
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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hanem humanízální szerette volna. "Hitem szerint - mondia a S6tét egek alatt
című írásában - minden korban és mínden körűlmények között szükség van
művészetre, mint a szellem legtökéletesebb kifejezési formájára. Harcolni is
igazán csak az tudhat, aki megbecsüli az emberi alkotás értékeit, melyekben
bennefoglaltatnak értelmes gondolataink, jóravaló érzéseink és a magasabb rendű

élethez való jogunk a világban." '
De mit is jelent Kassák számára maga a művészet? Annál is izgalmasabb

e kérdésre válaszolnunk, mert még napjainkban is tanúi lehetünk a valóságtól
elszakadt teoretízálásnak, amely az .avantgarde némelyik irányzatát jellemezte.
Az izmusok esztétikai alapvetései nem egyszer nyomatékosan hangsúlyozzák.
hogy a valóság csak a dolgok látszatát vetíti elénk, maga a művészí alkotás.
ennek benső 'Cörvényei azonban független létezők. Kassák velük szemben míndíg
a történelmi határvonalak adta lehetőségek között gondolkodott, a világot mint
reális adottságot szemlélte. "Magam részéről vallom a determináció törvényét 
mondja ezzel kapcsolatban -, és véges eszemmel el sem tudom képzelni, hogy
kiléphetnék a történelmi folyamatból, amelynek egyazon pillanatban befejeződése

és kezdete vagyok. S én ezt nem fatalizmusnak, hanem racíonalízmusnak nevezem.
Tudomásul veszem a világot, mint adottságot, és számolok vele. Hogy számolok
vele, az embervoltomat jelenti: gondolkodom. Gondolkodom, de nem magáért a
a gondolkodás tényéért, hanem mindig a folytonosság irányában, s a lehető

ségekhez képest reális életem érdekében."
Megmaradni a valóság közegében, élni a valóság adta anyaggal: ez a kassáki

művészetszernlélet alapja. És ez egyben azt jelentette számára, hogy pályájának
legkezdetétől nem' elégítették ki a költészet és általában a művészet hagyományos
formái és alakzataí. "A fájdalmat zengő meditációk nem elégítettek ki" 
mondja erről; helyette új, eddig nagyjából érintetlen területek felé tájékozódott.
így hatolt be líráiába a munka és az emberi közösség életjelenségeinek ábrázolási
készsége. A szavak, melyekkel oly bűvöletes varázslatokra voltak képesek kor
társai, vagy amelyeket oly gyújtó alakzatokba -tudott rendezni Ady. számára a
realitásnak ugyanolyan egységei voltak, mint a vas és a kő: ugyanúgy le kellett
győznie őket, s meg kellett találnia elrendezésüknek azt a ríünusát, mely leg
inkább megfelelt belső igényeinek. Ez a sajátos, anyagi belső ritmus lett alapja a
szabad versnek, a kassákínak legalábbis, s ez vezette ahhoz a felismeréshez.
hogy .az életet magát is új módon kell kifejeznie a korszeru művészetnek. "Ha
túlverekedtük magunkat a tegnapelőtt konvencióin - írja Déry Tibor verses
könyve alkalmából a Századunkban, 1928-ban -, semmi szükségünk a tegnap
tarkabarka külsőségeíre, Aki eredményesen küzdötte végig a müvészet' háborús
és forradalmas idejét, vagy annak [elentőségét megértette, az úgy témában, mint
formában tudatosította magában a' mai életet..."

