
KAssAK LAJOS LEVELE GRAIN AN DRAsHOZ

Kedves Grain András,

megkaptam küldeményét és mindjárt elolvastam verseit. Sajnos megbetegedtem
és ezért késtern válaszírásommal. Kéziratait igen figyelemreméltónak találtam, és
úgy vélem. van köztük jó néhány közlésre alkalmas darab! Hogy mégis miért nem
közlik? Mert szokatlan a hangjuk és általában közel állnak az én költl()i fel
fogásomhoz. Engem kényszerűségből elfogadnak, de úgy gondolják, nem kívánatos,
hogy követőim is legyenek és éppen ez teszi lehetetlenné, hogy versei el helye
zésében segítségére legyek. Az én ajánlásom, maradi és posztjukat féltékenyen
őrző szerkesztóinket még makacsabbá tenné Magával szemben. Versei nem szöve
gesek, inkább különösek és ezért nehéz az elhelyezésüle. De legyen szívós és
bízzon a tehetségében. Küldjön folyamatosan kéziratot a szerkesztőségeknek,

biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb megtöri az ellenállásukat. Én is sokáig
zörgettem a kapukon, míg végre kinyíltak előttem. Ú gy látszik, ez mínden ko
moly fiatalnak a sorsa. Gyűjteményének leggyengébb darabjai az árvízról írott
versek. Ez a frissen feldolgozott téma híradás maradt és nem lényegült költé
szetté. Valószínű, hogy később újból hozzányúl ehhe? az anyaghoz. mtkor az
egész már élményemlékké vált s akkor költészet válik belőle. Türelern és szorga
lom egyik alapkövetelése a művészí produktumnak. Dolgozzon hát tovább és ne
hagyja eltéríteni magát a megkezdett útról. '

Jókívánsággal üdvözli
Kassák Lajos

1966. IV. 24.

DÉVÉNYI IVÁN-SIK' CSABA- VIDOR MIKLÓS

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
KASSÁK LAJOSRÓL

Dévényi Iván: Vidor Miklós és Sík Csaba, akik eljöttek erre az összejövetelre,
azt kérték, hogy lehetőleg ne a "régi" Kassákr61 beszélgessünk, hanem a II.
vílágháborű utáni, tehát az ő általuk ismert íróról, költőről. irodalomszervezőről,

szerkesztőről és képzőművészről. Elsőnek Sík Csaba irodalomtörténészt. a Mag
vető Könyvitiadó munkatársát kérném meg, közöljön egy kis "enciklopédikus"
vagy ,;lexikális" összefoglalást Kassák munkásságáról.

* 1973. augusztusában az esztergomi Vármúzeumban ,kiállitás nyílott Kassák Lajos fest
ménveíböl, kollázsaiból és gmfikáiból. (A tárLatot Bálint Endre festőmüvész nyitotta meg.)
A kiállitás időtartama alatt - 1975. szeptember 8-án - az esztergomi Babits M:lhály Városi
Könyvtárban kerekasztalbeszélgetés zajlott le Kassák Lajos rnunkésségáröt. Az eszmecsere
résztvevőt Vidor Miklós József Attila-díjas író, költ6, Sík Csaba Irodalomtörténész, kritikus,
a Magvető Kiadó munkatársa és Dévényi Iván esztéta voltak. A Vár-osi Könyvtár - a
kerekasztal-beszélgetés közönsége részére - kiállítást rendezett elsö ktadású és dedikált
Kassák-kötetekböl, a Kassák Lajos által szerkesztett folyóiratokból, valamint az író vers
kézfrataíbó! és Jeveteíböl. (A dokumentumok zömét dr. Szállás! Arpád, Kassák munkássá
gának kiváló Ismerője bocsátotta a kiállitás rendelkezésére.) A két klálJítá5 és a kerek
asztal-beszélgetés megrendezésével Esztergom városa tiszteletét kivánta kifejeznl Kassák

