
több évtized alatt akkumulálódott re-
cepcióban A ló meghal a madarak kire-
pülnek (1922) elõképeként-párhuzama-

ként mindenekelõtt más avantgárd-modernis-
ta hosszúverseket feltételeznek. Például Blaise
Cendrars A transzszibériai expressz és a francia-
országi kis Johanna prózája címû hosszúversét
(1913), Guillaume Apollinaire Égövét (1913),
Yvan Golltól a Párizs éget (1921). Kurt Schwit-
tersre utalva az Annavirágnak címû vers és/
vagy a teljes kötet (1919) mint kompozíció me-
rül fel.1 Továbbá érdekes párhuzam, de nyilván-
valóan nem elõkép T. S. Eliottól a szintén 1922-
ben megjelent Átokföldje, amelynek kéziratos
fordítása Gáspár Endre révén Kopárország cím-
mel már 1922–23-ban elkészült, bár ez a fordí-
tás máig kéziratban maradt.2 Noha természete-
sen ezek a párhuzamok nagyon is érdemesek 
a megfontolásra, egyfelõl nem tartom szükség-
szerûnek, hogy egy hosszúverset csak egy má-
sik hosszúvers inspirálhatott. Másfelõl nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Kassák-élet-
mûben nem az opus magnummal jelenik meg
elõször az epikus gondolat, hanem elõbb a mo-
zaikosan összeálló Eposz Wagner maszkjában
kötetben (1915), majd egy ténylegesen epikolí-
rikus alkotásban, a Máglyák énekelnek címû
mûvében (1920).

Az ugyanakkor tünetértékû, hogy az elsõ vi-
lágháború idején és azt követõen többen is a
hosszúvershez fordultak. Ennek kapcsán min-
denképpen fontolóra veendõ Rebecca Beasley22
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... érdemes átböngészni
a MA 1920-as és ’21-es
évfolyamát, ugyanis
több világirodalmi 
közlemény is új fényben
láttathatja Kassák 
korabeli törekvéseit –
elsõsorban némely 
rövidebb dadaista mû...
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„HÁT IGEN HM IGEN / 
NYILVÁN NYILVÁN”
Jegyzetek A ló meghal a madarak kirepülnek
világirodalmi kontextusához
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meglátása, aki mind Eliot Átokföldjérõl, mind Ezra Pound Cantóiról olyan hábo-
rús költeményekként ír, amelyeknek egyfelõl az emberi civilizáció helyzetének
elemzése volt kitûzött célja, másfelõl ehhez olyan beszélõi pozíciókat kellett 
találniuk, amelyek ezt az analízist nem silányítják valamely ideologikum propa-
gandájává.3 Ennek kapcsán idézi Beasley Eliotot: „Nem lehet nagyon hosszú köl-
teményt írni, ha nem választunk személytelenebb szemszöget, vagy nem tördel-
jük fel a költeményt több különbözõ személy hangjára”.4 Valóban, ahogy a ma-
gyar Eliot-kiadás jegyzetében Takács Ferenc fogalmaz: „az Átokföldje több hang-
ra – hangok sokaságára – írott drámai monológfüzér, azaz különbözõ alakmások
(personá-k, maszkok) emlékeinek fohászainak, esetenként az emlékezetükben
megõrzött párbeszéd-töredékeknek az együttese. […] lépten-nyomon újabb és
újabb vers-ének szólalnak meg, s az átmenetet az egyes »megszólalások« között
lényegében semmi sem jelzi. […] a hangok között nem folyik a szó köznapi ér-
telmében vett párbeszéd; mindegyik elmondja a magáét, majd eltûnik a vers
színpadáról”.5

