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VADAS JÓZSEF 

BIZONYTALANSÁGBÓL A BIZONYOSSÁGBA 

K A S S Á K I R O D A L M A ÉS F E S T É S Z E T E 1922-BEN 

Kassák Lajos művészi nagyságához az is hozzátartozik, hogy 
nemcsak író, festő is volt. írót a publicistától, költőt és dráma-
írót az esszéistától — ma már tudjuk — elválasztani n e m lehet. 
Egy élet, egy ember részei ők. Festőt az írótól — pusztán 
azért, mert ez ritkább vegyülés — talán kisebb erőszaktétel el-
választani? Vagy szokás csupán ez az elkülönítés? Netán taktika 
lenne a harchoz, mely Kassák ellen egész életében folyt, s 
mely halála után is folytatódni látszik? Az imperialista „Oszd 
meg és uralkodj raj tuk!" elv érvényesülése a művészet terü-
letén? Vagy csak rossz szokásról s a lehetőségek kényszeréről 
van szó? Hiszen lehetetlen nem tudomásul venni, hogy a jel-
zett feladatnak objektív feltétele is van. Az irodalom és a képző-
művészet a művészet két önálló területe, külön két tudomány 
— az irodalomtörténet és a művészettörténet — foglalkozik 
velük. A kettős kötésre azonban Kassák esetében mindenképp 
szükségünk van. Honnan eredeztessük és hova kössük a gondo-
latmenetet, amit bennünk az író vagy a festő kelt, ha két 
könyvet írunk, íratunk Kassákról? Ha a festő és az író Kassák 
történetét két külön könyv örökíti meg? Kassák tulajdon-
képpen a bécsi emigráció idején lesz festő. Először képverseket 
ír, könyvcímlapokat tervez. Ezek a későbbi képarchitektúrák 
előzményei. A fordulat 1922 körül következik be. Tévedés ne 
essék, nem csak — és elsősorban nem is — arról van szó, hogy 
az alkalmi képzőművészt egy rendszeresen festő művész váltja 
fel. Alapvetőbb változás tanúi vagyunk: magát az írót váltja 
a képzőművész. 

1922 egy nagy írói teljesítmény létrejöttének éve. A ló 
meghal, a madarak kirepülnek ekkor születik. Eposz ez is; akár-
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csak a két évvel korábban íródott, a Tanácsköztársaság hősi 
küzdelmének emléket állító Máglyák énekelnek, mely a forra-
dalom bukása felett érzett kétségbeesésnek adott hangot. Az 
első reakció, az életét és szabadságát féltő ember jajkiáltása 
volt. Jaj, hogy ti. mi lesz velünk, de jaj egy másik értelemben 
is. A magát vádoló jaj is kicseng ebből a műből; igaz, nem a 
Nagyidat cigányok maró gúnyába, hanem az értelem gyilkos 
fegyverébe öltöztetve. 

A jajkiáltást a veszély múltával a dadogás követi. Eszmélés 
a történetekre. A történetek rémségeire. Ez a rezignáció kor-
szaka. Kassák dadaizmusának a cím nélküli versekben mind-
untalan kísértő oka. Kassák ekkor írt verseit zömmel borús 
hangulat és fájdalom jellemzi. A magány és az elszigeteltség. 
A keserűséget azonban a feloldás vágya, a kétségbeesésen való 
túljutni akarás színezi. A cselekvés megszállottja, az energiákkal 
terhes ember szava ez. Aki most szinte mozdulatlanságra és 
tétlenségre van kárhoztatva. Nincs, mi elűzné a rezignációt. 
A továbblépéshez, a célok újra kitűzéséhez önvizsgálat kellene. 
A cím nélküli versek nem ilyenek. Megszületik azonban az a 
mű, melyben Kassák visszanéz a múltba, hogy megrajzolhassa 
a jövőt, és megtalálja a bizonyosságot, mely megszüntetné a 
bénító rezignációt. Ez a mű A ló meghal, a madarak kire-
pülnek. 

Nem érzem feleslegesnek ezen a helyen hangsúlyozni: A 
ló meghal... a kézikönyvek adataival ellentétben nem 1924-
ben, nem 1925-ben, nem is 1926-ban íródik. 1922-ben jelent 
meg először Kassák rövid életű, Németh Andorral közösen 
szerkesztett folyóiratában, mely a 2x2 címet viseli. Megint 
más kérdés, alighanem innen a sok félreértés, hogy a mű 
könyvként először 1924-ben publikálódik. 