'Lajos iránt, aki - egyik írásában - így emlékezett meg Esztergomról: "Szeretem ezt a
várost Nt élő kultúrált barátaimért, szép müzeumáért, Bazllikájáért, építkezésetért. _."
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Sík Csa.ba: Nem emlékszem, pontosan mikor, volt Pesten a Petőfi Irpdalmi
Múzeumban egy Kassák kiállítás. Megszoktuk, hogy egy irodalmi múzeumban, egy
madzaggal elkerített sarokban mindig ott van a rnester obligát íróasztala, rajta
az utolsó,' befejezetlen kézirat. Kassák esetében nem egy kézirat volt az asz
talon, hanem a kalapja. "Ez a rendkívül jellegzetes, fura, elől két ujjal benyo
mott kalap, ami minden időjárásban, szélben, viharban megingathatatlanul ült
a fején. Talán nem is jogtalanul könyvelték el ezt a ruhadárabot szimbólumként.
Ennek ellenére, ahányszor Kassaknál voltam, soha nem láttam kalapját az
íróasztalán, egyrészt mert a szimbólumokat nem szerette. másrészt mert a
kalapnak Iogason a helye. A kiállítás voltaképpen nem ennél a kis szlmbolikus
játszadozásnál kezdődött, amire egyébként Magyarországon mindig hajlamosak
vagyunk, hiszen írodalomtörténetünk bővelkedik az operai vagy operett-finálék
ban, hanem azoknál a képeknél, melyek a múlt század végi Érsekújvár világát
mutatták be. Kassák Érsekújváron született, egy, a lumpenproletáríátus és a pro
letáriátus között lebegő családból. Egyetlen osztály gimnáziumot végzett, utána
inasnak adták. Tulajdonképpen a magyar irodalomban példátlan pályafutás volt:
Kassák volt az első olyan írónk, aki nem a polgári neveltetésből. vagy a polgári
neveltetés, iskoláztatás után került az irodalomba, akinek világképét nem a
polgári radikalizmus eszméje alakította ki, hanem a munkásmozgalom, a munka.
A kor műveltségéből a legelemibben sajátította el azt a technikát, melyet kez-
detben az önéletírásból is jól ismert kis manufaktúrákban, később pedig a pesti
nagyüzemekllen tanult meg.

Szellemi érdeklődés volt az, ami útnak indította; s az a szabály, hogy a
mesterlegényeknek vándorolni kell. E~ vitte először Párizsba. Az a csodálatos,
hogy ez az ember, aki eddig nem olvasott, se módja se lehetősége nem volt
erre, franciául nem beszélt, az utcán járkálva fedezte föl azokat a figurákat,
akik a század műveltségét, művészetét kialakították, meghatározták. Apollaínaire,
Picasso, és a vámos Rousseau ismeretével tért haza; azt hiszem, ezekről a ne
vekről akkor még senki nem tudott.

Első versei, ez talán furcsa paradoxon, -de nem természetellenes, olyan versek
voltak, mínt amik abban az időben polgári szalonokban keletkeztek. Finomak,
értelmesek, azokkal a. jelzőbokrokkal tele, amik oly jól ismertek a fiatal Koszto
lányi, a fiatal Tóth Árpád költészetében. És jellemző módon azonettek. Ezeket
a verseket Kassák elküldte a Renaissance című folyóirat'nak. Kis lábjegyzettel
jelentek meg, ami körülbelül így hangzott: ezeket II verseket egy fiatal vas
munkás írta. Kassák nem megsértődött, hanem elszégyellte magáf Mert ez a
mínösítés a versek alatt úgy hangzott. mínt ahogy a cirkuszi plakátok hirdetik
az éneklő kutyát, a számoló pónilovat. ·A polgárnak azt a meghökkenését tükrözte
II lábjegyzet: hogy jön ahhoz egy fiatal vasmunkás, hogy verseket írjon? Ezek
a versek nem Kassákról szóltak, nem Kassák egyémségéből és Kassák világá
ból fakadtak, hanem abból a pár ' Juhász Gyula es Kosztolányi versből, amit a
szociáldemokrata párt könyvtárában olvasott. Az irodalom egyik legnagyobb és
ázt hiszem megmagyarázhatatlan titka, hogyan lett ebből az olvasgató és magát
kifejezni próbálgató vasmunkásból Kassák Lajos, a költő. A dolog lényegéből

rengeteg "minden talán mindörökre megmagyarázhatatlan marad, mert első ver
sei, amik ezután 1915-ben, Eposz Wagner maszkjában címmel jelentek meg,
arra késztetnek. hogy azt, amit mondtam (hogy ti. Kassák miben első a magyar
irodalomban), ki kell egészítenem avval, hogy abban is első, hogy az irodalom
megújulását nem valamilyen hagyományban, már létezett kifejezésmód, ábrázo
lásmód vagy szellem felújításában óhajtotta kezdeni, hanem annak a teljes elutasí
tásával. Korának valamely olyan kifejezését kereste, amely nemcsak Pesten,
nemcsak Magyarországon érvényes. Meglepő. hogy ezek a versek, főleg ennek a
verseskötetnek szerkezete, milyen tudatosságról tanúskodik. Kassák megmagyaráz
gatta, azt hiszem, az Egy ember életében, miért adta a kötetnek az Eposz Wagner
maszkjában círnet. Amit a zenében hallott, abból Wagner kifejezetten nem tetszett
neki. üresnek és bombasztikusnak érezte, neki Bach tetszett. világosságával,
Iegyelmezettségével. a hatalmas, kupolákat és boltíveket bevilágító pontossággal;
de szükséze volt arra. hogy feJrázza olvasóit. hogy tudatosítson .belőlük valamit,
és erre alkalmasnak érezte Wagner harsánysázát; holott ezek a versek - én azt
hiszem, az Irodalomtörténetí közhiedelemmel ellentétben nem harsányak.
Ezzel a sorral kezdődik: Végtelen határban csokorba állta.k a fáradt, bomlott
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$zem'Ú katonák. Semmi olyan bombasztikus nincs benne, ami a közhitben az
avantgarde-ot jellemzi...

