
JUHÁSZ FERENCNÉ 

AZ IRODALOMSZEMLÉLET VÁLTOZÁSÁRÓL A SZÁZADFORDULÓN 
(A Hét 1890-1905) 

• 

Mikor beszélhetünk az irodalmi ízlés forradalmáról, a művészetszemlélet alapvető válto
zásáról? Tárgyunkra szűkítve a kérdést: beszélhetünk-e A Hét irodalomszemléletéről mint 
ízlésforradalomról, új művészetszemléletről vagy sem? 

Ilyen összefüggésben A Hétnek különös szerepe van a magyar irodalom történetében. 
Ha az irodalmi haladás és a kritikai, elméleti gondolkodás; irodalom és kritika, művészet és 
esztétika szerves kapcsolatában azt vizsgáljuk, hogy melyik a változás kiindulópontja, akkor 
általánosítható az, hogy: az irodalom a művészet. A folyamat kiindulópontja a mű; vers, 
dráma, eposz, kép, szobor; a szép létrejötte. Ezt fedezi fel, érzékeli, érti és érteti meg a kritikai 
gondolkodás, ebből vonatkoztatja el a szépség szabályait, törvényeit, értékrendszerét az eszté
tika. Ez lesz a művészi szép mértéke mindaddig, amíg olyan új mű, új szép nem formálódik az 
időben, amely cáfolja a művészi szépség uralkodó régi fogalmainak részét vagy egészét. A kö
vetkező periódus esztétikája már az új művek alapján teremt törvényt é. i. t. A XIX. század
ban nálunk Petőfi és Arany költészete ez a nagy felvirágzás, ennek kodifikálása Gyulai Pál 
esztétikája, amely a század végéig uralkodó, hivatalos mérce volt, de a mércéhez való igazodás 
a nagy példák követése a művészetben akkora már utánzást, vulgarizálást, meddő sematizmust 
eredményezett csupán. Petőfi és Arany költészetével egyenértékű felvirágzás a Nyugat korsza
kával következett be, amikor „csapatban jöttek a költők, mint a madarak", élükön Adyval, 
s új irodalmat teremtettek, olyan új szép alkotói lettek, amely már csak új érzékkel fogható fel, 
s új esztétikai törvényeket diktál. S mégis azt kell mondanunk, hogy az 1890-ben induló A Hét 
szemlélete minden alapkérdésben oly mértékig eltér a Gyulai Pál, majd Beöthy Zsolt nevével 
jelzett iskola művészetszemléletétől, hogy itt kell megjelölnünk azt a — nem előzmények nélkül 
való — kihívást, amely egy lapban koncentrálódva új, gyökeresen más művészi gyakorlatot és 
esztétikát kezdeményez irodalmunk történetében. Részben külső példák hatására, részben a 
belső változások eredményeképpen, a kihívás a kezdetekben nem az előzőkkel — Petőfivel és 
Arannyal — egyenértékű művekben, hanem egy új művészetszemléletben jelentkezik erőtelje
sebben, ez támad az uralkodó normákra, a közízlésre, s ez készíti elő a szemeket a látásra, füle
ket a hallásra, az új iránt fogékony szellemeket a befogadásra. 

Mint minden folyóirat, úgy A Hét is összetett jelenség. Eltérések, különbségek vannak 
szerzők, kritikusok között de az alapkérdésekben egyezéseket találunk. Л Hét tendenciáját 
észrevehetően Ignotus alakítja és fejezi ki leginkább. Tevékenysége az egész lapot áthatja, 
erőteljes egyénisége meghatározza A Hét művészetszemléletének körvonalait és irányát. 

Politika és költészet 

A magyar irodalom erőteljes — ha nem a legerősebb — hagyománya a politikai költé
szet. Arany László, amikor 1873-ban maga elé tűzte a célt: vázlatosan föltüntetni, milyen pon
tokon érintkezett hazai költészetünk a nemzet politikai történelmével, beszél a feladat nagysá
gáról. „De e föladattal — írja Arany — egyszerre előttem áll a magyar költészetnek csaknem 
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egész törtéete, mert ebben a hazafiság eszméje s a nemzet érzelmeinek kifejezése többnyire 
uralkodó volt."1 

Petőfi költészetében a politikum kifejezése elérte az ideális teljességet, s ugyanakkor a 
napi realitást jelenti: forradalmár, hazafi és európai demokrata egyindulatú értelmi-érzelmi 
intenzitással. Politikai költészete indítékaiban aktuális és konkrét, ugyanakkor történelmi 
távlatú és eszmei telítettségű. A nép nevében szól s ugyanakkor — joggal — az európai haladás 
élén látja magát. Egy történelmi pillanatra az egységes nemzet ideája is konkrét valóság lesz, s a 
nemzeti — jóllehet tragikus pátosszal — felemelkedik az általános emberihez. A költő, aki ezt 
éli és kifejezi, minden ellentmondás nélkül azonos: a néppel, a nemzettel, a világgal. 

A Hét szükségszerűen kerül szembe ezzel a hagyománnyal. Nincs egységes nemzet, 
nincsenek nemzeti célok, melyek az irodalmat lelkesítenék — írja a Társadalmi levelek szerzője 
1890-ben. „Van mágnásvonal, gentry vonal, polgár vonal és pénzes zsidó vonal, sőt bizonyosan 
sok egyéb vonal is . . . " de még a nemzeti intelligencia sem egységes — jellemez tovább a cikk. 
„Táblabírói has és bankári lőcslábak, egyik kezében régi, foszló nemes kutyabőr, másik kezében 
a legújabb tőzsdepapír" — ime, a kor politikai életének megszemélyesítése, ahogyan azt a 
kortárs látta.2 

Csoport- és egyéni érdekek küzdőtere a századvég politikai élete, ettől fordul el A Hét 
nemzedéke. Arany László idézett cikkében ezt írta: „A pragmatica sanctio, az 1790-diki meg
állapodások, az 1867-ik évi kiegyezés nem a szívből fakadt s nem ragadhatja lelkesedésre az 
érzelmek emberét. A költőnek, ha ellenök izgatni jobb belátás tiltja, hallgatnia kell, mert 
dicsőitésökre egy húr sem pendül meg szívében."3 A Hétben megtaláljuk ezt a nézetet ugyan
ilyen formában is: „Versben bajos lelkesülni a kiegyezésért, amire alkalmasabb téma Bécsnek 
szidása és a független Magyarország dicsőítése" — írja Kóbor Tamás 1896-ban,4 de megjelenik 
egy antinómia: az eredendően egységes jelenség kettéválik. Petőfinél csaknem minden nagy 
politikai vers indítéka, „ürügye" aktuális és konkrét, innen emelkedik föl az eszményhez, a tör
ténelemhez, a kor eszméinek kifejezéséhez. A Hét elutasítja a politika szférájában mindazt, 
ami aktuális és konkrét, ettől különválasztja és vállalja „az emberiség örök eszméit" mint 
politikumot. „Tudatosan vagy tudattalanul minden nagy elme a politikát szolgálja, mert min
den eszme a politikában fut össze — írja Ignotus 1896-ban, a politikai költészetről folyó nagy 
csatározások idején —, de milyen más ez az aktualitás csiptetővasával kiszedett parázs ahhoz 
az önkéntelen kitörő lávához képest, amivel a friss erő a világ dolgaira rápatakzík." Majd to
vább a költészetről: „Örüljetek a lángnak, amely bennetek lobog, szítsátok vele az emberiség 
eszméinek tűzoszlopait s ne pazaroljátok a napi jelentőségű dolgok kis takaréktűzhelyein."5 

Ez a politikai és lírai szemlélet az általánosság síkján mozog, a konkrétumban nem tud olyan 
elemeket felfedezni, amelyeket történelmi, eszmei távlatba helyezhet, így hát inkább lemond 
róla, s reményeit — ha vannak — az általános eszmei síkjára teszi át. A politikumnak ez a 
szükségszerű hasadása, amely a lírai szemléletben a konkrét és az általános kettéválását ered
ményezi, majd Ady költészetében válik ismét hiteles és új egységgé, ez — Ady politikai költé
szetének nagysága. A századvégi hasadás szükségszerű voltát Ady politikai költészetének 
diszharmonikus, vívódó jellege mintegy utólag igazolja. 

