetben? Mert itt 
van a forrása a századvég művészi formanyelvének. Minden 
tárgy, forma és szín: kihívás, felszólító szándékú műalkotás, 
írók és művészek az úgynevezett „hivatalos" ízlés ellen küzde-
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nek. Valójában egy társadalmi konvenció, a komformista 
igénytelenség ellen lázadnak. Egyébként nagyon nehéz fron-
tokat, vonulatokat rajzolni meg. A művészet pártba tömörül. 
Az ellentéteket a közönséget befolyásoló akadémiai kritikusok 
élezik. A bohémia világa természetesen összefog. Tábort üt 
Courbet „realista" kiállítása, az impresszionisták Szalonja, 
amely évről évre hangos, „botrányos" jelentkezésével igyekszik 
felhívni magára a figyelmet. És baráti szövetségbe gyűlnek 
festők, művészek, zenészek. Baudelaire ír Eduard Manet-ról, 
aki viszont megfesti a híres festőmodellt, a mulatt Vénuszt, 
majd Zola portréját, és a Nana illusztrációit, Zola szarkasztikus 
stílusban küzd értük évtizedeken keresztül. Ebben a művész-
társadalomban, szellemi-alkotói élcsapatban találkoztak a kor 
nagy művészei és társadalomtudósai. A naturalista Zola, a 
realista Maupassant és Flaubert, a pozitivista történész Taine, 
az impresszionista Manet, a parnasszizmushoz még olyan közel 
álló Goncourt-fivérek, a finom, párázó impresszionista stílusú 
biológiai analízisükkel. 

A magyar irodalomban az európai áramlatokkal majdnem 
egyszerre jelentkezik minden új. Az 1867-es világkiállítás 
Párizsa, az 1871-es Kommün Párizsa napi közelségbe hozta a 
korszerű törekvéseket. Világossá lett, hogy a közéleti vitákban 
és küzdelmekben nemcsak a politikusok érdekeltek, hanem a 
művészek is. A 70-es évek szellemi vállalkozásokkal és az új 
értelmiségi rétegek kialakításával telik el. Ha az egyenlőségi 
mozgalmakra gondolunk, ez a törekvés természetes ambíció. 
Az emancipált rétegek, felekezetek és nemzetiségek jogosan 
igénylik a maguk értelmiségének kiképzését, megszervezését, 
azokat a szellemi termékeket, amelyek létrehozására eddig 
nem volt lehetőségük. Kiss Józsefnek és nemzedékének éppen 
ez az érdeme. Felismerték, hogy a magyar zsidó ethnikumnak 
szélesítenie kell a szabad szellemi foglalkozások körét,jelentős 
szerepet kell alakítania az új, városi, polgári értelmiség szervező 
munkájában. 
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A 80-as évek elején már Zolát játszanak vidéki színpadain-
kon, ismertek a leghírhedettebb naturalista regények, a magyar 
irodalom bátran és frissen ered a minták után. Csak Petelei 
Mezőségi útinapló}ára, vagy Bródy Sándor Nyomor c. novel-
lás kötetére gondoljunk, de rokon ezzel a tematikával Gozsdu 
Elek felzaklatóan naturalisztikus és ugyanakkor szimbolisz-
tikus novellás kötete, az 1886-ban megjelent Tantalusz is. Ha az 
anekdotázó Mikszáth novellasikereire gondolunk, talán zavaró 
lenne ez a hagyományba kapaszkodás, viszont a regionális 
miliő, a különös-különc-furcsa emberek portréi már a „tarasz-
koni" rezervátumot vagy a vidék-szimbólumot idézik. A lírá-
ban Reviczky vallásos, szerelmes, panaszos dalciklusai követik 
Verlaine szimbolikus lelki liturgiáját. Naturalizmus, szimboliz-
mus, mélylélektan jellemzi a század utolsó évtizedeinek iro-
dalmát. A regény analitikus és természettudományos kísérlete 
(Zola, Goncourt-ék), a festészet provokáló kalandja, amennyi-
ben a reneszánsz témáit festi át (az Olympia, a Reggeli a 
szabadban) botrányos kezdetek is, mélyen érintik az irodalom 
„kísérletezéseit". A művelődéstörténetben ismert témák, 
mítoszok újulnak meg. Giorgione és Tintoretto, Rubens és 
Rembrandt, az impresszionista festészetben, és a regényes-
babonás hellenisztika (Longosz Daphnis és Cloéja), az új, 
zenei, verbális programot hirdető szimbolista lírából a Faun 
délutánja lesz szimfonikus költemény. 