De ha folytatnám ezt a Kassák kezdeteiről szölő fejtegetésf, sosem érnék
bevezetőm végére. Csak annyit hadd mondjak el még, hogy Kassálc önéletrajza,
az Egy ember élete a XX. század legjelentősebb életrajzai közé tartozik. Oszin
teségében, tudatosságában, és abban, ahogy a mú együtt épül a személyiséggel,
nagyon kevesen múli'ák 'felül. Hogy Kassák leginkább avaritgarde költői kor
szaka, amit Bécsben töltött a húszas években, amikor a cím nélküli verséket
írta és híres hosszú költeményét, A ló meghal a madarak kirepülnek címűt, vol
taképpen a magyar költészet egyik legnagyobb pillanata volt: ezek a versek olyan
fényes telitalálatokkal vannak tele, amelyeknek kevés párja akad a magyar
irodalomban. Kassaknak mindig baja volt a magyar irodalom szervezeteível.
folyóirataival, általában az apparátussal; a Nyugat annak ellenére, hogy
Osvát Ernő közölte és becsülte őt, mindig mint tavolállóra, vagy mint
kivülállóra tekintett rá, és Kassák sem tudott a Nyugattal megbékélni,
mert az volt a véleménye róla, hogy tulajdonképpen Baudelaire, Verlaine, Rim
baud ptllanatához kapcsolódott, ó pedig a jelenhez akart csatlakozni. De baja
volt a szociáldemokrata sajtóval is, késhegyre menő harcokat vívott már pálya
futása elején is a szociáldemokrata korifeusokkal. A mai irodalomtörténetírás
már- elismeri ugyan Kassák jelentőségét és nagyságát, de bizonyos különbség
tevéssel próbálja eltenni az irodalom fő vonalából.

Itt, elsősorban az avantgarde-ról van szó, melyhez - mondják némi leegy
szerűsítéssel foglalva össze ezeket a véleményeket - a nagy szocialista költők,

akik között elsőként Majakovszkijt, Aragont, Eluard-t szokták - joggal - fel
sorolni, tulajdonképpen azért csatlakoztak volna, mert meg akarták halad
ni az avantgarde-ot, mert annál többet akartak csinálni. Ezt én szellemi buk
fenenek érzem. Nehéz ugyanis elképzelni, hogy egy író azért áldozzon az életéből

rengeteg energiát és időt, hogy valaminek a feleslegességét bebizonyítsa. Kassák
élete végéig megmaradt avaritgarde költőnek. Ezt én ma már másként értelme
zem, mint amikor megismerkedtem vele, annak ürügyén, hogy róla írtam szak
dolgozatot. Azt hiszem avantgarde-nak lenni, ahogy a Kassák versei is bizo
nyítják, nem az űjszerűségnek, a látványosságnak mindenki számára 'nyilvánvaló
és evidens keresése, hanem az idővel együtt fejlődésnek, együttélésnek a képes
sége. Az a képesség, hogy a változó világban mindig otthon legyen. Itt áll ez
a különös ember a magyar irodalomban; lehet szeretní, lehet nem szeretni; le
het elismerni kivételes nagyságát, lehet mögéje utasítani azokat, akiket az
irodalomtörténészek, hogy úgy rnondjam a fülüknél fogva elérángattak ; egyet
nem lehet: kikerülni.