A nép-nemzeti iskola értelmezésében vett politikai költészetről — mint esztétikai nor
máról — való lemondást fogalmazza meg a legelső számban Alexander Bernát, aki programnak 
tekinthető cikkében ezt mondja: a magyar irodalom soha nem volt „normális helyzetben", 
mint a régebbi nagy irodalmak. A „nemzetül megélhetés" olyan gondjait hordozta, amelyek 
eltérítették valódi feladataitól, nem tudott csak irodalom lenni. A század elején a nemzeti 

1 ARANY LÁSZLÓ: A magyar politikai költészetről. Arany László tan. Bp. 1901.238—304. 
2Menenius Agrippa (?): Társadalmi levelek. A Hét 1890. 7. sz. 
3 ARAKY LÁSZLÓ: i. ui. 
4 KÓBOR TAMÁS: A költő joga. A Hét 1896. 20. sz. 
5 TAR LŐRINCZ: Okleveles politikusok 1896. 22. sz. 
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érzés fejlesztése, az irodalmi nyëivrme^gîëfërrïtésë volt a feladata. ;, így — írja Alexander — : Áz 
irodalom olyan terheket rótt magára, amelyeket csak formai tökéletessége, aesthetikai becse 
árán viselhetett el." „A mi íróink csak* féíkézzel szolgáltákiaz; aesthetikai, a másikkal a nemzeti 
szellem hangos és lelkesítő védelmére' kéltek."* Arany László 1873-ban a politikai köítéí,zet: 

távlatait még kérdésnek látja, deügy véíh Г,;"Л . ha^аШгО ellenzéki tlísatíélyett föléledvén a' 
társadalmi osztályok, elvek, pártök; igények, érdekek egymás közötti élesebb versengése; új 
eszmékét visz a küzdelem térére: akkor á politikai lyra is hivatott lenne új húrókon zendülni 
még."7 Alexander Bernát imént idézett cikkében (1890) így ír: ,',Ègy átmeneti korszak kelet-' 
kezett, melyben az irodalom új kapcsolatot keresett a közönséggel/ azt a tisztán irodalmi kap
csolatot, mely az irodalom normális helyzetének felél még, midőn áz irodalom csak irodalom, 
nem állam és nem nemzetiségalkotó nagy erő . . ."8 Az irodalom ,,normális helyzete" kívánja' 
azt, hogy csak irodalom legyen, á politika az élét olyan' terrénuma, ameíy lényegétől idegén 
terhet ró a művészetre, s ezzel elvonja tulajdonképpeni feladatától a forma tökéletesítésétől — 
ebben foglalható össze A Hét álláspontja politika és költészet viszonyát" illetően. „Finomult 
formák kultusza" — határozzameg a lap célját Ambrus Zoltán.8 • - : : , : - . •••• 

1896-ban, az ünnepi évben megerősödtek A Hét, az új irodalom elleni támadások. Tá-' 
madták a lapok az Alkotmánytól а Hazánkig, A Keresztény Magyarországtól az Irodalmi Szem
léig. Jókai a Petőfi Társaság elnöki megnyitójában marasztalta el az új törekvést: realista, er
kölcstelen, detronizálja a fantáziát, utánoz, hazáfiatlan. Nincs szárnyaló pátosz, égő hazaszere-' 
tet aművekben, a vers nem vezére ä korszellemnek, a költőnek nincs többé nemzeti célja, s le
mondott a nemzetalkotás álmairól. Erre a támadásra válaszol Kóbor Tamás A Hét nevében. 
Cikkében külön választja a politikát és a költészetet: „A nemzetalkotás álmait a függetlenségi' 
párt szövi és Ugrón Gábor fogalmazza a Talpra Magyart. A költészetnek kár, de nem az életnek. 
Az az akkord, ami hiányzik költészetünk regiszteréből, erőssége államiságunknak." Kóbor 
megismétli az Alexander Bernáttól megfogalmazott programot: „S újból fel kell vetnem a régi 
kérdést: azért, mert a mostoha viszonyok mellett a latin kavicsok és a német pást alatt az 
irodalom magára vette a nemzeti célok misszióját, örökre le kell mondani az irodalmi célokról?" 
A polgárnak — érvel Kóbor —, aki háborúban fegyvert ragad, senki sem tesz szemrehányást, 
s nem mondja nemzetietlennek, ha békés időben mestersége után lát. Miért nincs az írónak 
joga arra, hogy ugyanezt tegye? Az adott viszonyok között, az irodalom nemzeti feladatát 
A Hét, az irodalom európai színvonalra való emelésében látja. A világ érdeklődik a magyar 
művészet iránt, — írja Kóbor: „ . . . azt hittük, ott vagyunk, ahol a magyar nemzet géniusza 
örömmel lát bennünket, egy sorban Európa kultúrájának munkásaival !"10 

Európai példák nyomán, európai színvonalú irodalmat teremteni, ezzel szolgálni a 
nemzeti géniuszt, ez A Hét programja, amely az 1890-es évek végére már világosan kialakul. 
Szemben a Gyulai-Beöthy iskola politikus—költő eszményével (amelynek továbbélése a korban, 
már csak verbális-hazafiságot jelent) A Hét szemlélete tudatosan öntudatlanul visszanyúlás a 
XVIII. századhoz, Kazinczyhoz, a finomult formák kimunkálásának igényéhez. A más nemze
tektől való tanulás, a nemzetnek ilyen úton való öntudatosításának és felemelésének program
jához. Ugyanezt képviseli korábban Péterfy Jenő, aki a tudomány fejlődésének lehetőségeit 
védi a „nemzeti géniusz nevében felállított véd-vám rendszer" ellenében, amit szeretnének fel
állítani: „ . . . hogy kívülről be ne hatoljon semmi, a nemzeti géniusz szűzen fejlődhessék a tu
dományokban, mint hajdanában a dohány Verpeléten." A tudományos élet elmaradottsága 
ellen nem az az orvosság, ha más nemzetek kultúrája előtt szemet hunyunk — írja: „Mert 
nekünk kölcsön kell vennünk az egyes tudományok problémáit s módszerét, onnan, hol e 

e ALEXANDER BERNÁT: Irodalmi bajok. A Hét 1890. 1. sz. 
'ARANY LÁSZLÓ: i.üi. 
8 ALEXANDER BERNÁT: i. ui. 
9 AMBRUS ZOLTÁN: 

10 KÓBOR TAMÁS: A költő joga. A Hét 1896. 20. sz. 

568 



problémákat már fölvetették; s a módszert alkalmazták. . ." kisebb nemzetek irodalmán, 
tudományos törekvésein, mindenütt; átvonulnak az európai áramlatok, s azért géniuszuk' 
mégsem öltözik kozmopolita foszlányokba (1889).) 

