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ADALÉKOK KASSÁK LAJOS 1945 UTÁNI 
1RODALOMPOLITIKUSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

TÖRTÉNETÉHEZ 

Kassák Lajos angyalföldi Bulcsú utcai lakásán élte meg a 
felszabadulást, s utána négy évig közéleti és alkotó tevékeny-
ségének a reneszánsza következett. A Szociáldemokrata 
Párt vezetősége lakására küldte tagkönyvét s értelmiségi cso-
portjában vezető helyet biztosított számára. 1945. június 
30-án a Zeneakadémián rendezte meg „Kassák Lajos szerzői 
estjét".1 Az 1947-es országgyűlési választáson képviselőnek 
jelölte, s be is jutott a Parlamentbe.2 Az év november 23-án 
a „Szociáldemokrata Párt írókongresszusán" — Justus Pál 
mellett — Kassák Lajos tartott előadást A munkás-paraszt 
életről címmel.3 Az 1947 decemberében megnyitott „Szocia-
lista Művészet Klubjá"-ban, a Váci utcában Kassák elnök-
letével tartottak vitát — 1948 márciusában — „a szocialista 
művészetről".4 A párt sajtója: napi- és hetilapja, folyóirata 
kezdettől helyet adott Kassák prózai és költői írásainak. 

A magyar írók egységes szervezetének megalakításában 
szintén részt vett Kassák Lajos, valószínűleg az SZDP hiva-
talos képviselőjeként. Az 1945. április 10-én — a Magyar 

1 Kassák Lajos szerzői estjét. . . Szabadság, 1945. jún. 29. I. évf. 
133. 4. 

2 G. Halmy Sári: Négy művész — négy szocialista képviselőjelölt. 
Szivárvány, 1947. aug. 23. II. évf. 34. 20. 

3 SZDP írókongresszus. Szivárvány, 1947. nov. 29. II. évf. 48. 
4 SZDP írók, képzőművészek és színészek otthona. Szivárvány, 

1947. nov. 29. II. évf. 48. Vitadélután. Magyar Nemzet, 1948. márc. 1. 
II. évf. 5. 
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Rádió akkori „igazgatósági helyiségében", Ortutay Gyula 
munkahelyén — tartott alakuló ülésen a Magyar írószövet-
séget hívták életre. Ennek „elnöki tanácsá"-ba kapott helyet 
Kassák — Gergely Sándor, Gellért Oszkár, Illyés Gyula, 
Kárpáti Aurél, Tamási Áron és Zilahy Lajos társaságában.5 

Az irodalmi élet belső ellentétei miatt az év júliusában újabb 
„alakuló ülésre" került sor, amikor a Magyar írók Szövetsé-
gét alapították meg. Itt az „elnöki tanács" kibővült: Balázs 
Béla, Csathó Kálmán, Darvas József, Fodor József, Füst 
Milán, Gábor Andor, Gellért Oszkár, Háy Gyula, Heltai 
Jenő, Kassák Lajos, Márai Sándor, Nagy Lajos, Tamási 
Áron, Veres Péter, Zilahy Lajos kapott benne helyet. (Ger-
gely Sándor, Illyés Gyula és Kárpáti Aurél az ,,elnökség"-et 
alkották.)6 E szervezet — az írói érdekek védelmében — már 
1945-ben kollektív szerződést kötött a Könyvkiadók Egyesü-
letével. 1946 januárjában Gergely Sándor, Heltai Jenő, Illés 
Béla és Kassák Lajos a miniszterelnököt keresték fel, hogy 
„apapírhiányról és az írószövetség hetilapjának kiadásáról" 
tárgyaljanak vele.' Ott volt Kassák a magyar írók első kong-
resszusán, amelyet 1946. június 27 —28-án tartottak meg 
Debrecenben. Az előzetes tervben — amelyben még csak 
„írói hét és írói nagygyűlés" rendezéséről volt szó — „Füst 
Milán, Szép Ernő, Illyés Gyula, Babitsné Tanner Ilona, Ta-
mási Áron és Kassák Lajos versekkel és prózai művekkel" 
szerepelt volna az írói fórumon. A kongresszussá minősített 
tanácskozáson végül is a vita résztvevőjeként kapott hangott 
Kassák Lajos. Lukács György A magyar irodalom egysége 
címmel tartott előadásához hozzászólva — a Szabad Nép 
akkori híradása szerint — „az irodalom önálló fejlődése mel-

