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furcsa

em berségem et cepelnem
K ass ál, : Honvágy

Kassákot a köl t öt, a m űv é szt az állandó keresés , kutat ás jellemezte, a kife
jezés új meg új lehet ős é gel foglalkoztatták. Kötetről kötetre kép es voli gazda
godni, val ami újjal, mással jel entkezn i, vagy - ha pihentette tollát - a fes 
tészet, a képarchitektúra segítségév el felfed ezni val ami eled dig fel nem Iede
zettet. m eg nem oldo t ta t a vil ágb ól. Nyugtalan, id eges kísérletei a formákkal '
m índig a ta r ta lom jobb és hatásosabb k özvet ít ése érdek ében történtek, a gon
dola ti ér ték megőrzésére, árnyalt abb kibontására irányul tak. K ép einek és ve r
se inek bravúrjai egyszer űsödtek, rnutatv ány-számba menő attraktív ítú sa csi lla
podo tt, kezdetben szeka tlan törekvései egyre természetesebb, egyre lén yegre tö
rőbb megf ogalmazást kaptak. A kassákí "bo nyolultságró l" kiderült, . hogy való
jában szinte evangéliumi egyszerűség, ún. "értheCetlensége" tulajdonképpen saj át
ér tetlenségünk .

Feleségével , Klárával gyakran játszot
ták, ki rni lenne, ha lehetne. . . Ha
virág, ha szín, ha zene , ha irodalmi mű

faj . . . - lVIi t választanál számo m ra ? 
kérdezte Kassák. - A zsoltá r t. Illene hoz
zád. . . Kas s ák elfoga dt a az azonosí
tást. Nemcsak az éle te volt súlyos, ne
héz veretű, mélys é gekb ől kiáltó zsoltár,
nemcsa k a jell em e áll t össze egy tömb
ből faragott, egy anyag ból gyúr t kemény
versezetté: ..Ha költő l e1lnék most el m e
sélné m életem et , ami f áj / bennem
rejtőző mélységét a kimondhatatlan igaz
.~ágnak í a hiábavaló vágllódá sokat s
az ösztönö

'c
et, m elyek az ismeretlen felé

hajtanak. . . i Micsoda íg éret v onszol
határolwn és esztendőkön át? " -, ha
nem költészete is ezt az örö k emberi han
got szól altatta meg, képkincse is ezt a
dr ám át t ükrözte hasonlatok és jelk ének
józan nyelvén: "Az idő elmegy a széllel
s az em ber ittmarad a fekete kút pe
remén . . ." ; "Ó távo!.~ágok, amiket sosern
érhet ek be, ó boldog termős~ge a föld
n ek - szomorú, szomorú, ó be szomorú
mindez az én könyv eim lapjain.. ." :
..Jó angyal /ha őrzöd a vakot / őrködj

f el ettem is / aki iránytű nélkül / ha 
j ózok a tengeren ..•"

L esznai Anna I;T1ár K ass ák korai , na
turalista novellátban . feli sm ert egy fél
szeg, titkolt' von zalmat, amit ő "iste n
érzésnek" vél, jóll ehet Kassák nem neve-

. zi nevén sehol sem, inkább bújtatja, fél 
téken yen elre jti az írás sz övet ébe, mint
aki nem kérkedik sem hittel, sem hitet
lenséggel, csak türelmesen vár, mi érik
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be benne, melyik győzi meg igazáról a másikat, Később puritán technikájú,
nemegyszer· elégiákká szelídült költeményei látnak napvllágot, melyek elviselt
küzdeimekről és túrt fájdalmakról énekelnek. A kamaszos hevületű, dacos Pt:.ó
fétálást, a világtól sértett ifjú büszke pózát, indulatos magatartását a férfias
magára találás, a befelé révülés, a korai bölcsesség időszaka követi, egy sokat
próbált ember szívós magába kapaszkodásának és szigorú magába zárkézása
nak lassan kifejlődő, összes tüneteivel egy sokat próbált korban, amikor. szá
mára még a fajsúlyosabb próbák hátra vannak. "A hirdetést szemérmes pa
naszkodás, zsoltáros, mélyen búgó hang váltja föl - írja róla Radnóti Mik
lós - ... Valami bibliai népiesség lengi át a sorokat, s az expresszionizmus em
lékeitől színes példabeszédek születnek a gazdag emberről s a szegényről, a vá
rosról s a házról, a világ egyszerű dolgairól... S e versek gyöngéd áhítatából
kicsillan egy-egy meghatóan bölc!', költői mosoly, az istenkeresés, az alkony,
a kezdődő öregség keserédes ízei, a lágyan emlékező hangok összefonódnak a
csöndes megnyugvásban ..." (Nyugat, 1939 július).

Ugyanezek a problémák öltenek ekkortájt -= a szö szoros értelmében - testet
Kassák képalkotó tevékenységében is; munkáíban a törvény erejét leszögező

eszményi rend lényegig lemeztelenitett kifejezése vezeti: "Te szereted a tiszfaságot
- I én a tisztaság törvényeit keresem" - ezért fordul a geometriai formákhoz.
a tárgyi asszociáci6k világához segítségért. A reális elemeket specifikus mértani
szerkesztményekké alakítja, voltaképpen jelképeket, jelzésrends7.ereket képez be
lőlük, hogy a vászonra transzponált törvények hűséges megvalléí legyenek. Ez
a stilizált látvány, ez a materíalízmusba ojtott metiliizika vagy konstruktív
mágia, mely a tárgyi valóságot új térbe, új összefüggésekbe és új íllúzlökba
emeli, a mérnökí rendcsinálás mutatványa. Azé a mesteri mérnöké, aki a vi
lágot, egyetlen osztatlan Egésznek látja, melyben .tökélei'es Rend és dialektikus
szabályszerűség uralkodik, melyben mindennek helyet és célt készít az ~~Z, de
amelynek pontos müvészí megragadása szinte míndíg a véletlenen múlik és
mindig csak töredékesen, haloványan sikerül, mint általában az igazságé. Kassák
e gondját bízza Dorogi píktorra, az "Egy lélek keresi magát" (1948) című regé
nyének festő hősére. akiről ezt olvassuk: "Elméletileg, ha mégannyit foglalkozna
is a művésset kérdéseivel, rnínt píktor' soha sincsen annyira tisztában magával,
hogy pontosabban tudná, mtt akar akkor, mikor az első ecsetvonásokat meg
húzza, s azt sem tudja pontosan, hogy milyen végső eredményre jutott, mikor
a képet befejezetft!n leemeli az állványról. Mindltt, ami torténlk, mintha vélet
len lenne, s mégis az egész valami megmagyarázhatatlan konstruktív törvény
kítapcgatásán és hangsúlyozásán múlik."

