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Zsidó da/ok

"Fohászokba merülve"
Kiss Józse! költészetéről

A vándortanítóból lett költő, szerkesztő, kiadó valaha a magyar
irodalom tekintélyes alakja, A Hét című folyóiratával tehetségek
sorának szárnyra bocsájtója, figyelmes mestere volt. Erről a szere
péről minden irodalomtörténet elismerőenemlékezik meg, hozzá
téve, hogya folyóirat jelentősége a Nyugat megindulása után el
halványult. Költészetérőlazonban, noha Komlós Aladár többször
nagyigényűkísérletet tett föltámasztására, már hosszú élete utolsó
éveiben is kevés szó esett, részben ez a magyarázata, hogy kései lí
rájában egyre több a keserű, kiábrándult önjellemzés, elvágyódá
sa, halálba fordulása Arany János őszikéinek hangjára rímel.

Az irodalmi kánonba való visszaállítását az is gátolta, hogy
versesköteteiben nehéz volt rendet tenni. Összegyűjtött verseinek1

gondozója és sajtó alá rendezője, a nem mindennapi munkát
végző Hegedős Mária írja, hogya költő új és új köteteiben ismé
telten közölte régebbi verseit, s a szövegváltozatok is komoly
gondot okoztak a szerkesztőnek. Elgondolkodhatunk, ennek a
már-már aggályos műhelymunkának nem az-e a magyarázata,
hogy Kiss József, fölismerve a líra hangváltását, követni akarta
azt, s örökifjúként törekedett a nagy nemzedék nyomában ma
radni. Ez persze csak feltételezés, ám az ilyen jellegű költői eljá
rásnak többnyire lélektani okait is keresni kell.

Kosztolányi, a hetvenéves költőt köszöntve, szellemesen je
gyezte meg, hogy Kiss József verseinek "ízei a múltból valók, de
pikánsabbak, mint a múltéi. .. ", azaz már átlépett a századvégi
líra konvencióin, mégsem egészen haladta meg azokat. Már a
90-es években fölmerült az az igény, hogyalírának modernebb
nyelvet kell találnia. Kiss József nem volt nyelv- és jelképterem
tő, "kötöttsége a korábbi irányokhoz, kivált a népieshez, erősebb

volt. Mégis, nemcsak új közízlést, de új poétikát formáló jelentő

sége is nagy".2

Egy évvel a kiegyezés után jelent meg Zsidó dalok című köte
te. Ugyanabban az évben, amikor Eötvös József jóvoltából eman
cipálódhattak és a magyar társadalom erjesztőivé váltak az ad
dig idegenkedve szemlélt zsidók, akik ebben az esztendőben

kongresszusukon alkották meg szabályzatukat. Erre az alkalom
ra íródott a kilenc verset tartalmazó gyűjtemény, amelynek írója
aligha tulajdonított jelentőséget, hiszen csak három költeményt
válogatott belőle késóbbi köteteibe. Az Egy református lelkész em
lékezete viszont fontos önéletrajzi közléseket tartalmaz. Visszaidé
zi gyermekkorát, amint elindult az alvégről a felvég szélső háza,
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,,6 mi urunk
Jézus Krisztus"

Onnepnapok

a paplak felé. "A nagy utcán haladva végig, / Gyakran repültek
gúny s kövek: / 'Nézzétek csak, hogy milyen kényes / És cifra
a zsidógyerek!'" A lelkész könyveket, a tiszteletes asszony fehér
cipó t adott neki. Hazatérve beszámolt a történtekről, de a bán
talmakról hallgatott, nehogy fájdalmat okozzon édesanyjának.
"Megviselt, űzött vándornak" mutatja magát, ez azonban inkább
lírai szerepjátszás. Kétségtelen azonban, hogy költészetének kez
dettől jellemzője a nosztalgia és a szomorkás hangulat: "Enyém
a dal, mely költöző madárként / Kóvályog az égen, / Azok a tör
delt, szomorú hangok / Oly kedvesek nékem. / / Azok a tördelt,
szomorú hangok / Egy élet átkáról regélnek, / De míg szól a dal,
én magam sem hiszem / Többnek, mint regének" (Dalcim).