A "holt anyag tisztelete" ébresztette fel annak idején a még gyermekfejjel
lakatosinasnak állott Kassákban az alkotás vágyát, S az anyagnak ez az áhí
tatos tisztelete elkísérte élete végéig. Ez segítette át nehéz időszakain is. Az anyag
szépségének és szeszélyes alakváltozásainak szemlélete mozdította meg belső

világát, alakította meditatív készségét, Jellemző ebben' a vonatkozásban az a
néhány mondat, melyet Gadányi Jenő, a nagy festc5mllvész írt ket'tejük kap
csolatáról : "Sokszor ültünk együtt, néztük a víz játékos, szeszélyes mozgásáb és
hallgattunk. Művészember erdőben és vízparton nem beszél. Némelykor kivett
zsebéből egy verset vagy novellát; odaadta, hogy olvassam el. Elolvastam és
tovább néztük a vizet. Hallgatagságunkat gondolataink kapcsolták össze." Mindez
azonban korántsem jelenti azt, hogy az anyagvilágban szemlélődő ember nem
vallhatja a kollektív művészideál eszményét. A magányosan üldögélő és a lét
törvényszerűségeit kutató Kassákban ott vibrál az emberiség egész történelme,
Giottó képeinek "fonnaharmóniái"-tól Claudelig és Tolsztojig, akiben ő is a
világirodalom óriását ismerte föl, mert a teljes életet adta; s mert muzsíkjaí
ugyanolyan problémákkal vívódtak, mint minden kor mínden embere. Ez a
kollektív ideált valló művésztípus azonban nem elégedett meg a tolsztoji tel
jességgel sem. Az életanyagnak új megjelenítési és klfejezhetőségl formáit
kereste. Úgy vélte, hogy a művésznek az alkotás folyamatában egy centrumot
kell találnia, s a témát, az élményt szinte bele kell "löknie" e képzeletbeli köz
pontba.

Ez azonban már magának a művészí alkotásnak, az ihletnek a folyamata. A
kassáki esztétikának egyik legfontosabb és legjellemzőbb pillére, amit erről mond.
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"Az igazi költő (és semmilyen alkotó szellem) nem másolhatja a valóságot. Az
érzelmek gazdagsága, a fantázia kombinatív ereje jellemzi a művészt. A valóság
elemeit míntegy anyagi tartalomként ötvözi műveibe, A valóság elemeinek
körülbelül olyan szerep jut. a műben, mint az építész alkotásaiban a téglának."
Es a helyesen, pontosan felépítetf műalkotás megzendítí azt a csodálatos hang
hatást, melyet például a fiatal Bartalis János Iírájából vélt kihallani (Három
találkozás).

Mí maga a mű? Hogyan foghatjuk fel jelentését? r,n a művész célja a va
lóság művészi megjelenítésével ? Kassák mércéjének nyomozója szüntelenül
szembe találja magát ezekkel a kérdésekkel. ci maga Matisse-t idézi, aki így
fogalmazta meg az új művészet leglényegesebb problémáját: "Hogy egy kép
igazi [elentőségét felfoghassuk, el kell felejtenünk, mít ábrázol". Ez volt az
egyik sokat vitatott és gúnyolt jelszó; ezzel kezdődőtt meg a század művészi

forradalma, melynek során - Revérdy szavaival - az apák megtagadták fiaikat
és a fiúk megtagadták apjukat, A mű. mondja Kassák, fölébe emelkedlk az
életnek, meg is haladja azt a maga mődján, rnert nem a látszatok kifejezésére
törekszik, mint a hagyományos művészet, hanem a lényegre összpontosítja
figyeimét. Mindez természetesen merőben új alkotőmódszert kíván. Aki az alko
tásnak ezt az útját járja, szűkségszerűen botlik, hibázik. Kétségtelen - és ezzel
ó is tisztában volt -, hogy minden művészi forrongás idején előbb lehet kivenni
azokat a jelenségeket, melyek a múlt megtagadására irányulnak, semmint a
jövő útjait.

