
Kassák Lajos és 
a transzcendencia
„A kőfeszület előtt megemeltem a kalapomat. — Dicsértessék a te szent
neved! — mondtam, s a hideg hajnali levegő megérintette az arcomat. Miért
nem vagyunk mi már ilyen szent és tiszta emberek?” Ha feladvány lenne
valamely irodalmi kvízműsorban, hogy kinek mely regényében ta-
lálkozhatunk ezzel az idézettel, aligha akadna megfejtő. Kassák Lajos
Egy ember élete című önéletrajzi regényéből idéztem. Igaz, az idézet-
nek a regényben előtörténete is van. Egy olyan ember tisztaságvá-
gya és bűntudata fogalmazódik meg benne, aki épp tizenévesen egy
piros lámpás házból tart hajnalban hazafelé, mély bűnbánattal. A ka-
masz Kassák próbálgatja testiségét, valamiféle felnőttséget sürget,
vagy valami olyasmit, amit annak gondol. Ugyanez a fiú, szintén az
Egy ember életében olvashatjuk, kilő csúzlival az érsekújvári temető-
ben egy Krisztus-képet. Később, felnőttként így ír az Engesztelődő
bánat című versében gyermekkori zabolátlanságaira is visszaemlé-
kezve, utalva: „Ó Jézus, szelíd, fehérgyapjas bárány / ki a zárt ajtón be-
jöttél hozzám / szeress és óvj meg örök kegyelmeddel. (…) Hajdan, mint
gyermek hagytalak el téged / s most, hogy lehelleted illatát érzem / feléd hajol
a békés, tiszta lélek. (…) Ha fúj a szél és tép a fagy / szívemben őrizlek Jé-
zusom / ki a zord tél virága vagy.”

A kamaszlélek képes hatalmas, extatikus magasságokban szár-
nyalni és képes a mocsár mélyében vartyogni, mint a varangyos béka.
Rimbaud ezt írja az Egy évad a pokolban Rossz vér című, naplószerű köl-
teményében: „Én, aki keresztbe szalmát nem tettem, hogy éljek, s lustább va-
gyok a varangynál — én éltem mindenütt.” A kamaszlélek dologtalan-
ságra vágyik, mert szabad akar lenni, kötöttségtől, járomtól mentes,
keresi önmagát és mindent kipróbál. „Komoly kereszt a kamaszok ke-
resztje” — írja Pilinszky János, a Keresztről keresztre című, az Új Ember
1979. október 28-i számában megjelent miniesszéjében. Azt is írja,
Rimbaud-ról, a „kamasz Shakespeare-ről” elmélkedve, hogy „Egy
kissé, vagy talán nem is kissé, minden kamasz »kölyök Shakespeare«”. A fia-
 tal Kassák önmagát próbálgatja tehát kamaszként. Úgy tűnik, ugyan -
azon a „Szűk-Könyök utcán” ment hazafelé lehorgasztott fejjel a fiatal
Kassák, mint kortársa, az elátkozott költő, Somlyó Zoltán, igaz, hogy
az ő „Szűk-Könyök” utcája ekkor még nem Budapest, hanem a szü-
lőváros, Érsekújvár. Épp az ilyen részletek miatt tartják ezt a kon-
fesszió-regényt egyes jeles irodalomtörténészeink az ágostoni
konfesszió-hagyomány egyik kései, világirodalmi örökösének. Kas-
sák, miként a nagy előd, Ágoston is, kíméletlenül, mazochisztikusan
őszinte és önfeltáró, saját bűneit és botlásait leleplező, nemcsak ebben
a regényben, hanem egész írói-költői életművében is. Kassák transz-
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cendens tematikájának tehát egyik meghatározó és állandóan vissza-
térő motívuma a bűnbánat.