Kicsit idegenül, üldözöttként szemlélődött a világban, így só
hajtotta el "regéit". Koraöreg költő volt, Betegen írt versében
egész addigi életét "kínos készülődésnek" mutatta. Érthető,
hogy korai lírájában is feltűnt "A mi urunk Jézus Krisztus", a
szenvedők reménye és vigasztalója. Egy falusi piktor freskóját
szemlélve sóhajtásszerűen sorolta el a világ igazságtalanságait és
gazságait: "Ahol én jártam, a világ, lásd, / Be más ott, be más! /
De miért is szólok erről neked? / Te jól ismered! / Farizeus 
mint rég - van most is elég, / A nép üvölt ... Pilátus mossa ke
zét. .. / Ó mi urunk Jézus Krisztus! / / S mely űzött kínra, kín
halálra: / Még egyre járja / Az ős nyomorról a régi dal! / S ké
sik a vihar, / Megifjítni a satnya mindenséget: / Nyomor, gyű

lölség mikor ér már véget? / O mi urunk Jézus Krisztus!"
A beleélés szép példája: az egyszerű freskóhoz illő tónusban

hangzik a vers, s a záró könyörgő fohász. A képek látványából
és olvasmányaiból nyert ihletés amúgy is jellemzője lírájának.
Egész ciklust szentelt a Keletíeknek. E versek többségén átüt az
ihlet másodlagossága, s tetten érhetjük Kiss József költészetének
egyik vissza-visszatérő jellegzetességét: a leírás aprólékosságát, a
látvány színezését. Korlátait maga is érzékelte, igyekezett lemon
dani "fényes álmairól", ilyenkor azonban gyakran megbicsaklik
a hangja, s azokat az álkedélyes érzelmeket ábrázolja, amelyek a
század második felének nemzetieskedő lírikusait jellemezték. Jel
lemző példája ennek a félresikerült hangpróbának a Téli estén
idillinek szánt helyzetrajza. Felesége arra kéri, hagyja már a ver
seket, csevegjenek, mint hajdan. A kérések áradata végül kizök
kenti a költőt. " ... Mit van tennem! - Múzsám kereket olda, /
És feleségem összevész velem: / Múzsámmal majdcsak holnap
állok szóba, / De nőmet még ma kiengesztelem."

A beleélésről szólva feltétlenül szólnunk kell azokról a versei
ről, amelyekben az Ószövetségben leírtak újra élésére tett kísér
letet. Az 1888-ban kiadott Ünnepnapokban tudatosan válogatta
ciklusokba ilyen jellegű kísérleteit, amelyekben ugyancsak emlé
keire hagyatkozik " ... magamat is ott látom a gyülekezetben" 
írta előszavában, s az a naiv boldogság, amely gyermeki szívét
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átjárta, ezekben az emlékező, a "szombat csendjét" idéző mű

vekben is tetten érhető. Az ószövetségi zsoltárok és himnuszok
hangját, képvilágát és szókincsét visszaidéző könyörgések az
ilyen típusú kísérletek csúcspontját képviselik. Isten hatalmát,
gondoskodását, végtelen szeretetét jeleníti meg mély alázattal,
messze meghaladva a kor imádságos nyelvezetét és a Szentírás
újra meg újra javított szókincsét. A bibliai fordulatokat a beszélt
nyelv természetességével és világosságával szintetizálva az Is
tenről való beszéd paradigmáját teremtette' meg, újrafogalmazva,
korszerűsítve a régi imádságokat. Példaképp álljon itt a XI. szá
zadi Világok Ura... : "Világok ura! Világok előtt / Megelőzted lét
ben a létezőt, / / Amely szavadra öltött alakot, / Hogy legyen
meg, király, akaratod, / / S ha semmiségbe minden visszadül, /
Te megmaradsz fönségedben egyedül. / / Voltál, vagy és léssz:
egy! mindenható! / És nincs tehozzád semmi fogható! / / Kez
det nélkül való s határtalan, / Tied az erő és a hatalom. / / Te
istenem vagy, kőszálam nekem, / Kihez inségben menekedhe
tem, / / Lobogóm, vértem, ha sikra szállok, / Segítőm, hogyha
hozzád kiáltok. / / Kezedre bízom alvás idején - / Alva és éb
ren a lelkemet én, / / lelkemet, testemet - és félelem / Nem
bánt, ha tudom, hogy te vagy velem!"