A népiesség 

; Az előző problémákhoz szorosan kapcsolódik â népiesség értelmezése körül folyó évti
zedes polémia, amely A Hét szemlététének legellentmondásosabb rétegét tárja fel. A vita, 
mely a modernek és a népiesek között zajlott,-olyannyira átszövődött irodalmon kívüli szem
pontokkal és indulatokkal hogy alig fejlesztette továbbá kérdésben ä kritikai elméleti gondol
kodást, sőt lényegét illetően visszaesést jelent. Az elméleti tévedések olyan hamis ellentéteket 
hoztak létre és mélyítettek el, amelyek a haladó; gondolat ható elejét a maguk idejében csök
kentették, később pedig — mivel ezek az ellentétek lényeges korrekció nélkül sokáig megmarad- • 
täk -^ az elméleti gondolkodás fejlődését nagy mértékben zavarták,- sőt újabb elméleti tévedé
sek kiindulópontjai lettek, 

• A nép fogalmát, s a fogalom értelmezését a század utolsó évtizedében a konzervatív 
irodalomszemlélet képviselői dolgozták ki. A jobbágyság felszabadításává! a földkérdés meg
oldottnak látszott, a társadalom szerkezete a kiegyezés után adottnak, a politikai irodalmi 
gondolkodás középpontjába a nemzeti kérdés került. Valóban kérdés formájában: mi a nemzet? 
Mi a nemzetül megmaradás lehetősége és feladata az iparilag fejlettebb Ausztria és a nagy
számú, más nyelvű, más kultúrájú, esetenként más politikai orientációjú — német, szláv, ro
mán, zsidó — nemzetiség: e kettős függés kereszteződési pontjában? A konzervatív irodalom
szemlélet válasza erre a kérdésre: a nép (népiesség) és a hagyomány fogalmának előtérbe állítá
sa volt. A népiesség és a hagyomány tartalmi leszűkítése és tartalmi változása tűnik fel az előző 
korszak e kérdésről vallott gondolataihoz képest. Erdélyi János a népköltészetről írva egyforma 
nyomatékkal hangsúlyozza a különleges nemzeti „esztétikai eszméket" azokkal, amelyek álta
lános emberiek, s „a népet az emberiséggel kötik össze."12 A századvég konzervatív szemléle
tében a hangsúly a minden népművészetben közös, általános emberiről a speciálisan magyarra 
a nemzetire kerül át. A hagyomány fogalmában ugyanígy az egyedire, az elválasztóra, a külön
állóra, a másra esik a hangsúly (— 1. Beöthy: a magányos volgai lovas —), s az elmélet követ
kező lépése az egyediből a magasabb rendühöz, a faji szupremáciához, a naiv nacionalizmus
hoz vezet. 

Megváltozik a fogalmak tartalma más vonatkozásban is. A hagyomány értelmezése a 
feudális történelemszemléletnek megfelelően alakul át, a nép fogalma pedig leszűkül a paraszt
ságra. Pontosabban egy ideára, amely a parasztság valóságos léthelyzetét figyelmen kívül 
hagyva, egy egységes nemzetképet konstruál a föld népe (úr és paraszt) köré. Belerajzolja ebbe a 
képbe az azonos lelkialkat, azonos magatartásformák, célok és törekvések mintáit. Ez azonban 
az uralkodó osztály önérdeke és önképe csupán, de ez a látszat egység, büszke idill a nemzeti, 
a magyar normája lesz. Esztétikai norma: az egyszerű, a népies. Torz tükörképe ez az 
elméleti konstrukció a valóságnak. A szükségből erény: a parasztság elmaradottságából, 
életmódjából következő konzervativizmusa ideál, az uralkodó szemléletben kialakult 
parasztkép így lesz idill, a valóságos problémák a mélyben maradnak, a külsőség ural
kodik el. A századvégen már nemcsak fenyegeti a népies irányzatot, de uralkodik rajta a 
„kelmeiség", amelynek veszélyére Erdélyi János 1855-ben figyelmeztet: „Hogy tehát a nép
költészetnek némileg divatba jött űzése megrovásokat vont magára, nem esett ok nélkül; mert 
felületes kézműi gyakorlattá kezde fajulni, s az újabb költői nemzedék ahelyett, hogy mint 
magyar ember mondani szokta, a közepe körül forgolódnék, a héját, a borítékot érinti, a köny-
nyebb végit fogja, a gyönge oldalt műveli." (Népköltészet és kelmeiség.)13 

" P É T E R F Y JENŐ: A nemzeti géniusz. P. J. Válogatott müvei. Bp. —1962. 562. 
" E R D É L Y I JÁNOS: Népköltészetről. E. J. Vál. észt. tan, Bp. 1963. 76. 
13 ERDÉLYI JÁNOS: Népköltészet és kelmeiség. I. ui. 92. 
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(Katona Lajos nyelvészeti és Összehasonlító néprajz-tudományi munkássága a korszak 
legjelentősebb elméleti kezdeményezése, ez azonban sok tényező miatt korában — Péterfy 
Jenőhöz hasonlóan — elszigetelt maradt.) Két alapvetően fontos fogalom, a nép (nemzet) és a 
hagyomány ilymódon a konzervatív irodalomszemlélet fegyvertárában a fennáló rend őrzé
sének szellemi eszköze lett. 

A hivatalos, konzervatív irodalomszemlélettel, a népies irányzattal veszi fel a harcot 
A Hét, a modernek nevében. A fontosabb tételeket Ignotus fogalmazza meg. Cikkei mindig 
alkalomszerűek, támadás ellen védi a moderneket, vagy ő bírálja a népieseket, a viták közben 
formálódnak nézetei. Hangja, stílusa ennek megfelelően szenvedélyes, olykor gúnyos vagy 
ironikus, mindig indulatos. A Hétben megjelent cikkek nem egy véglegesen kialakult esztétikai 
rendszert mutatnak, hanem egy korszerű világszemléleten alapuló ízlésformát, és az irodalom 
orientálásának igényét. 

A nemzeti irányt költőink a „lelketlen kozmopolitizmus" és a „korlátolt népiesség" 
ellenében, a két véglet között találták meg, irja Ignotus. A népköltészet becses, folytatja to
vább, mert a műköltészet is abból meríti erejét. „De világlátott és iskolajárt embertől azt köve
telni, hogy ne zengjen másról, mint szűrről és tulipántos ládáról, hogy ne legyen más mint naiv, 
népies és közvetlen, és versei alakjában és anyagában ne lépjen túl a népnek szükségképp korlá
tolt érzései körén és láthatárán: csak olyan képtelenség, mint azt követelni, hogy világéletében 
tepertős pogácsánál egyebet ne egyék." A cikk végső konklúziója az, hogy amint a 67-es tör
vény engedmény a régi jogokból, mégis a nemzeti erő forrása, úgy az exkluzív népiességből is 
engedni kell.14 