Gyergyai Albert a "Földem Virágom" címtl Kassák-kötet előszavában (1935)
tovább megy: "Ez a hitetlen költ6: hisz; ez a materialista: misztJ.kus; hogyan?"
_. kérdezi. "Oly légkörben s azzal a fejlődéssel, mint aminő a Kassáké, mi
sem volna terrrlészetesebb - felel is rá egyúttal -, mím' a legsi'Várabb· pogány
ság, vagy pedig, annak takarójául, valami tetszetős és langy panteizmus. E
helyett még az oly versben is, mely a pillanat örömét, 1\ meztelen életkedvet
énekli, egyszerre, ha csak játékból is, ilyen sorok bukkannak elő : ..0 Isten,
ha vagy, tekints le fiaidra, akik gyarló fájdalmuk ban egyedül vandorohwk ezen
a girbe-gurba földön--. Mere a Kassák életérzése sose mállik szét panteizmusaá;
Ó, aki úgy szereti, formálni is akarja és tudja, a maga képére formálni, az
anyaget. ..Mi emberek - írja egyhelyt - mégiscsak magasabbrendű lények
vagyunk .a fáknál, madaraknál és köveknél« - s mí más ez, mínt a keresztény
értéktábla. az, amely az emberi fels6bbségen alapul1" .

Itt jutunk el az első ellentmondáshoz: vajon keresé volt-e valójában Kas
sák ? Úgy mondják, életében sohasem nyilakozot1.vil.Uási kérdésekről, igye~ezetlt
kerülni a témát pro és kim-rt-a is, rnintakit a hit és nem-hit .konüíktusa közel";
ről nem érint, mint akinek nem okoz különösebb fejtörést vagy lelkiismeret
furdalást sem az egyik, sem a másik oldal állítása. Ugyanakkor a ml1vel telis-tele
vannak az istenkeresés nagy rejtvényeivel, eget kémlelő plllantásokkal, ön-lelep
le~kkel,.amelyek arröl árulkodnak, hogy igenis foglalkoztatta a transzcendencia
feltevése, a lehl!'ÜSéges válaszok közül az egyik éppoly erős mérlegeíés alá esett
nála, mínt a másik lehetséges válasz. Úgy tűnik, hol a ~ás szorítorta ki a hitet,
hol a hit vetélkedett a tagadással, ám egyik fél sem aratott soha teljes és
vísszavonhataflan győzelmet a-· másik". fölött: örök btrkózást folytattak egymással•
•\ Qönt6 mérk6zés azonban mindig elmaradt. Hit és neDl:hit állandóan jelen
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voltak, és dialektikus egyensúlyt alkottak benne: "Me1're és ~meddig vándoroljak
még? / Uram, Uram, nem ismerlek Téged / s ha ujjam hegyével a;tódon kopogok !
nem tekintesz ki hozzám, hogy lecsillapíts4 / vergődő szívemet, melyen írdatlan
/ gyomok és dudvák burjánzanak. •. Istenem, faradt halántéko111. alá / add a
tenyered és csöndes álomba segits át i a folyón, me ly ísmeretlen örvénylik alat
tam" - könyörög .,Holló kiált fölöttem" címü versében. Szeretné, ha Isten, akit
nem ismer, törődne vele; ha megmentené az élet ismeretleneitől a világ Egyisme
retlene. Másutt viszont: "Nem vagyok senkié ./ a magamé se vagyok / csak úgy
tengek-lengek / egy vén / fügefa ágán / ringat a szél" (A bíró előtt); "Magába
fogad a csend / jó hazám / ahol én is része leszek / a semminek" (Honvágy);
"Lehet, hogy mások is úgy gyötrődnek mint én de leereszkedésük után 1)agy
fe/szállásuk előtt / bemennek az üvegépiUet homályos kápolnájába ahol egy kis
Jézus szobor ezüstlik. / Leveszik kalapjukat / té'rdet hajtanak / az ég kegyelmébe
ajánlják lelküket. / Jó nekik ! meg tudnak kapaszkodni a semmtben" (Páris re
pülőterén).

Mintha most kiszikkadni látszanának a hit forrásai, mintha felszívódtak
volna lelkében az Isten-nyomok, az élet produkálta forrongásban. szenvedélyben,
kavargásban. nemegyszer kétségbeesésben míntha Isten kivonult volna az ember
tudatából. De ez Kassáknál korántsem végleges állapot, talán nem is tudatos
vállalás. Nem is lehet megnyugtató a számára, mert már egyfajta köteléket je
lentene, amitől ő kezdettől fogva berzenkedik; ő felette áll a vagy-vagyoknak,
se egyiket, se másikat ne bízonvítsák rá, ő ebben is szabad, szuverén és egyedi
akar maradni. Világos előtte az is, hogy a "Semmiben" végül is nem lehet hinni,
a "Semmi" a reménytelenség atmoszféráját árasztja, a reménytelenség pedig maga
az értelmetlen lét. Érzi, tudja, hogy a "Semmiben" nem lehet előre lépni, olt
nincs mít szeretni, míért . lelkesedni, a reménytől való megíosztottság nem az ő