Kassák azonban sosem mondott le a jövőről. Voltak életének reménytelenebb
szakaszai, akadtak hosszú időszakok, amikor idegenbe kényszerült, majd ki
szorult az irodalmi és művészeti életből. Ilyenkor a költő "megelőzte" a gondol
kodót, s így foglalta versbe kiábrándult érzéseit:

Azt hittem jó szóval gyengéd simítással
meg tudom váltani a 1)ilágot...
Látomásaim szövevényei közt
az apokalipszis lovait hajszoltam
kpl'esztben átúsztam az idő folyását
einesztem a térben -

s másutt arról panaszkodik: ,,~letem / a kezdet és a vég / összegubancolódott szála
/ Nem találom a kivezet6 utat / nem szökhetem meg magamból". De gondol
kodói és eszmei nagyságát épp az jellem~, hogy válságát között ts. tudott hinni
a jövőben. Bizton tudta, hogy az egymásnak feszülő, sokszor kiúttalannak látszó
izmusokb61 a jövő forrja ki magát. "Ezek az új erőfeszítések - írja az Ön
arckép - háttérrel-ben - bármennyire ellentétesnek látszanak, mégis össze
függnek egymással, együtt mutatják fel a jövő alakulóban lévő arculatát. Pon
tosan tudjuk, hogy nem jó az, ami volt, de nem tudjuk pontosan, milyen kö
rülmények közötf valósulnak meg a jövőre vonatkozó elképzeléseink."

Épp e bizonytalanság! tényező magyarázza, Kassák rendkívül fontosnak érez
te, hogy szembenézzen az alkotás folyamatával, hogy megpróbálja őszínte vön
elemzések és műelemzések sorában tetten érni és kimutatni azokat az erővona

lakat, melyek a múvet szülik, s amelyek kibontakoztathatják a jövendő bizony
talan arculatát. "... az alkotá tevékenység folyamatában egyszerre két erőkom

ponens lép működésbe - írja már idézett vallomásában -, első látszatra e~,'y

más ellen feszülve, de végeredményben egymást kíegészítőn. Egyik az intuitív,
alkotó én, másik az éber krítíkai én. Az egyík kötetlenül vílággá akar szaladni.
a másik szigorúan őrködik felette, hogy el ne tévedjen a járható és célba vezető

útról." Em a gondolatot még kiegészíti a jellegzetesen kassáki vallomással, mely
annyira jellemzi krístálykemény erkölcsi következetességét: "A járható és célba
vezető utat úgy értem, hogy az alkotó szellem semmííyen körülményektől és
semmilyen idegen érdektől ne hagyja magát olyan utakra csábítani,' amelyek el
térithetik műve tökéletesítésétől. Ezt nevezem az írói hívatás etíkájának."

Ennek amorális következetességnek szerves kiegészítése az a törekvése, hogy
függetlenül a népszerűségtől. nem törődve a közönség és a kritika reakcióival,
kevés figyelmet szentelve a lényegtelen külsőségeknek a leírás folyamatában,
rnlndig az emberi lényeget fejezze ki. "A parasztot nem a régóta félretett bő

gatya, lógó bajusz, feje búbjára tolt kalap, a munkást nem a kék overall,
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megpatkolt sarkú cipó, hanem az élet dolgairól formált gondolatai,' szokásai,
rnozgása, különböző eseményekre való külső-belső reagálása jellemzi... Gon
doljunk többek között Dosztojevszkijre, aki alig rajzolt rnílíőt alakjai köré, her
cegei nem üvegházi virágok, szerzeteseí nem rongyokba öltoztetett figurák,
mégis önmagukat adják, lényüket egy életen át megőrizzük emlékezetünkben.
Vagy gondoljunk Reymont nagy regényére. minden külső sallang nélkül is meny
nyire parasztok az ő parasztjai ! Vagy gondoljunk a modern Camus-re, Heming
way-re, alig szólnak az emberek külsőségeíről, és mégis élnek azok intenzíven,
hatóerővel telítetten".

A művésznek az alkotás folyamatában, a mű megtervezése közben, a lényegre
kell függesztenie szemét, s a megszületett műnek ezt kell tükröznie, szemben a
konvenciókkal és kötöttségekkel. Az izmusok kivétel nélkül a lázadás igézetében
fogantak. Az első világháború elsöpörte a véle idillt, s helyébe eruptív szenve
délyeket, nyugtalan, lázadó, fojtott világérzést hozott. Csavargók népesítették
be az országutakat. akik pontosan ismert cél nélkül bolyongtak Europa ország
(Itjain, s kerestek valamit, amiről nem tudták pontosan, hol, de a1Jt Igen, hogy
létezik. Ezek a nyugtalanul, szenvedélyesen kutató, kereső művészek - meg
rendítő és hiteles képet rajzol rólunk is, csavargó-magáról is Kassák az Egy
ember életében - míntha Petőfinek múlt századi önvallomását választották
volna életük mottójául:

Fázunk és éhezünk
S átlóve oldalu~k,

Részünk minden nyomor .•.
De szabadok vagyunk!