Vidor Miklós: Nincs reménytelenebb dolog, mint szavakkal megidézni egyem;.
bert. Már külsejét is céltalannak tartom ezzel a nem adekvát módszerrel meg
közelíteni; ezért inkább valami más formában próbálnék emlékezni Kassák
Lajosra. Nekem a legnagyobb élményem volt a magyar Irók közül, akiket meg
ismerni szerenesém lehetett. Hozzá kell tennem, és ez nemcsak énrám, hanem
egész nemzedékemre . is vonatkozik, hogy megérkezésünk a magyar irodalom
nak egy igen hirtelen kipusztult nemzedéke utánra esik, tehát lemaradtunk a
találkozásról Babits-csal, Kosztolányival, Karinthyval, a Nyugat nagyjaival. A
Nyugat' vezetői közül egyedül Schöpflin Aladárral volt kapcsolatom. Kassákkal
a felszabadulás után ismerkedtem meg. 1!:rdekes és emlékezetes maradt szá
momra ez a találkozás az alkalom miatt is, és mert először a Bulcsu utcai laká
sában kerestem meg, az ó ínvitácíójéra, Ez abban a tápászkodó időben, 46
elején volt. Valamiféle Fiatal Magyarország-szerű összefogás készült akkor: a
felszabadult új Magyarország új művészeti kérdéseiről akartunk egy nagyobb
nyilvános beszélgetést csinálni. Az akkori húsz év körüli költők és írók nevében
rám [utott a szerep, hogy megpróbáljam előterjeszteni. a 'mí nemzedékünknek
-- amelyet később summásari lerövidítve az Ú j Hold nemzedékeként könyveltek
el - mi a. programja, mit szeretnénk, ami részünkről az új l'örekvés, és ennek
megteremtéséhez míre volna szükségünk. Kassák lett volna az, aki válaszol az
idősebb és akkoriban már a vezetést átvett nemzedék részéről. De mielőtt nyil
vánosság elé lépünk, meg akart ismerni, el akart velem beszégetni, Ezért ke:
retsem fel. Meglepetéssel tapasztaltam rögtön az első mondataím. után élénk
e!lenzését. Egyszel'Úen kevesellte, amit akartunk, kevesellfe, amit kívánunk, Rö-
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viden: a Nyugat és Babits világát folytató nemzedéket látott bennünk, s ezt
különösen ebben a sajátos történelmi helyzetben rendkívül kevésnek tartotta.
Kevésnek tartotta a nemzedék bátorságát, igényeit és programját is. Ezzel
kezdődött a vele való ismeretségem, mondhatnám oppozícióból.

Különben aztán ez az ankét megtörtént. Harminc év távlatából meg kel)
mondanom, és ez is [ellemzt, hogy ami a nyilvánosság előtt történt, arra már
sokkallazábban emlékszem, mínt Kassákkal történt első találkozásomra. Érez
tem, hogy egy kemény ember, egy nagyon az életből jött ember áll szemben
az én inkább az irodalom felől közelítő világommal. Számomra valóban uj
volt ez az eleven valóságból kilépő alak, a mí valóban a Nyugat kultúráján
nevelkedett és minden bizonnyal egy kicsit könyvszagú induló nemzedékünkhöz
képest. A szélesebb ablaktárás. tágasabb szemnyitás szükségességére, elkerül-.
hetetlenségére hívta fel a figyelmünket .. Az előbb Sík Csaba elmondta, hogy
Kassák pályája elején váratlan gyorsasággal csapott át az illedelmesnek ismert
irodalmi formákból a saját .hangjára. Valószínű ebből fakadt aztán a sajátos
felfogása, amellyel a művészetet teremtő művésztől elvárt/a, hogy ne azokat a
nyomokat folytassa, ahol az előtte járók kihulltak a surból Vágjon le a fő vo
nalról, keresse meg a saját csapását, ez a csapás pedig lehetőleg a valóság
világa és ne az irodalmi hagyomány felé vezessen. Hitt abban, hogy az igaz!
művész formateremtő és nem formaátvevő. Költészetről esvén szó, ő a formán
olyasféle belső formát értett, amely szükségszerűen önmagát teremti meg a
mindenkori közlendő igényei szerint, Úgy vélte, ha azok a mondandók, melyek
egy költőben megjelennek, a túlidomított nyugat-európai formákban [clen i'kez
nek, eleve kétes lesz az eredetíségük.

Sok mulatságos anekdota kering arról, hogy eleve gyanakvással fogadta a
kész formákban, pláne rímekben megszélaló költészetet. Lehet. hogy fiatal
koli. elfogultságában. mikor frcntálísan rohamozta meg áz egész országban, az
egész magyar költészetben uralkodóvá vált túlcsiszolt formákat, az ellenérzése
valóban nyersebben jelentkezett. A mí időnkben már sokkal leszűrődöttebb.

tapasztaltabb, élményszerűbb módon és sokkal egyenesebb átadásban hangzott' el.
Egy másik vele való találkozásom aztán folyamatossá tette a kapcsolatunkat.

