
KÁRPÁTI BÉLA 

A FORRADALOM TRIPTICHONA 

A Tragédiás figurák, az 1919 Eposz és & Máglyák énekelnek 
a magyar proletárforradalom hármas „oltárképe". Eszmei-
politikai funkciójukban is — hiszen az első krónikája a Tanács-
köztársaságnak —, de főleg irodalmi, műfaji jelentőségükben 
figyelemreméltó fokozatot képviselnek az életműben. 

Noha a költő erre vonatkozólag semmi útmutatót nem 
hagyott — legalább is én nem emlékszem, hogy találkoztam 
volna ilyennel —, de a próza és a vers metamorfózisában a 
három mű logikus sort alkot. Éppen ez a legizgalmasabb e 
„triptichon"-ban, ez a metamorfózis; ahogy a regény (a Tragé-
diás figurák; 1919) a szemünk előtt Ц919 Eposz) változik át 
költeménnyé {Máglyák énekelnek; 1920). 

A témát, tartalmat lényegében megtartó, s a formát átala-
kító költőt Bécsben éppen ilyen „szabad" átalakulás légköre 
veszi körül. 

Az emigrációs Bécs 

ebben az időben a szociáldemokraták és a keresztényszocialis-
ták koalíciós kormánya által vezetett „népköztársaság" fővá-
rosa volt. Az éhség és gazdasági válság megoldására a kormány 
jelentős szociális program megvalósítására törekedett (társada-
lombiztosítás, munkástelepek építése stb.). Az 1918. március 
15-én megválasztott Renner-kormány burzsoá jellege még — a 
munkás tömegbázis miatt — nem ütközött ki. így adott mene-
déket a magyar kommün emigránsainak is. 
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Furcsa, vegyes gyűjtőhelye volt Bécs a magyar és nemzet-
közi munkásmozgalomnak. Kassákék például a Pokolhoz cím-
zett szállóban kaptak menedéket. Szemben velük a darutollas 
fehérgárdisták kaszárnyája. Bécsben székel a Bethlen István 
vezette ABC (Antibolsevista Comité), itt van a Garami Ernő 
vezette Jövő-csoport, mely oktobrista alapról bírálja a Horthy-
rendszert, itt van Garbai Sándor vezetésével a Világosság-
csoport, amely a centrista irányzat híve. Itt van az 1919 
novemberében újjáalakult KMP ideiglenes Központi Bizott-
sága, a Proletár című lap köré csoportosult Landler-frakció, és 
a Vörös Újság (a Rote Fahne melléklete) köré csoportosuló 
Kun-frakció (Kun Béla kiutasításáig). 

Az emigráns íróknak két lehetőségük volt: vagy pártfunk-
cionáriusnak állnak a KMP valamelyik frakciójában, vagy a Ma 
munkatársai lesznek pártpolitikán kívül. A Ma ekkor a magyar 
emigráns művészet elosztóhelye volt a Sturm és a Bauhaus 
felé.1 

Bécs ebben az időben — különösen 1924-ig — Európa 
Hyde-parkja volt. Tanyát ütött itt mindenféle apostol, szektát 
alapított mindenféle náció. Minden napra jutott tíz gyűlés, 
vitaest, politikai, gazdasági, társadalmi, művészeti és szexuális 
kérdésekről. Freudisták és adleristák harcoltak egymás ellen, 
bicsérdisták használták ki az éhínséget, kommunisták, szoc-
demek és keresztényszocialisták, sőt ébredő magyarok harcol-
tak egymás ellen szóban, írásban és ököllel egyaránt.2 

Kassákék az Amalien Strasse 26. (I. 11.) sz. alatt egy szegé-
nyes albérleti szobában laknak Simon Jolánnal és a három 
gyerekkel nyomasztó nélkülözésben. Petróleumlámpával világí-
tanak, Étinek nincs nagykabátja a 28 -30 fokos hidegben. 
Inségkonyháról ebédelnek. Eti „mignon-vacsorákat" tart, de 
boldog, hogy táncot tanulhat Gertrud Kraussnál, a csúnya, de 
félelmetes színpadi varázsú táncosnőnél. Kassáktól márelpártol-

1 Kassák Lajos. Az izmusok története. Bp., 1972. 261. 
2 Tamás Aladár: Felleges számkivetettség. Bp. 1970. 
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tak a barátok, a rokonok, sőt ellene is fordultak (Barta, Újvári, 
Uitz), de ő szívósan kitart „igazságai" mellett. Ennek igája alatt 
cikket ír, versel, plakátot, könyvcimkéket festeget. (Ék Sándor 
kórházi ágyon fekve találja, fenyegetőzve, hogy ő majd megmu-
tatja nekik, hogy kell festeni.) 

Persze, nem rózsásabb a helyzet Moszkvában sem. Az emig-
ránsok napi étrendjét Ék Sándor írja le: „Reggel egy darab 
fekete kenyér, húsz vagy harminc deka lehetett a súlya, egy 
késhegynyi vaj, két darab kockacukor. Délben gersli-, árpa-
vagy köleskása. Este: a kásák valamelyikéből egy tányér 
leves.3" Ilyen körülmények között, a Má-ban jelenik meg 
folytatásokban az 1919 Eposz, a Máglyák énekelnek, félig-
prózai elődje, s a Tragédiás figurák, című regény „utódja". 

A Tragédiás figurák (1919) 

Ez a regény mintegy összefoglalása, szintézise, kiteljesedése 
annak a stíluskísérletnek, amit Kassák a versekben elkezdett. 
Míg a versek tömörsége, formai variabilitása eltűri, sőt kihívja 
az új kísérleteket, addig a próza történetközpontúsága mere-
vebb a kísérletekkel szemben. A történet — az anekdota — 
mint a széppróza gerince, alkotó váza előfeltételezi az időbeli 
egymásutániságot; a vers jelenidejűsége, pillanatszerűsége, töre-
dezettsége viszont nélkülözni képes ugyanezt. Az is igaz, hogy 
Kassák prózai kísérleteinek már némileg kijárt csapása volt 
Révész Béla Vonagló falvakjátó] a Tragédiás figurákig terjedő 
stílusdivat, mégis vakmerő újítás volt ez a kassáki regény. Mert 
Révész Béla regénye pillanatképekből, mintegy prózaversekből 
állt össze (már itt kezdődtek a későbbi „miniatűrök"), Kassák 
regénye feloldotta ezt a szaggatottságot, illetve apróbb-na-
gyobb egységek sorozatából (újsághír, élőkép stb.) építette fel 
regényét. Ezek az apróbb egységek: drámai gócok, amelyek a 

3 Ék Sándor -.Mába érő tegnapok. Bp. 1968. 54 -205 . 
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tézis-antitézis-szintézis hármas tagolása szerint épülnek egy-
másba, s mint Dante terzinái, úgy ölelkeznek láncszerűen. 