A díszítés 

Voltaképpen most, itt kezdődik a Kiss József-történet. Nem 
stílust, nem mozgalmat jelöl a neve. Budapest növekszik, mér-
nökök és építészek nyitják meg a pesti Párizs sugárútjait a 
központok felől. Még csatornákon, hajóutakon és körutakon 
vitatkoznak, de a természetes útvonalak mentén már épülnek a 
magánpaloták, előkelő bérlakások. Felépül az új, neogótikus 
parlament, az Operaház, színházak és középületek, a századvég 
egy kedvelt stílusában, a szecesszióban (Lechner Ödön) meg-
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álmodott Iparművészeti Múzeum. Nemcsak építészekre, de 
szobrászokra, festőkre is szükség van. 

A korok arculatával együtt változik a szellemi kohézió, és 
az esztétikai ízlés, inspiráció is. A romantika a zenében hitt, 
mert behatárolhatatlannak, megfejthetetlennek vélte. A 
századvég minden élményt, megérzést képpé formált, vizuális 
képzetté alakított át. Fontosabbnak tartotta a praktikumot, 
mint az álmodozást, a képlékeny szárnyalást. A festészet rég-
múlt témákat idéz. Csak a látásmód, a szerkezet, a szín meg-
újulása érdekli. Bevallottan „utánoz", mert a mesterkélt új 
helyett az „örököt" akarja megragadni. Értékőrző és érték-
teremtő indulatok fűtik. Be kell épülni a hagyományokba -
amiként Kiss József is gondolta - , és ki kell nyitni Európa 
kapuit, ahogy Ady tette. 

A szecessziós stílus hívei zavarban vannak. A müncheni 
festőiskola adhatott inspirációt, a bécsi szecesszió keletre 
irányíthatta a figyelmet, a magyar századvég mégsem tájékozó-
dik tudatosan, talán csak az 1910-es évek tájékán, Balázs Béla 
keleti meséivel. (Babits Gólyakalifaja is innen származtatható.) 
A Kelet nem egzotikumot jelent, hanem valami ősinek, ereden-
dőnek a megidézését. 

Allegóriák. (Emlékezés) 

Ha azt mondjuk, hogy Kiss József az asszimiláció költője, a 
társadalmi harmónia tanítója, gondolkodása szerint járunk el. 
Nem ismerünk Uyen toleráns szerkesztőt és kiadót. Amikor 
tehetségeket toborzott lapjába, mindenkit meg is szeretett 
volna érteni. Rászolgált Adynak, Kosztolányinak, Babitsnak a 
tiszteletére. Tudta, hogy egy nemzet kultúrájának megismerése 
jogosíthat csak fel az újításra, a modernség bevezetésére. Azt is 
tudta, hogy a lépés elodázhatatlan, sürgető. Amikor 70. szüle-
tésnapján a mezőcsátiak díszpolgárrá választották, köszönő 
levelében a következőket írta: kettős ajándéka e föld, a rög 
szeretete és a kiváltság, hogy „nyelvének bűbáját százezreknél 
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melegebben érezhessem át". A második nyelvújító nemzedék-
nek, a neológusoknak igyekezete, ha nem is álláspontja, 
inspirálta Bródyt és Adyt. Az utolsó költőfejedelem, — írta 
Kosztolányi. A századforduló legizgalmasabb „legendája", — 
mondhatjuk mi. 

A téma, tárgy nála dísz is. A mítosz vagy történet egyszer-
smind ornamentika. Tér, vonal, szín, paraszti és keleti, japános 
vagy hindi motívumok peregnek ki a költészet pszichológiai 
lapjai közül. Ujat és régit egyeztet. Arany oltárán áldoz, de 
zsidó szertartás szerint. A balladát Arany után azonnal elte-
mették. Kiss József még mindig újítani tudott. Arany-epigon-
ként is elfogadtatta ezt a műfajt, mert érezte a történetek 
időtlenségét. Az ő „asszonysiratói" végül is embersiratók, a 
végső szertartás lamentáló énekei. Ez a titka a Simon Judit és 
az Ágota kisasszony sikerének. 

MEZEI JÓZSEF 