De most már nézzük, mit is jelent a kassáki életműben e 
hosszú költemény! Ennek a műnek — a Máglyák énekelnek-
hez hasonlóan — szintén nincs elmondható története, meséje, 
amire ráépül, amibe felszívódik az író — Kassák — gondolat-
köre. Hiába kíséreljük meg rekonstruálni a mű alapjául szol-
gáló eseménysorozatot — Kassák 1909-es európai vándor-
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útjának állomásait. Az eredmény a bejárt országok, a megis-
mert városok: Ausztria, Németország, Belgium, Franciaor-
szág, Bécs, Passau, Stuttgart, Antwerpen, Brüsszel, Párizs 
puszta felsorolásával szegényes is, semmitmondó is lesz. Sok 
irodalmi mű a cselekmény felől is megközelíthető; ezzel 
a módszerrel itt semmire sem megyünk. 

Tulajdonképpen mindegy hogy hol járunk. Bécsben-é, 
amikor ,,3 napig az utcán aludtunk", Stuttgartban-é, ahol 
„ültünk a koldusok asztalánál, lekváros lepényeket ettünk", 
avagy Belgiumban, ahol „hajnalban eljöttek értünk a belga 
csendőrök", vagy éppen Párizsban, ahol „napokig sehol se 
kaptunk szállást". Mindenütt szegénység, koldus-sors, nyo-
morúság, „kiszikkadtság" és „kirekesztettség" veszi körül 
őket. S mindenhol ezt az érzést énekli versbe Kassák. 

A vándorok hamar elfelejtették, hogy „mi is az hogy civi-
lizáció", hogy mi is az hogy „családi kapocs". Mire Német-
országba érkeznek, tipikus csavargók lesznek; nincs otthonuk 
és kimondhatatlanul szegények. Egyre róják a mérhetetlenül 
hosszú országutakat, s mennek, mennek Párizs felé. Vándorlás 
már az életük. N e m valahova igyekeznek, nem valakiért vagy 
valamiért vándorolnak. Párizs is csak jelképes cél; ami csak 
vonzza, kitaszítja az útra Kassákot. Kassák nem Párizsba akar 
menni; ő menni akar: tapasztalni és tanulni, ismerkedni és 
megismerni. E vándorlás oka alighanem egy önmagának is meg-
magyarázhatatlan vonzerő, olyasféle, mely az óceánok ván-
dorait és felfedezőit, a tengerészeket szokta a tengerre szó-
lítani. 

Kassák 1909-ben gyalogszerrel indult felfedező útra. Ekkor 
még csak kacérkodik a költészettel. Később, a tízes évektől 
már költészetével indul csavargó útra a világba. Whi tman és 
Apollinaire, Cendrars és Verhaeren nyomában. Az expresszio-
nista, aktivista, dadaista, konstruktivista művészekkel indul 
olyan földek felé, ahol azelőtt ember még nem járt. Mindegyre 
új kísérletekbe kezd. Expresszionista-aktivista költőként indul, 
aztán — mint A ló meghal... is mutatja — dadaista és már-már 
szürrealista képekkel, fordulatokkal gazdagítja költészetét. 
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Festőként is hasonlóképp út törő: collage-ai, konstruktivista 
rajzai, festményei nemcsak a magyar, a korabeli Európában is 
merész kísérletek. 

Kassák eszmevilágában fontos szerepe van az állandó forra-
dalom gondolatának. Az életmű azt mutatja, hogy Kassák ezt 
nemcsak leírta, hanem a maga számára is érvényes és követendő 
elvnek tartotta. Örökös lázadását a társadalmi, művészeti 
kötöttségek ellen anarchista magatartásnak szokás tartani. Ezt 
a magatartást Reverdy e szavakkal fejezi ki: „A művészetben 
a fiú első gondja apját megtagadni." Rónay György mutat rá, 
hogy a kor e lázadó hajlam forrása ; maga a társadalmi valóság 
volt anarchikus. Ez készti Kassákot forradalomra. A művé-
szetben és a társadalomban is. A ló meghal... is ezt a Kassákot 
mutatja nekünk. írója törvénye is a „hát menni/ megint menni". 
E soha meg nem nyugvás és örökös tenni vágyás élteti Kassá-
kot. Ez ad energiát, hogy fél Európát begyalogolja. Ám A ló 
meghal. . . egy másik Kassákról is tudósít ; egy olyan emberről 
is, aki olykor megpihen. Igaz, csak azért, hogy valamit al-
kosson. Miként a mű befejezése tükrözi. Kassák sem az életben, 
sem a költeményben nem lesz véglegesen csavargóvá. Vissza-
tér hazájába, otthonába. Akiktől a mű elején búcsúzott, most 
a pályaudvaron várják: 

szeretőm másállapotban várt rám az angyalföldi 
állomáson 
anyámnak már egészen citromfeje lett a szegénységtől 

Kassák nem valakiért vagy valamiért indult útnak. Nem is 
Párizsba akart eljutni. Egyszerűen világot akart látni. Mint 
ahogy az Egy ember életében is ír ja: „Másodszor indultam útra, 
hogy életemet kiteljesítsem. N e m tudatos megmozdulások 
voltak ezek, pontosan nem tudtam volna megmondani, miért 
és merre akarok menni, de valahol a legbensőmben dolgoztak 
a vágyak, s minden óra újabb és újabb erőfeszítést szült ben-
nem a cselekvésre . . . s én csak úgy megkötetlen ösztönnel 
elindultam az idegen világba . . . " 

Valóban, Kassák nem a műemlékekért és a nevezetességekért 
gyalogolt Párizsba. Nem Párizsba, hanem egy idegen és is-
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meretlen sejtelmes városba, nem Franciaországba, hanem egy 
más világba vágyott, s érkezett is meg. Ezért mondhatja: 
,,én láttam Párist és nem láttam semmit". 