Miként a bűn és bűnbánat gondolata, úgy a vallási élmény, az Isten
utáni égető szomjúság is folyamatosan kimutatható az egész Kassák-
életműben. A bűnbánat hangja szólal meg az alábbi verseiben. Itt a
tékozló kamasz térne vissza az atyai házba: „Mikor jött és honnan érke-
zett a varázslat / hogy senki sem ismer rám, amint itt állok / a koldus bőré-
ben s a legyőzött hős álarca mögött?” (Tékozló fiú). Itt pedig az idősödő
költő igyekszik számot vetni, életgyónáshoz hasonló vallomásban:
„Vezekelj életedért / melyet elfelejtettél rendbehozni. / Ősz fürtjeid közt szal-
mával és tollúval / kint állsz Isten szabad ege alatt” (Őszi koszorú). Az alábbi
versben pedig a tőle megszokott kollektív hangon, többes szám első
személyben, mások nevében is szól, de a tematika változatlan: „Irgal-
mazzatok bűneinkért, melyekért olyannyira / megbűnhődtünk máris s hagy-
játok, hogy szálljon a dal / ha fájdalmaink megzendülnek az alkonyatban /
hol egy csodálatos órán, úgy hisszük, Isten irgalma / kimeríti mérhetetlen bá-
natunkat / melyből sós és keserű könnyeink patakzanak” (Szegények kórusa).
Itt egy Ady-vershez, az Imádság háború utánhoz hasonló tartalom, a
háborúból az Úrhoz megérkező harcos képződik meg: „Ó, balga har-
cos, ki győzelemre vágyott / így érkezem meg az Úr színe elé, hol / számon
kérik bűneim s nincs többé kitérés” (Kereszttel a vállamon). Végső szám-
vetés, összegzés, visszatekintés az Istenhez vagy valaki máshoz című
verse is, melyben tükröt tart maga elé. Mérleget igyekszik vonni ön-
maga és az Úr előtt: „Uram bocsásd meg bűneimet ha vannak / nem ra-
boltam ki és nem öltem meg senkit / szigorú pillantásod rég felmérte már / hit-
vány áruló vagy balga hős voltam-é. / Véled számolok most ki sosem üldözött
/ és megszégyenülten én sem kértem, semmit / egy voltam csak a szűk vihar-
vert akolban / szalmán éltem és gyapjút adtam gazdámnak. / Nem mondom
el mit kerestem és mit találtam / de lásd láncok és kétkedések öveznek / s most
alázatosan kérem én jó Uram / elfáradt csontjaimat fogadd kegyelmedbe.”

Kassák transzcendens verseiben a már említett bűnbánat témája
mellett a karácsonyi, a húsvéti és az úgynevezett „proletármessianiz-
musról” szóló témák kerülnek elő leggyakrabban. Ezek az ő folyton
visszatérő nagy, metafizikai témái. Kassák az aktivista, a szocialista, a
proletár költő, akinek a Munkásmozgalomtörténeti Lexikon önálló szó-
cikket szentelt, a magyar irodalom egyik legszabálytalanabb alkotója.
Téves az a szemlélet, amely Kassákot csak a különféle avantgárd
irányzatok, izmusok manifesztumaiban keresi és találja meg. Keve-
sen tudják, hogy Kassák jártas volt a 20. századi francia, úgynevezett
neokatolikus irodalomban is. Olvasta, értette és szerette Mauriac,
Bernanos, Péguy, Claudel műveit. Pilinszky Jánosnak volt Kassákkal
egy jelentős beszélgetése az Új Ember 1962. február 18-i számában.
Ebben az interjúban Pilinszky és Kassák a modern katolikus iroda-
lomról beszélgettek. A beszélgetésben a 75 esztendős Kassák szólal
meg, aki ekkor már kiérlelt alkotó, maga mögött tudja ifjúsága összes
izmusát, lírája is klasszicizálódik, prózája viszont szinte sosem volt
avantgárd, inkább következetesen realista-naturalista. A Pilinszkyvel
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folytatott beszélgetés kulcsmondatát így fogalmazta meg Kassák:
„Egy igaz katolikus és egy igaz szocialista író ezer kérdésben találkozhat, míg
egy rossz katolikus és egy rossz szocialista író szükségszerűen ellenfelei egy-
másnak.” Pilinszky szerint ez a kijelentés a beszélgetés legmegszívle-
lendőbb tanulsága.