életérzése, azo ő eleme a harc, a dac, az életöröm. Ha ebben megrögződne, elvesztené
önmagát. Nem hagyhatja. Egy gyerekkori figyelmeztetés jut eszébe, amikor szebája
"faJán sírt a feszület" (Félelem), mert elfordította a fejét tőle, nem kapta meg idő

ben személyre szóló üzenetét, mert sorsából sosem próbálta kihámozni a reá vonat
kozó díagnőzíst; A mélykék óceánok vándoraít, a Genezáreti tó messzíre vető

dött halászait kéri hát meg, akik "a Gondviselés jeleit látják a távolban" (Két
fúszáll,1al kezemben), hogy segítsenek neki kibogozni élet és szerelem sűrű cso
móit, segítsenek neki megfejteni önmaga taJ.ányát: " ...egy távoli fény kardja osztja
szét életed / aki vagy, azt nem ismerheted meg soha" (Egy szobrásznak). A
deszakraltzált világ sem az övé. Azokkal érez együtt, akik .,húsvét szombatján
/ díszes zászlók alatt vonulnak fel tiszta ruhákban és zengő torokkal " virággal
híntik be az utcák kövezetét, dús illat leng körülöttük / és olyan szépek: és derültet.
ilyenkor, mintha. egy láthatatlan kéz / kicserélte volna őket önmagukban" (Bol
dogság ára). Azokhoz vonzódik, akik' megnyitják szívüket Istennek, akik számára
Isten bizonyosság: húsvétkor "minden dal, minden- virág és minden reménység
az övék / valamennyien eggyé válnak Istenben / s könnyl'í szívvel bal'agnak
világunk keservein által".

És helyrebillen az egyensúly.
így érkezünk el a második ellentmondáshoz: ha Kassáknak a lapos istentaga

dás, a vulgarizált nem nem felelt meg, miért nem felelt meg a tételes vallás?
Ennek vizsgálatát a családban, a gyermekkori környezetben kell kezdenünk.

Kassák nagyanyja tételesen is vallásos volt, buzgó templombajárónak, rózsafűzért

imádkozónak ismerték. Anyja, ahogy Kassák nevezte, a Mutter fiatal kora óta
nem hitt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy ágya fölé Szűz Mária képet
akasszon, mert "az szép, és jó ránézni". A vallásból való kiábrándulását egy
személyes élménye döntően befolyásolta, a szakításig vitte: egyszer egy pénteki
napon átküldték a plébániára. A péntek böjti nap, az akkori egyházi e'őírások

szerínt szígorúan hústilalmi napnak számított, aminek be nem tartása vétek
számba ment, meg kellett gyónni. A plébánián azonban dúsan terített asztalt
talált, húsételekkel megpakolva, gazdag körítésekkel. Olyasféle magyarázatot ka
pott, hogy a népet fegyelmezni keli valahogy, nem kell mindent komolyan venni,
amit az egyház tanít, bár a tömegek érdekében teszi, mert az emberek csak
parancsok és büntetések rendszerében tudnak beletörődve. békességben élni, ha
nincs alalomfa, nincs önmegtartóztatás, csökken a normák Iránti érzékük, köny
nyen elvesztik tájékozódó képességüket. Ezt .persze később Kassák fogalmazta
meg így, kicsit a saját véleményéhez igazítva, hogy szemléltető módon tanúsítsa
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idegenkedését a tételes vallásosságtól, amelynek korlátozó-ellenőrző szerepét a
maga szempontjábó~ sél'ltlSnek és iJ11e1:éktelen beavatkozásnak teltintette az ember
önmeghatározó és szabad döntéseibe. Egyik fő oka lehetett fel.~kezeti különállá
sának, SÓC ellenszenvének. Apja mindenfajta vallási jelenség iránt közömbösen,
érdéktelenül viseltetett, az Istentől való elhagyatottság olyan belső magányába
merült, amely már a nyers érzéketlenséggel volt határos. Mégis, Kassák úgy
emlékezik rájuk, mínt akik "a Nagyisten árnyékában hervadoztak", akik - ha
nem is leltek megnyugvást Istenben - mégiscsak Isten közelében 'IJanyáztak.
"Emlékszik még apjára amint kialudt szivarral a fogai között ott állt a piac
téren s várta hogy / hajnalonként ráharmatozzanak az Úr harangjai / s emlék
szik az anyjára ki ott sirdogált a nagy tekn6k előtt s a nehéz g{)zökben néha /
megjelentek az angyalok / fügét, datolyát és cseresznyét hoztak tiszta 'ingecs
kéjűkben 8 kövér kezecskéjükkel elsimftották ! a mosónő szeméből a ·hajakat"·
(35 vers). ,

Nem hitt úgy Istenben, ahogy azt a vallás és az egyház tanítja. Alapvető
meggyőződése volt, hogy a vííágban teljes rend uralkodik, azok a borzalmak,
katasztrófák és rettenetek, amik megtörténnek. magából az életből, az élet tör
vényeiből következnek, a természet és a történelem szűleményeí. Örökös egyen
súlyra ttirekvés van: a világ nem tarthatná fenn magát, nem létezhétne e nélkül
az egyensúly nélkül, amit az ellentétek harca és kiegyenlítódése biztosít. Akkor
létezhet a jó, ha létezik a rossz is, az igazságnak csak a hazugsággal szemben
támad érvénye, az ember valójában csak drámai helyzetekben tud hű maradni'
önmagához, ott kell pizonyítania hitelesen embervoltát, Ez természetesen nem azt:
jelenti, hogy a rosszát úgy, amint van, elfogadjuk, hanem az örökös harcot ma
gát, amely nélkül felborulna az a rend, amínek foglyai és egyben támaszai
vagyunk. Ugyanaz a harc folyik az emberi társadalomban, mínt a természetben:
ami a természetben a létért való küzdelem, az a társadalomban a jóért, a
szocíálís haladásért, az igazságért zajlik; ami a természetben a természetes ki
válogatódás, az a társadalomban az értékek szelektálása, az értékek továbbélése:
"A jó és a rossz valóság / óhatatlanul összekeveredik" (Budapest ege alatt), de
a valóság java míndíg újjászületik, a jobb élet nyomul előre, akárcsak "a való
ság egyszínűsége a szívben" (Tisztaság könyve), akárcsak "a sugárzó fényesség...
az emberemlékezet határán".