A Művészetí Tanácsban történt, amely a felszabadulás után létesült és a magyar
művészetnek a kulturálís kormányzat által életre hívott autonóm, jóllehet ta
nácsadó, javaslattevő és mínősítő szerve volt. Tagja; a kor legkitűnőbb művészei

voltak. Kassák nemcsak az irodalmi szaktanácsnak volt az elnöke, hanem a
Tanács alelnöke is, és mint képzőművész, méghozzá nem akármilyen képes
ségű képzőművész, ezen a téren is hallatta szavát. Itt is abban a szellemben
és irányban dolgozott, amelyet az előbb az irodalomra, még szűkebben a köl
tészetre vonatkozólag próbáltam pár szóval ismertetni. A Művészeti Tanács fo
lyóiratának, az Alkotásnak volt, llletve le1Jt volna a főfeladata, hogy fóruma
legyen elveinek és annak a művészí irányzatnak, amelynek jelszava: "A mű

vészet egy és oszthatatlan", és amely arra törekedett, hogy "végre valahára
váljunk Európává a nagy ugarból". Sajnos a folyóirat még addig sem élhetett,
mint a Művészetí Tanács. Bizonyos akadémizmus útját vágta, úgyhogy nem
egészen másfél évfolyam jelenhetett meg, de ez az összesen nyolc szám - két
havi folyóirat volt -, ékesebben beszél ezekről a törekvésekről, míntsem én
itt gyarló szavaimmal elmondhatram. Jellegét Kassálc adta meg mínt alkotó
szerkesztő, alkotó művészpolitikus, nemesen forradalmár művész, Minden új
törekvésnek utat nyitó, a meddő hagyományőrzőket szüntelenül ostromló, és
a fiatalokat is megszégyenítő hevülettel teli művészként jelent meg előttem,

feledhetetlenül és emlékezetesen. Ha néha túl ís lőtt talán a célon, abból a
megfontolásból tette, hogy ha egy sebes sodrású foly6t úgy akarok átúszni, hogy
a tülpartranagyjából a kiindulási pontommal egyvonalban érjek, akkor leg
alább negyvenöt fokos szögben, sodrás ellenében kell haladnom, mert külön
ben visszavisz az ár.

Dévényi Iván: Sík Csaba szakdolgozatát készítette Kassékról és ennek kapcsán
ment el hozzá. Megkérném arra, mondja el, hogy amikor nem éppen a legked
vezőbb atmoszférájú időszakban, amikor sok előítélet állott fönn Kassákkal szem
ben, egy fiatal egyetemi hallgató jelentkezett nála, hogyan jött létre ez a
kapcsolat, amely végül olyan barátsággá mélyülrt, amely egészen Kassák ha
láláig tartott.
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Si/c Csaba: §zívesen elmondom, noha ez a történet nem vet rám jó fényt. A
bölcsészkaron ekkor még az oktatásí folyamatban Kassák nemigen került széba.
Engem nagyon izgatott. Visszagondolva e dologra, olyanformán voltam én a
Kassákkal, ahogy a Weöres Sándor írja valamely könyvében; verset nemcsak
azon a nyelven kell olvasni, amelyet ismer az ember, hanem olyan nyelveken
is, amelyekből egy kukkot sem ért. Mivel az a vers akkor is elárul magából va
lamit, pusztán a hangzásával. a tipográfiai formájával, egyebekkel. Körülbelül
Ggy érthettem én akkor a Kassákot, mínt ha most török verset olvasnék. És kicsit
félve mentem el hozzá, mert nagy harcai idejéből mindenféle legendák éltek
gorombaságáról, sőt könyörtelenségéről. Én magáról a modern rnűvészetről és
irodalomról vajmi keveset tudtam. A mai fiatalok talán el sem tudják képzelni,
milyen nehéz volt akkor Pesten könyvhöz jutni. Soha nem felejtem el, hogy
mikor egyszer az Akadémiai vagy az Országgyűlési Könyvtárban Weöres Sándor
verseit kerestem, egy apró ember mínden áron le akart beszéní arról, hogy
Weöres Sándort olvassak, helyette inkább olvassak Kuczkát vagy Kónyát, ja
vasolta. Később tudtam meg,. hogy ez az illető Weöres Sanyi volt. Ismertem
Apollinaire-t. Pontosabban azt a kis kötetet olvastam, amit Radnóti és Vas
István fordított. Ismertem a Maurice Nadeau Histoire du sUTTealisme círnű