Kassák ’10-es évekbeli írásainak szintén egyik fontos témája volt a háborúel-
lenesség, míg a ’20-as években a háborút és az elbukott proletárforradalmat kö-
vetõ kiábrándulás jegyében alakult az életmû. Az is tudható, hogy a ’10-es és a
’20-as évek fordulóján a propagandisztikus beszédmódok alkalmazásának vagy
elutasításának kérdése megosztotta a Kassák-kört. Ahogyan Deréky Pál fogal-
maz: „a Tanácsköztársaság bukásával tarthatatlanná vált a bipoláris költemény
»minden rossz volt« – »minden jó lesz« struktúrája. Az avantgárd költészet és az
avantgárdista mozgalom költészetének szétválása a diszharmónia struktúrává
tételét (avantgárd költészet), ill. a diszharmónia tematizálását (avantgárdista
mozgalom költészete) eredményezte. A fejlõdés eredményeképpen – sarkítva –
olyan mûvek keletkeztek, amelyek a kortársak véleménye szerint »nem szólnak
semmirõl« (pl. Kassák: Számozott Költeményei), vagy pedig olyanok, amelyekrõl
úgy hitték: nyilvánvalóan csak »agitálni« akarnak.”6

A háborút követõ látszólag hasonló kihívások roppant eltérõ reakciókat ered-
ményeztek. Eliot költeményének célkitûzése – a szimultaneista költészethez ha-
sonlóan – a modern világ tablószerû ábrázolása, azzal a kitétellel, hogy a kép tö-
redékes kaotikussága egyszersmind kritika is, tehát nem a nagyvárosi forgatagot
ünnepli. Kassák kritikája viszont az individuumra koncentrál, A ló meghal… ép-
pen ezért nem különbözõ perszónák összemontázsolt beszédtöredékeinek füzé-
re, hanem ironikus zabolátlanságával együtt is egyetlen nagy monológ. Eliot fel-
mutatja a modern világ kiábrándult, sivár képét – Kassák és lírai énje pedig a
versértelem több szintjén is performatíve küzd az értelmetlenséggel, az értelem-
tulajdonítással, az én-állítással.7

Mint jeleztem, többnyire spekuláció, hogy Kassák a fent említett költeménye-
ket ismerte volna. Ugyanis köztudottan nem beszélt idegen nyelveket, legalább-
is nem olyan szinten, hogy egymaga tájékozódjon a külföldi irodalmakban – ez
a munkatársak feladata volt, az õ közvetítésükkel szemlézte a külföldi fejle-
ményeket.8 Az idegennyelvi kultúrában a földrajzi, a nyelvi és a kulturális távol-
ság miatt természetesen mindig esetleges a tájékozódás, ám ez a magyar avant-
gárdban – többek között a közvetítettség miatt – hatványozottan igaz.9 Beszédes
példa, hogy bár két Európában mûködõ amerikai folyóirattal, a Secessionnel 
és a Broommal is volt kapcsolata a Kassák-körnek, James Joyce korszakos regé-
nyérõl, az angol nyelvû irodalom egyik híres-hírhedt szenzációjáról, az 1918 
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és 1920 között részletekben közölt, majd 1922-ben könyvalakban is kiadott
Ulyssesrõl csupán 1924-ben szereztek tudomást a Bécsben orvosi továbbképzé-
sét töltõ William Carlos Williamstõl.10

Hogy Kassák mikor ismerte meg Blaise Cendrars költészetét, rejtély. Ferenczi
László kutatásai nyomán valószínûnek tûnik, hogy a visszaemlékezéseit érde-
mes fenntartással kezelnünk, aligha ismerkedett meg vele 1909-es párizsi
csavargásakor.11 Szittya Emil elvileg 1908-ban találkozott már Cendrars-ral, így
mesélhetett is Kassáknak az Oroszországot megjárt csavargóról, ám nem a költõ-
rõl, mivel Cendrars-t ekkor még eredeti nevén Frédéric Sauser-nak hívták, és 
a ’10-es évek elejéig nem írt verseket. Jelentõs mûvei is ekkor készülnek: az
Apollinaire Égövét (1913) is ihletõ Húsvét New Yorkban 1912-ben, illetve A transz-
szibériai expressz… 1913-ban. Mivel Szittyáék a jelek szerint 1910 és 1914 kö-
zött igyekeztek levélben tartani a kapcsolatot,12 elképzelhetõ, hogy Kassák tudo-
mást szerezhetett általa a francia költõrõl, ám ha így volt, különösnek tûnhet,
hogy a MA-ban legelõször csak 1921-ben jelent meg Cendrars-vers. 