A ló meghal. . . természetesen nem egyszerűen az egykori 
utazás felelevenítése; benne nemcsak a huszonkét esztendős 
fiatalember, hanem a harminchét éves Kassák is megnyilatko-
zik. Aki úgy látja, hogy már 1909-ben is azért indult útnak, 
amiért — az ember és a világ megváltásáért — 1922-ben, a 
jelenben is küzd. Hiszen — ahogy Kassák írja — „mi csak 
úszunk tovább hajnal iránt". Máskor így fogalmaz: „reggel 
mi elindultunk a nap iránt isten csárdája felé". 

Kassák nem talál Megváltóra és megváltott világra. Olyan 
emberre azonban igen, aki már ezt az új — az eljövendő — 
világot képviseli. Egyet a „kékszemű oroszok" közül, „kiket 
eljegyzett a forradalom", s akire így emlékezik vissza: 

a szőke gyerekoroszra gondoltunk aki lángokból élt 
mint marinetti futurista isten 

Kassák nem talál emberséges világra. Viszont rálel arra, ami 
oda elvezet; ami megválthatja az embert és a világot. A forra-
dalomra, a futurizmusra, az örökös mozgásra és változásra. 

Es valóban, ez az út nagyban formálta Kassákot. Ekkor 
ismerkedik meg a korabeli Európa szellemi újítóival, festőkkel 
és írókkal. Persze, ezek az élmények évek múltával érnek meg 
jelentős programmá — költészetté. De végül is azt a Kassákot 
készítik elő, aki a tízes évek derekán az irodalmi élet szín-
padára lép. Ezért van, hogy az 1909-es, kezdés előtt álló Kas-
sák-képhez minden különösebb nehézség nélkül kapcsolódik 
Kassák 1922-ből való portréja, mely egy újabb kezdés előtt 
álló alkotót mutat. 

A ló meghal. .. komor képei között, Az ember tragédiájához 
hasonlóan, mindössze egyetlen hittel és reménnyel megírt 
jelenet akad. Merész hasonlat ez, tudom, de talán csak az első 
pillanatban. Ádám elé Lucifer felvetíti a jövőt, az emberiség 
keserves történelmét. Ádám mégis lelkesül érte; őt nem a 
célok, maga a küzdelem hevíti. „A cél halál, az élet küzdelem, / 
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S az ember célja e küzdés maga" — ezt mondja. S ez a mondat 
akár Kassák jelmondata is lehetne. Ádám minden történelmi 
színben kiábrándul. Egyedül a francia forradalomban nem 
csalódik. Egyedül ennek a színnek nincs „vége", s ami ezzel 
egyet jelent, Ádám egyedül itt nem lát a fény mögött árnyékot, 
gazdagság és tisztaság mögött szegénységet és romlottságot. 
Kassák valahogy úgy kóborolja végig Európát, ahogy Ádám 
a történelmet. S miként Ádám, ő is mindegyre csak rosszra 
lel: mindenütt „kanálisokból folydogált a szomorúság" — 
írja Kassák. Kivéve Belgiumot és ami tulajdonképpen azonos 
vele: a Szocialista Titkárságot. Ahol „mindenki itt volt, akit 
megvertek vagy akinek otthon / nem volt elég kenyere". Ahol 
már mindenki hitte, tudta, érezte, hogy „nem lehet messze 
isten órája". A megváltásé, a felszabadulásé. Ezért figyelik 
oly áhítattal az orosz szavait, akit már eljegyzett a forra-
dalom. „Oroszország / a forradalom vörös tavaszával viselős". 
Tehát 

semmi kétség az asztrahányi péklány vagy a szent-
pétervári szajha 
egy napon meg fogja szülni az uj embert 

Madáchnál csak esetleges a forradalom képének tisztasága és a 
mű végső konklúziója közötti összefüggés. A forradalom képe 
a kegyelet- s a tiszteletadásé. A hit ébresztésének azonban más 
forrása van: Madáchnak mint a nemzet költőjének a romantika 
szellemében kell túlemelkednie kétségein. Kassáknál más a 
helyzet. О a forradalmat az élet törvényszerűségének tekinti. 
Ezért jeleníti meg pátosszal a forradalom emberét; innen a 
kassáki tanítás és búzdítás önmagunk és a világ folytonos 
forradalmasítására. 