5 Megalakult a Magyar írószövetség. Szabadság, 1945. ápr. 12. 
I. évf. 71. 4. 

6 Megalakult a Magyar írók Szövetsége. Szabadság, 1945. júl. 
18. I. évf. 148. 2. 

7 Kollektív szerződés írók és kiadók között. Szabadság, 1945. okt. 
30. I. évf. 226. 4.; nov. 29. I. évf. 258. 4.; Az írószövetség vezetői a 
miniszterelnöknél. Szabadság, 1946. jan. 17. II. évf. 14.4. 
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lett tett hitet, azzal a meggyőződéssel, hogy az igaz irodalom 
minden befolyástól mentes és progresszív lesz".8 

A Magyar Művészeti Tanács életre hívását a Budapesti 
Nemzeti Bizottság határozta el a különböző művészeti ágak 
közötti együttműködés megteremtése céljából, hogy a szel-
lemi újjáépítés munkáját eredményesebben végezhessék. Az 
első ismert jegyzőkönyv 1945. február 16-áról keletkezett. 
Az akkori ülésen részt vettek: 

„Ferenczy Béni, Kmetty János, Szőnyi István, Fischer József, Kadosa 
Pál, Kodály Zoltán, Nádasdy Kálmán, Járdányi Pál, Székely Endre, 
Both Béla, Gobbi Hilda, Major Tamás, Oláh Gábor, Várkonyi 
Zoltán, Darvas József, Kassák Lajos, dr. Zakariás G. Sándor fő-
városi tanácsjegyző és dr. Győrffy György, a Nemzeti Bizottság 
titkára." 

A Művészeti Tanács elnöke Kodály Zoltán, alelnökei pe-
dig Kassák Lajos és Szőnyi István lettek.9 Kassák — amellett, 
hogy Kodály helyettesítését is ellátta — az „Irodalmi Szak-
tanács" vezetői munkáját is végezte. Az ideiglenes nemzeti 
kormány 1945. október 30-án hozott 20210/1945. M.E. sz. 
rendeletével szentesítette a Művészeti Tanács tevékenységét. 
Az Irodalmi Tanács az írói közvélemény reflektorfényében 
végezte munkáját. 1945-ben a kormánytól kapott 40 millió 
pengő „újjáépítési kölcsön" szétosztását végezte. A sajtó-
közlemények szerint az írószövetség közgyűlése augusztus-
ban „az Irodalmi Tanács lemondását követelte". Ezután ke-
rült sor e tanács újjáválasztására: október 4-én a Művészeti 
Tanács teljes ülésén titkos szavazással nyerte el a bizalmat 
Fodor József, Gyergyai Albert, Heltai Jenő, Illés Endre, 
Kassák Lajos, Márai Sándor, Tamási Áron. Pár nappal 
később ők ítéltek meg 29 írónak 50—50 ezer pengőt, 12 író-
nak pedig 2 5 - 2 5 ezer pengőt. A Szabadság című napilap 

8 írók vitája a debreceni kultúrhéten. Szabad Nép, 1946. júl. 3. 4.; 
írókongresszus Debrecenben, Debreceni Képes Kalendárium, 1947. 
2 2 - 2 3 . 

9 Szőnyi Kálmán: A Magyar Művészeti Tanács körvonalai. Alkotás 
1947. j a n . - f e b r . I. évf. 1 - 2 . 56. 
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cikkírója szerint e támogatást „olyanok kapták, akik nem 
érdemelték meg". A tanács ugyanakkor a miniszterelnökség-
nél tiltakozott amiatt, hogy „a 40 millió pengőből 10 millió 
felett Balogh István államtitkár rendelkezik".10 E tények azt 
mutatják, hogy az Irodalmi, valamint Művészeti Tanács két 
tűz között végezte munkáját: a kormányt és a minisztériu-
mot az igények kielégítésének kérelmével ostromolta, őket 
pedig az írók és művészek árgus szeme figyelte minden tet-
tükben. 

Kassák Lajos a Művészeti Tanácsnál végzett munkájáért 
nem kapott fizetést. Hivatali megbízásként végezte ugyanak-
kor — 1947 januárjától — a Tanács folyóiratának, az Alko-
tás-nak a „felelős szerkesztői" munkáját. A vele szemben 
megnyilvánuló elismerés kifejezésére több alkalommal sort 
kerítettek. 1946 végén a Művészeti Tanács felvette annak a 
25 művésznek a névsorába, akikat „a magyar állam meg-
becsülését" kifejező „életjáradékra" méltónak tartott. 1947 
tavaszán Kassák 60. születésnapját „művészi est keretében 
ünnepelte meg" a Művészeti Tanács. 