Ezzel szemben Apollinaire-t – akinek költõi pályafutása Cendrars-éhoz ha-
sonlóan a ’10-es évek elején indult – a Kassák-kör „hamar” recipiálta (egy-két
éven belül, akárcsak Schwitters mûvészetét). Szittya közvetítése révén13 Raith
Tivadar fordításában A Tett elsõ számában jelent meg a Saint Merry muzsikusa
címû szimultaneista vers, s e mû tér- és idõszemlélete alapvetõen határozta meg
Kassák és a magyar avantgárd költészetének alakulását. A vers poétikájában ha-
sonló az Égövhöz, ám jóval rövidebb terjedelmû. Hogy Kassák milyen mértékben
ismerkedett meg ekkor Apollinaire költészetével, persze kérdéses, ám önéletírá-
sának vonatkozó passzusai alapján arra következtethetünk, hogy mind Szittyá-
tól, mind Raithtól a fordított versen túlmenõ ismereteket szerezhetett a francia
költõ írásairól.

De ha ismerte volna is e verseket, a hosszúvers formáján túl kevés köti össze
Cendrars és Apollinaire verseit Kassákéval. A Húsvét New Yorkban mûfaja sze-
rint ima, egyébként egy körmenet és a környezõ város leírása, az Égöv hasonló-
an részletes szimultaneista leírás, lényegében a modern nagyvárosi forgatag rög-
zítése, míg A transzszibériai expressz… egy kalandos utazás pikareszk története.
Ez utóbbi tematikusan hasonlít ugyan valamelyest Kassák opusához, ám nyelvi-
leg nagyon különböznek egymástól (még úgy is, hogy Kassák fordítói nyelve
óhatatlanul hasonítja õket) – példának okáért a Cendrars-vers az utazástól köl-
csönzi dinamizmusát, míg Kassáknál az avantgárd nyelv (ön)mûködése dinami-
zálja a szöveget. Talán mondhatjuk, hogy mindkettõ fejlõdéstörténetet mond el.
Cendrars versében az utazás tapasztalata révén, a vonat és az idegen városok
nem-helyeinek otthontalansága által az elhagyott Párizs a távolságban a lírai én
otthonává válik (de ez mintha személytelenül lenne szcenírozva: mintha nem 
a lírai én számára értékelõdne át Párizs, hanem a város változna meg). Ezzel
szemben Kassák versének beszélõje folyamatos változásban van, s e változások
révén költõvé válik a csavargás során, illetõleg az értelmezés egy másik szintjén
az értelmetlen káoszból értelmet, rendet teremt, ám egyszersmind ellentétes irá-
nyú változás is történik: a baloldali utópiákba vetett hitet felváltja a kiábrándu-
lás. Szimultaneista eljárásaival Cendrars és Apollinaire – akárcsak Eliot – elsõ-
sorban mintha a világábrázolásban lenne érdekelt. A szimultaneizmus felmutatja
a verstárgyat, ezzel szemben a kassáki avantgárd a szcenírozás és a tablógyártás
helyett a költemény (duplafenekû?) motívumstruktúrájára, valamint a nyelvi 
dimenziójára és az általa kifejezhetõ emóciókra helyezi a hangsúlyt.24
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Mint látható, igen kétséges, hogy az említett avantgárd hosszúversek Kassák
opus magnumának elõképéül szolgáltak volna. Ám érdemes átböngészni a MA
1920-as és ’21-es évfolyamát, ugyanis több világirodalmi közlemény is új fény-
ben láttathatja Kassák korabeli törekvéseit – elsõsorban némely rövidebb dada-
ista mû, például Cendrars, Huelsenbeck és Schwitters verseinek fordításai. Az
egyfelõl konszenzus, hogy Kassák a több versében is megjelenõ Anna alakját
Schwitterstõl kölcsönözte. Illetve Kappanyos András is rámutatott már arra,
hogy A ló meghal… egyik sora – „esküdjetek meg hogy ezután csak a tiszta ga-
tyamadzag varázshatalmában hisztek” – Huelsenbeck-idézet.14 Kétségtelen, hogy
számos hasonló idézetet rejt(het) még a Kassák-költemény. Például Yvan Goll
Astral. Ein Gesang (1920) címû költeményének egyes poétikai párhuzamaira
Kulcsár-Szabó Zoltán már felhívta a figyelmet,15 ám érdemes lenne tüzetesen is
átfésülni a szöveget, mivel Kassák „a fák alapjábanvéve teherbe esett lányok” so-
ra érdekes egyezést mutat ezzel: „Jeder Baum ist eine Mutter über ihr eigenes
Leid gebeugt” (kb. ’a fák saját szenvedésük fölé hajló anyák’). Hogy rejt-e még
hasonlóan érdekes szöveghelyeket a Goll-költemény, annak sajnos jelen írásban
nincs mód utánaeredni.