Ez az aktivista program ebben a műben már nem társul a 
korábbi verseket annyira jellemző dinamikával. Л ló meghal.. .-
nak nincs oly sodró lendülete, mint a Máglyák énekelneknek. 
És maga a m ű sem oly egyértelműen száll síkra a tovább-
forradalomért. Talán csak a példa erejével: a vándorút fel-
idézésével. Már ritkulnak az efféle megnyilatkozások: „dö-
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göljenek meg, akik elismerik a nyugvópontok szükségszerű-
ségét". Kassák persze ebben a művében is az új ember és az 
új világ megteremtéséért küzd. „Szerettem volna vala / 
mit adni ezeknek a szegény embereknek" — írja. Ezért 
hívja őket: 

gyertek át velem a kerten 
a folyó túlsó partján Mária altatgatja fiát 

A túlsó parton tehát a Megváltó, az új világ követe várja őket. 
De ez csak az egyik Kassák. A másik Kassákot ezek a sorok 
örökítik meg: 

európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai 
segítsetek ! segítsetek ! 
én csak egy együgyű költő vagyok csak a hangomnak van éle 

Ezt a három sort három évvel korábban nem írta volna le 
Kassák. Ez a lelki állapot az emigrációban élő költőé. A ma-
gános emberé. Akinek lapja nem jut — nem juthat — el 
Magyarországra, s akinek rá kellett döbbennie, hogy a mű-
vészet önmagában nem forradalmasító erő. Forradalmi idő-
szakban más a helyzet, akkor a költészet is közvetlenül forra-
dalmi. Még azoké is, akik különben távol tartják magukat a 
közvetlen társadalmi cselekvéstől. De 1922 egy forradalmi 
periódus végét jelenti. Ezt Kassáknak is éreznie kellett. Érzi is. 
N e m adja fel a forradalomba vetett hitét, reményét, csak más 
utat keres a művészet számára. Olyan utat, mely e nem 
forradalmi időszakban is nagy társadalmi távlatot biztosít 
a művészet számára. Lehetővé teszi, hogy Kassák a le-
hető leghatékonyabban szóljon bele az ember és a társa-
dalom átformálásába. Ez lesz a képarchitektúra művészete. De 
erről majd a maga helyén és idején . . . 

Kassák olyan művész, akit a társadalom éltet, akinek kül-
detése és hivatása van. Fájdalmasan panaszolja, hogy hiába 
áll előttük, sok ember nem „látja meg homlokomon a csil-
lagot". Álmában ezt az éneket hallja: „TI AZ ÉN KÉT NAGY 
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M U T A T Ó UJJAIM V A G Y T O K " . Úgy érzi, művésznek 
rendelte őt a sors; embernek, aki megmutatja a megváltáshoz 
vezető utat. 

A ló meghal. . . központi hőse maga Kassák. Ez a mű vissza-
tekintés, számvetés a múlttal és a jelennel, hogy legyőzze két-
ségeit és megtalálja a bizonyosságot. Még két jelentősebb 
szerepet is írt Kassák: a félkrisztus faszobrász és szittya számára. 
Nehéz szerepet osztani rájuk. Érzésem szerint nem is kell. 
Mert nem lehet : tévedéseikkel és gyöngeségeikkel, naivságuk-
kal és esendő voltukkal egészítik ki a költő talán kissé egy-
értelműre formált alakját. A mű e sorokkal zárul: 

vagy 
vagy 
madarak lenyelték a hangot 
a fák azonban tovább énekelnek 
ez már az öregség jele 
de nem jelent semmit 
én KASSÁK LAJOS vagyok 
s fejünk fölött elrepül a nikkel szamovár. 

Mintha egy hangulat lenne a költemény. Ami eltűnik, mint 
az ifjúság Ami, akár az idő, elrepül felettünk. Hogy valami 
annál bizonyosabban lássék, hogy megvilágosodjék: én 
vagyis a költő — „KASSÁK LAJOS vagyok". Az egyetlen 
dolog e sokszínű és változó világban, amiben meg lehet 
kapaszkodni. A bizonyosság, a kiinduló és végpont. Az életet 
megszabó törvény és a cél, amiért e törvények szerint él az 
ember. 

„Mert ki is nézhetne túl önmagán" — vallja Kassák. Vagyis 
önmagunkban adott a világ. Önmagunk egy a világgal. Ez 
a kassáki eszmevilág kozmikus egyéne. Az ember, aki maga 
a világ, a társadalom. Kassák az illúziók helyett, a bonyolult 
és szinte kimeríthetetlen, kaotikus világ helyébe bizonyosságot 
keres. A bizonyosságot önmagában találja meg. 