Az anyag is, a gondolat is örökké él, csak átalakult formában. Ahogy az
anyag visszatér az anyagba, úgy tér Vissza a szellem is a szellembe. Nemcsak
az anyag végez körforgást, a szellem is: nem sűllyed el, nem vész el a gondúlat
ból se semmi, ha csak pár emberhez szól is, ha csak néhány elmében fogan
meg, megmarad, aprópénzre váltódik, tovaterjed, s előbb-utóbb áthatja az em
berek kisebb-nagyobb csoportjának gondolkodását. An,vagszerete't1e sok rokon
vonást mutat Teilhard elragadtatásával. Amit Teilhard Az Anyag himnus~ában

ír, többségében Kassák is leírta, minimális tartalmi különbséggel, még stílusá
ban is hasonlőképpen. Ki hinné, hogy ezt a mondatot: az anyag "a létnek és
átváltozásnak kimeríthetetlen, átfogó ereje, melyben a kiválasztott lényeg csí
rázik és felnő"· - Teilhard is, Kassák is szinte ugyanígy vetette papírra? Vagy
mílyen jellegzetesen kassákí gondolat: "Hogy hozzád hatoljunk, anyag, közössé
get vállalva mindazzal, ami itt alant mozdul, lassankint meg kell éreznünk,
mínt tűnnek el kezünk közt egyedi formál azoknak, amiket érzékelünk, hogy
megragadjuk minden anyagszerűségnek és mínden kapcsolatnak az egvedülí
Lényegét" - pedig Teilhard-tól származik. Nézzünk még egy példát: "Ha birto
kolni akarunk téged, Anyag, kénytelenek vagyunk fájdalomban megtisztítani.
miután gyönyörrel öleltünk a keblünkÍ'e téged" - így Teilhard. :Cs Kassák: "Ha
nincs anyag, amit megvá1thatnánk szerszám.ainkkal, / emeljük fel izmos kar
jainkat. mint az igazságtevés fegyvereit!" (Kiáltás a tavaszban). Akár Kassák
is írhatta volna az Anyagr61: "Te feldobsz .és akadályozol. tIe dacolsz és alkal
mazkodol, te rombölsz és felemelsz, te ellenállsz' és megszabadítasz" - vajon
nem az ő egyensúly-törvényének logikáját követ!?! Teilhard és Kassák világ
érzése valahol a gyökereknél. az eredőnél azonos táptalajból nőtt ki, amikor
Anyagről. Munkáról, Természetről vallanak, ugyanaz a költői hang, ugyanaz a
lelkesedés, ugyanaz a gregoriánus ének tör fel belőlük. Egyforma áhitattal, di
csérettel, szeretettel halmozzák el a Természetet, melynek mindketten csaknem
gyermeki hódolóí.

Kassák ösztönösen és tudatosan, érzelmileg és értelmileg feloldódott a .vl
lágban. mellyel a természeten kerésztül tartott szoros kapcsolatot. Szerinte az
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ember a . természet elidegeníthetetlen része, a társadalom neveli föl, det a ter
mészet tartja el. Valamikor a természetből szakadt ki, a természettel kellene
együtt élnie ma is, de nem teszi, sót egyre távolodik a természettől, a természetes
élettől, amiért is fokozatosan konfrontációba kerül vele, s ki tudja. hová és
mivé' fajul majd ez az ellentét. Feleségétől tudjuk, hogy amikor például hor
gászott, úgy érezte, a kezében levő horgászbot mínt köldökzsinór köti össze a
természettel, amelynek tisztasága, egyszerűsége, józansaga mindig mélyen és
keményen érintette őt. Verseiben is ez a természetélmény visszhangzik: "kite
rített tenyereiri gabonát, vasat és embert dajkál" - ez ad erőt, lendületet, mu
zsíkát tömör hangulatainak, nyers pontosságának, közvetlen anyagszerúsegének,
a tárgyat, tájat, élőlényt hamisítatlanul megjelenítő képeinek. "Szóljatok hozzám
a madarak boldog nyelvén / vagy úgy, ahogyan a kis forrás csacsogott / meg
enyhítt'e bánatom, ha sírni késztetett / szóljatok úgy, mint aki kierdemelte I a
szelid és gondtalan barátkozás szavait" (A meggyalázott ösvény). De ez a ter
mészet nála sohasem terült el üresen, pusztán önmagának. Legtöbbször szakráü
san felmagasodott; belelépett az ember. aki ennek. a szépségnek a Gazdáját, ennek
a Kompozíciónak a titkát kereste: "Köszöntelek, ahogyan csak egy szelíd termé
szetű fakó tehénke / köszönthet 'l'éged; mindenható Or, aki ber:r/em éppen úgy
/ jelen vagy, mint a fogaim közé vett fűszálban, az ezüst csil!agJ,épekben / és a
tarka pillangóban, amely súlytalan ring a levegő hullámain" (Egy buta tehén
éneke). Az ember hozzásimult a szenvedésben, megmutatta neki az erejét, vagy
éppen gyermeki naivitással csodálta ,'meg. "A szelid ökör és az igénytelen szamár
virrasztott / születésed óráján s mégis TE voltál az, al~i ledöntbtted / a bálványt
és korbáccsal léptél a templomba" (Felhőtlen éjszaka); "tlt egjJ ember / és ke
resztre feszítették. / Mindenki elfordult tóle I de hajnalonként / halott jobb
karján / egy sárga rigó / fütyörészett / messzehangzón" (Kegyetlen szépség) ;
"Igy múlnak el szép nyári estéim / az öregség szelíd kegyelmét bo'rítva rám I
és zenélve és dalolva másnak tán hallhatatlanul f s én is csordultig telt szívvel /
dicsérem a nagy folyó hala.it / mivelhogy egy sem tévedt a llorgomra" (Hazafelé
a folyóparton) .