Bár e triadikus szerkezet a kezdő epizódtól nyomon követ-
hető, mi — hogy ne tűnjön erőltetettnek elemzésünk — ott 
kapcsolódjunk e láncolatba, ahol a legpőrébben kilátszik ez a 
logikai váz; pl. Annácska és Károly szerelmi kettősénél. (A té-
zist (+), az antitézist (—), a szintézist (=) jellel fogjuk jelölni.) 
„ É n ! " ( + ) „Te!"(—) „ M i ! " H 

Anya és Annácska várják Károlyt, hogy megkérje Pistától, a 
mindenható testvértől a lány kezét (+), de Pista részeg, s nem 
beszélhetnek vele (—); ezért Károly inkább szakít Annácskával 
(=); A szülők múltja: az asszony férjhez ment (+), de unja 
magát (—), hát gyermeke születik, s ez megoldja a problémát 
(=); Az egyik gyerek fiú (+), de a másik lány ( - ) , ezért a férj 
kiábrándul, a házasságból (=); Az anya katonatisztet akar a 
fiából (+), de az apa ellenzi (—), ezért összeverekednek (=); A 
féij vasúti őr (+), éjszaka megy a vonat elé (—), és baleset éri 
(=); Pista katonatiszt (+), Annácska csak hivatalnok ( - ) , Anya 
meg otthon kézimunkázik (=); a katonaságnál szigorú fegye-
lem (+), de Pista züllik ( - ) , ezért lefokozzák (=); Pista pénzt 
kér a családtól (+), a család már nem bír rá keresni (—), ezért 
Annácska Károly szerelméhez menekül (=); Annácska fizetés-
emelést kér (—), a főnök ad (+), de szerelmet vár érte (=); 
Annácska visszahívja Károlyt (+), de az nem is válaszol (—), 
így Annácska elfogadja a főnöke szerelmét (=); Pista únja a 
semmittevést (—), új ember „vezér'' akar lenni (+), ezért belép 
a munkásmozgalomba (=); Pista katonaruhát hord (+), a mun-
kások nem szeretik a katonaruhát (—)„ ezért bizalmatlanok 
iránta (=); Pista elzavarná a szolgálót (+), de az terhes őtőle 
(—), hát megtűrik a házban (=); Pista pénzt kér levélben (—), a 
pénz megjön (+), hát kifizetik, s elküldik a szolgálót (=); stb. 

Szinte vonz ez a hármas mechanizmus. Ám nem csak az 
epizódok állnak triádokba, de az egyes alakok sorsa is így 
tagolódik: Pista, a hadnagy senki lett (—), „új ember" akar 
lenni (+); hát megbolondul (=). Annácska szerelmes volt (+), 
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de nem tudott züllött bátyjától szabadulni ( - ) ; hát elvesztette 
szerelmét (=); Az anya a fiáért él (+) , az megbolondul (—); hát 
együtt pusztulnak el (=). stb. 

A kassáki regénykísérlet itt szakít a hagyományos történet-
folyamattal; a történetet sűríti annak sorstörvényeire. így jut 
el egy etikai háromszög-szerkezethez; a cél-eszköz-következ-
mény, illetve a szándék-mód-következmény sorsháromszögé-
hez. 

Ez az alapvetően drámai szerkezet a kubizmus aszketikus, 
purista szerkesztésmódjára, erkölcsére utal, ahol a művészet — 
életforma. (L. Szintetikus irodalom c. előadását!) Ez az 1916. 
dec. 3-án tartott programbeszéd is erre a triadikus szerkezetre 
épül. Tudatos szembeállítás és következtetés; az analízis és 
szintézis Eiffel-tornya. ( ,A magunk tudatosan szintetizált 
énjéből, az analízis rejtett, de nagyon gondosan végigveze-
tett . . . érzési és formai konklúziókból építjük ki az új szinté-
zist.") 

A regény a megírandó történetnek csak érzelmi átlaga, 
bárha jellemzője akar lenni. Kassák a valóság lényegére 
törekedett, — így érendő el a teljességet, a tökéletest —, de 
csak a tények átlagát, kivonatát adta. 

Miért? 
Mert a lényeg helyett a lényegtelent tipizálta. A lényeg 

felismeréséhez pedig a világnézeti, eszmei-politikai tévedései 
zárták el az utat. 

Ez az átlag-ábrázolás különösen a tömegjelentekben érvé-
nyesül, ahol csak a felhangzó kulcsfogalmakat mint ideológiai 
jeleket úja le, hogy azok az olvasóban keltsék fel a fogalom 
jelentéskörét. („Nem fontos! . . . Egyedül a cselekvés! A 
cselekvés a lényeg! A helycserében új pozíciók . . . Minden az 
erősebbé. . . " ) . 

A jellemek — a későbbi Kassák-regényekkel szemben — itt 
még dinamikusak. Az alakok ideáltípusok (egy-egy eszmény 
megszemélyesítői), akik bukásra vagy passzivitásra vannak ítél-
ve sorsuk, osztályhelyzetük által. Pista, a hadnagy, a regénynek 
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egy munkáscsalád osztályából kiszakadt, s az elnyomó rend 
szolgálatába szegődött, élősdi figurája, ki szükségszerű ellent-
mondást hordoz jellemében. Munkás létére élősdi életet él; 
kártyázik, bordélyba jár, adósságokba keveredik, az anyja és 
húga keresetét tékozolja el. Lázad, egy sztrájk alatt agitál; 
ezért lefokozzák. Egy bakát megpofoz az utcán, mert az nem 
tiszteleg neki; ezért leszerelik. Olvasmányai hatása aiatt fel-
ismeri feleslegességét. „Tenni kell valamit! — határozza el 
magát. — Ilyen nyomorultul kimaradni az életből! . . . én 
nem bírom el! . . . Vezérségre vágyik, s a mozgalomban agitál. 
Tipikus kispolgár. Élete mindig így ment: Véglettől végletig. 
Ez már gyermekkora óta így van. Kékvirág a vörös pulykák 
k ö z t . . . szegény polgári családból a katonai pályára, s most 
bele a forradalmi mozgalmakba." De a munkások is bizalmat-
lanok iránta, s maga se tudja, mit akar. Hol tolsztojánus, hol 
anarchista, s „észre se vette, hogy elvesztette az irányosságot". 
Jellemkonfliktusait nem tudja feloldani, ezért sorstragédiája 
elkerülhetetlenül utoléri: a megvetett, csendes lakójukhoz 
bolondul, s kényszerzubbonyba kerül. 

Annuska — bátyja agresszív romlása miatt — passzivitásra 
kényszerül, s jelleme Pista karrieijével párhuzamosan a sem-
mibe vész: egyetlen szerelme elhagyja, bátyja miatt a főnö-
kénél eladósodik, csak szerelmével törlesztheti adósságait; a 
prostitúcióba kényszerül. Anyjuk, a mindenkori anya sémája, 
aki fia, bálványa kedvéért igába töri magát és leányát, míg 
végül a fiú tragédiája szakad rájuk. 

Pista — a kassáki erkölcsi képlet; „új ember" akart lenni, de 
az erkölcs — az „új etika", az erős ember erkölcsi rendszerén 
megméretett és könnyűnek találtatott, mint Kassák minden 
polgár- és kispolgárhőse, s nem alkalmas arra, hogy a „végte-
lenbe derülő ember", a „legfölfejlettebb embertípus", a „kol-
lektív individuum", a „győzelmes individuum" legyen. 