könyvét. Rendkívül fogyatékosan értettem franciául, bizony meglehetősen gyen
gén értettem. Ráadásul ez a szókincs teljesen ismeretlen volt számomra. Ugyan
akkor nagyon élt bennem az elhatározás, hogy a Kassakról fogok szakdolgozatot
írni. Elmentem hát hozzá. Most utólag csodálattal és meghatott szeretettel gon
dolok visszatürelmére. Arra, hogy nem dobott ki, mikor számára nyilvánvaló
volt, ami számomra csak akkor lett nyilvánvaló: hogy mílyen keveset tudok.
Könyveket adott, elmagyarázott dolgokat, amikről én nem tudtam. Gondolják
el; negyedéves bölcsészhallgató koromban még soha nem hallottarn Picasso ne
vét. Egyszer, amikor ösztöndíjat kaptam - ez már 55-ben volt - láttam a
Központi Antikvárium kirakatában Kállai Ernőnek az előttem teljesen ismeretlen
Picasso címet viselő könyvét. Egy furcsa, zavaros figura volt rajta; ezt tel
jesen komikusan fogtam fel. Megvettem a könyvet negyven forintért, ez elég
sok volt. Nagyokat röhögtem rajta; hanem aztán egyre rosszabb lelkiismerettel
röhögtem.. Addig röhögtem, míg végül kezdett tetszeni, kezdett izgatni, és rá
jöttem arra, hogy kettőnk közül semmiképpen nem én vagyok az, akinek joga
van a másikon röhögni. Kassák másfél éven át hetenkint rendszeresen tartott
nekem szerninárium jellegű órákat, és én azokon az órákon tanultam meg azt,
amit' a körűlmények folytán könyvekből és az egyetemen nem voLt módomban
megtanulni. Pedig kitűnő professzorom volt az egyetemen. Bóka László született
tanár volt; olyan emberrel, aki még nála is inkább pedagógusnak született,
csak eggyel találkoztam, Kassákkal.

Dévényi Iván: Vidor Miklós említette, hogy ei a felszabadulás utan Kassákot
abban a Bulcsu utcai otthonában kereste fel, ahol a két világháború között élt.
bár 1930 körül a Sziget utcában is lakott. Én csak azt mondanám el röviden,
hogyan ismerkedtem meg Kassákkal Békásmegyererr az ötvenes évek legelején.
Egy idős festő ismerősöm, Bor Pál vitt el hozzá. Teljes vísszavonultságbarj,
elég kedvetlenül élt, galambokat tenyésztett, anyagilag is szúkösen volt, mate
matika tanárnő felesége jövedelméből éltek. Megszégyenítűen csekély állami
kegydíjat kapott, körülbelül egy portás nyugdíjának megfelelőt. Megkérdeztem
tőle, .mí a véleménye a CsiUag folyóiratról, amelyen a szerkesztö bizottsági tagok
között az ei neve is szerepelt; Uram, ez nem az én folyóiratom - mondta mo
rózusan. Evvel le is volt zárva a téma. Amikor elbúcsúztam, a Kasscik há
zaspár egyik ismerőse elmondta: azért van most különösen kedvetlen hangu
latban. mert egy-két nappal korábban egy fiaüJ.! irodalomtörténész kereste fel
- utóbb sportüjságírő lett - és valamilyen önkritikára akarta rávenni, alig
hanem egy interjú keretében, de Kassák nem áltt kötélnek, nem érezte szük
ségét, hogy önkritikát gyakoroljon, és ezt világosan meg is mondta az Illetőnek.

Sik Csaba: Elmondom lektorl pályafutásom egyik legkínosabb élményét. Egy
ismert író egyik regényét szerkesztettem : egy nemzedék történetét akarta el ~
mondani egy festő történetén keresztül. Vállalkozása már csak azért ls képtelen
volt, mert sejtelme sellll volt a képzőmiívészetről. Viszont meg volt győződve

róla, hogy egy művészregényben kell valami ellenfél is. Nos, hőse mint ifjú festQ
mútermében folyton Picasso angyalával hadakozott. Erről lebeszéltem, Nehéz
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elképzelni - mondtam neki - a negyvenes' években olyan ostoba festót, aki
a Pícassót nev-tséges giccsgyárosnak tartaná. - Jól van, felelte, akkor ajjnljak
neki Picasso helyett egy másik nevet. Tapintatosan elmeséltem a történetet
Kassáknak. Csak nézett rám, mlntha kérdezné,' hogy most mit csináljon: dü
höngjön? Iegyíntsen? "Ez van, uram!" - mondta végül. Aztán elővette táská
jából Karácsonyiék círnű regényét és l azt kérdezte; nem kellene ezt kiadni'!
Nagyon régen olvastam - válaszoltam -, újra el kell olvasnom. Megállapod
tunk abban, hogy a hét végén kimegyek hozzá, addig elolvasom a regényt. Na?
- kérdezte, ahogy beleptem. - Ez nem jó - mondtam neki. Ez egy harmincas
évekbeli tanregény. Ezen gondolkodott egy darabig, aztán azt rnondta: "Hát
nem érünk el vele mást, mínt a Picasso".