Egy csodálatosan megszerkesztett és fenntartott univerzum szerves, eltéi>
hetetlen részenek tekintette magát, akire éppúgy érvényesek a múlandóság-múl
hatatlanság törvényei, mint az univerzum egészére. Hogy aztán ki állhat e
rnögött az egzakt Rend mögött, ki alkothalta ezeket a dialektikus törvényeket,
amelyek a Világmindenséget müködtetik - erről Kassák szemérmesen hallga
tott. Hogy a "horgászbot" másik végét ki fogja, ki az índítója s kormányzója
az Anyag szüntelen reformálásának, szülője az élet ellenállhatatlan hívásának,
ki a birtokosa egyáltalán a létnek - erről sosem kivant bizalmasan beszéini.
A kérdés filozófiai, ismeretelméleti vetülete hidegen hagyta; a probléma rnes
terkélt, ügyetlen megközelítésének nevezte. amely kiagyalt hipotézisekbe reji\ azt,
ami emberileg megoldhatatlan. Az ateizmus durva, nihílbe torkolló válfaját el
vetette, ezzel nyitva hagyta az ajtót Isten - legalábbis a hit - tendenciája szá
mára. A közömbösségtól, a cínízmustól, a semmit-nem-képviseléstől mereven el
zárkózott, emberhez mélíatlan magatartásnak ítélte, amely céltalan és torz,
tehát a természettel szembeszegülő. A hitet, ha azt meggyőző élet hitelesitet1.'e,
sokra becsülte és imponálónak érezte,

Nála nem a hit vagy a nem-hit pozíci6ja változik, hanem az Istentől való
távolság mértéke. Nem az a kérdés forog fenn, miben és mennyiben hivő. hiszen
- mínt írja - "egyszerre részese a pokol ostromának és az Ürfelrnutatás pil
lanataínak", hit és nem-hit többnyire egyszerre, együtt van jelen benne, hanem
hogy melyik jut túlsúlyba időnként, milyen jelzésű vonzás-taszítás szabja meg
feltételezhetően a belső rnérleg egyensúlyi állapotát. A szokásos minősítéssel nern .
értékelhető: azeIóbb elkövetett tagadást képes utóbb a visszájára fordílani.
Jó példa erre a "Megnőttek és elindulnak" című regényének (1931) egyik jelenete:

"...Egy különös menet kocogott az út közepén. Valami főúri társaság, lóháton
férfiak és nők, kettes sorban, előttük és mögöttük egy, egy cifraruhás szolgaféle
lovagolt. Panni még nem látott ilyesmit. Egyszerre, mírrüia rnesszíröl visszaté
vedt volna a történelembe...

Panni a gázlámpának dűlve álldogált és közvetlen mellette egy asszony
szürke, öreg kendőbe bugyolált kisgyerekkel a karján. Az asszony nézi a lovasokat
s míkor elvonultak, odafordult PannJhoz:
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- Ezeknek van a legjobb dolguk. Szépen, gondtalanul élnek, talán ab Isten
is csak ezeket szereü. Az én uram már fél éve munka nélkül van és itt ez a
poronty, se kenyerem, se tejem neki. Van ugy, hogy majd elmegy az eszem a
nyomorúságtól.

Mások is hallották az asszony panaszait. egy férfi azt mondta:
- Ez se tarthat örökké. Ez így nem lehet Isten rendelése, - belenyúlt

a zsebébe s pénzt adott az asszonynak. - Vigyázzon a kicsire, adjon neki sokat
enni. .."

Ki ez a férfi? Ez a könyörületes adományozó? Fel sem bukkan többé a
könyv lapjain. A töprengő olvasó nem tud S7..abadulní attól a gondolattól, hogy
mindőssze annyi volt a dolga, hogy cáfolja az előző, az asszony szájából hallott
mondatot': "...az Isten is csak ezeket szereti", illetve hogy megtoldja a másik
felével: de "ez így nem lehet Isten rendelése..."

Kassák életében nemegyszer omlott össze véresen és végzetesen a történelmi
világ. A háborúk, történelmi katakhzmák - ,,0 jaj!... Testvér! Jézuskínszenve
dése !. . . Márjámanyám !" - és társadalmi vajúdások mindig megrendítették
a csontja velejéig. Fizikai és szellemi gyötrelmet okoztak neki, lelki krízíshez
vezettek. Tudta és mondía - felesége a tanú rá -, hogy a nagy, számára már
már elviselhetetlen csapásokat másoknak, akiknek biztos istenhitük van, köny
nyebb elviselniük, mert támaszt, vigasztalást és megnyugvást találnak. irigyli
őket, mível kézenfekvő magyarázatra lelnek transzcendens következtetéseikben,
ameddig nincs bátorsága elmerészkední, nincs elég indítéka hozzá, Mégsem vélet
len, hogy éppen ezekben a szélsőséges történelmi-társadalmi helyzetekben. vala
mint személyes életének többé-kevésbé éles fordulataiban - míntegy határszituá
cíókban - rövidül az Isten és közte feszülő dístancía, Metafiz'kai tapogatódzásokba
kezd, a tisztelet érzése fogja el, a vallásos pátosz ragadja magával. Az Isten-

'közelítés, az Isten felé nyújtózás ilyen irányára mutatnak főleg az 1915 és 22
közt, a II. világháború idején, különösen a 40-es évek végén, majd a halála
körüli években keletkezett öregkori, summázó versei.

"Hát mégis meg kell dögleniink? / Mi a mi megbocscithatatlan bűnünk? ..
Megrémült emberállatok fölkulcsolták aranymancsaikat: / Irgalom! lraatoml Ir
galom!" _ esdekel a "Máglyák énekelnek"-ben "Irgalom legyen velilnk" - kiált
a "Világanyám"-ban; "Rest árnyéka bennem Jézus ájul6 testének: 6 Szomorúság"
- panaszkodik az "Örömhöz"-ben; bajban vagy, ember, ha "nincs segítő angyalod"
- közli az "így szól a férfi"-ben. Kész az utolsó ítéletre is, a végelszámolás
píllanatára, melyet a Szeretet és Jóság ünnepének képzel, ahol nincs büntetés,
nincs vád, csak megbocsátás és felmentés: "Karének és gyászfátyla1c nélkül /
1Ia eljijn a nap / mely a győzelem hírét hozza vállain / kigyúlnak előtte / a
lámpák / elhagyott tereken megsokasodik / a nép / tornyok hegyén a Megvált6
jelképe / büntetés nélkül / összezárja karjait" (Fényjelek). Nem utolsó ítélet ez,
hanem az' ember újjászületése, az első ítélet a boldogságra, amitől a Vétek
megszúnik, hogy az Erény uralkodjék. Valaminek a kezdete, amiről azt hittük,'
sosem fog beteljesülni .