A regény alapvető konstrukciója — az erkölcsi három-
szög —, törvényszerűsége alapján ellentmondás van a cél és az 
eszköz, a szándék és a mód közt, s az ellentmondás megoldása 

5 I roda lomtör téne t 
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csak a bukás lehet. Pista a mozgalmat akaija felhasználni 
eszközül, hogy „vezéri" karrierjét elélje, s buknia kell. 
Annácska rossz cél érdekében áldozza fel szerelmét, az anya 
rossz csillagot imád a fiában, hát bukniok kell. 

A történet, a hagyományos regényanyag csak a háttérben, 
mintegy a történelem forgószínpadán, változó díszlet között 
„folyik", a regény csak a cselekvést, s a történet lényegét 
hozza-emeli premierplanba. Azok is jelenidejű jelzések csupán, 
s a rövid szómondatok mozgatják az egész anyagot, amely 
sűrű, tömör és nehéz, akár a hűlő vasfolyó. 

Neve csak három „hősnek" van: Pista, Annácska és Károly. 
A többiek külső látszat-jellemzőt kapnak: a főnök, csiricsáré 
lány, a szolgáló, s a tömegből leginkább csak „valaki" szólal 
meg. Ezek csak sémák, arcuk nevük nincs, egyéni jellemzőjük 
is csak egy jelző vagy egy igenév. Ezek veszik körül a hősöket: 
sémavilág. Ettől nem tudnak alakjai típussá nőni, mert kap-
csolataik elvontak. 

Persze, nem a líra teszi őket sémává, hanem az ember 
absztrakciója. Ha csak külső jegyek (pl. foglalkozás: szolgáló, 
főnök, stb.; vagy megjelenés: csiricsáré lány, nagyfejű hadnagy 
stb.) adják az alakot, az még nem típus. Különösen nem az, ha 
ilyen sémákkal vannak kapcsolatai, hogy: valaki, a másik, 
mások stb. A regénytér is, amelyben ezek az emberrészletek 
mozognak általánosak, megfoghatatlanok: „szerelem utca", 
„találkahely", „a kültelek", stb. (Pl. „gyerekek üldögéltek a 
fekete palánkkerítésen", „délután kávéház, este lármás kis-
kocsmák, bordélyház" stb.) Nincs a képzeletnek fogódzója; az 
egész elvont világ lebegő valóság. S ha a jelzések között esetleg 
valóságos alakok is megbújnak (mint az Összes versek Utó-
szavában Kassák Lajosné utal is erre, s a Máglyák énekelnek, 
valamint A ló meghal. .. című eposzban ez kétségtelenül így 
lesz), a regényben — még ha lírai regény is — kevés ez a 
novellisztikus jellemábrázolás. Az író olyan evidencia-világot 
feltételez, amit az olvasó csak kérdőjelek közt ismer. 
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A kassáki próza „lírizálódása" a 18-as novellák és a 19-es 
Tragédiás figurák után csak fokozódik, elmélyül az emigrá-
cióban írt 1919 Eposzban, s kulminál а Máglyák énekeinekben. 

A próza verssé válása: az 1919 Eposz 

Már az emigrációs Ma 1920. júniusi-júliusi számában jelent 
meg ez a „tömegeposz". Műfaját tekintve átmenti kategória a 
regény és az eposz, a próza és a vers között. Bármilyen nehéz is 
a kassáki verssorok hosszúságát — különösen hasábokon — 
megkülönböztetni a prózai soroktól — hiszen ezek is líraian 
tördeltek, és szóképek halmazával tömörítettek —, mégis a 
prózához kell sorolnunk ezt az „eposzt": azért, mert a Ma 
hasábjain is prózai kötetlenségben tördelték. A szerző tudatos 
műfaji meghatározását kell tehát látnunk a tényekben: az 1919 
Eposz: prózai eposz.4 

Az Eposz a Máglyák énekelnek prózai elődje. Köztük a 
próza és a vers különbségei a vízválasztók. Az Eposz tárgy-
szerűbb, a Máglyák szubjektívebb; az Eposz cselekményesebb, 
a Máglyák líraibb; az Eposz epizódikusabb, a Máglyák riport-
szerűbb; az Eposz epizódjai nagyobb összefüggő egységek, a 
Máglyák énekelnek tördeltebb, lírailag szaggatottabb stb. Az 
Eposz regényesebb. Az író itt kívül áll a cselekményen, esetleg 
együtthalad a „szakállas emberrel", a „főhőssel", akiről el-
mondja a történetet; a forradalom történetét. Hőse, a fogság-
ból jött forradalmár mindenütt ott van, ahol a forradalom 
zajlik, benne van a mozgalom fókuszában, s az író a résztvevő, 
a benne élő közvetlenségével — de a kívül álló társ távolságával — 
közvetíti (mint riporter) az eseményeket. A vonuló történe-
lemben csak pár sztereotip jelzővel (jellemvonással) ellátott 
alak vonul, kapcsolódik az eseményekhez. (Az Eposzban még 
eseményekhez, a Máglyák ban már egyre inkább csak esetek-
hez, villanásokhoz, hírekhez, érdekességekhez, nevezetességek-
hez stb.). Az Eposz а május elsejei felvonulás — az első szabad 

4 Kassák: i. m. 269. 
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május 1 — megjelenítésénél éri el tetőpontját. De ez már a 
műfaj kulminációs pontja is! A próza, a regény versbe, lírába 
fordul. Az Eposz VI. fejezetében véget ér a regény; a szakállas 
ember „története". Ahogy a „főhős" kimegy az utcára, s ott — 
az íróvá személyesülve — a tömeg lelkiállapotát festi; az író is 
költővé válik. A mondatok önállósulnak, kiszakadnak az epizo-
dikus összefüggésből, pillanatképeket ábrázolnak, illetve indu-
latokat, lelkiállapotokat fejeznek ki Az addig volt drámai 
elemek (pl. párbeszédek, monológok) csak vezényszavak, jel-
szavak, szólamok lesznek. Elmaradnak az eddig párbeszédeket 
jelző gondolatjelek is, a szavak a drámai leírás (állapotfestés) 
elemei lesznek. (És érdekes: innét az Eposz szó szerint meg-
egyezik a Máglyák)aú\ Itt tanúi vagyunk a műfaji (sőt: 
műnemi) metamorfózisnak; most a kassáki próza, mely a 18-as 
novelláktól kezdve egyre bátrabban közelített a kassáki szabad-
vers felé, egyszerre versbe csap át. Eltűnnek a szakállas ember 
egyéni, konkrét — úgy ahogy konkrét! — történetei, epizódjai 
— mert eddig is csak epizódjait olvastuk —, s helyettük tömeg-
jelenetekvillanó pillanatképei rajzanak előttünk. Az író a tömeg-
ben elszakad társától, a szakállas embertől, akit eddig hűsé-
gesen elkísért még az álmába is, és lírai operatőr lesz. A 
veszteglő állapotleírás az egyre forrongóbb tömegjelenetekben 
tempót vált, felgyorsul, s csak arra telik az írónak ideje, hogy 
költői megjelenítésben, érzékítésben fogalmazza meg a körü-
lötte elrobogó látványt. 