A főváros világváros lett: gázzal, gőzzel, de a budai hegyek ózonjával teljes levegője van, 
része az országnak, része kell legyen az irodalom tematikájának is. Ezt Ignotus 1892-ben írta, 
de a város vagy vidék polémia az egész évtizeden végighúzódik. A Hét védi a fővárost a nemzeti-
etlenség, az erkölcstelenség (Bartha Miklós: Pest Sodorna), az országtól való elidegenedés vádjai 
ellen. 1895-ben Beöthy Zsolt „A magyar irodalom maradandó alkotásaidról tartott előadást 
a Mária-Dorothea testület felolvasó ülésén. Ő is állást foglalt a nemzeti irodalom szűkkeblűén 
népies értelmezése ellen, erre válaszol Ignotus: „A végső eredményét a költés nemzeti jellege 
szükségét, józanésszel nincs, aki tagadni merné vagy akarná. De soha be nem fogjuk látni és 
Beöthy Zsolt sem állítja, hogy a nemzeti költészet nem lehet más, mint pusztán és kizáróan az a 
szűkkeblűén népies irány, mely többek között a maga tulajdon hazája fővárosát akarja a 
geográfiából kitörülni, s ezzel egyben ezer esztendős küzdelmeinek minden művelődési ered
ményét, — nem tekintve, hogy a maga nem mindig korlátoltságból és nem mindig tisztelni-
való elfogultságból származó türelmetlenségével mindenre inkább alkalmas, minthogy a tö
rekvéseiben valami nagyon föllelkesítse a magyar fajtába becsületes szándékkal beolvadni 
akaró többi fajokat."15 

A vitába 1904-ben Mikszáth is beleszól. „Nem én szítom — írja — a sovén magyaroknak 
azt a vélt akcióját, amely a modernek és szecessziósok ellen folyik." Lehet, hogy van ilyen — 
írja tovább, mert Berzeviczy békéltet. (Berzeviczy Albert a Kisfaludy Társaság megnyitóján 
ezt mondta: „A népiesnek fogalma sem irodalmi, sem művészi téren nem födheti a nemzetinek 
fogalmát egészen, sőt annak egyoldalú és kizárólagos művelése szükségképp az irodalmi eszme
kör és formakincs összeszűkítésére visz".) „A jó munkán rajta kell legyen az illető föld illatának, 
amelyen terem" — írja A Haben Mikszáth. A falu az, amely az élet poézisét őrzi, s ha ez nacio
nalizmus, ő híve ennek, jöjjön ez a nacionalizmus. „Csak ne úgy jöjjön, aki rombol, hanem úgy 
jöjjön, aki épít." Ignotus válaszol: „Én is vidéken nőttem fel, de Budapesttel összenőttem". 
Sovén és nacionalista csupán az, aki: „Faji törekvés, a faji zamat és karakter ürügyén tesz 
kizáró, lefokozó és lebunkózó különbséget ugyanazon föld, másfelől a hazai és idegen föld kü-

14 IGNOTUS: Kozma Andor. A Hét 1892. 49. sz. 
" IGNOTUS: Maradandó alkotások. A Hét 1895. 2. sz. 
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lönböző áramlatú rétegei és törekvései, termékei, lakói erkölcsbeli érzései és világról való 
nézetei között."16 

A falu vagy város vitája már kezdettől fogva összekapcsolódik a másik kérdéssel: az 
elzárkózás vagy külföldi példák követésének alternatívájával. Ignotus, Szabolcska Mihály 
verskötetéről írva, mondja el álláspontját. Nem vitatja a népies irány jogosultságát, de a vilá
gon más is van mint nép: „A világon van kultúra, van civilizáció, amely elől egy nemzetnek 
sem szabad elzárkóznia, ha meg akar állni a többi nemzet között."17 Ignotus úgy látja, hogy 
a nép szűk szemhatára béklyó az európai magyaron, és röghöz tapadó gondolkodásának nyelvén 
nem lehet kifejezni egy messzelátó, absztraháló, kultúrember gondolkodását. Irodalmunk 
elmaradott. Szabolcska Mihály költészete óriási visszaesés Csokonaihoz, Bessenyeihez, Vörös-
marthyhoz, Balassihoz képest. Mi mindent láttak azokba világból — írja Ignotus —, Arany 
nagy poéta — így tovább —, de nem azért, mert Szalontára vágyott vissza, hanem annak 
ellenére. Petőfi és Arany idegen hatalom és idegen nyelv ellen hivatkoztak a magyarra, a népre. 
Ne tegyük célnak azt, ami nekik eszköz volt. 

Vörösmarty Mihály születésének évfordulóján így ír: „A Csokonaiak és az Arany Jánosok 
másban utolérhetetlenek: a faji egyéniség önerejű megtestesítésében. A dunántúli költők 
egyetemesebbek, a faji bélyeg nem oly erős rajtuk, de azért az ő költészetük a tulajdonképpen 
való nemzeti, mert a nemzet nem faji elzárkózást jelent, hanem ellenkezőleg, a fajoknak egy
mással való összekapcsolódását."18 

A haladó európai irodalom felé való orientálódás nyomán előtérbe kerül a nyelv, a forma, 
az intellektualizálódás vagy ösztönösség kérdésének szövevénye. A Budapesti Hírlap tárca
írója kigúnyolja a pongyola beszédet, a korcs szavakat a -lizést: cucli, rékli, strimpfli, trotli, 
az egész élet sifli. A -Iizés nem is olyan gyakori, válaszol A Hét, annál inkább a „duhajkodó 
beszédmód", a „sujtásos" kifejezések, „sallangos szólások". Ennek a tulipántos beszédmódnak 
semmi köze a magyarossághoz.19 A Hét az új mondanivalókat kifejezni képes nyelv fejlesztést 
hirdeti meg. Ignotus — Alexander Bernáttal polemizálva: „Alfa bizonyára ismeri az átmeneti 
korszakok természetét s megbecsüli még a fél sikerét is az olyan törekvésnek, mely egy neolo-
gia által megrontott s orthologia által béklyóba vett nyelvből irodalmi nyelvet akar kiformálni: 
irodalmi nyelvet, amelyen mást is ki lehet fejezni, mint a gubás paraszt világnézetében foglalt 
fogalmakat s ezek egyszerű kapcsolatait."20 

A népiesek primitívek, rosszul verselnek, okulni, tanulni nem akarnak — felel Ignotus 
Benedek Eleknek, aki Jakab Ödönről azt jósolta, hogy versét, az Árgirus királyfit, mint a 
népdalt, énekelni fogják, Ignotust pedig megrótta, mert nem ismeri a népet. A népies tábor, 
írja Ignotus: „A Haza, a Nemzet, a Nép nevében anathémát bömböl azokra, akik ezt a hazát 
többnek nézik egy cigányputrinál, a nemzetet egy idylli életet élő nomád csapatnál, s a népet 
egy fejlődni nem képes nomád masszánál."21 

„A népies irányt nem azok juttatták diadalra, akik megmaradtak a nép kebelében, 
hanem azok, akik benne születve, a géniusz és a tudás szárnyain fölibe emelkedtek" — írja A 
kézmivesség dicsérete című cikkében.22 S válaszul a nemzetietlenség meg-megújuló vádjára így 
ír Malonyai Dezsőről, (aki novelláit Párizsban írta,): „ . . .erdélyi ember létére az európai iro
dalom és élet tanulmányozásával nernzetietlenkedik."23 S még egy jellegzetes argumentuma az 

16 Ignotus és Mikszáth vitája: 1904. 6—7—8. sz. 
17 IGNOTUS: Szabolcska Mihály (Hangulatok) A Hét 1894. 8. sz. 
18 IGNOTUS: Vörösmarty Mihály. A Hét 1900. 48. sz. 
19 G. Egy francia hölgy története. A Hét 1891. 5. sz. 
201-s: Magyar, magyar magyar háromszor is magyar. A Hét 1894. 41. sz. 
211-s: Árgirus királyfi (Jakab Ödön). A Hét 1894. 51. sz. 
22 T. L. A kézmivesség dicsérete. A Hét 1894. 7. sz. 
2 3I-s: Malonvai Dezső (Vergődés). A Hét 1895. 1. sz. 
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elzárkózás, a más népektől tanulni nem akarás ellen: „A mathezis alapja az egyszeregy, de 
aki egyre azt és pusztán csak azt hajtogatja, sohasem jut el az integrál, differenciál számításig. "** 