. Ha fellapozzuk ostromnaplőját, egy helyütt megakad a szemünk az alábbi
sorokon: "Akik még emlékeznek a gyönyörű legendára. hogy Jézus szamárháton
vonult be Jeruzsálembe, hogy a nép mélyen meghajolt előtte, hogy aligetek
lefelé tartottak a hegyoldalból s a folyók kitörtek medrükből - akik még
emlékeznek a gyönyörű Iegendára, meghajtják térdüket és ;nagukra vetik a
kereszt [elét." Annál is inkább meglepődünk, mert néhány oldallal arrébb eze
olvassuk: "Van valahol egy fehéren izz6 fénypont, ami felé repesőn vágyódik
a lélek. A bizonytalanságfészket, amiben előbb-utóbb meg kp1l fulladnom, ide
jében el szeretném hagyni. Jobbkezem mwtatóujját felnyújtom a hÍ1lárból, mint
az Anyaszentegyház tornyát, 1'agy egy hatalmas gycirtelep kéményét. de lássátQk,
senki sem közeledik felé a kopár, kiégett pusztákon át. Süppedő talajon térdelek
és egyedül imádkozom." Vagy pár lappal odább: ..Akik társtalanul maradtak e
'kegyetlen vilagban, j61 tudom, mind olyanok, mint én s mi, szegények, ki felé
fordíthatnók arcunk, ha nem Ű felé, aki az Atyának Fia és a mi édes test
1"érünk. Ugyanúgy, mint mi, Ö sem szégyenlette kezébe venni a fejszét és a
mérólécet. napestia dolgozott LL műhelyben, aztán kiment, hogy szót emeljen értünk
s Öt, a nagyszerű ácsot megfeszítették az ot1'(Yrnban Qsszetákolt keresztfán" (Kis
könyv haldoklásunk emlékére, 1945). Megint a szokásos kassákí modor: tagadás,
aztán a tagadás tagadása, sőt a kettő egymás. mellett, összefűzve; mintegy veritas
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duplex-ként kezelendő. Előbb még mítosz az, ami kisvártatva valóság, kultikus
maradvány, ami később gyógyító ima, képzelet az, ami egyszer csak élet, sőt

az élet fölé nő: Krisztus az, aki "készü1ódve a nagy pillanatra, mikor megnyílik
felette a sir s száll majd a magasságokba, hogy helyet foglaljon az Atya jobbja
felől".

Kassák lánya, Eti, Vas István első felesége élete végéig megvetett minden
tételekbe öltöztetett hitet. A halálos ágyán, az utolsó órákban azonban azt kerte.
imádkoztassák meg. Vas István önéletírása, az "Elvesztett otthonok" rögzíti
a halál előtti megtérés rövid történetét. Ebből idézünk:

"A Miatyánkot mondtam - amit a felsült hittanvizsga óta sem tanult meg,
(ti. Eti) ő pedig követett. De amikor odaértünk: »Legven meg a Te akaratod«,
akadozva közbeszólt:

- De csak a jó.
- Hohó, így nem lehet. Vagy-vagy - és megpróbáltam a régi elfog:ulatlan-

sággal mosolyogní. Ö meg sohajtott, és engedelmesen folytatta:
- Legyen meg a Te akaratod. - S amikor befejeztem, váratlanul hozzá

tette: - Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében - kibuggyanó.
atavisztikusan gyerekes-apácás hagsúllyal. Letérdeltem az ágya elé, nehogy esz
revegye, hogy nem tudok nemsírni ..."

Kassák, a könyv megjelenése ut'án, a következő levelet küldte Vas István
nak 1957. június 27-én (az ide vonatkozó részt a címzett szíves engedélyével
közöljük) : "... Örülök neki, hogy ilyen szépen ír Ettről. Valóban nagyszerű em
ber volt, megérdemli a gazdag és megbecsülő emlékezést. Amit utolsó napjai
ról, 6ráiról olvastam, nagyon mélyen érintett és gondoltam, mí született sze
gényemberek végül is vagy öngyilkosok leszünk, vagy börtönbe csuknak ben
nünket, vagy megtérünk Istenhez, akiben nem hiszünk, de akinek a kegyelmét
nagyon igényelnénk. No, míndegy, Hiábavaló lenne még ilyesmik felett is
keseregni ..."

Itt is a már ismert kettősséggel találkozunk: nem hisz, de Isten kegyel
mében reménykedik, elutasít, de ugyanakkor mintha közeledésre biztatna. Felesége
említi, hogy ez csupán a kívülálló szemében tűnhet ellentmondásosnak, Kas
sákban semmiféle belső nehézséget. konfliktust nem okozott. Nem voltak köz
napi értelemben vett kételyei, nem kellett világnézeti kérdésekben csatát vívnia
magával, mert úgy érezte, egyensúly lakozik benne, egyforma terhekkel. amely
nem ütköztett a lelkiismeretével, nem zavarja semelyik irányban sem a látását.
"Kimondom hangosan ! mint a bűnök híján való gyermek ! nem a bánat nem
a fé~elem gyötör engem / de fáj hogy nem tudom ki hallja szavam / ki érzi
rokoni testem melegét" (Ne táncolj a szakadék felett). Mivel mindíg, minden
cselekedetével a legjobbat akarta, nem kínozták utólag skrupulusok, önmagának
tett szemrehányások. Miközben erejének és adottságainak teljes fegyvertárával
szállt harcba, emberi tisztaságra törekedett, úgy vélte, amit ő közöl, mindenki
számára elfogadható érvek, amit ő hirdet, csak folt nélkül lehet hirdetni, amit
ő tesz, nem károsít meg senkit, éppen ellenkezőleg, csak hasznára válik a
világnak. "Egy szem vagyok a test'L'éri ezeretet füzérében... ! Tudum jól ti.~zták

a kezeim / nyelvem nem árulja el bm'átaimat / nem felejtem el halottaimat /
s hogy ti másnak láttok engem mint aki vagyok / ám legyen" (Mindenkihez).