„A Zeneakadémia nagytermében rendezett ünnepélyen Ortutay 
Gyula kultuszminiszter mondott üdvözlő beszédet, a Szociáldemokra-
ta Párt nevében Justus Pál, a Magyar Kommunista Párt nevében 
Horváth Márton, a Munkakör nevében Nádass József üdvözölte 
a jubiláló írót. A Magyar Művészeti Tanács nevében dr. Borbiró 
Virgil mondott beszedet. A műsorban a Kispesti Természetbarátok 
Szavalókórusa Kassák-verseket adott elő, Somlay Artúr és Horváth 
Ferenc Kassák-verseket, a Munkás Dalosszövetség egyesített kórusa 
Szelényi István kompozícióját adta elő, Németh Anna és Jámbor 

10 A M M T hivatalos iratainak lelőhelye: Ú M K L (Új Magyar 
Központi Levéltár), VKM (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) 
iratai. Alakulásáról: VKM VII. 10. 188/1945.; 12. 600/1945.; Magyar 
Közlöny, 1945. okt. 30. I. évf. 164. 10.210/1945. ME. sz. г.; Teljes 
autonómiát kap a Magyar Művészeti Tanács. Szabadság, 1945. aug. 
19. I. évf. 69. 2., Az Irodalmi Tanács lemondását követelték. Uo. aug. 
28. I. 181. 3.; Az Irodalmi Tanács új tagjai. Uo. okt. 6. I. 214. 4.; 
írók „újjáépítési kölcsönéről". Uo. okt. 7. I. 215. 4; A Magyar 
Művészeti Tanács tiltakozása. Uo . okt. 9. I. 216. 4. 
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László pedig megzenésített Kassák-költeményekkel szerepeltek. 
Kadosa Pál három, Kassák Lajosnak ajánlott művét adta elő zongo-
rán, Palotay Erzsi és Bozóky István részleteket mondtak el Kassák 
Lajos Egy ember élete című művéből." 

A Fészek Klubban rendezett „ünnepi vacsorán" pedig 

„többek között Várnay (!) Zseni, Heltay (!) Jenő, Veres Péter újjá-
építési miniszter, Kmetty János, Kiss Pál, Major Tamás, Fischer 
József, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke és még sokan 
mások köszöntötték Kassák Lajost".11 

A megbecsülés jele volt az is, hogy a főváros „Kultúrpoliti-
kai Bizottsága" — „amelyet tanácsadó szervül szerveztek a 
főváros kultúrával foglalkozó ügyosztálya mellé" — írja He-
gedűs Géza — szintén meghívta tagjai sorába.12 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa-
ként 1946 és 1947 fordulóján dolgozott Kassák Lajos. A 
munkájáról adott nyilatkozatának — az Új Gondolat című 
folyóiratban — lábjegyzetében, 1947. március 15-én a szer-
kesztő közölte, hogy „Kassák azóta erről a megbízatásáról 
lemondott, helyére Bóka László került. . . " . Feladata „A de-
mokrácia kultúrnapjai" programok szervezése és lebonyolí-
tása volt. Ennek gondolatát Kardos László, akkor a minisz-
térium irodalmi ügyekkel foglalkozó osztályán dolgozó taná-
csos fogalmazta meg 1945. augusztus 27-i eltőerjesztésében : 

írói vándorcsoportok szervezése 

író és olvasó személyes érintkezése termékeny hatással van az 
irodalomra. A főváros olvasóközönségének sok alkalma van talál-
kozni kedves íróival, a vidéki olvasó azonban talán egész életében 
nem jut ebbe a kedvező helyzetbe. Ezen írói vándorcsoportok létesí-

11 VKM VII. 18.904/1947.; A Magyar Művészeti Tanács hírei-
ből. Alkotás, 1947. jan. — febr. I. 1 — 2. 2., márc. — ápr. I. 3 — 4. 2. 

12 Hegedűs Géza: Ama nagyon kevesek köré tartozom, akikkel 
tegeződött. Kortársak Kassák Lajosról. 1963. 151 — 56. 
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tésével lehetne segíteni. Kct-három írói társulatot lehetne szervezni, 
és állandó műsorral, gondosan előkészített körútra vinni. Költségei-
ket részben az állam, részben a városok rendezősége térítené meg, 
ezenfelül kellő tiszteletdíjban is részesülnének. Ezek az utak behálóz-
nák az egész országot és az írói élet összes faktoraiban bizonyos eleven-
séget teremtenének. 