Ignotusnál a nép tágabbfogalom.mint a paraszti. Lampérth Géza verseiről írva Beöthy-
vel vitatkozik, aki a költőiséget csak falun keresi: „ . . .egy ezeresztendős nemzetnek vágja 
oda (ti. Beöthy), hogy keresse a nemzetiséget az ökörcsordában, építse művészetét a trágya
dombra és az egyéniségét bástyázza körül tudatlansággal s együgyűséggel, vagy ahogy б 
mondja, kedvességgel, fiatalossággal és falusiassággal".25 Gárdonyi szíművéről, az Annuskáról 
írt bírálatában a magyar népiesség és a „protestantizmus" történelmi összefonódását jellemzi: 
Gárdonyi darabjának főérdeme, hogy katolikus. „A XIX. század második felében a magyar 
irodalmon valóságos egyenruha lett a protestantizmus". Ennek két okát látja: az idegen 
elnyomás alatt a katolikus egyetemességgel szemben itt nyilvánulhatott meg inkább a nemzeti 
érzés, a másik pedig: a népiesség „ . . .mely az elnyugatiasodott költészet és elgerinctelenedett 
nyelv ellen a parasztiságot tette egyedül üdvözítővé, annyira protestáns költőkben testesült 
meg" (Petőfi, Arany, Tompa, Jókai). „Magyarországon a népiesség egybeesett a kálvinistaság
gal" . . . „hogy a legkatolikusabb embernek is olyan önkéntes irodalmi kötelességévé lett a 
kálvinistáskodás, mint a berlini zsidó íróknak az, hogy a darabjaikban a legkisebb ember is 
pomeránia junker legyen s a gárdában szolgáljon".26 

Ignotus fogalomhasználatában a népi inkább a nemzetinek felel meg, s ennél szűkebb 
fogalom a paraszti. A parasztságot elsősorban az elmaradottsággal jellemzi, de ugyanakkor 
hangsúlyozza szociális'problémáit, „osztályjellegét", rétegeződését, lázadását és szegénységét. 
„A kivándorló csángó, a békésmegyei lázadó is nép 1" — írja a Jakab Ödön — polémiában.27 Mél
tatja Révész Béla könyvét, mert: „Csodálatos, hogy ebben a mi országunkban, ahol úgy imád
ják a népet, s a parasztot egyenesen bálványképnek állítják a műveltek elé, az írók még mindig 
olyan szemmel nézik a világot, mintha valamennyien tőkepénzesek és földbirtokosok volná
nak. Ezen a földön, ahol minden van, csak pénz nincs, a parasztlázadások hazájában, ahol a 
kivándorlás jövedelmei közül a világ leggazdagabb hajóstársaságai kapnak hajba: az írók az 
idevaló életet írják le, mindezt alig veszik tudomásul, írásaiból mindennek semmi magyará
zatát nem kapni, s a mai élet e legérdekesebb és legmegrázóbb képeiről semmi, majdnem 
semmi tükörképet nem találni nálunk, Bródynak és Ambrus Zoltánnak néhány novelláját 
kivéve."28 

A hagyomány értelmezéséről való vitákban is Ignotus fogalmazza meg A Hét álláspont
ját. Beöthy Zsolt a Kisfaludy Társaságban beszélt a hagyományokról. Beöthy a XIX. század 
utolsó évtizedei alatt az irodalomban az idegen szellembe való beolvadás jeleit látta, a fejlődés 
most örvendetes irányba halad — mondta —. Az utóbbi években kezd a regény, a dráma s a 
líra is a múlt felé fordulni s onnan eszményeket, eszméket, példákat meríteni. Ignotus válaszol: 
(Beöthy szerint) „ . . .a magyar költő nem lehet, mint másutt, a társadalom bírája, eszméinek 
bábája, s fejlődésének részese, s a magyar irodalom azzal marad meg nemzetinek, ha nem reci-
piálja a jelent." (Irodalmi agrárizmus 1901.)29 Nem a múlthoz kell fordulni — írja 1904-ben —, 
hanem a jelenhez és idegen példákhoz, fejlettebb irodalmakhoz, mint ahogy „kiváló írónk 
idegzete mindig együtt rezeg az európai hullámokkal."30 Az időnként megújuló „irodalmi nacio
nalizmus" hagyomány fogalmával szemben „az emberiség áramlataival való együtthullám-
zás", „az európai népközösségbe való tartozás" gondolatát hangsúlyozza.31 

*4 IGNOTUS: Szabolcska Mihály. A Hét 1894. 8. sz. 
» IGNOTUS: A falu és a város. (Lampérth Géza: Első könyvem) A Hét 1897. 402. sz. 
2 eI-s: Annuska. A Hét 1903. 2. sz. 
27 S-s; Árgirus királyfi uo. 
ze-t-: Révész Béla. A Hét 1905. 1. sz. 
w J - s : Irodalmi agrárizmus A Hét 1901. 7. sz. 
30 IGNOTUS: Hazafiság és irodalom. A Hét 1904. 7. sz. 
31 IGNOTUS: Irodalom és politika. A Hét 1904. 6. sz. 
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(A népiesek és modernek vitájának a vita általános szintje alatti végleteit kívánja 
jellemezni ez a két kis adalék. 1901. február 11-i számában Az Esti Újság támadja a moderne
ket. Nemzetietlenek írja a cikk, mégis: „Ha kell, tartunk magunknak, úgy mint cigánybandát, 
szecessziós írókat, művészeket. Addig, ameddig!" A Hét 1895-ben Titkári Szilárd címen kar
colatot közöl, amelynek hőse a címben jelzett T. Sz. „a Frimm féle bárgyuda áponcza", aki 
elhatározza, hogy költő lesz. Mégpedig így: „Dalnok leszek, népies dalnok, mert az a legcélirá-
nyosabb és az sem értelmi szakma".) 