"...úgy érzem - irja Kassák -, hogy igazuk van azoknak a .kívülállóknak',
ezeknek a mindenki által rnegvetetteknek, ezeknek az embervadaknak, akiknek
se Istenük, se hazájuk, s míg egymást átölelve vándorolnak hegyeken és völ
gyeken át, ha éppen úgy tetszik nekik, rálépnek akár a felhókre is, s álmuk
ban így utaznak tovább az égi tutajokon."

Ezek a megpróbáló és mégis megerősítő évek kovácsolták ki Kassálc mű

vészideálját. Viszonyítási pontjai azok az írók lettek, akiket hozzá hasonlóan
megsanyargatott az élet, Gorkij. Jack London, Sherwood Andersen, Knut Ham
sun és Panait Istrai, akiknek ú l'jai "a magasságok felé vezettek". .Igaz, nagyon
ponosan és fínoman érezte különbségeiket is. Gorkij mögött a "kiegyensú
lyozott orosz szellem" nyugodt fenséget, London mögött rombolásra és terem
tésre hevült energiákat, s Panaít Istraí rnögött a végső kíetlenséget, a rornlásra
való predesztínáltságot, Az vonzotta, ami mindnyájukban közös: a sors-vál
lalás; az izgatta, hogyan világít bele művük azokba a rejtet1 él e tzugokba, "hol
eddig talán láncra kötötten szunnyadtak a démonok". "A nyomorúságos éld tra
gikus átérzése" vonzotta Petófihez, s eleinte legalábbis .a polgárt kényelmesség
és óvatosság taszította el például Babitstól.

Önmaga életének és sorsának igazolását kereste kortársainak műveiben. Ahol
hasonló hangra éseörekvésre talált, ott tudott szeretní és megérteni, mint a
gyermek; ahol valami taszítót, számára idegent sejtett, ott féktelen szenvedély
lyel és wiyanakkor tiszteletre méltó bátorsággal küzdött vélt igazáért'. Az "Űrző"

gesztusa élt benne, ez lobogott sokszor önpusztító lángként írásaiban. Nem vé
letlenül írta Adynak éppen a következő soraiC a róla szóló tanulmánya élére:

Űrzök, vigyázzatok a strázsán,
Az Élet él és élni aka,',
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba fenségesek.
Oly szomorú embernek lenni
S szörnyiiek az állat-hős igék
S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedi feledtetni
Az ember szépbe-szőtt hitét,
S akik még vagytok orzön, árvá1'1,
Őrzők: .vigyázzatok a strázsán.
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egy vélte, hogy az Adyval JÖVŐ nagy nemzedék mégrontotta a krítikai szelle
met. "Allapítsuk meg - írja a Tollban 1929-ben -, hogy az Adyval jövő ge
neráció magával hozta a kritika megsemmisülését. alattomosan s a szomszédaí
kat megvakítőn tömjénezték egymást, s ezzel többet ártottak, rnint használtak
irodalmunknak." Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne értékelte volna a
nagy nemzedék lfráját, művészetét, [elentőségét érdeme szerínt. Az a sorozata,
mely jórészt a húszas évek második felében született, ugyanúgy az összegezés
céljával íródott, mínt Németh László nemzedék-toborzó írásai. Természetes. hogy
Kassák ' e sorozatában elsősorban azoknak a műveít elemzi nagy beleérzéssel és
affinitással, akik valami okból közel állottak hozzá. Akadnak nagyszerű meg
figyelései például Babits tárgyiasságával kapcsolatban, vagy Gellért lírai újsze
rűségére vonatkozóan, de igazán az a fontos, amit Füst Milánról mond el.
Ahogy rámutat vizíonáríus lelkiségének és fegyelmező intellektusának harmó
niájára, amint pályájának "nüansznyi" eltéréseire figyelmeztet, azzal már a,
majdani Füst-irodalom alapvetését végzi.