Kassák irodalmi munkásságának vallási élményvilágában igen gyak-
ran tűnnek fel a gyermekkori vallásosság élményei. 1940.december 24-
én a Magyar Kurírban jelent meg egy kedves kis cikke, A misztérium
születése címmel. Ebben az írásában az éjféli mise gyermekkori emlé-
ke elevenedik meg páratlan meghittséggel és finom plaszticitással. Von-
zódott-e Kassák Jézus személyéhez? Ha igen, miért? Jézusról a kö-
vetkezőképp vall: „Azért vonzódom hozzá, mert Őt sem törte meg az idő,
kétezer éve él közöttünk, anélkül, hogy alakot változtatott volna. Jézushoz a
költők meghittebben szólnak, mint kedvesükhöz.” Jézus születéséről, a ka-
rácsonyról több helyen is írt, a Magyar Hírek 1960. december 15-i szá-
mában például Karácsony (Üzenet a világba) címmel. A karácsonyi él-
mény, a karácsonyhoz kötődő intenzív tisztaságvágy, az újszülött Jézus
alakja költészetében is újra és újra felbukkanó motívumok. Ilyen a Ka-
rácsony című vers, vagy a Karácsonyi meditáció, melyben így fogalmazza
meg sajátos, de kissé mégis „adys” hitetlenül hívő vallomását: „Ez hát
a nap mikor Isten elküldte egy-fiát / hogy szenvedjen értünk és megváltsa bű-
neink / kétezer éve már hogy a jászolban született / s öt sebe lángol már az örök
éjszakában. / Nem hiszek benned Jézus legártatlanabb bárány / bénultan ver-
gődnek képzeletem szárnyai / úgy gondolom hogy nem vagy és nem is voltál
soha / mégis vágyom a fényt mit jó híred sugároz. / Nem vagy és nem voltál
soha de szeretném ha lennél / oly mélyre süllyedtünk már a véres iszapban (…)
Ó Jézusom ki nem vagy és nem is voltál soha / feléd sodornak a bánat kék hul-
lámai.” Ha ezt a verset olvassuk, önkéntelenül is Ady sorai jutnak eszünk-
be: „Hiszek hitetlenül Istenben, / Mert hinni akarok, / Mert nem volt így még
rászorulva / Se élő, se halott” (Hiszek hitetlenül Istenben). Az érsekújvári
gyermekkori karácsonyok meghitt emlékét idézi a Halleluja című vers:
„Ez a karácsony / a mi első igazi karácsonyunk (…) Az ünnepi szoba ajtaja
kinyílik / s a gyerekek ott sereglenek / a fa körül / ami sejteni engedi, nincs messze
az óra / mikor a sötétség haszonlesői elvonulnak / s a szabadság angyala ve-
zet bennünket tovább / az angyal, aki a szamár és az ökör szeméből kelt ki /
ama felejthetetlen éjszakán / s hirdeti fennen az ő dicsőségét.”

Mint említettem, Jézus születése és a karácsony misztériuma mel-
lett Jézus halála és feltámadása, azaz a húsvéti misztérium is jelentős
és állandóan visszatérő téma a Kassák-oeuvre-ben. Nagypéntek ese-
ménye is megjelenik. Az Anyám címére levelei között a 14. levélben
akadtam rá az alábbi megrázó vallomásra: „Nagypéntek a keresztény-
ség legdrámaibb ünnepe, az istenember halálának órái. Nem teológiai dogma,
nem vallási ceremónia, tisztafényű emberi ünnep, mert ezen a napon halt
meg Jézus, a szegény názáreti ács fia, akiben, emlékezetünk szerint, először
feszítették meg az igazságot.”