Az elsõ Cendrars-versek a MA 1921. március 15-i lapszámában Kahána Mó-
zes fordításában jelentek meg: Ötszögben, Címek és Mee Too Buggi. Mint emlí-
tettem, Kassák munkatársain keresztül tájékozódott, ám az is tudható, hogy a
fordításokba valószínûleg gyakran beleszólt, s a Kassák-kör avantgárd eszmény-
képe szerint „elfordíttatta” a szövegeket16 – eklatáns példája ennek a rímtelení-
tett Apollinaire, de olykor elemi szinten jelenik meg ez a (vissza)hatás, például
a jelzõhasználatban vagy a standard grammatikát kikezdõ szóképzésekben, vagy
alighanem ennek nyomán válik Cendrars Kahána tollán dadaistává. Hogy a
Kassák-körben a ’20-as években egy darabosabb, dadaisztikusabb, a kollázs-
montázs szerkezetek illesztéseit nem elfedõ, hanem szinte hangsúlyozó vers-
eszmény volt forgalomban, azt éppen Kassák saját ’60-as években (s tegyem
hozzá: Gyergyai Albert szerkesztõi-lektori vigyázó segítségével) készített
Cendrars-fordításai17 mutatják meg világosan. A három közül a Mee Too Buggi
címû vers a legizgalmasabb.
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Kahána Mózes fordítása
Mee Too Buggi

Amint a görögök – hihetõ hogy
minden jólnevelt embernek kell tud-
nia pengetni a lantot

Add ide a fango-fangot
hogy az orromra alkalmazzam
édes és erõs hangja
a jobb orrszárnynak
Vannak tájleírások
Elmult események meséje
Távoli vidékek kapcsolata
Bo lo too
Papalangi

Kassák Lajos fordítása
Mee Too Buggi

Azt hiszik mint a görögöknél min-
den jól nevelt embernek érteni kell a
lantpengetéshez

Add ide a fango-fangót
Orromhoz illesztem
Puha és mély
A jobb orrlyuk hangja
Vannak tájleírások
A múlt eseményeinek meséje
Beszámoló távoli vidékekrõl
Bolotoo
Papalangi



A Mee Too Buggi címû vers jelentõsége nehezen felmérhetõ, ám gyanítható,
hogy közvetlen hatása lehetett A ló meghal a madarak kirepülnek „halandzsa”
betéteire. Ennek kapcsán meg kell említenünk Richard Huelsenbeck Fa címû
versét is, mely szintén a MA 1921. március 15-i számában, közvetlenül az elsõ
Cendrars-versek mellett jelent meg Kudlák Lajos fordításában. Ebben a versben
azt a refrénszerûen kétszer is megjelenõ sorpárt olvashatjuk, hogy „O Allah
Cadabaudahojoho O hojohojolodomodoho / O burrubi hihi o burrubu hihi o
hojohojolodomodoho”. Michael North The Dialect of Modernism. Race, Lan-
guage, and Twentieth-Century Literature címû monográfiájában18 azt vizsgálja,
miképpen töltöttek be kardinális szerepet a kor etnografikus érdeklõdése által
elõtérbe kerülõ „egzotikus” kultúrák és nyelvek a 20. századi modernista/avant-
gárd irodalmak alakulásában-fejlõdésében. North írásában Huelsenbeck és a
Cabaret Voltaire dadaista mûvészetét kifejezetten a néger kultúrákból inspiráló-
dónak láttatja – bár természetesen megjegyzi, hogy a szóban forgó mûvészek
„poliglott kozmopoliták”.19 Ezzel Huelsenbeck egyes nyilatkozatai konziszten-
sek, például: „A dadaizmus szükségképpen nemzetközi alkotás volt. Oroszok,
románok, svájciak és németek közt kellett valami közöset fellelnünk. Boszor-
kányszombat volt ez, amilyent Önök el sem tudnak képzelni, reggeltõl estig tar-
tó hûhó, üstdob és néger csinnadratta mámora, sztep és kubista táncok eksztá-
zisa. […] A Cabaret Voltaire volt a mi kísérleti színpadunk, ahol tapogatózva
próbáltuk megérteni összetartozásunkat. Közösen létrehoztunk egy csodaszép
néger éneket kereplõkkel, fa cséphadarókkal és sok más primitív hangszerrel. Én
voltam az elõénekes, csaknem mitikus alak. Trabaja, trabaja la mojere – – – igen
érzelgõsen. Zürich összes mûiparosai hadjáratba fogtak ellenünk.”20