:€rdeklődése, együttérzése azonban igazán akkor gyúl fel, amikor a hozzá
hasonlóak műveit elemzi, alakját idézi. Megdöbbentő és megrendítő őszinte

séggel vall József Attiláról. Pályakezdő verseiről jogos öntudattal mondhaí'[a el:
"Szabad versek voltak, anyaggazdagok és szárnyalásra képesek. Kétségtelen, az
én, nyomomban haladt, de nem mínt megszelídült utánzó, hanem mínt rokon
lélek, s már-már sejte1\re, hogy valahonnan a mélyből előtörnek majd saját
mondanivalói és saját formaképző igénye ls." Elsők között' ismerte fel élete
tragédiáját, és azt, hogy e pusztulásra kiválasztott költő útját a társadalom csak
gyorsította végzetes csapásaival. Benne ismerte fel azt a költótípust - és ezt
becsülte a legtöbbre -, akt az egyszeru, a munkásember számára ís érzékel
tetni tudta a világ szépségét a maga teljességében. "A munkásságnak mint fej-'
lód ő embercsoportnak nem munkásirodalomra, hanem egyszeruen csak iroda
lomra, jó nemes irodalomra, magas és mély kultúrára van szüksége - írja a
Magatartás címmel megjelent antológia margójára -. A munkásságnak, aki
napról napra fájdalmasan éli sorsát, nemcsak arra van szüksége, hogy a kérges
tenyeréről, hajlott hátáról. a vékonyán szelt kenyérről írjanak neki, hanem tár
ják föl előtte a világot a maga való gazdagságában, materiális. és eszmel érte
lemben, hogy látva-lássa: érdemes élni, harcolni, mert ez a harc az ó részére
ls az élet' gazdagságának elnyerését eredményezheti." ,

Ellenfelei sokszor vetették Kassák szemére, hogy nem érti meg a fiatalokat,
túl mereven alkalmazza irodalmi elveit müveíkre, Részben cáfolja e vélekedést
az a már-már elIágyuló szeretet, ahogy a munkásírók útját egyengette, hírt adva
próbálkozásaikról, őszinte szeretett'el és jószándékkal nyeségetve hibáikat. Vagy
nem az új iránt való fogékonyság, a fiatalabb, tehetséges pályatárs megbecsülése
nyilvánnl-e meg abban a kis írásban, melyben felszabadult örömmel üdvözölte
Juhász Ferenc A tékozló országát? Kemény volt és megalkuvás nélküli. De
tudott gyöngéd is lenni, mert a teljes életet élte

Itt élt a huszadik században. Harcok és nézeteltérések között, sokszor ke
reszttűzben. Rendíthetetlenül állt őrhelyén, makacsul hirdetve a művészet igaz
ságát, a morál megíngathatatlanságát, Amint Juhász Ferenc írja rendkívül szép
és kifejező Kassák Lajos dér-koronája círnű, verssé forrósodó prózai köszöntő

jében: "...több. mint hat évtizedes költői és művészí munkássága alatt tánto
ríthatatlanul hítt művészete igazában, mert nagyon nagy erő ez, ak! volt és
maradt az új művészet fáradhatatlan zászlóvivője és kómúvese, -rokona Apolli
nairenek, Cendrarsnak, Max Jacobnak, összefoglalója és átérzője fl század minden
új művészí törekvésének, amely őszintébb, nyersebb és pontosabb akart lenni a
XTX. századinál. s aki. végül is a maga fáradhatatlan kőmtivesmunkájával meg
építette a magyar avantgarde, a lírai forradalom és az emberség széles-alapzatú,
őstörvény-csorltozatú, modern Bábeltornyát, amely ugyan még nincs betetózve,
de amely főlnyúllk a csillagokig."
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