bizonyos hogy a költő vagy épit magának valamit ami-
ben kedve telik 
vagy elmehet szivarvégszedőnek 
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Kassák az építés motívumát szubjektív mozzanattal párosítja, 
amikor azt mondja, hogy a költő azt építi, amiben kedvét 
leli. Talán azt építse, amihez nincs kedve? Amit n e m érez a 
saját ügyének? A mondat egészét tekintve a hangsúly az építés 
mozzanatán van: Kassák nem önkifejezésről, vallomásról, 
hanem alkotásról és építésről beszél. („Alkotni — n e m alakí-
tani" — ahogy n e m sokkal később fogalmaz.) Én tervezek, 
én építek, az igaz, de amit építek, azzal a kaotikus világban 
teszek rendet. Mert — ahogy Kassák fogalmaz — mi vagyunk 
„a rombolók legenergikusabbjai", s „az építők lcgfanatiku-
sabbjai". Önmagunkban persze n e m tudunk se rombolni, 
sem építeni. Térre van szükség, a külvilágra, ahol rendet lehet 
tenni, hiszen „a terek még tele vannak a tegnapok romjaival", 
A ló meghal... a tegnapok romjaival tele világ képe. Amiből 
következik az igény: eltakarítani a romokat, s felépíteni a 
világot. Erre a feladatra azonban Kassák nem az irodalommal 
vállalkozik. Az új világ megépítésének, megalkotásának esz-
köze egy időre, egyelőre a képzőművészet lesz. Kassák első 
ismert rajzai a tízes évek derekán születnek. De Kassák csak 
Bécsben, az emigrációban kezd el festeni. Egész életében — 
néhány természetelvű korai, és az ötvenes években készült 
képe kivételével — a konstruktivizmus szellemében alkot. Az 
ő szavával — képarchitektúrákat fest. A névválasztás a maga 
módján fejezi ki a szerepet, amire Kassák szerint ez a mű-
vészet hivatott. A konstrukció a magyarban inkább szer-
kezetet, vázat; az architektúra inkább épületet, környezetet, 
teret jelent. Márpedig, ahogy Kassák mondja, 

„Képeink . . . nem olyanok, mintha, hanem olyanok, amilyenek." 
Vagyis ez a művészet nem utánzó, hanem alkotó művészet. Az új 
világot építi fel, az ember mindennapi környezetét alkotja meg. A 
harcostárs, az orosz költő-festő Liszickij a változást így fogalmazza 
meg: „Az utánzó művészből az új világ tárgyainak építője lesz." 

Persze, minden valamirevaló műalkotás alkotás is egyben. 
Kassák filozófiájának itt még nem elemzett abszolutizmusa 
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ebben is megmutatkozik. Kassák kiválasztja a műalkotás egyik 
legfőbb mozzanatát, és ezt, csupán ezt, normává, kritériummá 
teszi. Az abszolutista jelző nem belemagyarázás. Kassák nem-
csak az ábrázolás mikéntjét, módszerét, hanem a célját is 
abszolutizálja. „Az abszolút kép a képarchitektúra" — írja 
Kassák. Ha verbalisztikusnak hat is, de így igaz : abszolút eszköz 
(mert hisz Kassák az alkotás mozzanatát is abszolutizálja) vezet 
el az abszolút célt jelentő abszolút képig. 

De miért kezd el Kassák festeni? Miért érzi szükségét annak, 
hogy nagy elfoglaltsága mellett fessen is? És miért épp a 
konstruktivizmust választja? Mért nem lesz dadaista festő? 
1922 a dada kora nemcsak Európában, de —hogy közelebbit 
mondjak — Kassák lírájában is. A ló meghal. . . erről tanús-
kodik. 

A képarchitektúra — ezt kell először megvilágítanunk — 
nem mond ellent a dadaizmusnak. A dada a világ értelmetlen-
ségét fejezte ki. A valóság káoszát közvetítette. S ezzel a káosz 
ellen, a rendtevés nevében emelte fel szavát. Mi más lehetne 
ellentéte a dadaizmus bizarr látomásainak, értelmetlenséget 
sugalló világának, ha nem a konstruktivizmus renddé lénye-
gült világa? A konstruktivizmus ellenkezik a dadaizmus stí-
lusával, de rokona, nagyon is rokona a dadaizmus céljának. 
A konstruktivizmus is, a dada is az értelem szülte rendért 
harcol. Csak az eszközeik mások. 

És egyáltalán: nem ész, értelem kell-e ahhoz is, hogy az 
ember önnön lényegén, értelmén túlemelkedjen, azon erő-
szakot tegyen? Hát nem hideg ráció szükséges ahhoz, hogy ne 
azt mondjam, amit az ösztöneim, a reflexekké lett értelem su-
gall, hanem valami olyat, ami ezzel éppen ellentétes? Nem 
erőszak talán, hogy mondok valamit, nyilván azért, hogy 
mások megértsenek, mert különben minek is nyilatkoznék, 
de amit mondok, az éppenséggel érthetetlen? Ki mondja 
ezek után, hogy a konstruktivizmus és dadaizmus összeegyez-
tethetetlen? Hogy a dadában nincs értelem? 