North érdekes módon amatõr etnográfusként ír Cendrars-ról, akinek az úgy-
nevezett néger-antológiáját (Anthologie nègre, 1921) emeli ki – ez olyan, a világ-
járással összefüggõ, s a költõi életmûvet és az arról való gondolkodást is megha-
tározó mozzanat, amit a Cendrars-ról szóló magyar nyelvû szövegek egyáltalán
nem hangsúlyoznak.21 North könyvében a következõket olvashatjuk a Mee Too
Buggiról: „A Mee Too Buggi tulajdonképpen kollázs, egy 19. századi angol etnog-
ráfiai tanulmányból22 vett idézet-szövedék. Mivel ez a munka is nagyban tá-
maszkodik az idézetekre, Cendrars versének szavai olykor három-négy értelem-
ben zengenek. A »Mee Too Buggi«, mint kiderül, egy tongai tánc neve, ami alig-
hanem az õslakosok nyelvébõl elõbb átkerült a pidzsin angolba, majd francia
fordításban Cendrars versébe. Jóllehet, egy amerikai mûfordító tollán ez »Me too
boogie«-vá [kb. »Én is bugizom«-má] vált, a helyzet egyáltalán nem ilyen egysze-26
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A költõ többek között állatok leírá-
sát csinálja

A házakat óriási madarak rabolják el
Az asszonyok igen felöltözöttek
Meztelen rimek és kádenciák
Ha egy csepp tulzás kedvéért csi-

nálják
Az ember, aki maga vágta le a lábát

egyszerü és vidám fajtába sikeresedett
Mee low folla
Marivagi veri a tamburát a háza

ajtajánál

A költõ egyebek közt állatokról szól
A házakat óriási madarak borítják
fel
Az asszonyok túlöltözöttek
Rím és mérték nélkül
Ha egy kis túlzást megengedünk
Az a férfi aki a saját lábát vágta le
Az boldogult ebben az egyszerû és

vidám mûfajban
Mee low folla
Mariwagi veri a dobot a ház kapu-

jában



rû. Az egymással versengõ tongai, angol és francia nyelvek kioltják egymást, és
olyan nonszensz fogalmakat alkotnak, amelyeknek egyik nyelv sem otthona. [...]
A »Mee too buggi«, a »fango fango«, a »Mee low folla« jelentésüktõl elszakított
jelekké váltak. Ilyeténképpen a Cendrars által felhasznált etnográfiai anyagból
készült kollázs azt a hatásmechanizmust teremti meg, amelyet a maga mûveiben
Höch23 vagy nagyobb léptékben Picasso, aki az európai és afrikai anyagok talál-
kozását a kulturális dezorientáció hatásának megteremtésére használta, ami ál-
tal leleplezte a jel és a természetes jelentésadás önhitt viszonyát. A Mee Too
Buggi szintén egymás mellé helyezi »Bolotoo«-t és »Papalangi«-t, amelyek úgy
tûnnek fel, mint távoli és ismeretlen vidékek, de, mint kiderül, a »Papalangi« a
tongaiak Európára használt szava. Az európai olvasó, minderrõl szinte biztosan
nem tudva, értelmetlen nevû, távoli országból származó idegenként tekint visz-
sza magára. Ez a hatásmechanizmus természetesen nagyrészt belsõ poén, de a
vers a felszínén is hasonló hatás jön létre. A költemény elején a költõ felveszi
szent lantját és felhelyezi az orrára. A teljes irodalom, történelem, költészet
(»Rimes ez mesures dépourvues« [Kassáknál: »Rím és mérték nélkül«]) bohózat-
tá (»L’homme qui se coupa lui-meme la jambe ruississait dans le genre simple
et gai« [ismét Kassáknál: »Az a férfi aki a saját lábát vágta le / Az boldogult eb-
ben az egyszerû és vidám mûfajban«]) és pidzsinné (»Mee low folla«) redukáló-
dik. Ez a viccelõdés semmissé teszi a költészet és a nyelv privilégiumát.”24