„Senki sem látott át a pillanaton. A púpos diák lelkesülten kidol-
gozta magát önmagából. A lány féltő hajnalokat sírt a zavaros faluk 
fölé. S a szakállas ember szentgyörgyködött a hiábavalóság sodrában. 
Terhes szekerek vándoroltak az éhes város felé. De az igazság maradék 
nélkül kivágta a szívét. A nap felhőkormokból világított. S az apák 
elárulták a fiaikat s a lányok elárulták az anyjukat. 

Valakinek jönni köllött volna, aki ismeri a maradandóság törvényét. 
Csak a káosz . . . " 

Az eddig regényszerű folyamat most mozaikokból áll össze, 
s a mozaikok, a mondatok önállósulnak, csak az állapot, a 
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hangulat fűzi egymáshoz őket. Az író szemében lényeges voná-
sok (klisék, szimbólumok) válnak az ember lényegévé. De ezek 
az emberszimbólumok konkrét jelentésűek. A regény hősei (a 
szakállas ember, a lány, a púpos diák, a kövér elnök, a kilenc-
gyerekes asztalos stb.) csak fel-fel tűnnek egy-egy mondat 
erejéig. Csak annyiban különböznek a tömeg más egyedeitől, 
hogy a költő reflektora gyakrabban keresi meg őket, tér vissza 
hozzájuk. Hol itt tűnnek fel, hol ott. A szakállas ember a 
lánnyal van mindenütt: szónokol, agitál, tépelődik, kétkedik, 
feláldozza magát stb. Az Eposzban úgyszólván „tetten érték" a 
kassáki próza versbe való átcsapását. Milyen műelemek tűnnek 
el, illetve változnak át költői eszközökké az 1919 Eposzban? 

A regényből poémává váló próza elveszti a regénytörténet 
összefüggő epizódjait (a szakállas ember hazatérése, reggeli 
ébredésének idillje, vitája az egyesületben, sétája a lánnyal 
stb.), ezeket tömöríti, sűríti most már egy-egy mondatnyi 
motívummá. Ezek a motívumok azonban már önállóak: logi-
kailag nem, csak érzelmileg, hangulatilag tartoznak egymás-
hoz, párhuzamosan vagy ellentétesen kapcsolódnak, fokozzák 
vagy csökkentik egymás emocionális hatását. Másfelől ezek a 
mozzanatok annyiban is különböznek a riport konkrét közvet-
lenségétől, hogy nem tárgyszerűek, hanem szubjektív élmé-
nyek. így az egész történelmi tabló egy nagy dinamikus 
élmény, a költői képzelet újraalkotása. A történelmi valóság 
költői újjáépítése. 

A forradalom konkrét mozzanatai, amelyek az Eposzban 
még határozott névelővel fordulnak elő (,y4z elnyűtt asszo-
nyok töprengés nélkül átmázolták arcukat. . . " ; , / i munkás-
tanácsok hajnalig üléseztek . . . " stb.), a Máglyák énekei-
nekben névelő nélkül általános jelentést kapnak, („Elnyűtt 
asszonyok töprengés nélkül átmázolták az a arcukat. . . " ; 
„Munkástanácsokhajnalig üléseztek . . . " s tb.5) 

5Kassák: 1919 Eposz, Ma, 1920. jún.-jul.; illetve Máglyák énekelnek, 
aKL. Összes Versei!., Bp. 1970. 
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A konkrét vonatkozások elmosásával a 19-es történelmi 
események állandó kulisszáivá válnak a kassáki „örök forrada-
lom"-nak, amely pedig nem azonos a marxi-lenini „permanens 
forradalom" eszméjével. 

A regényhős mint olyan, puszta motívummá válik, s szere-
pét a látó-érző, lelkesülő-aggódó költő mint alany váltja fel. Az 
események filmszerűen peregnek, mint az önálló, de egymás-
hoz vágott filmkockák. A tempó olykor lelassul egy-egy alak (a 
klisék) gondolatainak felvételére; párbeszédeire, cselekvéseire 
közelít az író élmény-kamerája, aztán továbbnyit, panorámá-
zik, vele fut az eseményekkel, majd ismét megáll, lelassul, hogy 
patétikusan vagy gúnyosan-kritikusan bemutassa egy-egy 
emberét, amint éppen protestál, dezertál, lepaktál és megalku-
szik stb. Itt alkalmazza — tudatosan tán először — Kassák a 
montázstechnikát, amely a számozott versektől a kassáki 
élményarchitektúrában teljesedik majd ki. 

Máglyák énekelnek (1920) 

Ezt a különös eposzt Szabó Lőrinc mutatta be annak idején 
a magyar irodalomnak.6 

Lényegében értékelni ajánlja, anélkül azonban, hogy tartal-
mi és formai erényeit kimutatná. ítéletéből hiányzik az állás-
foglalás. Általában a műalkotást védi, nem Kassákot és nem 
is a művet. „Az a szemüveg — írja —, amellyel Kassák nézi az 
eseményeket, éppoly igaz, mint amilyen hamis." Ugyanakkor 
el is keni ezt a homályos ítéletet azzal, hogy „Ugyanaz a 
szemüveg ül az emigráció minden tagjának orrán." A kriti-
kus meg is vallja, hogy nem szerette Kassák eddigi műveit, 
politikai és világnézeti felfogása „egyáltalán nem azonos a 
Kassákévái". Annyit azonban meggyőződéssel állít, hogy „így 

'Nyugat, 1921. 7.551. 
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írni jobb, értékesebb, mint az egyéni, a művészi, az ilyen vagy 
olyan élet szépségeit elcirpelni." 

Szabó Lőrinc 1921-ben, már Horthy Magyarországában írta 
e sorokat a levert forradalom eposzáról. Bár ekkor maga is 
Kassák-verseket írt (Föld, Erdő, Isten), politikai meggyőződése 
enyhén szólva nem volt éppen forradalmi, Szabó Lőrinc külö-
nösen nem volt a proletárforradalom híve. Kassák meg ekkor 
terjesztési tilalom alatt volt, maga a Máglyák is szerepelt az 
index-listán. 

Ennek ellenére a Máglyák énekelnek értékelése máig alig 
változott, pedig ez volt a 19-es forradalom legelső eposza, 
dicsőítő költeménye. Tartalmi vállalkozása mellett formailag is 
a magyar avantgarde művészet nagy összefoglalása, sőt Kassák 
első korszakának is művészi csúcsa. Eddig jutott a kassáki líra 
forradalmi dinamizmusa; a folytatás már a leszámolás és újra-
kezdés káosza, a rombolás és építés metamorfózisa, A ló meg-
hal dadaista kísérlete volt, — és csak az lehetett. 

A vállalkozás nagyszerűségét mindenki értékeli. Azt is észre-
veszik, hogy ebben az eposztban Kassák újraálmodott egy 
forradalmat (Gyergyai Albert), s ettől vált ez a történelmi 
freskó olyan szubjektív színezetűvé, — sőt hamissá. 

Komlós Aladár szerint az eposz „részleteiben olykor 
gyöngyszemek csillognak, egészében mégis sivatag. Gyöngy-
szemsivatag."7 Ezért unalmasnak is tartja a könyvet. 