A Kassák-lírában Jézus rendszerint úgy jelenik meg, mint a pro-
letárhősök előképe. A proletár költő, aki forradalmak és háborúk
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közt él, Jézusban egy olyan testvérre ismer, aki szegényen született,
egyszerű munkásként, ácsként élt, a világtörténelem legnagyobb pa-
cifistája volt és az igazságért feszítették keresztre. Kassáknak tetszett
Jézus egyetemessége és pacifizmusa. Az avantgárd költőnek impo-
nált egy ilyen megváltó. Ne feledjük, Kassák két aktivista lapja, a
Ma és a Tett egyebek között éppen antimilitarizmusa és pacifizmusa
miatt volt szálka a hatalom szemében. Lírai művei közül a Harang-
szó című versben jelenik meg a legmarkánsabban a húsvéti élmény:
„s bár nem ízlelhetjük a húsvéti bárány húsát, / mindennapi kenyerünkben
és vizünkben dicsérjük / hogy vérünkből való és meghalt értünk a keresz-
ten”. Nagypénteken eszébe jut, hogy Jézus munkás volt, tehát a
munkások barátja, testvére: „Teljen meg örömmel a szív. Óh, Jézus, /
keresztrefeszített ember, / utolsó péntekjén ez esztendőnek / dicsértessék a
TE neved, / aki jászolban születtél s a békesség / zöld olajágával vonultál be
Jeruzsálembe. / Vannak, akik azt hiszik meghaltál / a keresztfán. Óh, örök-
életű testvér / én naponta találkozom veled és szót váltunk / amint kékvá-
szon kötényedből magot vetsz / az őszi határban vagy lótsz-futsz a nagy-
városok uccáin / és másutt ugyanebben az időben / a názáreti ácsok
mesterségét folytatod, / mérőzsinórral és villanó baltával a kezedben” (Fel-
hőtlen éjszaka). A húsvéti gondolatkör és a proletármessiás tematika
egyidejűleg jelenik meg a már idézett Harangszó című versben: „Fel-
támadott, mondják a népek és megsüvegelik / nevét a názáretinek, ki az ács
fia volt / s megenyhült már a szél is s a rügyek kisarjadtak. / Kétezer éve lát-
ják őt a vének és a gyerekek / amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget / s
alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. / Én is emlékszem rá, mint az
egykori játszótársra / s ti is útszéli csavargók és mesteremberek / akik hű kö-
vetői vagytok valamennyien / a nincstelenségben, az útban és az igazság-
ban. / Igen, igen, az Ő árnya és visszhangja vagyunk mi…”

Az Évfordulóra című versben Jézus szintén proletáraktivista, de
nemcsak kék overallos dolgozó, hanem szakszervezeti vezető is:
„Közel kétezer éve / él már bennetek / megkínzottan / mégis sértetlenül / s nem
egyszer / találkozunk vele / munka közben vagy a / hevesen izzó gyűléseken.”
Másrészt ebben a versben az a különös, hogy Kassák mindhárom
nagy transzcendens témája egyszerre jelenik meg. Karácsony: „Kará-
csony / a te emlékező ünneped”, húsvét: „keresztre feszítettek” és Jézus, a
proletárok messiása: „Én most hozzátok fordulok / suszterek szabók / ková-
csok pékek / szótlan dolgozó parasztok (…) Ti őrzitek szemének fényét / vise-
litek a szenvedő arc gyűrődéseit. (…) teherautón érkezik / zsíros kék overálban
/ és énekel. / Már nem az / evangélium prófétája / ügyes bajos dolgainkért har-
col / s kibontott zászlója leng / a fényben.”

Természetesen a karácsony és a húsvét, Jézus születése és halála je-
lenik meg leggyakrabban Kassák írásaiban, de a keresztény ünnepkör
egyéb jeles napjai és liturgiái is. A halottak napjáról Szénaboglya című
naplójában ír, a keresztelés élményéről Keresztfiam című novellájában.