A regény valójában nem jó. De én azt a legendát, hogy Kassák nem is
merte önmagát, hogy elfogult volt önmaga iránt, nem tudom. tapasztalatból
alátámasztani. l1!ppen az ellenkezőjét tapasztaltam. Minden verseskötetét rend
kívüli gonddal, fegyelemmel, áttekintéssei építette föl. Amikor A tölgyfa 'evelel
(1964) előtt egy elég vastag kötetet, a Vagyonom és fegyvertáram címűt szer
kesztettük (1963-ban jelent meg), abban volt egy vers, amit egy kicsit rur
csálkodva olvastam. Arról szőlt, hogy a költő bement egy kávéházba; ott egy
vurlicer előtt fiatalok ültek és hallgatták a gépből harsogó bárgyú zenét. Mon
dom: hagyjuk ezt ki a kötetből. - Miért' hagyjuk ki? - Annyian mondják ezt,
ne mondja Kassák is. - öt perc múlva 'szó nélkül kivette.

Közben volt egy időszak, amikor felsőbb intézkedésre nem én szerkesztettern
a könyveit, hanem a kollégám. Akkor szerkesztették a Kutyaregén'yt. Főszerep

lője egy puli, és ez a puli séta közben szerelmí viszonyba lépett egy másfajta
ebbel, ha jól emlékszem, egy farkaskutyával. Kollégám azt mondta neki: ez
így nem lesz jó, ez fajvédelem. Kassák rettenetes dühbe jött, kis híján rábo
rította az asztalt. Akkor láttam igazán kikelve önmagából. Mikor kijött a szo
bából, az mondta: látja, azt is meg kellett élnern. hogy nácizmussal vádoljanak.

DétJényi Iván: Gyakran olvashatni manapság is, hogy a magyar avaritgarde volta
képpen egyszemélyes avaritgarde volt. Vidor Miklós, mí erről a véleményed? Valóban
gyökértelen, élettelen, erőtlen mozgalom volt, és valóban egyetlen ember alkotta
a magyar avantgarde-ot?

Vidor Miklós: Mondogatják, hogy Kassák mindig egyedül akart legény lenni
a csárdában. Lapjai eleinte,' induláskor jelentős embereket csoportosítottlak ma
guk köré, hanem aztán hamarosan kiváltak mellóle hol csak egyesek, hol cso
portban, mert Kassák mellett állítólag 'nem lehetett érvényesülni. A régmúlt idők

ről nem beszélhetek; mielőtt ide leültünk, meg is állapodtunk abban, hogy csak
olyasmivel foglalkozunk, amit személyesen vmcgéltünk, tehát amiről személyesen
tanúskodhatunk. Ami az egyszemélyes avantgarde-ot illeti: nem hinném, hogy az
igazi egyéniség képes lenne önmagát egy nála átütőbb, vagy erősebb egyéniség
hatásába, egy tőle idegen formába belenyomorítant. Kassák valóban egyedi je
lenség volt, és mint Sík Csaba mondta, a magyar költészetnek egy rendkívüli
alkalmát és rendkívüli pillanatát testesítette meg. De nem hiszem, hogy vala
milyen személyes zsarnoksággal űzött volna el maga mellől embereket. Az a
Kassák, akit én megismertem, kétségkívül a legbátrabb ember volt, akivel az
irodalomban találkoztam, míndig kiállt a véleménye mellett, és megnyerhetetlen
csatákban is kitartott egészen addig, amíg ésszerűbb érvekkel meg nem győzték ;
de sosem tapasztaltam nála olyasfajta eífogultságot, hogy ó valakit vagy valakiket
eleve úgy "átkozott"' volna ki, mint .,menthetetleneket", és hogy mások ,ió
szándékáról, képességeiről .vagy netán igazáról meg ne lehetett volna gvőzrí.

Vele mindig le lehetett ülni, be lehetett jelenteni az ellenvéleményt; annál a
Kassáknál, akit én hatvanéves kora körül megismertem, s aztán haláláig sosem
tapasztaltam. hogy amit kijelentett, azt eleve változtathatatlannak tartotta volna.
Az avantgarde-hoz valóban mindvégig egymaga maradt hű; de hatása az egész
útánajővő magyar irodalmon rajta van; a fiatal József Attilán, a fiatal Illyésen
éppen úgy mint Vas Istvánon, Zelk Zoltánon. Valóban megkerülhetetlen volt.
Én míndenesetre tőle hallottam először és' rendkívüli nyomatékkal azt, hogy ne
tévesszük össze a rnindenkorí korszerűt a divatossal, s hogy a modernség okol
ható meg míndenestül a körü1ötl.'ünk kialakult világgal. Hatását még akkor is
döntőnek tartom, ha nincsenek és nem is lehetnek Kassák-követők, mert egy
ilyen nagy: egyéniséget nem lehet követni anélkül, hogy követője epigonná ne
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váljék. Talán ezért is nem alakult ki Kassák-iskola, de nem rovására, hanem
becsületére mondom l, hogy senkit sem idegenített el önnön művészi természeté
től és senkie sem kényszerített valamiféle "iskolába". De már puszta jelenléte
lebptf'otlenné tette, hogy fellépése után úgy lehessen verset írni, mint ha ő soha
Hem járt volna irodalmunkban.