Énekes könyv A budapesti izraelita hitközség vezetői kitűnő érzékkel ismer-
ték föl a költő tervezett Énekes könyvének értékét. Megbízták pél
dául azzal, hogy fordítsa újra és tegye alkalmassá istentiszteleti
alkalmakra Dávid zsoltárát. Így keletkezett az Ének. Jól ismerte a
középkori héber költőket, például Sámuel Halévit és Ibn
Gabirolt, mindkettőtől szabadon átdolgozott egy-egy könyörgő

verset. Az ünnepekhez csatlakozó költeményeket később ide-oda
sorolta be. új köteteibe, ez is magyarázhatja, hogy nem figyeltek
föl értékeikre, újszerű imádságos nyelvezetükre, s arra sem,
hogy Kiss Józsefnek a magyar műfordítás történetében is érde
mei vannak.

A 128. zsoltár Helyes úton járunk, ha - Romano Guardini megfogalmazását
követve - az Ószövetségben saját üdvtörténetünkre ismerünk.
Kiss József szakrális költészetében a hívő ember "Isten nevével
tör utat". A 128. zsoltár talán a legnyilvánvalóbb bizonyítéka e
szemléletének, amely a lírájában gyakran hallható gyermeki bi
zalomnak is magyarázata: "Övé az üdv, apályabér, / Az enyhe,
édes öntudat, / Ki utlan, tüskés bár a tér, / Isten nevével tör
utat. / Vele az ég oltalma van, / Lépte nyomán áldás fogan. / /
Kies hajléka hű tanya, / Neje mint termő dús borág, / Oly üde
és oly szapora. / És roskadozó asztalát / Víg gyermekraj, mely
nek örül, / Olajfaként veszi körül. / / S ha dér megszállja fürtje
it, / Térdein ringat unokát, / S az őszi fényben élvezi / A ta
vasz üde mosolyát, / És alkonya is enyhe még; / Kegyeltjét úgy
áldja az ég!"
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Egyenlőség Kiss József számára ösztönző, de egyben biztonságos közeget
jelentett az Egyenlőség című lap, amely 1881-től jelent meg. Itt
rendszeresen publikálhatott, érezhette a zsidó közösség felé áradó
megbecsülését, s nem kellett a gyökértelenség és hiábavalóság bé
nító érzésével küzdenie, amely a fővárosba áramlók egy részét
okkal kerítette hatalmába. Ez adta az akkori magyar próza egyik
témáját, s erról szólt jó néhány gúnyvers is, amelyeknek visszaté
rő képe Budapestet a "gaz és virág" városának mutatta. Kiss Jó
zsefet sem hagyta érintetlenül a rohamosan fejlődő város kettőssé

ge, a pompás, fényűző paloták és a nyomorúságos külvárosi vis
kók látványa, az ő számára azonban az ideálok, magasabb szelle
mi célok hiánya volt az igazán fájdalmas. Ezt tapasztalva a ma
gyar romantikus líra fogalmait és hangját szólaltatta meg.