Rónay György, — aki a legtöbbre tartja a művet —, Kassák-
könyvében hiányolja a műfaj szintézisre, teljességre törekvését, 
s ennek — szerinte is — a szubjektív látásmód, az élményszerű-
ség az oka. Ezért szerinte a mű mégsem „a forradalom 
eposza", hanem egy a forradalom ihletéből és átalakított, 
absztrahált anyagából alkotott önlétű és öntörvényű „költői 
valóság"8. 

'Komlós Aladár: A költő Kassák. Nyugat, 1927, febr. 342. 
"Rónay György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 

1971.155. 
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Méliusz József a Máglyákat „proletár nemzeti eposz"-nak 
nevezi9, Gyergyai Albert is „a magyar kommün eposzá"-nak 
látja, de más költői jelentőségét is felismeri. Nevezetesen azt, 
hogy 

„egy régi műfaj, a költői krónika feltámasztását, az aktivista 
költészet legkorszerűbbnek vélt eszközeivel, az 'összezilált ritmussal' és 
a 'görcsös szókötésekkel', amelyek itt minden gyász és, összeomlás 
ellenére forró hittel harsonázzák a legállandóbb kassáki motívumot, a 
fiatalságét, 'inasok és diákok r eményé t ' . . . ' " 0 

Bori Imre szerint 
„a líra, a költészet ilyen magas igényével senki sem szólt erről a 

korszakról, s a prózairodalom is csak majd évek múltán tud a 
forradalmak hónapjairól magasrendű művészettel szólni."1 1 

Béládi Miklós is télveti egy hozzászólásában12, hogy a 
magyar forradalmi költészet történetében eddig nem eléggé 
méltattuk Kassák eposzát, a Máglyák énekeineket. 

Az eposzt eleddig — Kassák politikai nézetei miatt hagytuk 
talonban. A Kun Bélának írt nyílt levél, a költőnek a forra-
dalmi pártvezetéshez való viszonya alapján hagytuk homályban 
a mű költői értékeit, holott a korszak költői - és forradalmi -
újításait, amelyeknek az eposz művészi összefoglalása —, az 
egész életmű legragyogóbb szakaszának tartom. 

A műfaj dilemmái 

A Máglyák énekelnek „költői krónika" — ahogy Gyergyai 
Albert nevezi. Már ez a forma is megújítása egy régi műfajnak, 
s már ez is személyesebb jellegű a klasszikus eposz történelmi 

'Méliusz József: Kassákért. In: Az új hagyományért, Bukarest, 
1969. 272. 

1 "Gyergyai Albert: A Nyugat árnyékában. Bp. 1968. 227. 
1 1 Bori Imre-Körner Éva: Kassák irodalma és festészete. Bp. 1967. 

78. 
12 Béládi Miklós hozzászólása. Kritika 1964/1. 
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anyagánál. A magasztos téma, az ódai hangvétel (gondoljunk 
csak a május elseje „örömódájára'"), a monumentális konst-
rukció, a mindent elsöprő lírai hevület — amely erénye és 
„bűne" is a műnek —, lényegében őrzi az eposz klasszikus 
nyomait. Ami új, ami huszadik századi, sőt modernista benne, 
az a szubjektivitásban foglalható össze: a szubjektív nézőpont, 
a művészi önkény, amely az objektív történelmet is a maga 
álmaival ellenpontozza. (Persze, még Kun Béla is csak később 
értékeli a forradalom tapasztalatait; Kassák az első, aki lelkével 
méri fel a megtett út emelkedőit és buktatóit. Akkor még — 
mint Szabó Lőrinc is utalt rá — mindenkiben csak szubjektív 
élmény volt a magyar kommün, ideológiai — pláne: politikai! 
— tételei csak később, 1925 után fogalmazódtak meg.) 

A Kassákról szóló irodalomban a Máglyákat csak az egész 
életművet, vagy annak egy-egy szakaszát elemző tanulmányok 
pár soros utalásai érintették. (Legtöbb helyet Rónay György 
áldoz rá Kassák-könyvében.) A legtöbben általában helyben 
hagyják azt az immár hagyományos, sommás ideológiai tételt, 
hogy ebben a művében Kassák szubjektív - azaz jobbára: torz 
— képet fest a proletárforradalomról. De amíg éberek voltunk 
Kassák messzianisztikus, utópikus, anarchista, lassalleánus kri-
tikáira, azalatt elfelejtettük észrevenni az eposz eszmei-poli-
tikai erényeit: azt, hogy milyen szenvedéllyel gyűlölte Kassák a 
kommün árulóit, megalkuvó elemeit: a „húsosfejű elnököt", a 
„teljhatalmú városparancsnokot",.a „bolond novellistát", a 
„veszett minisztert", az „ökörfejű profot" stb.; és micsoda 
hősi pátosszal ábrázolja a kommün mártíijait pl. a „púpos 
diákot", a „kilencgyerekes asztalost" stb.; s hogy a krisztusi 
„szakállas ember" lényegében az „átkassákított" Kun Bélát 
mintázza, az „öregasszony" pedig a Mozgalommá tipizált 
Mutterka stb. (E költői képrejtvényekről majd a továbbiakban 
szólunk többet.) 

E mű esetében is mintha érvényesülne a balos túlzás, ami a 
dogmatizmus örökségeként maradt bennünk: nevezetesen az, 
hogy a balra elkövetett hibákat olyan érzékenyen vettük, hogy 
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már nem érzékeltük a jobbra, középre és szélső balra mért 
csapásokat. 

A Máglyák énekelnek: politikai vallomás, Kassák legszemé-
lyesebb naplóvázlata. Benne megvallja rokon- és ellenszenveit a 
forradalom jellegzetes alakjai: vezetők és vezetettek, hősök és 
árulók, jellemek és senkik, kis és nagy gazemberek, ideálok és 
torzók pokoli forgatagáról egy olyan történelmi szélviharban, 
amilyen a magyar proletárforradalom volt. 

A Máglyák eposz, de már nem is az. Költői krónika, a maga 
teljesen „nyílt", szabad műfajával, tételes műfaji szabályok 
nélkül. Eposz, sőt klasszikus eposz a téma, a hangnem, a 
monumentalitás, a rendkívüli méretek, a seregszemle-szerű leí-
rás, az állandó díszítőjelzők vonatkozásában, de már túllép a 
műfaj megmerevült határain a lírai hangvétellel, a rejtvényszerű 
alakok, a szubjektív nézőpont, a filmmontázs, a felsorolás stb. 
rapszodikus, szabálytalan alkalmazásaival. 

A szerkezet 

dantei méreteket követ. A „szédítő zűrzavar", — aminek Szabó 
Lőrinc látja a művet —, valójában klasszikusan méretezett, 
oszlopfőkkel három „hajóra" osztott keretben kavarog. 
(Kassák életművében — ha nem is babonás — végzetes követ-
kezetességgel —, de a játékos mívesség tanújeleként felfedez-
hetjük a páratlan számok: a 3, 5, 7 aszimmetrikus misztiku-
mát.) 

Az eposz is 3 fejezetre oszlik. 
Az első részben a Károlyi-forradalom, a másodikban a 

kommün, a harmadikban a fehérterror eseményeit énekli meg. 
Az egyes fejezetekben is sorrésekkel tagolja, különíti el az 

eseményeket, ezzel is érzékeltetve a történelmi időhatárokat. 
A szerkezet tehát az időrendet követi, azt szolgálja. Mert 
Kassák ugyan konkrét datálásokkal nem könnyíti meg az 
olvasó tájékozódását — ezzel is igyekszik a konkrét, objektív 
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valóságtól elszabadulni —, a szövegértelmezés azonban 
könnyen kibonthatja a történelem tény világát. A tágabb idő-
határokon — szerkezeti egységeken — belül is könnyű a tájé-
kozódás, hiszen a költő konkrét napihíreket — vagy hírekké 
tett látomásokat, hiedelmeket — kommentál, érzékeltet, s ha 
csak egy-két mondattal, érzékletes jelzővel is, de ott van, jelen 
van az eseményeknél, mindig a jól — esetleg nem kellően — 
értesült kortárs, sőt szemtanú, majd résztvevő jellemzésével 
rögzíti az életpillanatokat. E szerint az első fejezet 1918 no-
vemberétől 1919 januárjáig, illetve — sorréssel elkülönítve 
— 1919. március 21-ig; a második 1919. március 21-től aug. 
l-ig; míg a harmadik fejezet körülbelül a Teleki-kormány hiva-
talba lépéséig, 1920. júl. 19-ig datálható. 

A történelmi idő tehát érzékelhetően pontos és nyomon 
követhető. Mintha egy Kassák szerkesztette, újságkivágásokkal 
szemléltetett eseménynaplót (naptárt) olvasnánk. A dátumok 
mint prózai adatok csak megtördelnék a lírai ömlést, bizonyos 
töltelékszavak, üres, — lírailag üres — fogalmak, pauzák, lírai 
„csöndek" lennének, márpedig az eposz lényegében és alapjá-
ban költészet, s nem tudományos — még inkább nem: doku-
mentáris — próza. (Persze, a kassáki műfaj-modell — ha egyál-
talán van ilyen — nem idegenkedik a dokumentumoktól sem; 
lásd az újságcikkek, újsághírek montázsait is.) 

A cselekmény 

maga a forradalom. A megénekelt élmények könnyen sorjáz-
nak epizódokba. S ha ezeknek az epizódoknak tematikus 
címeket adnánk, az egyes fejezetek cselekménye így épülhetne 
fel: 

I. A szakállas ember hazatérése 
Másnap reggel 
Moszkvai emlékek 
Az egyesületben 
A festő lány 
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Vita a hűsosfejű elnökkel 
Liebknecht halála 
Népgyűlés 
Forradalmi helyzet 
Munkásüldözések 
Támadás a pártház ellen 
Bebörtönzések 

II. A hatalomátvétel 
Az államosítás 
Forradalmi törvényszékek 
Az első tanácsülés 
Ágyúkat a Tiszántúlra! 
A falupolitika 
Spekuláció 
Kivégzések 
A Vörös Hadsereg 
Május 1 
Gyermekvédelem 
Mozgósítás 
A parasztok közömbössége 

III. A Peidl-kormány 
A Friedrich-kormány 
A Huszár-kormány 
A Simonyi-Semadam-kormány 

A fejezetek „csarnokaiban" az újsághírek vagy epizódok költői 
címkéi sorakoznak-halmozódnak garmadába. A híreket a költő 
metaforikus szerkezetekbe (jelzős és igés metaforák, illetve 
szintagmák) tömöríti. Csak azok a hírek, címkék tágulnak 
epizódokká, amelyek — feltehetően — a költő élményei. 
Mások csak érzéki-hangulati elemek. Az igés szerkezetek általá-
ban a személyek, alakok (személyiségjegyek) magatartását, sőt 
költői értékelését jelzik. Pl. 

„Egy morfinista tanár szinte fölboncolja magát az ötszázak 
ülésén." 
„Az ország húsában nyüzsgött a fehér veszedelem." 
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„S az elringyósodott írók istentelen frázisokkal . . . nekivágtak 
a térnek." 
„Egy Félbolond novellista . . . új jelszavakat veritékezett 
össze..." 
„Hátára szedte az irodalom kimustrált hiszterikáit. . ." 

Az alakok 

puszta jegyei a személyiségnek. A modernizmus jellemző stílus-
jegye, a partikuláris személyiség Kassáknál — az események 
rohanó forgatagában — puszta jelzővé redukálódik. De ez a 
jelző (díszítő jelző, jelzős szintagma stb.) nemcsak az alakot 
tipizálja, hanem involválja a költő viszonyát is. Másrészről ezek 
a jegyek rejtvények is: rejtjelei egy anonim, egy meg nem 
nevezett konkrét személynek. Ettől a kutatás izgalma is: 
felfedezni az idézett jegyek mélyén a történelmi szereplőt. S 
ha e momentumokat egymás alá sorakoztatjuk, nem sok utána-
gondolás kell, hogy a szerepből felismerjük a konkrét személyi-
séget. Legizgalmasabb az eposz központi alakja, mondhatnám 
„főhőse", a 

„szakállas ember" 

portréja. Annál is inkább az, mert ő a kassáki forradalom-
elmélet szócsöve, Kun Béla kassáki korrekciója, a kassáki forra-
dalmár ideáltípusa, aki hazatér Moszkvából, a hadifogságból.' 

A szervezetben „mosolygott a hangtalansága, mintha 
magára ölelt volna m i n d e n t . . . Magához érkezett és azt 
mondta: Mit akartok? Béljavítást? Mintha nem az lenne a 
munkás baja, hogy egyáltalán bére van! . . . Az emberhez nyúl-

. játok hozzá!" 
Aztán találkozott „a festő lánnyal", és ezentúl összetartoz-

tak. A „húsosfejű elnökkel" vitázik. Az elnök a hatalmat 
akarja átvenni, a szakállas ember a hatalmat akarja megdönteni 
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erővel, mert „Az új társadalom csakis az erő testvérszervezete 
lehet." (Kassák anarchikus eszméje.) 

A népgyűlésen a szakállas ember „nyármeleget szónokolt", 
aztán azt mondta a „púpos diáknak": 

„Gazdagodnak a dolgok. De vigyázat! Hol vannak még a hivatalok, a 
kaszárnyák, az iskolák, az iskolák!" 

Aztán „fáradhatatlanságot kertészkedett a kevesek fejébe.", 
mire „Mindenki felé bátorkodta a szemeit."; „bélyegesen 
kószált" s „csak gyújtogatta az időt." 

Egy kapualjból rájuk lőttek. Egyik öccse megsebesült, maga 
„Mankóval átvitte magát a küszöbön." A lánynál talált mene-
déket, s együtt örültek, hogy „a huszadik század embere 
elérkezett az etikához." Aztán míg „marikózott a szobában", 
„forró szájában kiüvöltött a gyűlölet", és azt mondta: „Még 
nem érkezett el az óra s ezért szomorú vagyok. De meg kell 
enni őket, különben ők esznek meg minket." A kommün alatt 
„A szakállas emberből kibeszéltek a tragédiák: 

„Az életért verekedtünk és belehalunk, hogy megláttuk. De hol van 
a ti Lenintek? Az új társadalmi konstruktőr? Mondtam még nem jött 
el az óra. De ráéheztetek a hatalomra s elfelejtettétek, hogy a harc 
hevítése nem feltétlenül a győzelem sürgetését jelenti." 