A Cendrars-vers tongai etnográfiai kontextusát 1921-ben szinte biztosan nem
ismerték, az is erõsen kérdéses, hogy a ’60-as évek elején Kassák és Gyergyai tu-
dott-e errõl – de mindegy is. Ahogyan azt North írja, a vers tudatosan arra apel-
lál, hogy az átlagolvasó jelentésétõl elszakított jelként olvassa az egyébként ere-
deti kulturális kontextusában nagyon is jelentéses nyelvi jeleket. S ha ismerjük
is ezeknek a jelentését, akkor is csak alig-alig jutunk elõrébb. A Martin-féle ta-
nulmányból is csak némi fejtörés után következtethetjük ki például, hogy ami-
kor „[a] házakat óriási madarak borítják fel” (az eredetiben „pulled along”, tehát
nagyjából: vonszolják), valószínûleg szélmalmok leírásával lehet dolgunk. De
ehhez már azt is realizálnunk kell, hogy a versbeli távoli vidék Európa – addig
talán el sem gondolkodunk azon, mirõl is van szó, hiszen abból indulunk ki,
hogy vagy valami teljesen képzeletbeli (dadaista, nonszensz), vagy egy szá-
munkra teljességgel ismeretlen hely/jelenség/dolog leírását olvassuk. Mindezt
csak fokozza, hogy Cendrars kollázstechnikája maga is erõsíti a szövegben eleve
meglévõ érthetetlenséget – noha párhuzamosan felsejlik annak a lehetõsége is,
hogy a verset metapoétikus-önironikus dadaista ars poeticaként értelmezzük. 

Mint ismeretes, A ló meghal…-ban is több olyan részlet van, amelyeket haj-
lamosak vagyunk egyszerûen halandzsának olvasni, netán feltételezni, hogy va-
lamilyen idegen nyelvi formula félrehallása lehet,25 netán felismerni a görögül
„tenger”-t jelentõ „talatta” szót – mindben közös, hogy végül nem tudjuk meg-
fejteni (még annyira sem, mint a Martin-szöveg és a North-értelmezés segítségé-
vel a Cendrars-verset). Azt végül még fontos kiemelni, hogy ennek a jelentésé-
tõl elszakított „halandzsa”-nyelvnek csak látszólag van köze a futurista vers-
nyelv bizonyos eszközeihez, azok ugyanis hangutánzó vagy indulatszóként
funkcionáltak, s mint ilyenek nem szakadtak el (teljesen) a jelentésüktõl, a vers
szövetében illusztratív funkcióval bírtak – itt nem errõl van szó. Ahogyan Kassák
nyilatkozott egy levelében Zolnai Bélának: „Az idézett szavak fiktív csinálmá-
nyok, nem létezõk, nem fogalmi, hanem indulati tartalmúak. Ahogyan a költõi
indulat feszítõ ereje szétveti e versben az eddig ismert versformák bármelyikét,
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úgy a fokozódó szenvedély legszívesebben az összes létezõ szavakat félredobná,
hogy legsajátosabb érzelmeit a magacsinálta nyelven fejezze ki!”26