Ignotus szemlélete a népiesség vitában alapvetően fontos haladó tendenciákat és alap
vető elméleti tévedéseket tartalmaz. Talán legfontosabb felismerése az, hogy a népiesség a 
parasztságra való hivatkozással együtt, a meglevő gazdasági állapotok rögzítése érdekében az 
„agráriusok" politikai jelszava lett. A parasztság, s az egész társadalom helyzetének felmérése 
helyett egy idealizált nemzetkép kialakításának eszköze. Ezzel együtt, mivel a népiesség fogalma 
leszűkült a feudálisán értelmezett, speciálisan magyarra, elvesztette nyitottságát, azt az álta
lános emberi tartalmát — amelyet Erdélyi János hangsúlyozott — és később Bartók Béla 
ismer fel ismét, a népművészetek tanulságai alapján. Tehát azt az azonosságot és kölcsönössé
get, amely a népművészeteket jellemzi, s amelyen belül éppen a kölcsönösség által színeződve és 
gazdagodva a speciális nemzeti megnyilvánul. A nemzeti nem az elzárkózástól, hanem a köl
csönhatásoktól gazdagodik. Ignotus az irodalomban méltán tiltakozott a pusztán formákat 
utánzó népies irányzat ellen, s tűzte ki az elzárkózó eredetiség jelszavával szemben az európai 
magyar ideálját, a korszerű művészi eszközök, témák, formák, életérzések, az új életet kife
jezni képes nyelv kimunkálásának igényét. Ez munkásságának pozitív oldala. A kor követel
ménye a polgárosodás volt: az európai színvonalú gazdasági, politikai, társadalmi élet kialakí
tása. Ennek megfelelően volt korszerű és modern A Hét programja, amely az európai színvo
nalú és jellegű irodalom, művészet, gondolkodás kialakítását tűzte ki céljául. Ahogyan polgáro
sodás gyakorlati teendői, úgy a korszerűség művészi és elméleti kérdései is a klasszikus példák
tól eltérő bonyolult viszonyok között formálódtak. A gépek fokozatos majd ugrásszerű tér
hódítása a XIX. század végére az egész élet szerkezetét megváltoztatta. A technikai civilizá
ció és a természettudományok eredményei a századvégre az egész addigi világképet alapjaiban 
rendítették meg. Megváltozott az embernek önmagáról, a társadalomról, a természetről való 
tudása. Megváltoztak a gondolkodás fogalmai, új tartalmat kaptak a régiek és új fogalmak 
jelentek meg. A faj, fajta fogalma a darwini rendszerből átkerült a társadalmi fogalmak körébe. 
(A romantika már használta, de csak általánosító értelemmel: „emberfaj", „emberiség"). 
A századvég gondolkodásában a faj fogalma magába olvasztja a nemzet jelentését. S furcsa 
módon használata akkor még éppenséggel arra látszik alkalmasnak, hogy a nemzet fogalomban 
előbb elemzett, leszűkítő, elválasztó, elidegenítő, más népeket kirekesztő tartalmat kiszorítsa 
azáltal, hogy általánosító jelentése még érintetlen, s így egyszerre jelenthette az általános 
emberit és a szűkebb nemzetit. Ilyen értelemben használja a fogalmat Ignotus, s ilyen értelem
ben tagadva-állítása a nemzetinek ez a fogalom Adynál is. (Ady címeit végignézve egyszer 
sem találjuk a nemzet vagy haza fogalmat csak fajról, fajtáról beszél: A fajok cirkuszában, a 
fajtám sorsa; A fajtám takarója stb.) Jelzi ez a változás a régi fogalmak devalválódását és az 
új fogalmak veszélyes labilitását is. A világszemlélet változását tükrözi a nép fogalmának 
átrendeződése is. A fogalom egységes tartalma megszűnik. Helyét a századvég európai gondol
kodásában antinómiák foglalják el. Az egyik ilyen ellentétpár a tömeg és az individuum, a 
másik az osztály, s az ebből kialakulandó szervezett, célszerű kollektívum és az ebben tudatosan 
egzisztáló személyiség. A Hét és Ignotus szemléletében az első érvényesül erőteljesebben, 
Nietzsche és H. Spencer hatására. Nietzsche eszmerendszeréből az egyéniségkultusz arisztok
ratizmusa hat, Spenceréből a fejlődés értelmezése, amely a haladás irányát a homogéntől a 
heterogén felé látszik igazolni, amelyben a heterogénség növekedése maga a haladás, s így 
ismét az individuum erősítése, igazolása felé mutat. Ebből az individuális szemléletből követke
zik a teoretikus Ignotus tévedése. A magyar — középkelet-európai —, társadalom századvégi 
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szerkezete nem azonos a fejlett, ipari társadalmakkal. A feudalizmus alapvető osztálya a 
parasztság úgyszólván még érintetlenül megmaradt, s az ország lakosságának számszerinti 
többsége volt. Életmódja, berendezkedése, léthelyzete különbözik a fejlett munkamegosztású 
társadalmaktól, ahonnan az eltömegesedés problémája kiindult. Ignotus nem ismeri fel a 
parasztságban a még létező „népet". A modern társadalom formálódó képe eltakarja előle a 
még elevenen létező múltat, amelynek csak konzervativizmusát (és anakronisztikus voltát) 
elmaradottságát veszi észre, s nem látja meg, hogy ez a konzervativizmus egyszersmind kon
zerváló, megőrző közeg: eleven hagyomány, történelmi emlékezet. És az egyéniség sem fejlőd
het emlékezet nélkül. Ignotus nem ismeri fel az élő hagyományt a századvég parasztságában, s 
ezzel élét veszti az a fegyver, amellyel bátran és jogosan harcolt az elavult, sujtásos, kacagá-
nyos, buzogányos, a saját halálát túlélő, úri hagyományok ellen. Ignotus érvelése azé a teore
tikusé, aki a parasztságban csak passzív, elmaradott tömeget lát, és a kultúrát leszűkíti az 
írott kultúrára. Tagadja a parasztkultúra létét, a népművészet alkotásait az úri osztálytól 
lesüllyedt kincsnek mondja,32 s mindent, ami „parasztiság" a haladás kerékkötőjének, a vidéket 
a rossz és elmaradottság ragadványfészkének tekinti. Ignotus európai (városi) orientációja a 
haladást jelenti, a konzervatív népiességgel szemben, de a másik oldalon ő sem jut el az adott 
helyzet és kérdés világos megfogalmazásáig. Messze előremutató éleslátással és társadalmi 
felelősséggel figyelmeztet cikkeiben a századvégi parasztság osztályproblémáira: az elnyomo-
rodásra, a primitív viszonyokra, a kivándorlásra, a lázadásokra, de nem figyel fel a különleges 
helyzetre: egy hagyományőrző, íratlan kultúra, és egy életmód jelenlétére, amely jóllehet kor
szerűtlen volt, de értékeket is őrzött az új törekvések számára, s éppen mert a haladó gondol
kodás nem vette számításba erejét és értékeit, létrejött, majd elmélyült egy teoretikus szakadék 
a két kultúra: a városi és (vidéki) népi kultúra között. 

Ignotus haladó gondolatainak hatóereje leszűkül, s elveszti teóriájának azt a sarkalatos 
pontját, amelyen állva a perzekutor esztétika elleni harca — ebből a nézőpontból — jóval 
egyértelműbb, kristályosabb lett volna. így nem tudja elkerülni az antinómiákat, melyeket a 
vita kényszerít rá, inkább továbbmélyíti: népiesség vagy európaiság, ösztönösség vagy intel
lektualitás, vidéki vagy városi, modernség vagy hagyomány nála is mint ellentétek jelennek 
meg, s ha tesz is rá kísérletet, a választó vagy-vagy kötőszót a kapcsolatos — és-re nem tudja 
átváltani. 

Művészei és erkölcs 

Az erkölcs fogalmának átértékelése, az esztétika és etika: a művészi szép és az erkölcsi 
jó viszonyának megbomlása a valóság- és művészetszemlélet változásának is mutatója a század
végen. 