A Hét Budapest világvárossá történő fejlődésében meghatározó volt
az emancipált, asszimilálódó zsidóság szerepe. A szépirodalorn
ban Kiss József 1890-ben indított lapja, a Hét hozta az áttörést,
ez lett az a fórum, ahol a modern líra és próza művelői hang
jukra találtak. Schöpflin Aladár szerint a Hét írói "tudtak is,
mertek is merész új húrokat megpendíteni, s a kötelező polgá
ri-úri világfelfogással szembehelyezkedni, de éppen ezért a lap
nem tudott népszerűségre jutni, széles körű közönséget maga
köré gyűjteni, közönsége nagyobbára a zsidóság művelt rétegé
ből való volt." Az Egyenlőség a hitéhez ragaszkodó, öntudatosan
helyét és szerepét kereső zsidóság lapja volt, a Hét a fiatal tehet
ségeket vonta maga köré, közleményei a Nyugatot készítették
elő, Kiss József pedig jó érzékkel pásztorolta a tehetségeket. A
szerkesztés gondja természetesen rengeteg idejét vette el, ritkáb
ban írt, de akadtak olyan versei, amelyek általános figyelmet
keltettek. Ilyen volt a Tüzek, a szegények és kisemmizettek maj
dani forradalmának látomása: "Haragvó isten! Mi lesz a világ
ból, / Ha egyszer a kőszén öntudatra jut, / S a buta rög megin
dul magától, / S a sistergő katlan majd egyszer kifut. / / Ha
összeomlik mindaz, ami korhadt, / Mi évezredek véres bálvá
nya volt, / És oduikból elővánszorognak / A rászedett, a meg
csalt milliók... / Látom mozdulni - látom keveredni - / Egy
új Marseillaise gyújtó hanginál / Az ócska tetőkbe üszköt vetni,
/ Míg az utolsó is véres lángban áll!"

Kiss József balladái A szociális téma, a nyomor és következményeinek leírása
ugyancsak jellegzetes századvégi téma volt. Noha a lírában Kiss
József e téren kezdeményezőnek mondható, igaz, Reviczky Cyu
Iának is vannak hasonló élményből kiinduló versei, kora nem
ezért becsülte igazán, hanem balladáiért, holott ezek nem érik el
Arany [ánoséit. Kiss József balladáiban nem a tragédia az esemé
nyek mozgatója, hanem a részletező leírás. Vannak azonban olyan
balladái is, amelyekben a bűnt homályban hagyva, a büntetést
részletezve drámai hatást tud kelteni (Kerekes Katica). Ám, nem
ezek a példák jellemzik ilyen típusú verseit, hiszen a folyamatot
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sűrűn megszakítja érzékletes, de fölöslegesen túlszínezett képeivel
és magyarázataival, amelyek sokszor szándéka ellen hatnak.

"Ószikéi" Annál szebbek "őszikéi", amelyek valóban Arany János hatá-
sát mutatják, de egyénivé teszi őket a finom sejtetés, az elmon
dottakon túl felsejlő másik dimenzió. Jó példája eljárásának a
Hazafelé tömör, kifejező négy sora; a népdalok hangulatába bele
játszik az elmúlás sejtelme: "Suhannak már az estéli árnyak, /
Hazamegyek, odahaza várnak, / Dérharmatok is kezdenek esni,
/Nincs az utcán többé mit keresni."

A vesztett világháború átélt hazafias verseinek lett szülője. Az
öreg költő fájdalmas pátosszal idézte a reménytelenséget a Ma
gyarok földén: "Magyarok földén szomorubb hangon / még nem
sírt az alkony. / / Magyarok földén (alig több egy arasz) / Még
sohse zörgött oly búsan a haraszt. / / Magyarok földén holnap
ról mára / Nem nőtt fel még annyi apátlan árva. / Magyarok
földén a hulló levél/Az elmulásról annyit nem beszélt."

Nemzedékek hullottak ki mellőle. Egy időben költőfejedelem

ként tisztelték. Most, hálátlan utókorának köszönhetően ő is ki
hullik az irodalmi kánonból. (Összegyűjtött verseinek kiadója, az
Argumentum ezért teljesített missziót.)

LACKFIJANOS ZUgáru
A templomban valami dobozokat
szedtek elő a rejtélyes nénikék,
s bőven belocsolták szenteltvízzel
jutott ormótlan nájlonszatyrukra is
Visszafelé jövet láttam, az aluljáróban
majdnem világmárka villanyborotvát
árulnak szatyorból, behúztam a nyakam,
hisz hátizsákomban versek lapulnak,
papirba csomagolt zugáru, melyet ugyanígy
hintek be némi szenteltvízzel babonásan,
baj nem lehet beló1e, ezt még az ateista
se látja, kábszerkereső kutya se szimatolja
ki, és bár olyan sohasem lesz, mint az
igazi nagy cégek gyártotta csodák,
hátha tényleg jobban veszik,
ki tudja, tán még jobban is mükodik:
ettó1 a feketepiaci bóvli
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