Szeredi Merse Pál írásából az derül ki, hogy az expresszionista August
Stramm költészetébõl inspirálódó hannoveri dadaista, Kurt Schwitters kötete az
említett mûvek közül az egyetlen, amely fennmaradt Kassák könyvtárában. Alig-
ha véletlen, hogy a MA 1921. január 1-jei lapszámában (vagyis bõ egy-másfél 
évvel a könyv megjelenése után) egész kis Schwitters-blokk olvasható – olyan
összeállítás, amilyet más dadaisták nem kaptak. Elsõként olvasható a merzkol-
lázsról szóló különös, a kiáltvány és az ars poetica kódjait is alkalmazó mûvé-
szetelméleti írás Cristoph Spengemann27 tollából, majd két rövid elméleti jegy-
zet Schwitterstõl a merzszínpadról és a festészetrõl, valamint a híres verse, az
Annavirágnak – gyaníthatóan az egész Kahána Mózes fordításában, habár csak 
a blokk végén, a vers után szerepel a neve.28 A Miképen vagyok elégedetlen az
olajfestészettel címû jegyzet elsõ mondatából az is kiderül, a német mûvésszel
közvetlen a kapcsolat: „A »Ma«-folyóirat felszólít, írjam meg, miért vagyok elé-
gedetlen az eddigi mûvészettel”. 

Alighanem a merz gyakorolta ekkoriban a legnagyobb hatást Kassákra. Az csu-
pán a jéghegy csúcsa, hogy Anna alakja Schwitters-intertextus. „Tudod-e Anna,
tudod-e már? / Hátulról is olvasható vagy és te, te mindenkinél remekebb, hátul-
ról olyan vagy mint elölrõl: »a-n-n-a«.” Sõt, több ennél: a lírai én afféle ihletett
alteregója, aki egyszersmind a név szimmetrikus volta miatt a tisztaságot – és
Kassák számára a konstruktivista ethoszt is – megtestesíti.29 Azt is érdemes meg-
jegyezni, hogy az irónia, a humor hangsúlyosan része a merz ars poeticájának:
„Kurt Schwitters […] tréfás, nevettetõ dolgokból, amelyek észrevétlenül hever-
nek a sarkon vagy a szemétdombon, a világot építi meg.” Illetve a Spengemann-
szöveg folytatásában ráismerhetünk arra a partikulárist és hétköznapit kitünte-
tõ gondolatra is, amely talán Kassák számozott költeményeinek világlátását is
befolyásolta: „Ebben széles, nagy szemlélet van: mind ami külsõleges, a mûal-
kotás számára jelentéktelen. De semmi sem olyan jelentéktelen a világon, hogy
ne vezethetne el az egészhez”. Ugyanakkor – visszautalva a jelen tanulmány egy
korábbi szempontjára – Schwitters mûvészete nem volt politikus (vagy legfel-
jebb csak antiakadémizmusában). Ezáltal határozottan külön is állt más német,
különösen a berlini dadaista mûvészektõl.30

Zárásként egy ötlet. A merzkollázs ironikus volta kapcsán érdemes elgondol-
kodnunk A ló meghal… mûfajiságán, illetve az opus magnum eddigi recepció-
ján, amelyben megoszlanak a vélemények, hogy a motívumstruktúrát, a csavar-
gás narratív szálát, a vers születésének elsõdleges kontextusát és jelentõségét, 
illetve a mindenekelõtt dadaista formanyelv ironizáló-destabilizáló hatását fi-
gyelembe véve adható-e integratív értelmezése a mûnek.31 Ralph Homayr mo-
nográfiájából az derül ki, hogy az An Anna Blume értelmezése hasonlóan prob-
lematikus, mivel az a szerelmes vers, a monologikus szerelmi vallomás mûfaja
és annak paródiája között oszcillál.32 Ennek a meghökkentõ („Lábon viseled a ka-
lapot és a kezeden jársz”) vagy pofátlanul banális („Pirosan szeretem Annavi-
rágot”) avantgárd képzeteken és montázsokon túl a költemény metareflektivitása
(metaleptikussága?) a kiváltója, ahogy magát kommentálja: „Ez (körülbelül) nem
ide tartozik”, vagy: „a-n-n-a, nevedet csöppentem”, illetve a névmások agram-
matikus (egykor értelmetlennek bélyegzett) felsorakoztatása: „Ó, mind a 21 érzé-
kem szeretõje te, szeretek néked! – Te tied téged néked, én neked te nékem”.3328

2020/2



Talán egy A ló meghal a madarak kirepülnek humorára, (ön)iróniájára fókuszá-
ló értelmezés34 – amely nem veszi túl komolyan sem a háború és a forradalom
utáni kiábrándulás komoly témáját, sem a formanyelvi eszköztár leltárazását –
közös nevezõre tudná hozni a recepció ellentmondásait.
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