A nemzeti klasszicizmus esztétikája a szép-jó-igaz hármasegységére épült. Ez a szemlélet 
eleve feltételezi egy önmagában való, tökéletes, örök erkölcsi világrend létezését, amelyhez a 
jelenségek mérhetőek. A jó és a jutalom, a rossz és a büntetés, az igazság győzelme s a hamisság 
kudarca ebben az eszmei konstrukcióban evidenciák, a küzdelem (a jóért — a rossz ellen) 
kategorikus imperativus. A világtörvény és a kimagasló egyéniség — a hős — morális konflik
tusában jelöli meg a tragédia lényegét Gyulai Pál és Beöthy Zsolt. A világszemlélet változását 
egy harmadik elem megjelenése mutatja már Péterfy Jenő tragikumelméletében, és ez: a 
társadalom. „Egyéni önkény és világtörvény: íme két szélsőség. Hát a társadalom, a közálla
potok, kivételes viszonyok? Ezek csak a vasfal szerepét játsszák, melyen a tragikai hős fejét 
beveri? Vagy írónk az »egyetemessel« azonosítaná? Erre elvont formulája nem ád feleletet. 
Pedig, véleményünk szerint, a tragikum megértésére ez a harmadik dolog legalábbis oly lénye
ges, mint az egyetemes törvényei. Ha ezt a harmadik elemet is bevisszük a tragikum meghatá-

32 Uo. 
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rözásába, a tragikai vétség kérdése sem lesz oly egyszerű. Ki fog tűnni ellentétes, dialektikus 
termesze. Amit tragikai vétségnek neveznek, meg fog oszlani egyén s társadalom között: 
annyira meg fog oszlani, hogy néha az egyénre nézve majdnem szétfoszlik" — írja Péterfy 
1885-ben Beöthy Zsolt tragikumelméletét elemezve.33 S ugyancsak ő az, aki a morál központi 
szerepét, eluralkodását bírálja a kor esztétikájában. Ezt irja Greguss Ágost Rendszeres széptaná
ról szóló kritikájában. „ így mindjárt kezdetben elhanyagolja a szépben az érzéki elemet, 
nem tekinti a képzelem szerepét a szép létesítésében, úgy hogy azután nála a szép tartalma 
szükségképp összeesik a morállal, formája pedig bizonyos külső szimmetriával. A szépnek elvész 
nála közvetlensége, érzéki fénye, önálló ereje: a jónak, igaznak puszta erőtlen reflexe lesz"34 

A konzervatív esztétika alapvető követelményét a művészettel szemben a Katholikus Szemle 
egyik cikkében így fogalmazza meg Pintér Kálmán: „A költészet hivatása az erkölcsi tanítás".35 

A Hét szemlélete oly mértékig eltér ettől a moráltól, hogy — jóllehet az erkölcsös irodalom 
vitája is végigkíséri a vizsgált tizenöt évet — elegendőnek teszik néhány idézettel bemutatni. 
1891-ben játszotta a Nemzeti Színház Sophokles Elektráiét Jászai Marival a főszerepben. 
Gyulai Pál Jászai alakítását bírálta. Elektráról írja: „Legerősebb fölindulásaiban sem hóbortos 
vagy elvadult, hanem csak érzéseitől elragadott királyi nő, aki sohasem vetkőzik ki egészen 
nőiségéből. Ezt nem mindig tartotta szem előtt a művésznő s erre befolyt azon sajátossága 
is, hogy nála a lelki fájdalom kifejezésében könnyen túlsúlyra kap a test lázas idegessége."38 

A Hét válaszol a bírálatra. A kor — hiába van nagy közönségsikere — tulajdonképpen nem sze
reti ezt a drámát. A Budapesti Szemle Jászai játékát szidja, de az erő és a szenvedély idegen 
tőle, amelyet Jászai tolmácsol. „A görögségben a szépnek semmi köze a jóhoz" — érvel a cikk. 
— „A nagy szenvedélyektől idegen a mai értelemben vett jóság, gyöngeség, irgalom." A görög 
drámában a szépség, a forma a lényeg.37 

1895-ben Ignotus Erkölcsös irodalom című cikkében Gyarmathy Zsigánérői ír, aki 
Asszony okr ól-asszony oknak című elbeszéléskötete bevezetőjében mentegetőzik olvasói előtt és 
ígéri, hogy: „Ezentúl az olyan elbukásra rögtön kész ideges asszonykákat egészen odaengedem 
a fiatal íróknak, aztán ők lássák hogyan boldogulnak velük", hiszen ők tehetnek arról, hogy az 
asszonyok ilyenek, mert erkölcstelen regényeikből veszik a példát. Ignotus válaszol: „A 
művészetnek nem célja sem a megrontás, sem az erkölcstelenítés, de nem az a javítás sem és 
nem az erkölcs. A művészetnek kettős céljai vannak: a jelenségeket szubjektív világításban 
elénk állítani és az okaira szubjektív világosságot vetni. Tehát feltüntetés és megokolás, de nem 
taksálás és nem elítélés." Majd tovább: „A jó ember a világot bizonyára más szemmel nézi, 
mint a rossz, s az erkölcsös mással, mint az erkölcstelen. De magát a mű művészi értékét nem 
érinti, hogy a belőle levonható tanulságok épületesek-e vagy sem, s a benne foglalt vagy általa 
ábrázolt avagy jelképezett dolgok erkölcsösek-e vagy sem."38 1905-ben Szini Gyula King 
Lear című cikkében Tolsztojjal szemben így érvel: „Nincs ebben a drámában erény, amelyet 
az író szeme túlbecsülne és nincs bűn, amelyet túlságosan megbélyegezne. Talán ezt érzi 
Tolsztoj, hogy Shakespeare drámáiban nincs meg a jónak az a megbecsülése, amely a rossz 
elítélését jelentené és viszont. Etikai értékelések helyett azzal szolgál, ami ezek mögött van: 
az emberpéldány káprázatos változataival, amely ama két szélsőség közt ingadozik, amit 
könnyebbség okáért jónak és rossznak nevezünk. Ez az, amit Tolsztoj csak artisztikusnak 
talál." (Tolsztoj Shakespeare és a dráma с cikkében jelentéktelennek és erkölcstelennek ítéli 
Shakespeare műveit „ . . . melyeknek célja csakis a nézők szórakoztatása és mulattatása, 

3 3 PÉTEEFY JENŐ: A tragikum (1885). P. J, Vál. műv. Bp. 1962. 435-457. 
^PáTEKFY JENŐ: Greguss Ágost: Rendszeres széptan uo. 612—615. 
36 PINTÉR KÁLMÁN: Ujabb elbeszélő irodalmunk. Katholikus Szemle 1897. 230-73 . 
36 GYULAI РАЬ: Jászai Mari asszony Elektrája. Kritikai dolgozatok Bp. 1827. 332. 
37 K-s: Levél Elektrához. A Hét 1891. 6. sz. 
38 IGNOTUS: Erkölcsös irodalom. A Hét 1895. 1—2. sz. 
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semmiképp sem lehetnek az élet tankönyvei, s amíg nincs igazi vallási dráma, az „életről szóló 
tanítást más forrásokban kell keresni" — írta Tolsztoj.)39 

Igen határozott gesztus fejeződik ki ezekben az idézetekben: leválasztani az etikum 
szférájáról a morált, a szépet függetleníteni a jótól, és az igazat nem morális rendszerhez, 
hanem a valósághoz, a létezés — tudományos vagy tapasztalati úton megismerhető — jelen
ségeihez méri. Az új szemlélet nem erkölcsi eszméket keres a műben, hanem az embert kutatja 
lehetőségeiben és ellentmondásaiban, a művészet feladatát nem az erkölcsi tanításban, hanem 
az őszinte feltárásban és erőteljes kifejezésben látja. 