Aztán „fölmagasodott" a törvényszéket ülő púpos diák 
mögött: 

„Nincs könyörületesség, csak igazság! . . . De otthon mégis mintha 
védőbeszédet mondott volna a lány előtt." 

S a „fekete bizonytalanságban" „A szakállas ember meg-
próbált kievickélni az iszapból: 

„A proletariátust! Csakis a proletariátust szabad kivinni a fron-
tokra.". 
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Később megint az elnökkel vitázik, aki azt mondja: „Takti-
kázni kell!", s ő azt: 

„Ez kalandor tempó. A felszabadító forradalom ügye kezd a ti 
hatalmi ügyetekké zsugorodni!" 

Május elsején a lánnyal indult el, ki „nevetett a boldogság-
ban." A szakállas ember „kibontotta a hangját", s hatására 
„Mintha zengő vizek fakadtak volna ki a szomjúhozok előtt." 
Ő krisztusi hangon így szólt „a világ megváltásáról": 

„Ti a boldogság útját keresitek és én azt mondom, minden boldog-
ság forrása az eró'ben van. S ha azt kérditek ki nyitja meg a kapukat? 
Azt mondom, egyedül csak ti nyithattok meg minden kaput! Ki is 
lehetne igazabb papja a megváltásnak, mint ti, a munka rabszolgái. . .!" 

Aztán „belépett a megszédült erdőbe", azaz a nép közé 
vegyült, ahol „Idegenek istenülten összeölelkeztek" és az 
Lnternacionálét énekelték, s „a lány egészen az oldalán virág-
zott: Aranyból van a szád ..." A szakállas csak mosolygott és 
azt mondta: 

„Nem velük kell diktatúrát csinálni, ahogy azt a marxi tudósok 
szajkózzák, hanem bennük kell feltámasztani az eszme diktatúráját." 

(Lassalleánus felvilágosító program.) Aztán „a májusi öröm-
ben hallelujáztak a lánnyal." Az ellenforradalmi lázongásokra 
azt mondha a szakállas ember: „Meg kell döglenünk, mert nem 
hiszek az erőtökben. „A falusi ellenforradalmi megmozdulá-
sokra „meggyújtotta a torkát": „El kell fojtani! Nincs kitérő! 
El kell fojtani!" Aztán azt mondta: „Elmegyek. Valakinek oda 
kell adnia magát . . . Megkeresem őket, hogy el ne veszítsem 
önmagam!" És „A páncélos vonat nekigurult a mozgó törvény-
székkel." A szakállas ember még egy bakunyini gesztussal arra 
gondol, hogy „A jóság erejével megyek hozzájuk s ők meg-
ismernek", de - e Jóság erejéből" - rálövet az ellenforradalmi 
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falura, ettől az megadja magát. Hadisarcot ró ki a falura, aztán 
tovább „szentgyörgyködött a hiábavalóság sodrában", s „min-
denütt felmutatta testvéri lelkét", „kibontotta magát a 
reménytelen estékben: 

Miért? Miért így? Miért kell a halálnak utánam maradni, mikor én a 
szeretettel akarok járni? , 

S amikor már minden veszni látszott, azok, „Akik mindent 
erre az egy kártyára tettek fel, azok elojtották a menekülés 
lámpáit: mindhalálig!" 

„A szakállas ember gyújtogatta magát a szédült faluk előtt", s 
„Hová megérkezett, ott szétpozdorjázott az őrület s ahonnan elment, 
ott újra fölágaskodott a fehér hullám." 

A monitorok lázadása után is „járta a halálszagú utakat s 
hogy a zsugoriak meglágyuljanak s a látók lássanak újra és újra 
kiprédikálta a lelkét: Testvérek!" A menekülő, „futásra mart 
zsidóknak" . . . akarta adni az erejét." S miközben azt kiáltja, 
hogy: „Félre a politikusokkal", „a gyülekezetben azt szóno-
kolja: „én mindig azokkal megyek, akikben felhúzott kanóccal 
ég az élet." 

S mikor már minden elveszett, „a szakállas ember azt gon-
dolta a magányos sarokban: Holnap mindent élőiről!"; aztán 
mégis „idegen barázdák alá maszkírozta magát a tükörben", és 
„Mankósan és öregesen letolvajkodott a hátsó lépcsőkön." 

Hát ilyen a „szakállas ember" portréja, aki alkalmasint a 
kassáki „új ember" is, aki az új társadalmat az „erősek testvér-
szervezetének" látja, s „a hatalmat akaija megdönteni erővel", 
s még korainak tartja a forradalmat, „aranyból van a szája" és 
„nem a munkásokkal akar diktatúrát csinálni, ahogy azt a 
marxi tudósok szajkózzák, hanem bennük kell feltámasztani az 
eszme diktatúráját". 
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,yA púpos diák" 

a másik kulcsember, aki a szakállas emberhez „elhozta a szí-
vét" s a második fejezetben, — március 21-e után — „feldol-
gozta magát a centrumba", és „szentenciákat hirdetett a tör-
vényszéki tribünről" így: 

„Nincsenek kivételek! Tudjátok meg, hogy a halál kérdése van ránk 
bízva. Hiszünk az életben és ha kell, szolgálatba állítjuk érte a halált is. 
Fején „az igazság glóriázott és azt mondta: Halál! Halál!". Körötte 
„föltornyoztak a veszedelmes legendák. Mindenki róla beszélt bizalom-
mal és irtózattal." 

Az árulások sorozatában „önmagát rakta mérlegre, s aki 
szembe került vele, az alól menthetetlenül / kiszaladt a föld", 
„S valami ezerfejű szervezet csak azért született meg a púpos 
diák mellett, hogy letenyerelje / a titoktalan titkokat." Ő volt, 
aki „lelkesülten kidolgozta magát önmagából", és „lobogtatta 
fanatizmusát", mondván: „Mert aki élni akar, az merjen meg-
halni is az életért!" A monitorlázadás keltette káosz után 
„Legelőször a púpos diák találta meg magát", s „a gyári 
őrségért ordítozott", majd „fölszuronyozott fegyverrel diri-
gált:/ Barrikádra!" Aztán már csak a terroristák akasztófáján 
találkozunk vele, rajta „a vérző fej glóriájával". 

Az eposz rohanó cselekménye során fel-felvillanó személyi-
ségjegyek mozaikjaiból itt Korvin Ottó arca tűnik elénk, aki a 
Tanácsköztársaság idején a Belügyi Népbiztosság politikai 
osztályának vezetőjeként felszámolta az ellenforradalmi szer-
vezkedéseket. Szervezőképességének, odaadó munkájának 
jelentős része van abban, hogy a tanácshatalomnak sikerült az 
ellenforradalmat féken tartani. A proletárdiktatúra meg-
döntése után az illegális KMP megszervezésére Budapesten 
maradt. Néhány hónap múlva elfogták, és hetekig tartó kínval-
latás után a gyorsított tanács halálra ítélte. A börtönben is és a 
kivégzés előtt is szavaival, példájával bátorította elfogott tár-

6 Irodalomtörténet 
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sait.13 Ő volt az, aki Szamuely vonatával mindenütt ott volt, 
ahol ellenforradalmi lázadás tört ki. Az ő belügyi nyomozó-
osztálya szinte hétről hétre újabb összeesküvő központokat 
leplezett le. A Lenin-fiúkkal (Cserny Józseffel, Szamuely 
Lászlóval) együtt végezték ki.14 

Hasonló szövegelemzéssel fejthetjük meg az eposz többi 
mozaikképét is. A „szakállas ember" Kassák és Kun Béla 
krisztusi képmása; a „festő lány", aki a szakállassal „össze-
tartozott", Simon Jolánt idézi, aki festőmodell volt; „a húsos-
fejű elnök" a centrista elveket valló Garbai Sándor; „a telj-
hatalmú városparancsnok" Haubrich József; a „bolond novel-
lista" Szabó Dezső; az „elhasasodott újságíró" Pogány József, 
akinek „napoleonsága" az akkorban bemutatott Napóleon-
drámájától származik. És így fejthetnénk meg a többieket is: a 
„morfinista tanár"-t, az „ökörfejű professzor"-t, az „aktivista 
költő"-t, „egy elszabadult boszorkány"-t, a „megveszett 
minisztert" és másokat. Egy kulcsalak van még az eposztban, 
akivel részletesebben kell foglalkoznunk: a kassáki ideológiá-
nak - legalább is az első korszakban - sorsdöntő próbaköve; 

„az öregasszony", 

aki a bukott mozgalomból „szédült fiatal utak" számára az 
„Egyetlen ú t" volt. Menedék, kinek a „sápadt inasok pubertás 
vackukról elé tették a fejüket", s aki bölcs elmével így tanította 
őket: 

„Jól vigyázzatok és össze ne tévesszétek a mély utakat a mélység 
utaival. Ti az idő' fiai / vagytok, legyetek ébren! A szeretet nem puha 
fészek, hanem paizs s aki eldobja a paizsot: az megöli a szeretetet." 

13L. Munkásmozgalomtörténeti Lexikon. Bp. 1972. 
14 Magyarország története 1919-1945. Bp. 1976. 245, 291. 
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Ez az öregasszony „ott ült a sárga bérkaszárnyában", — 
amilyenben Kassák is lakott a „Mutterkával" —, „a jóság 
aranytálaival a kezein", s hozzá „processziósan fölsereglettek a 
gyerekek". Aztán „Valaki azt mondta: Megtaláltuk magunkat 
az öregasszonynál s holnap összetalálkozunk minden / szét-
kergetett testvérünkkel az igazságban!" Ez az optimista vég 
eszmeileg is csúcsa Kassák első korszakának. Az elbukott for-
radalom után a „mindent újra kezdeni", a második forradalom 
reménye itt — és ekkor! — különösen hangsúlyozandó érték. E 
három költői műben a műfajjal az írói technika is változik: 
főleg azáltal, hogy változik a távlat a költő és tárgya között. 
Ahogy az ábrázoló elbeszélés, a leírás szerepét a megjelenítő-
kifejező (igés és jelzős) szintagmák és metaforák veszik át, úgy 
alakul át az elbeszélőtechnika is lírai kifejezés-technikává, az 
ábrázolás: kifejezéssé. Az ábrázoló technika (jelzős szerkezetek, 
metaforák) kifejezőbe csap át a pillanat motívumainak film-
szerűen pergő-változó forgatagában. A jelzők helyett igenevek, 
az igenevekből igék - s a legkifejezőbb, ha hangutánzó vagy 
hangulatfestő igéket farag a költő — jelenítik meg az eseményt. 

Ha valahol, akkor itt, Kassáknál érvényes Forgács László 
meghatározása: „a líra - jellegének a személyességben tetten 
ért társadalmiságnak megfelelően - önkifejezésben kibon-
takozó ábrázolás."15 

Az avantgardizmusban — a tárgyi világ elszemélyesedéséből 
eredően — ez a meghatározás fokozottan érvényesül. Az akti-
vista stílusban az ábrázolás válik kifejezéssé; a leírás és az 
elbeszélés megjelenítéssé. Ez a megjelenítő szándék teszi a 
kassáki aktivizmust is drámaivá. (Az aktivizmus tettkultusza 
eredendően dramatizálja a kifejezést.) Leginkább gesztus, póz, 
ha lehet: tett akar lenni az aktivista nyelv. Ezért az átélés 
(megélés) közvetlenségét jelző indulatszó, felkiáltás stb. 

Ez a megjelenítő, kifejező célzat emeli — jobb esetben — a 
részleteket, a nüanszokat a különösség fokára, s válhat a kife-

1 sFoigács László: Л költészet bölcselete. Bp. 1971. 79. 

6* 
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jezés tipikus ábrázolássá is. Mert az ábrázolás az alkotót kívül-
helyezi az ábrázolt folyamaton; involválja a kívülről formálás, 
alakítás mozzanatait. Ebben az esetben az ábrázoló alkotó 
beleéli magát az ábrázolandó élethelyzetbe, sorspillanatba. 
(Ezt teszi Kassák a prózájában; novelláiban és regényeiben.) 

A lírában azonban a költő közelebb kerül ábrázolandó, 
kifejezendő sorspillanatához, hiszen önmaga jelenidejűsített, 
jelenbe koncentrált élethelyzetét, lelkiállapotát kell megélnie, 
újraélnie. így az író nem beleéli magát, hanem benne él a 
választott sorspillanatban. A távlat csökkenésével, esetleg: eltű-
nésével az élmény, az előadás (az elbeszélés) személyesül, szub-
jektivizálódik: a benneélés váltja fel a beleélést. A Máglyákbán 
a költő jobbára „a szakállasként" él tovább — vagy kívüle — él, 
jár, és „kameraszemekkel" nézi a forradalmas utcákat. 

A Máglyák múlt idejű igéi csak a toluló-omló történelmet 
(emléktörténelmet), az epizódok egymásutániságát, az elbe-
szélés szükséges időterét jelzik, igazolván, hogy minden ese-
mény — még a legrövidebb is — időtérben folyik. 

Kassák költészetében az alkotó nézőpontja: a benneélő 
nézőpontja. A költőnek az a különös képessége ez, hogy — 
mint a főniksz — emlékeiben meg tud újulni. Ez a megújulás az 
alkotásban való elidegenedés (tárgyiasulás-személyesedés) és az 
azonosulás dialektikus álláspontja, nézőpontja. Az az elbeszé-
léstechnika ez, ami például a francia „új regény" íróit is 
jellemzi, s amellyel az író, a költő gyakran változtatja helyét és 
alakját: Kassák hol mint „a szakállas", hol mint „a költő" 
stb. „felérzi" az eseményeket, s ebben az esetben kívüle van a 
hőseinek, esetleg azonosul velük, illetve — s Kassáknál inkább: 
- az alak, a hős éli a költő helyzetét. 