Még két apró tény feltételezésünk igazsága mellett. Az 
egyik, hogy a magyar konstruktivizmus nagy alakia, a Bau-
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haus későbbi tanára, Moholy-Nagy László első festményei a 
konstruktivizmus és a dada sajátos és egyéni vegyülékei. A 
másik tényt Bortnyik Sándor közli. Eszerint T. Tzara, akinek 
műveiből részleteket közöl a MA, 1922-ben részt vett és fel-
szólalt a Bauhausban tartott dadaista kongresszuson. Bizarr 
gondolat: dadaista konferencia a Bauhausban. Éppen ott, ahol 
a szinte puritán, mindent az értelemmel ellenőrzött művésze-
tért fáradoznak. Ahol mindennek funkciót keresnek, és ahol 
mindent elhajítottak, amiben ezt n e m találták. Ahol az akkori 
Európában talán a legerősebb volt a művészet területén az 
ész szava. 

Még jó néhány tényt, érvet lehetne felsorakoztatni; mindnél 
bizonyítóbb erejű azonban a dadaizmus és a konstruktivizmus 
kapcsolata a kassáki műben. 

Kassák cím nélküli verseiben találkoztam vele először. így 
hangzott : 

„ 2 x 2 = 4". Aztán a dadaista A ló meghal.. -ban bukkant 
fel A megelőző és a rákövetkező sort is idézem: 

hozzám szakállasan és vakolatlan érnek el a csodák 
2 X 2 = 4 
csipkebokor nyílik mindenütt 

Világos, a 2 x 2 = 4 használata n e m esetleges, s ami még 
ugyancsak elképzelhető, nem egy matematikus szájából hang-
zik el. Éppoly fontos és tudatosan szabott tartalmat hordoz, 
mint a szomszédos sorok. Sőt, bizonyára fontosabb is e sornak 
a jelentése, mint nagy átlagban a többié. Különben aligha kép-
zelhető el, miért él a szerző a költészetben ily szokatlan esz-
közzel. S hogy nem véletlenről van szó, azt az is sejtetni 
engedi, hogy a 2 X 2 = 4 a Képarchitektúra című kiáltványban 
szintén jelentkezik. 

Ennek a 2X2 = 4-nek tehát, úgy tűnik, funkciója, jelentése 
van. Kérdés, mi az a funkció, mi a jelentés? 

Kassák A ló meghal... és a Képarchitektúra-maniiesztum 
megírásának évében azaz: 1922-ben indít Németh Andorral 

б Irodalomtörténet 



300 Vadas JózseJ 

közösen egy másik lapot is a MA mellett. Ennek a folyóiratnak 
a neve 2X2. S ebben a folyóiratban jelenik meg először A ló 
meghal. .. 

A 2 x 2 = 4 Kassák alkotótevékenységének minden terü-
letén megjelenik. Költészetében is, festészetében is, lapszer-
kesztői munkásságában is. 

Amíg csak költészetéből ismertem ezt a matematikai kép-
letet, addig nem tudtam mit kezdeni vele. Még leginkább 
hangulatilag értelmeztem. A bizonyosságra, a realitásra gon-
doltam, amit a 2 X 2 = 4 sugall. Ami t e kaotikus világban, 
pusztító háború és vesztett forradalom után Kassák keresett-
igényelt. A ló meghal. . vall erről a keresésről. Az értelem 
után — az értelmetlennek látszó, háborúktól és forradalmaktól 
felszaggatott Európában. 

A 2 x 2 = 4 csak költészetéből n e m érthető meg. Mint 
ahogy „az irreális ember illúziókban él" — kifejezés értel-
mezéséhez, mely a Képarchitektúra-maniíesztumhan olvasható, 
szükségünk van az író Kassák megértésére és elemzésére, úgy 
a 2 x 2 = 4 titkát is csak a másik művészet, jelen esetben a 
képzőművészet segítségével fejthetjük meg. 

Mert a 2 x 2 — 4 nem egyszerűen hangulatával fogalmazza 
meg a realitás igényét. A 2X2 = 4 azt is tartalmazza, hogy 
miként lehet és kell eljutni az értelem világához. Az is benne 
van, hogy mi vezet el a rend világához, amibe bele lehet 
kapaszkodni, ami bizonyosságot ad e sokszínű és kavargó 
világban. Ami legalább — hiszen A ló meghal... a költő, 
Kassák bizonytalanság-érzetét énekli meg —, legalább a költő-
nek, a művésznek segítséget nyújt az értelem világának meg-
alkotásában. Hogy aztán a költészet s a művészet az embert, a 
társadalmat is elvezesse ebbe a világba, ahol „az élet nem 
lesz más, mint kulturális ténykedés". 

De mért éppen a húszas évek elején támadnak Kassáknak 
kétségei, mért pont ekkor van szüksége új erőre? Olyan erőre, 
olyan eszközre, ami biztosítja, hogy — ami célja — művé-
szetével megválthassa az embert és a világot. Ami lehetővé 
teszi, hogy a művész felépítse az ember és — mert ez az ember 
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lényege — az értelem világát. Korábban mi tette képessé 
művészetét a világ megváltására? 