Végül az utolsó kérdés, mint az ellentmondások próbaköve: ki volt Kassák
számára Krisztus? Mit jelentett az életében? Lakatosinas korában, kamaszos
csínyből. ídősebb vtársa biztatására: - Nem mered megtenni. te gyáva! - kis
parittyával szétl1őtte egy sír üveggel fedett Krísztus-képét. Eltakarta az arcát:
jaj, mi fog történni! Aztán diadallal tekintett föl: ettől még nem fog történni
semmi. "Önéletrajzában nemcsak megemlíti, lapokon át taglalja ezt a tettét,
nála szokatlan feszélyezettséggel - írja Gyergyai Albert -. Ez a feszélyezett
ség - túlzás-e, ha bűntudatnak hívjuk? - azóta verseiben is visszajár; kül
földi vándorlásai közben meglátja s többé el nem felejti Grünewald megkínzott
Krlsztusát ; s míntha az újvári temető Krísztus-képe meg-meglátogatná írás köz
ben s nagybetűre fogja a kezét, valahányszor Jézusról szól a verseiben ... Mert
Jézust - míndíg nagybetűvel - sűrűn Idézgetí Kassák ; nemcsak idézi, bir
kózik vele, hbl gúnyosan, hol keserűen, hol látszólag szenvtelenül emlegeti s épp
ez az állandó emlék, ez az állandó készenlét bizonyítja, hogy látja, hogy valóság-
nak érzi, hogy letagadhatatlan része az életének." .
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Félreérthetetlen bírálatot mond egy korábbi ístenfogalornról, amely hamisan
tükrözte Isten alakját és ehhez mérte a hivők vallásgyakorlatát is. Aki egész
lényével a múlthoz és az idealizált sablonokhoz tapad, az a veszély fenyegeti,
hogy olyannak hagyja a világot, amilyen, esetleg értelmezi, ha tudja, de megvál
toztani már nem akarja. Az efféle magatartás elzárkózik a valóságtól, tagadja
szerepét az evilági jelen és jövendő formálásában, a világot jobbá tevő, az
emberi igazságokért cselekvő magatártás helyett csupán a túlvilág kárpótlására.
vár. Jézus, az eszkatologikus remény azonban arra buzdít; hogy al: ember már
most az emberiség jobb jövőjét rnunkálja, Ki tudna hinni az olyan Istenben,
aki "később" majd mindent újjáteremt, ha a benne bízók tetteiből semmi vagy
csak kevés jó származik? A keresztények életmódjából ki kell derülnie annak,
hogy Isten olyanként nyilatkozik meg, mínt aki teljhatalma birtokában képes
létrehozni az új holnapot, ha a keresztények már ma segitenek neki ebben.
,.Mindegy, hogy ki hogyan képzeli el alakját, mit ért meg majd hangja. zen-:
géséből. Akár, mint fehérbe öltözött csecsemő tűnik fel előttünk, akár, mint
ácelegény mellén bőrköténnyel, kezében szerszámokkol, mindenki tudja: (j maga
az Eszme - az igazság és a tisztaság jelképe. Ezért hódol neki a nép, a dolgozók,
mintha tükörbe néznének, önmagukat látjál~ benne s ezért nem tudnak elsza
kadni tőle. Hozzá hasonlóak szeretnénék lenni és boldogok, hogy maguk közül
valónak tisztelhetik. Sem az egyház praktikái, sem a politikusok irigykedései
nem meríthetik Űt alá. A hegyek kitérnek előle s II 1)izek megjuhászodnak
léptei alatt ..•" (Úrnapja).

Kassák szerint mindegy tehát, kiben hogyan él ez a Krisztus, a fontos az,
hogy valamiképpen éljen és működjön, Elraktározódjon a Lényege: hogy ha
sonló hozzánk, hogy rnínkef képvisel, értünk jött el. Hatalma van a természet.
az értelem és a szív fölött; a természetet nekünk adta ajándékba, elménk és
szívünk rejtekébe Ű kívánkozik. Kassák számára ez a Krisztus Eszme is 
a szépség és a tisztaság mindenkori jelképe. Mi még? A keresztrefeszített em
ber, aki rettenetesen megszenvedte az élet/ét, de sohasem árulta el az övéit.
Aki a szegényeké. az elesetteké. a békességeseké, a búnösöké maradt. "Vannak,
akik azt hiszik meghaltál / a keresztfán. Oh, örökéletű testvér / én naponta
találkozom veled és szótváltunk / amint kékvászon kötényedből magot vetsz /
az őszi határban vagy lótsz-futsz anagyvárosok uccáin I és másutt ugyanebben
az id6ben / a názáreti ácsok mesterségét folytatod, I mérozsinórral és 1Ji!lanó
ba1tával a kezedben" (Felhőtlen éjszaka), Mindenkiben naponta feltámad újra
és újra: a szántóvetőben, a munkásban, a mérnökben, mindenkíben, aki te
remt, aki tevékenységet neki ajánlja, akíbén nem lohad a vágy erre a találko- .
zásra, Kassák, a költő is megerősíti ezt a kapcsolatot: "Vannak, akik '1zt hiszik,
sebeiddel elszálltál I e földről. Oh, Jézus, én a mi ö1'ök összetartozá.wmkról
beszélek. .. látom, hogy TE is itt ballagsz velem az éjszakában I éppen olyan
szegény és elhagyatott vagy, mint én . • ." Figyeljünk a kassákí ellenponto
zásra: Krisztus, az előbb Eszme és Jelkép, voltaképpen eleven ember, mind
annyiunk társa, ereje, tisztessége, sőt örökegy testvére lesz. aki mellett fines
ok félelemre. aki azért magányos, hogy bárkihez odaszegődhessen, barát és
vérrokon legyen, aki azt szeretné, ha a mélvséget és a magasságot egyszerre
birtokolnánk. Ki még? A társadalmi i~azságosság. "Kassák a szocíalizmust is 
idézzük ismét Gyergyai Albert megállapításait - mínt a krlsztust tanoknak
fejleményét fogja fel s szeralélete legmélyén a »szenvedő és Tázadö«, de mín
denképpen személyes Krisztus fénylik." A szocíallzmust az emberi társadalmak
maximumán ak képzeli el, amely az embert elsősorban morálís lénnyé teszi,
valóra váltja azt a kétezer éves törekvést, amelynek Krisztus az elindítója
volt. Kriszt'ú's a művészet ihlető forrása is: ahogy a történelem méhében meg
termékenyíti a valóság-változtató emberi folyamatokat. ahogy insnil'ália a tár
sadalmak építőit, hogy az evangéliumi tanítást vakolják bele a társadalom tar
tóoszlopaíba, úgy termékenyíti meg a művészetet is, hiszen az 6 ismerete nélkül
nincs tetőzete a víláanak, az ci elfogutetlan optírntzrnusa, feddhetetlensége és
metsző egyénisélte nélkül, mellyel elválaszt minden össze nem férhetőt, egy
mással vesrvíthetetlent, enélkül nem lehetne őszintén és szabadon énekelni szép
sézről. jóságról. tisztaságról. Krisztus az esztétikai hűség, az etikai példa, a
közösségi vezérfonál. tgy vall minderről Kassálc Lajos:

"A művészet és szocíalízmus egyenlően egyforma életforma a számomra. S
eddig még egyszer sem kerültem meghasonlásba önmagammal. Igy szeretném
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végigcsinálni az egész életemet. Amit eddig írtam, azért vállalom a felelősséget,

és azért vagyok szocíalísta, mert nem tudnék más lenni. Kis paraszti város
kában nevelkedtem, azt mondhatnám, a templomok árnyékában, hallottam a
papok prédikációit, néha, néha belekukkantottam az iskolás híttankönvvekbe,
de Jézus Krísztussal nem mint a mi Urunkkal, hanem mínt szerivedé és lázadó
testvérünkkel ismerkedtem meg. Valószínű, hogy ma is van bennem valami
keresztényi, de nem a vallásos formulák, hanem a tiszta emberi etika értelmében.
Szocializmusom nem elszakadás ettől az etikától, hanem annak részben követ
kezménye, részben szellemi elmélyítése és a gyakorlati megvalósítására való
törekvés" (Egy ember élete II., 1935).

Vallásos humanizmusa egyre közelebb és közelebb terelte Istenhez. Hallotta
a hívást: "Valahol hiv még valaki I hagyjátok hogy I elfndnljak". Meg is fo
gadta: "Megigérem, ha majd Istenemhez indulok, nem állok 'Neg félúton".

Vajon meddig jutott?

KASSAK LAJOS LEVELE SíK SANDORHOZ

(Gépfrással, fejléces levélpapíron: Kassák Lajos, Budapest, VI. ker., Bulc~u

'W. 19. 11. 7.)

Igen Tisztelf Uram,
Egyetemesség és forma című becses tanulmányfüzetét megkaptam, hálásan kö
szönöm. Valóban érdeklődéssel olvastam végig és majdnem azt mondhatnárn,
feltűnően sok hasonlóságot találtam kettőnk művészetbölcseleti és kritikai fel
fogása között; Vajon ez a Katholicizmusban való közössegünkből vagy általános
emberi ethikai felfogásunkból következik-e így? Én azt hiszem, az utóbbiból s
csak annyiban mutat fel katolikus vonásokat, amennyiben a katholícízmusban
is benne foglaltatnak azok az általános ethikai normák, melyek az én ethikai
szocializmusom lényegér képezik. De ilyen értelemben kár is lenne osztozkodni.
Ön az egyetemesség címer írta tanulmánya fölé és így a napi élet fogyatékos
ságain túl, olyan nézőpontból tekinti a kérdést, amely minden ernberlen 'érző

és gondolkodó művész számára elfogadható lehet. Részleteiben azonban nem
egészen értem az Ön fejtegetéseit. Ugyanis néhol kereszténységről és néhol
katholicizmusról szól. Úgy érzem, a kettő nem száz százalékosan azonos fogalom.
A kereszténység a míndenséget átfogó humanista szemlélet, akatholicizmus
inkább dogmatikus és ceremonális vallás. Sokkal inkább időhöz kötöttebb és' a
gyakorlati élethez alkalmazkodóbb valami, mint a másik. Mondom, a két fo
galomnak teljesen egyjelentésű és egyenértékű beállítását nem egészen értem
és annyiban érzem a tanulmány bizonyos fogyatékosságát, amennyiben általá
nosít. De különben részleteiben nagyon közel áll hozzám. Helyenként úgy érzem.
csak a katholikus szót kellene a szocializrnus szóval helyettesítenem és a defi
nitív részeket akár én is írhattam volna. Ha megengedi felhívom figyeimét a
legutóbbi Nyugatban megjelent cíkkemre, amelyben színtén mondtam az Önéhez
hasonló néhány" megállapítást. Sajnos ezt nekem a Nyugatban. mínt vendégnek
kellett elmondanom. mert a szecialista mozgalomnak nálunk nincsen .olyan magas
színvonalú és szabadszellemű folyóirata, mint a katholikus Vigilia. Furcsán
hangzik ez így, de így van. Amíg Ön egy segítő közösséget érezhet maga körül,
addig én bizofiy meglehetősen egyedül érzem magam.· De nem folytatom így
tovább, még panaszkodás jönne ki a végén.
Értékes tanulmányát még egyszer hálásan köszönve, maradok tisztelő híve:

Kassák Lajos
Budapest, 1935. VII. 23.
(Kézírással:) Ezzel a levéllel egyidőben postára adtam új verseskönyvem. kérem.
tekintsen bele, ha ideje megengedi.
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