Kassák lírájában általánosságban is erős hangsúlyt kap a már em-
lített és némely transzcendens versben tetten ért „mi tudat”, a kol-
lektív szemlélet. Gyakran ír többes szám első személyben. Több
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versében is megjelenik az úgynevezett „proletár messianizmus”
hirdetése. Mi, az új művészek és munkások, az új mesteremberek
egy szebb, jobb, emberibb világot alkotunk majd. Nemet mondunk
a háborúra, antimilitaristák vagyunk, a háborúkat a múlt zsákut-
cáinak tartva totális pacifizmust hirdetünk. Ennek az új alkotásnak
a hajnalán vagyunk. „Mi nem vagyunk tudósok, se méla, aranyszájú
papok / és hősök sem vagyunk, kiket vad csinnadratta kísért a csatába / s
akik most ájultan hevernek a tengerek fenekén, napos hegyeken / és a
ménkővert mezőkön szerte, szerte az egész világban. (…) Tegnap még sír-
tunk, s holnap, holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. / Igen! Mert
a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, / s holnap már ál-
domást tartunk az új falakon” (Mesteremberek). Ez a futurisztikus vo-
násokat hordozó, antimilitarista messianisztikus küldetéstudat bi-
zonyos versekben szakrális fénykört kap. Transzcendensbe emelt
kollektivista üdvtant fogalmaz meg: „Rest árnyéka bennem Jézus ájuló
testének: / ó Szomorúság. Lásd, a szakadt, fekete városokban, / hol most a
kadáverek kék rózsákat illatoznak / s csak a legyek bús falanxa vándorol
ide-oda a csöndben, / én a szüzek bűnbeesésére kóstolom a mustot / s az új
Messiások elé harangozok, / kiket majd a század telt ütere dob ki a fóru-
mokra” (Örömhöz). A régi prédikátorok, az imént a Mesteremberek-
ből már idézett „aranyszájú papok” helyett új hithirdetőkre van
szükség: „Félre a prédikátorok arany szájával s a humanisták rózsaszínű
tenyerével. / A lázadás vastrombitáin most halleluja” (1919. március).

További idézetekkel és verscímekkel (például A megfeszített; Az
őrangyal; Hajnali zsoltár; Húsvét; Mária így szól a gonosz férfiakért;
Nagypéntek; Nagyböjt előtt; Tékozló fiú; Zsoltár) lehetne érzékeltetni
és bizonyítani, hogy a Kassák-líra mennyire gazdag a vallási él-
mény költői ábrázolásában. Kortársalgó című beszélgetőkönyvem
egyik interjúja jut most önkéntelenül is eszembe. Az önmagát köz-
tudottan baloldalinak és ateistának valló Rapai Ágnes fogalmazta
meg a vele való beszélgetésemben az alábbi mondatot: „A Bibliára
és végső soron Istenre a verseimben szükségem van. Mert nem tudok olyan
költészetet elképzelni, amelyből kimarad az Isten vagy a Biblia. Nem tudok
olyan költészetet elképzelni, hogy egy költőnek ne legyenek istenes versei.
Kicsit paradoxnak hangzik, de úgy érzem, hogy a lírában Istent akkor is
meg kell időnként szólítanom, ha nem hiszek benne. (…) József Attila is
írja, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben.” Kas-
sákra egyértelműen és az egész életművön keresztül folyamatosan
hatott a Biblia, és hatottak az esszémben említett legjelentősebb ka-
tolikus ünnepek. A Kassák-versekben, de a prózában is főként az
érsekújvári gyermekkorból felidézett hangulati és vizuális vallási
élmények térnek kaleidoszkóp-szerűen újra és újra vissza. Nem
tisztem és nem is tudnám eldönteni, milyen mélységben nevezhető
Kassák Lajos transzcendens gondolkodású embernek és transzcen-
dens ihletettségű alkotónak, de aki szép vallásos verseket szeretne
olvasni, számos ilyen verset találhat a Kassák-életműben.
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