Dévényi Iván: Sík Csaba említette, hogy ő Kassák egész életművét kezdeti
kísérleteit - az avaritgarde irodalom és képzőművészet körébe utalja. Megkér
dezném, így látja-e Kassáknak a harmincas évekbeli némely klasszicízálo rnű

veit is, vagy még inkább a második világháború utáni években keletkezett termé
szetelvű festményeit, hiszen tudjuk, hogy tájképeket. csendéleteket. madáras
kompozíciókat is készített. Nem arra gondolok, hogy - csak az lehet avantgarde,
ami absztrakt; de van, aki úgy véli, hogy a bécsi korszakhoz képest ez bizonyos
visszalépést jelent.

Sík Csaba: Egyre jobban hajlok arra, hogy az avantgarde fogalmát a tízes és
húszas évek művészetével azonosítsam. Az az érzésem, hogy a kubizmus, a
kubísta forradalom, az orosz-szovjet konstruktivizmus Iezajlása után az euró:
pai művészetben nem lehet avantgarde-ról beszélni. Talán az ötvenes évek ame
rikai művészete hasonlítható hozzá. pe sem a szürrealízrnust nem tudom annak
tekinteni, sem az olyasmit, hogy amikor például Londonban voltam, feleségem,
rendkívül udvariasan megszólította a panoptikumban a viasz őrt, hogy merre
kell rnenní sehogy sem értette, hogy ez az élethű ,figura nem hajlandó
ékes angolsággal válaszolni neki. fgy jártam Hollandiában a Stedelíjk Múzeumban
is: már-már leültem egy székre, amíkor észrevettem, hogy festve van. Ez szá
mít ma avantgarde-nak, és azt hiszem, pontosan erre áll, amit Vidor Miklós
idézett Kassákról, .hogy a divatos még nem az avaritgarde. Azután: egyrészt úgy
érzem, minden írót a csúcsai alapján kell megítélní, mert legteljesebb egyém
sége a csúcsaiban manifesztálódik. Mármost egy életmű rendkívül komplex valami:
hogy egy profán példát mondjak : Don Juannak is voltak olyan pillanatai,
amikor csak üldögélt a kerti padon, Picasso rnodernségét nem lehet kétségbe
vonni azzal, hogy völt a húszas években egy klasszicista korszaka, volt, hogy
élete vége felé 'Rembrandt aranysísakos önarcképéről. Illetve harcosáról készitett
variációkat. Az, hogy Kassák a konstruktivista indulástól kicsit elszakadva kö
zelebb lépett a magyar festői hagyományhoz, inkább a klvételességét bizonyítja.
Ellenfelei azzal próbálják 'elintézni a Iestészetét, hogy egyszerűen epígonízmus,
Liszickij és mások után érezve, Én ellenkezőleg látom. Szerintem festői je
lentőségét éppen az adja meg, hogy a magyar fe!>wi hagyomány szellemében a
színekből míndíg érzelmi jelentést vont le, olyan felhangot, amilyen felhangja
a szónak van a versben.

Lejegyezte: MOR(TAY LASZLÚ

RONÁY LÁSZLO

KASSÁK MÉRCÉ]E*
Több ízben is elmondja Kassák Lajos azt a jelenetet, amikor reménytelenül,

visszautasítva álldogáltak József Attilával a Népszava szerkesztőségének folyosó
ján. "...álltunk egymás mellett - írja - némán, megint azt kell mondanom,
olyan emberek voltunk, akiket nem lehel: édes-szép szavakkal kizökkenteni a
maguk tragikus életvonalából." Ez a tragikus árny és krístály-kernénység vonul
végig Kassák egész pályáján. Széthulló, elemeire forgácsolódó világkép össze
állításának 'módjait kereste-kutatta anélkül, hogy hűtlen lett volna a művészet

ragyogásához. anélkül, hogy elutasította volna magától azt a delejes vonzást,
amelyet a szépség és harmónia sajátosan értelmezett eszménye gyakorolt rá.
Kassák Lajos, aki az avantgarde-nak kétségtelenül előharcosa volt, nem fel
robbantani akarta a régi művészeteket, mint a maguk módján a futurísták,

• A Csavargók, alkotók címü kötet' (Magvető, 1976) margójára.
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