A forradalom. A kultúra forradalma: a művészet táplálta 
forradalom. Ám ez Bécsben és 1922-ben már nem lehetett 
elég hatékony, ahogy az volt Magyarországon: az anyanyelvi 
közösségben, és három-négy évvel azelőtt: egy forradalmi 
periódusban. Amikor a művészet — a társadalomtól leginkább 
elforduló művészet is — akarva, nem akarva beáll a társadalmi 
átalakulás szolgálatába. És beállhat, mert értik a költő-író 
szavát. Bécsből azonban már nem hallik el a költő szava. 
N e m jut el azokhoz, akikhez szólni kíván, akiket forradalomra 
búzdítana. Sem a MA, sem Kassák és társainak művei nem 
tudnak közvetlenül beleszólni a magyar társadalom életébe. 
Azon egyszerű oknál fogva, hogy műveik nem jutnak el 
Magyarországra. Az a néhány példány pedig, amit sikerül az 
országba csempészni, kevés erjesztőnek bizonyul. Kevésnek, 
már csak annál is inkább, mert egyre halványabb a remény a 
forradalomra, mert nem forradalom felé haladunk, hanem 
forradalmi periódustól távolodunk. 

Kassák érzékenységét mutatja, hogy ő felismeri a jelenséget: 
a forradalmi apály bekövetkeztét. (Amit egyébként a nemzet-
közi munkásmozgalom még sokáig nem vesz észre.) Viszont 
nem mond le arról, hogy művészetével formálja a társadalmat, 
hatékonyan szolgálja az új ember és az új világ megteremtésé-
nek ügyét. Ennek a harcnak lesz az eszköze a képzőművészet. 
Egészen pontosan — a képarchitektúra. 

A képarchitektúra olyan művészet, ami nem luxus. Ami 
nemcsak a tehetős ember szobáit díszíti. Vagy amiért nem kell 
múzeumba, kiállításra menni, amivel tehát — jó esetben — 
csak hetente találkozik az ember. A képarchitektúra a minden-
napok művészete. A közvetlen külvilágé. Az ember környe-
zetéé. Lakásunké, a lakberendezésé, használati és dísztárgyainké, 
az üzemek falaié, berendezéséé, az alkatrészeké és az ipar-
cikkeké. ,,A képarchitektúra kiszabadult a «művészet» karjai-
ból" — hogy a leghivatottabbat, Kassákot idézzem. 

Aki találomra belelapoz a МЯ-ba, igencsak elcsodálkozhat. 

6* 
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Picasso, Léger és Archipenko műveinek társaságában motor-
kerékpár, autópálya, elektromos távvezeték, vasúti híd fény-
képével találkozik. Pedig ezek is műtárgyak. Az ipari forma-
tervezésé. A mindennapok művészetéé. Ilyennek szánja Kassák 
is a maga műveit. A Bauhaus programjához hasonlóan olyan 
művészetet akar, ahol mindennek önmagából adódó funkciója 
van. Ahol minden műalkotás önálló funkcióval bíró tárgy. 
Amik ,,. . . ezért nem olyanok, mintha, hanem olyanok, 
amilyenek". Amihez nem a valóság alakításával, hanem új 
valóság megalkotásával vezet az út. Innen a kassáki jelmondat: 
„Alkotni — nem alakítani." 

,,. . . nem olyanok, mintha, hanem olyanok, amilyenek." 
Ez az, amit másutt így mond: „ 2 x 2 = 4". Ezt a 2 x 2 = 4.-et 
vagy ha úgy tetszik „olyan, amilyen" művészetet keresi Kassák. 
Kereste az irodalomban is, de ott nem találta, kereste aztán a 
festészetben, és ott meglelte. Megtalálja azt a művészetet, mely-
nek nincsenek nyelvi-ideológiai korlátai. És megtalálja azt a 
művészetet is, melynek — ez említetteken kívül — nincsenek 
vagyoni, műveltségbeli, időbeli korlátai. Amiből akarva, nem 
akarva mindenki részesül. Ami tehát mindig és mindenkit 
alakít-formál. S ami ezáltal a legnagyobb hatóerejű művészet. 

Kállai Ernő írja a konstruktivista művészetről: ez a művészet 
,,. . . nem ábrázolhatja a dolgozó vagy örömeiben kibontakozó 
kommunistát, mert formai megvalósulásában közvetlenül ma-
gának a kommunista életfolyamatnak, a funkciónak a felérzése 
vezeti. Következésképp a funkciónak bármely eredménybeli 
mozzanata sem lehet oka az ábrázolásra." 

Ebből a kissé nehézkes megfogalmazású mondatból egy 
dolog mindenképpen világos; az, hogy a konstruktivista mű-
vész nem eredményt, nem a tér és az idő egy adott egységét 
ábrázolja. Ez pedig igen fontos. 