Szellemi hatások és társadalmi tapasztalatok vannak a szemléleti változás mögött. 
A pozitivista filozófia, az európai, amerikai irodalom (hatása az egyre szaporodó fordításokon 
keresztül gyorsan érvényesül), és a polgári fejlődés útjára tért magyar társadalom tapaszta
latai azt mutatták, hogy az erkölcsi normák nem egy abszolút világtörvény örök megnyilvá
nulásai, hanem helyhez és időhöz kötött változók. A hatások közül Nietzsche „életes-filozó-
fiája", „pogány morálja" és 0. Wilde amoralitása érezhető leginkább A Hét szemléletében. 
Nietzsche hatása az egész európai századvégre nagy. Ennek oka — rendkívül szuggesztív 
„költői" kifejezésmódja mellett — talán abban keresendő, hogy egy saját felfedezéseitől, 
tudásától döbbent és tanácstalan korban a filozófust az élet, a gyakorlat prófétájának mondja, 
aki törvényhozója kell, hogy legyen az emberiségnek (Zarathustra.) Nincs nagyobb csalódás, 
mint abszolút erkölcsi normákban való bizakodás — tanítja Nietzsche, ezért fordul szembe a 
„dekadens, életellenes" keresztény-etikával, a gyöngék etikájával, s követeli az értékek átérté
kelését, az erősek, az életszeretők etikáját. Rendszerében az individuum végsőkig feszítettsége 
(„Übermensch") a beleélés fontos szerepe még a romantika felé mutat, de új mozzanat a 
cselekvés, az aktivitás, az élet-élés hirdetése. Mindez olyan momentum, amely a századvégi 
magyar gondolkodásba beépíthető volt. Oscar Wilde művészetszemléletében a művészet nem 
morális, nem immorális, hanem amorális, tehát erkölcsnélküli, önmagában való szépség, amely 
világformáló erő. Wilde művészetfilozófiája legpregnánsabban fejezi ki az angol—amerikai 
irodalom századvégi lázadását, a viktoriánus prüdéria és a genteel tradition diktatúrája ellen, 
amely csak a szemérmes, erkölcsnemesítő, fiatal lányok számára is épületes irodalmat tudta 
„szépnek" elfogadni. 

A hatások rendkívül gyors befogadásának alapja a tudatos európai orientáció mellett 
az a társadalmi megrendülés, talajcsuszamlás, amely az átmeneti társadalmakat jellemzi. Az 
átmenetiség egyik jellemző vonása az életformák időbeli folytonosságának megszűnése. Ügy
szólván egy generáció életében devalválódtak az értékek, s megszűnt az egzisztenciális bizton
ságérzet. Az emberi magatartás-formák fellazulása, morális megrendülés követte a társadalom 
szerkezetének változását. A gazdagodás és elnyomorodás mutatói egyre távolodtak egymástól, 
s mindkét léthelyzet számtalan új erkölcsi problémát teremtett. A jólét és szegénység megte
remtette a maga új bűneit és új erényeit, amelyek mérhetetlenek voltak az uralkodó erkölcsi 
normákkal. Mérhetetlenek az új léthelyzetek a régi eszközökkel, a századvég elégtelennek, 
hazugnak látja az ezekkel való mérlegelést. Eljut a tagadásig, s meghirdeti az erkölcsi normák
tól függetlenedett megismerést. Ez a fordított etika pontosan tükrözi, hogyan fordul el tulaj
donképpen a világ saját erkölcsi normáitól» 

39 SZÍNI GYULA: King Lear A Hét 1905. 8. sz. (Nem tudni, hogy Szini Gyula honnan is
merte Tolsztoj cikkét? L. Tolsztoj müvei 9. kötetének — Magyar Helikon 1967 — jegyzete sze
rint ez a cikk bevezetőnek készült Ernest Crosby amerikai író „Shakespeare és a munkásosztály" 
című könyvéhez. Tolsztoj 1903—4-ben írta. Oroszországban 1906-ban jelent meg az Orosz Szó
ban, majd 1907-ben könyvalakban oroszul és angolul. Szini Gyula cikke 1905-ben íródott, 
tartalma alapján vitathatatlan, hogy erre válaszol. Feltehetően a Tolsztoj cikk már korábban 
is megjelent esetleg angolul. Jól jellemzi A Hét rendkívül gyors reagálását minden jelenségre, 
ami a kor szellemi életében fontos és jelentős) 

40 IGNOTUS: Kóbor Tamás (Aszfalt). A Hét 1894. 17. sz. 
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Az új szemlélet számára szép az, ami közelebb visz az ember megismeréséhez, ami újat 
mond az emberről, szép az, ami rész-szerint igaz, a teljesség elérhetetlen, felmérhetetlen „titok". 
A káosz eluralkodott, s már kimondása is a rendteremtés jele, formába öntése — rendezése — 
a szétesett létnek. Az önmagában vett szép az erkölcs maga, minden tőle idegen erkölcsi tanítás 
nélkül, öncsonkítás vagy gazdagodás a művészetnek ez a szemlélete? A kérdés ilyen vagylagos 
formájában eldönthetetlen, illetve vég nélkül vitatható. A századvég irodalomszemlélete tagadta 
az erkölcsi normákat, s ezzel látszólag tagadta az emberi kollektívumot — amelynek terméke 
és együttélési szabálya az erkölcs —, de érdeklődése középpontjába tette az embert; a külön
álló, önmagába zárt, minden lehetőséget hordozó, térben és időben (a jelenben) meghatározott 
individuumot. Vizsgálata tárgyául tette olyan erkölcsi komolysággal, mint a tudós a mikrosz
kóp alá tett sejtet, s olyan szigorral, mint a moralista a törvényt. Vívmányai az emberi önis
meret tágításában vitathatatlanok. 

Az erkölcs az idő terméke is, időben alakul és alakít. A századvég térszemlélete kitágul, 
a földön kívül — amelynek minden pontja elérhető már — más égitestekre is kezd mint reális 
valóságra tekinteni, időérzékelése azonban — szemben az előző korral — hangsúlyozottan a 
most, a jelen idő, amely gyakran csak egy felfokozott pillanat. A múlthoz felületesen kapcso
lódik — leginkább még a görögség és a reneszánsz foglalkoztatja, mint az emberi létteljesség 
ideálja — a jövő iránt bizalmatlan és bizonytalan. S ezért nagyobb a jelentősége a régi erkölcsi 
normák rombolásában — éppen az önismeret segítségével —, mint újak teremtésében. Nem 
mond le azonban a századvég szemlélete az értékek igényéről, az új értékrend elemeinek kuta
tásáról és teremtéséről, csupán felismeri, hogy a normatív etika, az adott hagyomány által 
meghatározott spontán cselekvés helyére a szociális, eszmei és erkölcsi választás keresztútjai 
kerültek. 

Mme F. Juhász 

SUR LE CHANGEMENT QUI S'EST OPÉRÉ AU TOURNANT DU SIÈCLE DANS 
LA CONCEPTION LITTÉRAIRE EN HONGRIE 

Dans son étude, l'auteur traite la conception littéraire et artistique de la périodique 
Hét dont la publication commença en 1890. Il étudie minutieusement les critiques publiées 
par le périodique Hét entre 1890 et 1905 et les articles de discussion d'Ignotus et arrive à la 
conclusion que ces articles avançaient des conclusions qui différaient de l'opinion professée 
par l'esthétique normative généralement acceptée au tournant des siècles à un tel degré qu'on 
peut à juste titre relever ces articles comme marquant le point, le changement qui annonce déjà 
les débuts de la nouvelle conception littéraire goût «style nouveau». Le périodique Hét au 
début du XXe siècle était le premier atelier du modernisme qui s'est développé plus tard sous la 
bannière du périodique Nyugat. 
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