Az írói vándorcsoportok előadástervezetét a V K M megbízott 
tisztviselője és a felkért írók közös megbeszélésen döntenék el. A há-
borús adottságok következtében a Cegléd—Szolnok—Karcag-
Püspökladány—Debrecen—Nyíregyháza vonal látszik legcélsze-
rűbbnek.13 

Kardos László tervezete ekkor még „Intézkedést nem igé-
nyel" megjegyzéssel irattárba került; pár hónap múlva azon-
ban aktuálissá vált. A VKM iratok szerint Kassák Lajos 
1946 májusától szervezte „A demokrácia kultúrnapjait": má-
jus végén Pécsett, június közepén Debrecenben, szeptember-
ben Érden, októberben Szegeden és Sárospatakon, 1947 feb-
ruárjában Pápán, májusban Szombathelyen, Szolnokon, 
Karcagon, 1948 márciusában Siófokon, áprilisban Salgó-
tarjánban, októberben Sopronban, decemberben Derekegy-
házán szerepeltek az írók. 1949-ben egy májusi elszámolás a 
„Debreceni kultúrnapok" költségeit rendezte. Kassák 1948 
közepéig szerepelt a rendezvényeken.14 

Kassák Lajos folyóirat-szerkesztői munkája — az 1939-es 
kényszerű megszakítás után — 1945 augusztusában folytató-
dot t : Herczeg Ferenc egykori lapjának a felelős szerkesztője 
lett. Az Új Idők „társadalmi, szépirodalmi, művészeti és 
kritikai képes hetilap" augusztus 4-én jelent meg újra: fő-
szerkesztője Benedek Marcell, szerkesztői Fodor József, 
Kassák Lajos és Lyka Károly. A szeptember 29-i 9. számon 
Kassák főmunkatársként szerepelt, majd a l l . számról a neve 
is lekerült. — Az Alkotás — „A Magyar Művészeti Társaság 

13 VKM VII. 87.854/1945.; Kassák Lajos: A demokrácia kultúr-
napjai. Új Gondolat, 1947. márc. 15. I. évf. 1. 10. 

14 VKM VII. 105.953/1946, 63.200/1946, 83.022/1946. (Beszámoló 
a kultúrnapokról): Vándortűz, 1946. dec.—1948. ápr. 
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folyóirata" alcímmel — 1947 januárjától 1948 áprilisáig je-
lent meg 16 alkalommal. Kassák Lajos végig felelős szerkesz-
tőkéntjegyezte; a szerkesztőbizottságban Borbiró Virgil, Ka-
dosa Pál, Kállai Ernő, Kárpáti Aurél, Mihályfi Ernő és Sziics 
László segítette a munkáját. — A szociáldemokrata írók 
1947. október l-jén indították útjára — „Irodalom — Művé-
szet — Kritika" alcímmel — Kortárs című kéthetes kiadvá-
nyukat. Főszerkesztője Kassák Lajos, felelős szerkesztője 
Hárs László, főmunkatársa Keszthelyi Zoltán lett. A szer-
kesztőbizottság tagjaként Bóka László, Justus Pál és Nádass 
József szerepelt. A lapnak — 1948 júniusi, utolsó számáig -
23 száma jelent meg. — A Csillag „irodalmi és kritikai havi 
folyóirat" a Magyar Kommunista Párt által alapított kiad-
vány volt. 1947 decembere és 1950 szeptembere között főszer-
kesztőként Németh Andor, felelős szerkesztőként Mérey 
Tibor szerepelt a lapon. A szerkesztőbizottság összetétele ez 
időben : Benedek Marcell, Déry Tibor, Kassák Lajos, Nagy 
István, Nagy Lajos és Szabó Pál. A szerkesztőség névsora a 
34. számtól változott meg; Kassák neve ekkor tűnt el a cím-
lap-belsőről. 