Fontos, mégpedig azért, mert ez is azt mutatja, hogy a 
kassáki művészetszemlélet lényege nem változik meg. Az a 
Kassák festi a képarchitektúrákat is, aki örökös mozgást, 
változást hirdet, aki nem ismeri el a nyugvópontok szükség-
szerűségét. Akinek elméletében és gyakorlatában nincs meg-
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állás. Aki szerint mindenkor minden mozgásban, forradalom-
ban van. S aki úgy véli, a művésznek is a világ e törvényét, 
tehát a mozgást kell szolgálnia. Vagyis energiát kell szolgál-
tatnia a társadalmi mozgáshoz, illetve a művésznek magának 
is állandóan változnia, alakulnia kell. Kassák nem ismeri el a 
nyugvópontokat. Ezzel összhangban, bár a látszat ellenére, a 
képarchitektúrával is olyan művészetet teremt, mely a leg-
végletesebben fejezi ki a mozgást. 

A konstruktivista művész minden olyan kifejezéstől el-
határolja magát, ami eredményre, tehát nyugalomra utal. Igaz, 
ez a nyugalommal, a konkréttal való végleges szembehelyez-
kedés — éppen, mert végletes szembenállás — önmaga ellen-
tétébe, a nyugalomba és az absztrakcióba csap át. (Az elméleten 
túl, íme, ez is bizonyítja Kassák művészetszemléletének ab-
szolutista voltát.) 

A kassáki aktivizmus és konstruktivizmus kapcsolata igen 
fontos. Egyrészt példázza, hogy felfogásának, világnézetének 
megváltozása — már csak a változás tényénél fogva — sincs 
ellentétben a kassáki gondolattal : a permanens forradalommal. 
Elmélyülés ez, mintsem változás. Ami pedig összhangban van 
Kassák egyéniségével. Kassákot nemcsak az úttörők nyugha-
tatlansága, de az úttörők, a felfedezők kitartása, makacssága 
is jellemzi: az önmagához és az elképzeléseihez való feltétlen 
hűség. Mint minden valamirevaló művészetből, a kassákiból 
is kitetszik egyfajta emberi tartás. Ez a tartás éppoly izgalmas 
és egyenrangú része költészetének-festészetének, mint a formai 
vagy tartalmi elemek. Nemcsak gondokkal és problémákkal: 
egy emberrel is megismertet a kassáki mű, s ha valamit a 
kassáki művészet jellemvonásának érzünk, akkor azt költé-
szetében, festészetében és egyéniségében is meglevőnek kell 
tartanunk. 

Látjuk tehát, hogy a 2 x 2 = 4 hogy vezet Kassák aktiviz-
musának, dadaizmusának és konstruktivizmusának nyomára, 
ezek mögött Kassák egyik leglényegesebb alkati sajátosságára, 
a stílusváltás okára és folyamatára. Az avantgard művészetben 
gyakori a kétlakiság, ami Kassákot jellemzi. Alighanem az 
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avantgard hatalmas kutató lendületéből következik. Kassák 
kétlakiságának azonban más természetű okai is vannak. Az 
egyik, hogy Kassák a művészetet társadalomformáló erőnek 
tartja. Amikor a körülmények megváltoznak, új eszközt keres, 
hogy ezt a célt művészetével minél közvetlenebbül szolgál-
hassa. így lesz festővé. 

Az átalakulásnak pszichológiai oka is van. Kassák a MA 
vezéregyénisége, eszmei vezére és költőfejedelme. Akit Bort-
nyik Sándor metszeten és olajfestményen is tanítványai köré-
ben prófétai gesztusokkal ábrázol. (E prófétaságról különben 
Vas István és Déry Tibor visszaemlékezései is beszámolnak.) 
A vezető szerepet írói tevékenysége biztosítja. A húszas évek 
elején a már jelzett körülmények között azonban éppen a 
költészet, az irodalom képes a legkevésbé megvalósítani a 
kassáki programot. Kassák előtt — ha nem is tudott róla — 
ekkor két lehetőség nyílott. Vagy megváltoztatja programját, 
vagy programjához igazítja a kifejezési formát. Szilárd, haj-
líthatatlan jelleme természetesen ez utóbbi mellett döntött. 
Most egy időre a festészetnek szentelte ideje javát. 

1922 tehát fordulat éve Kassák pályáján. Irodalma még azt 
az embert állítja elénk, aki a Képarchitektúra-mnniíesztum 
szavai szerint „illúziókban él". Festészete azonban már rá-
találás a bizonyosságra, az aktivizmus forradalmi lendületének 
ú j formájára. 

H o g y néhány évvel később, az emigrációból hazatérve, 
hogyan és miért tér vissza az irodalomhoz, annak is melyik 
formájához, e kérdések megválaszolása már egy újabb tanul-
mány feladatai közé tartozik. 


