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az a körülmény ad, hogy ha Nagy Miklós, aki figyelemmel kíséri, s 
lelkiismeretesen idézi a mindenkori szakirodalmat, fontosabb, vala-
mely témára utaló munkára nem hivatkozik. Ez esetben bizonnyal a 
hivatkozandó munka megjelenése előtti dátum szerzőnk tanulmányá-
nak keletkezési ideje. Az ilyen fajta nyomozást persze megtakaríthatja 
magának könyve olvasója, hiszen Nagy Miklós a jegyzetekben jelzi 
írásai megjelenésének idejét és helyét. 

összefoglaló, egész korszakot érintő fejtegetésekre ritkán vállal-
kozik, pl. a Fél évszázad történelmünkből (1848—1890) című írásában. 
Vélhetnék, hogy ezúttal mintegy saját tanulmányainak hátterét 
vázolja fel, a félszázadra vonatkozó főbb történelmi tényezőket összeg-
zi. Ám mégsem erről esik szó elsősorban, hiszen írása a tízkötetes 
szintézis megfelelő kötetének alapos ismertetése és szakszerű bírálata. 
Bírálatából kiviláglik, hogy históriailag is fölényesen ismeri korszakát. 
Valahogy ez a megjegyzés vonatkoztatható a kötet szisztematikusan, 
a kutatómunka menetében alkotott és többi, többé-kevésbé alkalmi 
jellegű írásaira. Szemléletének egysége, módszereinek kiérleltsége a 
kor teljes és összefüggő ismeretére utal még akkor is, amikor ennek 
csupán egyes, noha fontos, részleteinek kimunkálására vállalkozik. 
(Szépirodalmi, 1987.) 

WÉBER ANTAL 

KÖNYVEK KASSÁK LAJOSRÓL 

(CSAPLÁR F E R E N C : KASSÁK KÖREI, 
FERENCZI LÁSZLÓ: ÉN KASSÁK LAJOS VAGYOK, 

ACZÉL GÉZA: TERMŐ AVANTGARDE) 

írói jubileumok időszakát éljük: az első Nyugat-nemzedék leg-
jobbjainak és az avantgárd „apostolai"-nak egymástól alig évtizednyi 
időtávolban született alakjait sorakoztatjuk egymás nyomába; 
őelőttük hajtunk fejet, az ő munkásságuk jobb megértésére teszünk 
időnként kísérletet. Ennek során elmondhatjuk, hogy a vezérszerepre 
termett, nagyrészt mégis magánosnak maradt író: Kassák Lajos előtt 
könyvkiadásunk időben lerótta a tiszteletadás köreit. Kiadta számo-
zott költeményeinek szép, reprezentatív gyűjteményét, közreadta a 
Nemzeti Galériában megrendezett könyvkiállítás gazdag anyagát, s a 
jubilálás évén csaknem belül maradva „két és fél" tanulmány-, ill. 
kritikakötettel is adózott életművének. (A legutolsóként megjelent 
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könyvnek emellett még a második fele is jobbára olyanokról szól, akik 
közelebbről vagy távolabbról Kassák küzdőtársai közé számíthatók: 
Barta Sándorról, Komját Aladárról és T a m k ó Sirató Károlyról.) 
Ha hiányoljuk is Bori Imre és Korner Éva beígért, úttörő érdemű 
Kassák-könyve újrakiadásának elmaradását,* egészében véve nem 
lehet okunk az elégedetlenségre. 

Nézzük azonban egy fokkal közelebbről is az egyes köteteket. 
Közvetlenül Kassákra vonatkozóan Csaplár Ferenc könyve adja 

a legtöbb új ismeretet, s talán a jelentőségét is ez domborítja ki a 
legjobban. Éppolyan markánsan előrajzolódik írásaiból a pesti és a 
bécsi folyóiratszerkesztőnek, a Berlinben élő modernekkel — Arppal, 
El Liszickijjel, Grosszal, Huelsenbeckkel, Archipenkóval és mások-
kal — közvetlen kapcsolatokat is építő újítónak az arcéle, mint ameny-
nyire azé az íróé, aki a hazai szociáldemokrácia napilapjában vívja 
— mintegy Ady nyomdokaiba lépve — a modernség harcát. Vagy a 
művészetszervezőé, aki a később ugyancsak tábort gyűjtő Szabó 
Dezsőben tud szövetségesre (időlegesen úgyszólván példaképre is) 
találni — hogy később azután annál meredekebb szögben térjenek 
el egymástól útjaik. A konokul saját útjára lépett autodidaktát is 
megismerhetjük a tanulmányokból, aki Babits vitapartnerévé tud 
emelkedni, s a tőle oly sokban különböző Osvátban és Juhász Gyulá-
ban is értő olvasóra, sőt, távolibb szövetségesre talál. Akinek útja egy 
időre Bartókéval is összetalálkozik — kevés híján maradandó ér-
vénnyel, hiszen a zeneszerző Balázs Béla „német filozófiai misztiká"-
jától idegenkedve majd a Bányászok hajnalban szerzőjétől: a zenéjének 
sok sajátságára fogékony lírikustól fog szövegkönyvet kérni. (Ha 
sikertelenül is.) 

Csaplár elsősorban sokfelé kiterjedő, módszeres, alapos adat-
gyűjtéseivel, gondos adatfeldolgozó munkájával, józan logikájával 
érdemelheti ki elismerésünket. Otthonos a különböző levelezésekben, 
de kinyomtatásig nem jutott antológiák tervei is ismerősek számára, 
akár a felolvasóestek fogadtatásáról szóló hírlapi tudósítások; egy-
aránt idéz külföldi kiadókkal kötött szerződések és hazai bírósági 
ítéletek szövegeiből, visszaemlékezések messzire terjedő dzsungelében 
igyekszik eligazodni és műsorfüzetekből olvas ki következtetéseket. 
Más kutatók eredményeire is épít, irodalmi, történelmi és művészet-
történeti publikációkat hasznosít — máskor hangszalagokon őrzött 
beszélgetésekből szerez ismereteket. Sok adatnak juthatunk könyvé-
nek közvetítésével a birtokába: Kassák művészi — többek között 
zenei — tájékozódásának irányairól is, akár személyes kapcsolatairól, 

* Erre — föltehetően az átdolgozások mértéke következtében — 
csak 1988 második felében, ennek a bírálatnak a szerkesztőségbe 
érkezése után került sor. 
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szervező tevékenységéről vagy munkásságának fogadtatásáról. Karak-
terjegyeit tekintve ugyan nem változtatja meg számottevően korábban 
kialakított Kassák-képünket, megannyi új részlettel azonban gazda-
gítja, súlyának valóságos nagyságrendjét tudatosítva, vagy éppen 
segítve tudatunkban növekedni. 

Tény ugyanakkor, hogy az anyagföltárás — cikkek, szerzői név-
jegyzékek ismertetése stb. — néha már-már lajstromszerűvé lesz. 
(Kissé hosszúra nyúlik — viszonylag kevés színt adva — például a 
Népszava vitájának tárgyalása.) Nem föltétlenül csatlakoznak hozzá-
juk érdekesebb, elmélyültebb elemzések — esetleg gondolatmozdító 
tűnődések. A költői művek tárgyalása viszonylag szimpla, időnként 
kissé iskolás. (Ezen belül is kellemetlenül lep meg a már sokak által 
sokféleképpen elemzett A ló meghal, a madarak kirepülnek említésekor 
ennek erősen egyoldalú jellemzése: „a szabadságérzés, a világ új 
jelenségeivel való találkozás mámoros örömét szólaltatta meg". 
Déry fiatalkori prózaművének, A kéthangú kiáltásnak a minősítése is 
meghökkent: hogy tudniillik ez szerinte már szürrealista ihletettségű 
volna, „a nem emberi életből" való elvágyódás kifejezése által.) 

Leginkább talán ott kívánt volna összetettebb, sajátosan művészi 
kérdések megvilágítására több szellemi energiát fordító tárgyalásmó-
dot a könyv, ahol a nagy alkotók érintkezési pontjaira vet fényt. 
Ahogy egyrészt Ady és Kassák, Babits és Kassák, másfelől Kassák és 
a modern festészet, ill. Kassák és Bartók, majd Illyés, Déry és Kassák, 
Szabó Dezső és Kassák egymáshoz kötődését, ill. egymástól távol 
maradását vagy éppen távolodását veszi számba. Ezek a vizsgálódások 
pedig a „Kassák-jelenség" mibenlétének jobb megértéséhez, ill. egy 
egész korszak erővonalainak határozottabb kirajzolásához is aligha-
nem sokban hozzásegíthetnének. Talán Kassák és a Pandora, ill. 
Kassák és a felbomló hazai avantgárd viszonyának itteni elemzését 
is eredményesebbé téve. (Elsősorban annak földerítéséhez járulva 
hozzá: mi az, ami fejlődési szakaszt nyitó értékei és sok évtizedes 
színvonalas művészi teljesítménye ellenére valahol mégiscsak hiány-
zott Kassákból ahhoz, hogy igazi naggyá váljék? Emellett — kisebb 
mértékben — pl. annak tudatosítását is szolgálva, hogy milyen dühödt 
egymásba marások torzították abban az időben az irodalmi orgánu-
mok vitáit: elsősorban azokét, melyek a politika küzdelmeibe is 
belekapcsolódtak. Nemegyszer összekuszálva így a művészi összefüg-
gések szálait — pl. Illyés Gyulának a kötetben érintett útváltását 
illetően is.) 

Ferenczi László könyvének egészen más az arculata. 
Egy fokkal érdekesebb, viszont lényegesen kevésbé határozott 

Csapiárénál. 
Sőtér István, Juhász Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Szécsi Margit, 

Rába György és Komlós Aladár szavainak idézésével nyit: esszé-
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részletek, költői müvek, megemlékezések értékes anyagából választ ki 
hol hosszabb (szélső esetben tíz lapnál is nagyobb terjedelmű), hol 
csupán néhány soros részeket; ezekhez fűzi alkalmanként hozzá saját 
kiegészítéseit. Mindjárt az elején megjelöli könyvének célját is: 
„Kassák legfontosabb műveit az időrendet követve mutatjuk be kora-
beli kritikák és a későbbi irodalomtörténeti dolgozatok tükrében"; 
s „néha . . . az időrend rovására egy-egy problémakört összefüggései-
ben kívánunk elemezni". 

Színgazdag anyagot tár így elénk a szerző. Németh Lászlót és 
József Attilát idézheti, akár Szabó Dezsőt és Tandori Dezsőt , Somlyó 
Györgyöt és Béládi Miklóst, Lesznai Annát és Révai Józsefet, Móricz 
Zsigmondot és Sík Csabát. Az avantgárd hívőit és a realizmus elkö-
telezettjeit, forradalmárokat és konzervatívokat, írókat és művészet-
történészeket — nem utolsósorban pedig magát Kassák Lajost. 
Leginkább talán Kassák szűkebb és tágabb környezetének törekszik 
a megvilágítására, hogy szélesebb, színekben gazdag összképből raj-
zolódjanak elő a Kassák képviselte értékek. Ezért kap Ferenczi saját 
szövegeiben is viszonylag nagy helyet annak felmutatása: mi született 
a vizsgált életmű egy-egy kötetének időpontjában a magyar és a világ-
irodalom más alkotóinak műhelyében. 

A sok érdekes (nem mindig egyaránt érdekes) anyag ugyanakkor 
nem mutat egységes koncepciót. 

Jobb lett volna ugyanis megelégedni a művek születésével szinkron 
visszhangok megidézésével, vagy pedig — ha inkább a befogadás-
történet megrajzolásában ismerte volna föl Ferenczi László a feladatát 
— először is alighanem néhány f ő műnek vagy egy-két fontos jelenség-
nek a kiemelésére kellett volna korlátoznia a figyelmét. Velük kap-
csolatban viszont következetesen, lépésről lépésre előrejutva kellett 
volna számba vennie az egymást követő korszakok „válaszait". 
Akár annak kedvéért, hogy a bennük végül is fölismerhető viszonyla-
gos állandót sikerüljön kidomborítani, akár — a részleteket tekintve 
más módszerrel élve — azért, hogy az egyes fejlődési szakaszoknak 
a változásai rajzolódjanak minél tisztábban elő. Ferenczi László 
ehelyett mintha inkább csak kedve szerint tallóznék a széles terepen: 
majd régibb, majd újabb szerzőt idézve (kissé meglepő módon mai 
kéziratot is, ami azért még nehezen számítható a visszhangok közé), 
egymásnak ellentmondó és egymást erősítő vagy éppen csak „valahol 
egymás közelében" elhelyezhető állásfoglalásokat. Hasonlóképpen 
nem elég világosak kronológiáinak sem a szempontjai, melyek pedig 
ugyancsak számos érdekes elemet tartalmaznak. (Például arra, hogy 
Pound első verskötetének s Ady istenes és proletárverseinek egybeesik 
a megjelenési éve, vajon miért érdemes fölfigyelni? Vagy az Eposz 
Wagner maszkjában és a személyét megsokszorozó Pessoa „diadalmas 
napja" között hol a lényegi összefüggés? Esetleg az ellentét? A tölgyfa 
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leveleiben publikált „Kassák-őszikék" és a szovjet új hullám együtt 
említése mit segít tisztábban látnunk?) Hasonlóképpen nem világos, 
mit kezdjen néha az olvasó Kassák nyolc-tíz egymást követő éven be-
lül közzétett könyveinek cím szerinti felsorolásával. A kommentárok 
el-elmaradnak mellőlük, ezek azonban máskor sem föltétlenül nagy 
igényűek. N e m nagyon vállalkoznak az exponált kérdésekben az 
ítéletalkotásra — még a lényeg kiemelésére is alig. Ferenczi saját 
eredményeinek, egyéni meglátásainak megfogalmazásai is többnyire 
beleolvadnak közismert dolgok — összekötőszövegként egyébként 
valóban szükséges — újraelmondásaiba. (Vagy szétszórtan elvesznek 
bennük.) 

A közreadott idézetek terjedelmi arányai sem mutatnak határozott 
tervezést. (Mi indokolhatta pl. József Attila elfogult, dogmatikus 
szemléletet érvényesítő bírálatának teljes közreadását?) És van,amikor 
a könyv nem Kassák életművének fogadtatására, hanem ehelyett 
személyének helyzetére vonatkozó szövegeket ad közre — főként az író 
önvallomásaiból, máskor a szerző kommentárjaiból. (Például az, 
hogy „Kassákot három nagy csalódás éri: az első világháború kirob-
banása, a Tanácsköztársaság bukása és Hitler uralomra jutása", 
bizonyára teljes mértékben igaz, viszont aligha tartozik hozzá fogad-
tatásának történetéhez.) 

Mintha az évforduló sürgetésének hatására félkész állapotban 
került volna nyomdába egy nagyobb igényű, érdekes, újszerűnek szánt 
kötet kézirata. 

A lírikus Kassákról Aczél Géza könyve mondja a legtöbbet. 
(Szerzőjének tekintete más írásokban is a lírára és a nálunk Kassák-
kal megjelenő újító törekvésekre irányul: a költészet vizuális és más, 
nyugati neoavantgárd irányzatait fogja be nézőszögébe.) Kassák 
pályakezdését tárgyalva, korai publikációs munkásságán végigtekint-
ve ugyan prózája alakulásának is viszonylag komoly figyelmet szentel, 
eszmevilágának és szervező munkásságának alakulását is nyomon kí-
séri, az avantgárd újszerf-ségének jegyeit azonban ebben a szakaszban 
is a költői művek mutatják meg kézzelfoghatóbban. Később főként 
a kevésbé föltárt területet képviselő „számozott versek" termését 
kutatja nagy intenzitással, de a nagy igényű hosszabb mű, A ló meghal, 
a madarak kirepülnek értékelését is érdekes megfigyeléssel gyarapítja, 
amikor a korábbi kutatások eredményei mellé odaállítja saját hipoté-
zisét. (Elgondolkodtató érveket sorakoztatva föl amellett, hogy a ver-
set egyfajta kettős időszerkesztés is jellemzi.) Aczél Géza jó érzékkel 
törekszik arra — az egyes részleteket és a műegészet illetően egyaránt 
—, hogy a művészi értékelésnek a feladatait is elvégezze, ami Kassák 
esetében az átlagosnál alighanem a nehezebb, s már csak azért is 
különösen szükséges tennivalók közé tartozik. Több energiát szentel 
azonban annak, hogy kiemelje az egymást követő müvek színgazdag 
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szövedékéből az összefüggő szálakat — pl. motívumok újraelőfordu-
lásai után nyomozva —, dokumentálva ezzel az életmű egészének 
szervességét. Miközben avatottan értelmez, minősít és jellemez, a 
fejlődés rejtett menetének fölismerésére is eredményesen törekszik. 
Ha egy-egy még tüzetesebb: több szemléltető anyagot hasznosító 
vagy tovább árnyalt elemzést is szívesen látnánk még a kötetben, 
ez nem csökkentheti örömünket azon, amit kapunk belőle. Akkor 
sem, ha néha, amit mond, az is ellenvetések megfogalmazására késztet. 
(Például a 36-es, amelyben hangsúlyos helyen jelenik meg a „kicsiny 
szibériai falu ahol a gyerekeket keresztbe fektette az éhség", vagy a 
39-ts, melynek látomásszerű „cselekményében" megfagyott menekül-
teket szorít a lyukas tenyér, s amely — írójának szavai szerint — „az 
első keserűen földobott ének belőlem", nehezen minősíthető néhány 
nyugalmasabb sora alapján a maga egészében idillikusnak. A 6-ra 
és a 64-re is csak erőszakkal lehet kiterjeszteni „az álmodozó, megbé-
kélt szolidarítás"-nak, illetve a „gyógyító, meleg és hűs tisztaság"-nak 
az érvényét.) Előfordul egyébként ilyen probléma az értékelések kap-
csán is. így a 18. Képversnek, sommásan „elhibázott produkció"-vá 
minősítése — legalábbis bizonyító elemzés nélkül — nem tud meg-
győzni. Itt-ott egyes tanulmányok átfedései, illetve egymásba csúszá-
saikból adódó időrend-elbizonytalanításai is zavarnak. 

Komolyabb hiányérzetet viszont inkább csak azzal kelt Aczél 
könyve, amivel — közvetve — egy általánosabb hiányérzetet segít 
tudatosítani. Ismételten alkalmaz ugyanis olyan minősítéseket, ame-
lyeknek — legalábbis egyelőre — hiányzik a komolyabb fedezetük. 
Több ízben említi Kassák idealizmusát, illetve szubjektivizmusát 
(60., 78— 79., 147.) — nem minden alap nélkül, bizonyító eljárásra 
azonban már nem vállalkozik. Ráébreszt ezáltal arra a feladatra, 
hogy ideje volna már utánanézni: melyek lehettek Kassák világnézeté-
nek legfőbb tényezői? Milyen filozófiai nézetei, milyen bölcseleti 
ismeretei voltak egyáltalán — teljes joggal beszélhetünk-e kassáki 
világképről, s ha igen : hol helyezhető az el a korabeli Európa művészei-
nek változatos együttesén belül? Megkockáztatom esetleg a gondola-
tot: nem lehetséges-e, hogy egy alapszerkezetében hangsúlyosan le-
egyszerűsített világ felfogásnak és egy részleteiben néha végletesen 
differenciált világérzékelésnek a kettősségével kell nála számot vet-
nünk? 

Indokolt tehát, hogy várjuk a folytatást — ebben az irányban is, 
akár más irányokban továbbmenve. 

Ha a három kötetet egymás mellé állítjuk, elmondhatjuk, hogy 
érintkezési pontjaikon csak ritkán kerülnek ellentétbe egymással; 
inkább kiegészítik, pontosítják, mint amennyire cáfolják egymást. 
(A Babits —Kassák-vita elemzése például Csaplárnál hatol mélyebb 
rétegekbe, A ló meghal . . . értelmezéséhez viszont Aczél könyvét 
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célszerűbb kézbe venni.) Hiányokat pótolnak inkább, további hiá-
nyok pótlására adva indítást. Bár részleteikben elégületlenségnek is 
tápot adva, összességükben örvendetesen tanúskodnak arról, amiről 
más oldalról a bécsi Deréky Pál recepciótörténeti vizsgálódásai vagy 
a jubileum évében folyóiratban megjelent tanulmányok is hírt adhat-
nak, hogy nem csupán megindult néhány évtizeddel korábban — fő-
ként Újvidéken —, hanem ma is van Kassák-kutatás. 

TAMÁS ATTILA 

TÁLTOSOK ÉS GARABONCIÁSOK 

(DÖMÖTÖR TEKLA: 
TÁLTOSOK PEST-BUDÁN ÉS KÖRNYÉKÉN) 

Síron túli üzenetként ért el hozzánk Dömötör Tekla utolsó könyve. 
Még fel sem ocsúdtunk az elvesztése fölött érzett fájdalomból, amikor 
— egész élet-magatartására oly jellemzően — ezt akesernyés-mosolyos 
üzenetet küldte nekünk, mintegy azt mondva: ne bánkódjatok, to-
vábbra is veletek maradok . . . 

Nem a mi feladatunk kijelölni Dömötör Tekla helyét a magyar 
néprajzkutatásban; sem megítélni művei jelentőségét a magyar s a 
nemzetközi folklorisztikában. De az irodalomtörténésznek is feladata 
tisztelegni teljesítménye előtt, melynek inkább csak marginális, de 
emlékezetes része volt a régi magyar drámai emlékekkel való foglal-
kozás. 

Utolsó könyvében Dömötör Tekla új oldaláról mutatkozik meg: 
az emlékíró lép előtérbe. Az első rész, a könyvnek körülbelül a fele — 
„Ifjúságom emlékei" címen — valóban a szerző ifjúságáról szól: 
emlékeit mondja el családjáról, neveltetéséről, út- és pályakereséséről, 
ifjonti külföldi utazásairól, házasságáról és a második világháborúról, 
melyet fiatal anyaként s aktív ellenállóként élt meg. Abban a már-már 
mindent elöntő memoáráradatban, amely évtizedünket jellemzi, üde 
színfolt Dömötör Tekla emlékirata: minimális személyesség, szinte 
teljesen hiányzó lirizálás; ezzel szemben szikár tény-elóadás, a saját 
életével kapcsolatosan is szociologikus érdeklődés jellemzi — s az e 
műfajban oly ritka humor, önirónia. 

A szerző életútja önmagában is érdekes, hiszen egy jelentős tudós 
életéről van szó; de megírása túlmutat önnön jelentőségén, részben a 
háború előtti egyetemi-múzeumi körök felrajzolásával, részben s talán 
még inkább baráti köreinek árnyalatos és meleg hangú megrajzolásá-
val. Valóban, az irodalomtörténész számára e könyv jelentősége Keré-
nyi Károly és baráti köre, a Stemma-kör, valamint a Devecseri Gábor 