1945 és 1950 között tehát az itt felsorolt — mindet nem is 
tartalmazó — fórumok : társadalmi és hivatalos szervezetek, 
intézmények és sajtókiadványok irányító munkatársaként 
kapott lehetőséget Kassák Lajos kultúr- és irodalompoliti-
kusi tevékenységének végzésére. Ennek az öt évnek a törté-
netét, eseményeit eddig elsősorban az emlékező írásokból is-
merjük. Maga Kassák Lajos naplójában, egy-két emlékező 
írásában s vele folytatott beszélgetésekben szól róla — a tör-
téneti folytonosság mellőzésével. A leggazdagabban és sok-
oldalúbban a kortársak emlékezései tájékoztatnak bennün-
ket Kassák 1945 és 1950 közötti tevékenységéről. A korszak 
tudományos feltárása eddig a politikatörténet vállalkozott, 
az irodalomtörténet-írás csak részfeladatokat oldott meg. 
Hiányoznak az intézménytörténetek: a VKM, a Magyar 
Művészeti Tanács, a Magyar írók Szövetsége történetének 
feltárása, a sajtótörténet, a folyóirat-monográfiák adnának 

6 
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hiteles adatokat Kassák Lajos helyének és szerepének meg-
ítéléséhez.15 

Jelenlegi vállalkozásunk célja bemutatni Kassák Lajos 
megfogalmazott törekvéseit azokon a posztokon, fórumo-
kon, amelyeken irányító szerepet kapott. 

* 

,,A demokrácia kultúrnapjai" mozgalom „szervezésével és 
rendezésével engem bíztak meg" — közölte az Új Gondolat-
ban, s kifejtette elgondolásait a tennivalókról: 

Feladatom nem annyira az elemi ismeretek terjesztése, mint inkább 
az általános művelődés iránti érdeklődés felkeltése. . . Feladatom 
tehát az elfásult, közönyössé vált lélek felizgatása, kíváncsiságának 
felkeltése a teljesebb életismeret irányában. Ezért is hiszem, hogy a 
mozgalom hangsúlyát modern irodalmunk és művészetünk propa-
gálására kell helyeznünk. Művelődésünknek ezek az ágazatai eddig 
az iskolai nevelésben vagy teljesen elhanyagolódtak, vagy helytelen 
értelmezést nyertek. Ifjúságunk az iskolában képzőművészeti nevelést 
egyáltalán nem kap. [. . .] Ennek tudatában módot kell találnunk 
arra, hogy modern képzőművészetünk eredményeit mennél rövidebb 
idő alatt és mennél hathatósabban a népesség közkincsévé tegyük. 
[. . .] Elhatároztuk tehát, hogy jelentősebb mestereink képeiről és 
szobrairól levelezőlap-nagyságú reprodukciókat készíttetünk és a 
munkásság, parasztság és diákság köreiben ezekkel a levelezőlapok-
kal megkíséreljük a gyűjtési szenvedély felkeltését, folytatásképpen 
pedig kis pénzzel megszerezhető grafikai müvek gyűjtését szeretnők 
megindítani, olyképpen, hogy ezek a gyűjtemények korunkat repre-
zentáló üzemi, közösségi és iskolai jelentős kis múzeumok kialakításá-
nak alapját képezzék. [. . .] 

Lényegében ugyanezek a meggondolások vezetnek bennünket a 
modern irodalom propagálásánál. Célunk ezen a vonalon is kettős: 
egyik a passzivitásban lévő írók újbóli megszólaltatása, másika közön-
ség bizalmának felkeltése az irodalom korszerű, komoly — mind for-

13 A Kassák-centenáriumra készült e kézirat vándorlása közben 
Stedinszky Éva tollából jelentek meg írások: „A rajongó és a kritikus 
élt bennem. . ." Valóság, 1987. június, 30. évf. 6. 62—75.; A Magyar 
Művészeti Tanács szerepe a kulturális intézményrendszerben a fel-
szabadulás után. Párttörténeti Közlemények, 1988. szept. XXXIV. évf. 
3. 9 4 - 1 0 0 . 
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inában, mind tartalomban — jelentős alkotásai iránt. Eddigi kísér-
leteinkjelentős eredményeket mutattak fel. Válogatott írócsoportok 
máris több városba és községbe látogattak el, ahol egyrészt műveikből 
olvastak fel, másrészt komoly, részletekbe menő megbeszéléseket 
folytattak munkás-, paraszt- és értelmiségi csoportokkal, valamint 
a diáksággal és tanárokkal. [ . . . ] . . . így sok félreértés nyert közvet-
len kimagyarázkodást, fölengedett a közömbösség s nem egy esetben 
helyrebillent a rosszindulatú ellenségeskedés is. [. . . ] 

Részletesen átgondolt programmal, közvetlenebb formában is 
érintkezésbe szeretnénk jutni az üzemek munkásaival, a paraszti 
közösségekkel és az iskolákkal. Ez utóbbi csoportot az önképző-
körökön át szeretnők megközelíteni. [. . .] 

Szükséges azonban, hogy közönségünk: különösen az ifjúság, 
őszinte lelkesedéssel és kultúravággyal csatlakozzon a korszerű iro-
dalom és általában a művészetek propagálására.1" 

A sajtóbeszámolók szerint „A demokrácia kultúrnapjai" 
programjában majd mindegyik városban helyet kaptak a 
megbeszélések különböző társadalmi rétegekkel; az irodal-
mi esteken pedig neves írók léptek a közönség elé. Sárospa-
takon például Bóka László, Komlós Aladár, Kassák Lajos, 
Laczkó Géza, Kardos László, Gergely Sándor, Nagy Tibor, 
Lengyel Balázs, Heltai Jenő, Devecseri Gábor, Berezeli An-
selm Károly, Kolozsvári Grandpierre Emil, Keresztury 
Dezső.17 Pápán a névsor a dunántúli írókkal: Csuka Zoltán, 
Jankovich Ferenc, Weöres Sándor nevével egészült ki, vala-
mint Veres Péter, Palotai Erzsi és Török Erzsi is a közönség 
elé lépett. Kassák itt az értelmiségiek és a munkások külön-
külön tartott megbeszélésein volt „vitavezető".18 Szolnokon 
Palotai Erzsi, Farkas Ferenc, Kassák Lajos, Török Erzsi, 
Weöres Sándor, Szép Ernő és Laczkó Géza szerepelt „a fő-
városi írók és művészek estjén". Karcagon Tersánszky Józsi 
Jenő találkozott olvasóival.19 - Az 1947 —48-as állami költ-

16 Lásd 13. sz. jegyzetet. 
17 (-Z -n) : Művészeti Napok Sárospatakon. Vándortűz, 1946. dec. 1. 

12—14. (Cs. Z.) : írók és munkások megbeszélése Sárospatakon. Uo. 16. 
18 Pápai kultúrnapok műsora. Vándortűz, 1947. jan., 2. borító 

hátsó belső. 
19 A szolnoki kultúrnapok műsora. Vándortűz, 1947. jún., 4. 

6 * 
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ségvetésben önálló rovatot (12. cím, 16. rovat 6. alrovat) ka-
pott a „Demokratikus kultúrnapok" 172 000 forint összeg-
gel, 1949-ben ezt 90 000 forintra mérsékelték; 1950-ben már 
nem szerepelt a költségvetésben. E rendezvények helyét má-
sok foglalták el, más célkitűzésekkel.20 

A Magyar Művészeti Tanács munkájáról annak idején az 
Alkotás című folyóirat „A Magyar Művészeti Tanács hírei-
ből" címet viselő egyoldalas tájékoztatásában adott hírt. A 
hét „szaktanács": az irodalmi, zeneművészeti, képzőművé-
szeti, építőművészeti, iparművészeti, színművészeti és film-
művészeti szakosztályok tevékenységéről a mai érdeklődő 
szintén ebből merítheti ismereteit. Ebből az irodalmi szakosz-
tály 1848 — 49 centenáriumának „művészi p r o g r a m j a v a s -
latát emeljük ki. Véleményük az volt, hogy 

„ne egy régi, hamis beállítású dicsőség illúzióját folytassuk, hanem 
rajzoljuk meg ezeknek a történelmi időknek és eseményeknek mind a 
szép, mind a kevésbé szép, de mindenesetre igaz és hű képét". 

Konkrétan ,,a szabadságharcot megelőző időkből és a sza-
badságharcból származó emlékirat könyvalakú összefogla-
lását" javasolták elsőnek. „Szükségesnek" látták „irodalmi 
pályázatok kiírását" történelmi regényre a szabadságharc 
idejéről és tanulmányra „az írók szerepéről a szabadságharc 
előkészítésében és a szabadságharc alatt". Megbízás alapján 
látták megoldhatónak a szabadságharc emigrációja tevé-
kenységének és „a szabadságharc külföldi visszhangjának" 
tudományos feldolgozását. A Művészeti Tanácstól azt kérték, 
hogy „a jubileumi évre írt versek, novellák, regényes és regé-
nyes életrajzok legjobbikát részesítse jutalomban". A Nem-
zeti Múzeumtól „a szabadságharc idején megjelent könyvek 
és folyóiratok", a fővárostól pedig „művelődéstörténeti, vá-
rostörténeti és művészettörténeti" emlékek kiállítását igé-
nyelték. Kérték a szabadságharc kora íróinak bemutatását 
„irodalmi előadásokon", s az írók névsorát is mellékelték: 

2" VKM VII. 235.039/1949. 
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„Jókai Mór, Petőfi Sándor, Arany János, Vörösmarty Mi-
hály, Vajda János, Tompa Mihály, Jósika Miklós, Eötvös 
József és Kemény Zsigmond". Külön előadást javasoltak a 
„Pilvax fiataljai" címmel. (Kassák Kiskörösön tartott elő-
adást „Petőfi halálának 100. éves évfordulójára" címmel.)21 

A Művészeti Tanács törekvéseiről s napi gondjairól a 
VKM iratanyagában talált egy-két levél alapján adunk ké-
pet. 1946 augusztusában a Tanács panaszlevéllel fordult a 
miniszterelnökhöz, amelynek eredményeként a miniszterel-
nökségtől az alábbi átirat érkezett a kultuszminiszterhez: 

Miniszter Úr! 
A Magyar Művészeti Tanács azzal a panasszal fordult hozzám, hogy 
a minisztériumok és más közhatóságok a tanács illetékessége alá 
tartozó ügyekben nem kéri véleményét, illetve nem veszi azt figye-
lembe. 

Felkérem Miniszter Urat, hogy a 10.210/1945. M. E. sz. r. 3. §-ának 
1. pontja értelmében minden művészeti vonatkozású törvényjavaslat 
benyújtása, illetőleg rendelet kiadása, valamint egyéb ilyen vonatko-
zású nagyobb gyakorlati jelentőséggel bíró intézkedés előtt a Magyar 
Művészeti Tanács véleményét kikérni, illetőleg figyelembe venni 
szíveskedjék. Egyben kérem Miniszter Urat, hogy a fentiekre nézve 
tárcája körébe tartozó hatóságokat és intézményeket megfelelő 
utasítással ellátni szíveskedjék.22 

Az Irodalmi Szaktanács fontosnak tartotta „a külföld tájé-
koztatását" az élő magyar irodalomról, írókról és művekről, 
s tervbe vette „hat magyar szépprózai mű német, illetve fran-
cia nyelvre fordíttatását". Gáspár Endre kapott megbízást 
Füst Milánnak A feleségem története és Kassák Lajosnak 
Angyalföld című regénye német fordítására. A francia nyelvű 
fordításokról Illyés Gyula és Dormándy László Párizsban 
folytatott tárgyalást Gara Lászlóval s másokkal. A külügy-
minisztérium valószínűleg sérelmesnek találta, hogy nem 
minden alkalommal kapott tájékoztatást a Művészeti Tanács 
külföldi akcióiról, mert a kultuszminiszter a Tanácstól ez-

21 Alkotás, 1947. máj . - jún . I. évf. 5 - 6 . 2. 
22 VKM VII. 92.254/1946. 
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ügyekben tájékoztatást kért - a KM intenciójára. Ezt a tájé-
koztatást Kassák fogalmazta meg, illetve írta alá. „Tisztelet-
tel" közölte a miniszterrel, hogy a Tanács „rendeletben fog-
lalt jogok és kötelezettségek alapján a folyamatos ügymenet 
és az ügyek gyors elintézése végett nem fordulhat minden 
külföldi vonatkozású problémájával a külügyminisztérium-
hoz". ígéretet tett azonban arra, hogy — „mint ezt már a 
gyakorlat alapján is tettük" — minden olyan esetben, „amely 
elvi jelentőségénél fogva túlnő a művészi kérdések területén, 
a Külügyminisztériumhoz fordulunk".23 

Az élő irodalom serkentése érdekében a Tanács több iro-
dalmi pályázatot hirdetett meg. Az 1947-es novellapályáza-
tára „közel 500 novella érkezett" be. A négyezer forintos első 
díjat Sziráky Judit, a háromezer forintos második díjat Sőtér 
István, az ezerforintos harmadik díjat Sándor Kálmán, Palo-
tai Boris és Csákány András nyerte el. A megdicsértek között 
szerepelt Erdei Sándor, Ruffy Péter és Szegedi Boris.24 — 
„A Művészeti Tanács a modern magyar irodalomban való 
tájékozódás, sorsdöntő művészeti, társadalmi és történeti 
kérdések tisztázása céljából" irodalomtörténeti pályázatot 
hirdetett meg 1948. december 1-i határidővel, 25 000 forintot 
ígérve a győztes pályaműnek. „A kritika kritikája" címmel 
kiírt másik pályázattal a korabeli „magyar kritika szűk látó-
körét, felelőtlenségét, a nemes bírálói mérték elsekélyesedé-
sét" akarta bírálat alá venni; s azt várta a pályázóktól, hogy 
megkísérlik „a tisztulás folyamatának feltárását". Itt tízezer 
forint volt az első díj.2° (E pályázatok eredményéről nem ta-
láltunk híradást.) - A Művészeti Tanács az Új Hold című 
folyóiratban „az új magyar írónemzedék számára irodalom-
történeti tanulmánypályázatot hirdetett", s a beérkezett 26 

23 Alkotás, 1948. j a n . - f e b r . II. évf. 1 - 2 . 2.; VKM VII. 100.067/ 
1947. 

24 Jelentés az „Alkotás" novellapályázatának eredményéről. Alko-
tás, 1947. szept. —okt. I. évf. 9—10. 2.; Vidor Miklós: A magyar 
Művészeti Tanács. Olvasó Nép, 1 9 8 3 - 1 9 8 4 tele 2 9 - 3 7 . 

25 Új pályázataink. Alkotás, 1947. szept. —okt. I. évf. 9—10. 2. 
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pályamű közül — 1948 tavaszán — első díjjal (1500 Ft) 
Kotzián Katalin „Petőfi Apostoláról írott tanulmányát", má-
sodik díjjal (1000 Ft) Vidor Miklós „Stefan George című" 
dolgozatát jutalmazták.26 

Az írói munka anyagi megbecsülését s az írók egziszten-
ciális érdekeinek szolgálatát fontos feladatának tartotta az 
Irodalmi Szaktanács. Ennek egyik dokumentuma a minisz-
ter által kiírt „Dunatáji ösztöndíjpályázatról" adott véle-
ménye: 

„. . . az írók bekapcsolása az eleven életbe, a baráti államok s a magyar 
vidék társadalmának közvetlen közegébe, bármennyire kívánatos és 
értékes gondolat is, csak úgy valósítható meg, ha . . . ösztöndíjuk 
összegszerűen tetemesen megnő az eddigiekhez képest (az itthon 
maradt családról is gondoskodni kell) . . . mindezeket, mint az írói 
sors létkérdéseit tartottuk fontosnak".27 

A Művészeti Tanács munkáját 1948 második felétől egyre 
jobban nehezítette az új kultúr- és irodalompolitika irányí-
tóinak bizalmatlansága, ami a lassú elsorvadáshoz, majd — 
1950 februárjában — a hivatalos megszüntetéshez vezetett 
(53/1950. M.T. sz. г.). 

Kassák Lajos folyóirat-szerkesztői törekvéseiről az útnak 
indító programcikkekben tájékoztatta olvasóit. Az Alkotás-
ban cím nélkül fogalmazta meg felelős szerkesztői gondola-
tait: 

„Emlékezünk és az értelem fényénél keressük az utat, amely a töké-
letesség birodalma felé vezet. Kötelességek nélkül élünk, de azt mond-
hatnók, felszabadíthatatlan rabszolgái vagyunk hivatásunknak. 
Emberek, akiket az alkotó szenvedély tart megszállva, nem a leg-
kisebb ellenállás irányában haladunk, hanem mindenáron át akarjuk 
törni a falakat, amik mögött úgy hisszük, meglelhetjük a titkok 
kulcsát. Magányosak vagyunk, mondják s ez igaz is a szó lírai értel-
mében, de a mi magányosságunk emlékekkel terhes és fehérre izzott 
a vágyak tüzétől. Nem szakadhatunk el a múlttól s nem térhetünk ki 

26 Tanulmány-pályázat. Újhold, 1946. júl. 123. Újhold-pályázat 
eredménye. Alkotás, 1948. márc. — ápr. II. évf. 3—4. 2. 

27 VKM VII. 217.351/1948. 
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a feladat elöl, hogy hírt adjunk a jövőről. Ellentmondók vagyunk, 
de önmagunknak is ellentmondunk, ha arról van szó, hogy felfedjük 
a való igazságot. Nem sodródunk az árral, a parton állunk, de nem 
mint a bámészkodók, vészjeleket adunk le, ha látjuk a veszedelem 
közeledtét. Nem egyszer szemünkre vetik, hogy félrevonulunk a napi 
küzdelmektől, holott mi természetünknél fogva semmiből sem tudunk 
kimaradni. