
műalkotásnak, inkább művei megértését segítő kalauznak, valójában azon
ban irodalmunkban elsőnek teremtette meg benne az akarat proletár-hősét,

akinek legfontosabb jellemzője,hogy mindig hűségesmarad önmagához. Ez
zel olyan etikai mércét állított kortársai elé, amely kivált a 40-es, 50-es, 60-as
években sokak számára meglehetősenmagasnak bizonyult.

Amikor 1935-ben Kassák megjelentette válogatott verseit Földem, virágom
címmel, a kor egyik legkiválóbb esszéistája, a francia regény szálláscsinálója,
Proust fordításával hervadhatatlan érdemeket szerzett Gyergyai Albert írt
hozzá előszót, amelyben Kassákot igyekezett "beiktatni" lIa magyar költészet
telekkönyvébe". Eredendő nyugtalanságát emelte ki, amellyel lIa beszéd
szokványa és a ritmus gépiessége mögött a szavak őserejét és fényét, az élet
meztelen ritmusát keresi".

Ekkorra azonban megkezdődöttmár Kassák lírájának átalakulása. Fájda
lommal ismerte föl, hogy a magyar társadalom még nem elég érett és nyitott
az avantgárd törekvések befogadására. Vissza kellett hát térnie egy hagyo
mányosabb versmodellhez. Uj korszakát sokan úgy értelmezték, mint visz
szaklasszicizálódást, közelítést a harmincas évek lírai ideáljaihoz, holott
azoktól továbbra is élesen ehatárolódott. Témái, a világhoz való viszonya,
részvéte és kötelességtudata jóformán változatlan maradt, csak verseinek he
ve csillapult és a bennük kifejeződő erőt váltotta föl egyfajta szkeptikus élet
bölcsesség, amelyet bőven gyakorolhatott a háború után, amikor a prole
tárköltöt az állítólagos proletárok diktatúrája vetette ki és száműzte a művé

szetekból. Ha Kassák művészetekivirágzott is Szénaboglya című naplójában,
ha a kor nagy képzőművészettettek is hitet nagysága és törekvéseinek igaza
mellett, ha a kor magyar irodalmának legetikusabb képviselői értékelték is,
kiváló tanulmányokat, megjelenésük idején lefitymált monográfiákat írva ró
la, az avantgárd megírásra érdemes története 1948-cal véget ért. A prole
tárirodalmat és ügyet szolgáló Kassákot elhallgattatva voltaképp a prole
tárművészetönkifejezésének leghitelesebb formáját is kimúlásra ítélték.

Számunk szerzői:

Tomka Ferenc plébános, a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem magántanára
Mihályi Gilbert premontrei, ny. egyetemi tanár
Máté-Tóth András a Juhász Gyula TanárképzőFőiskola adjunktusa,

az Egyházfórum főszerkesztője

Dévény István teológus, Luzem
Bárdos László költő, esztéta
Wildmann János teológus, az Egyházfórum alapító szerkesztője
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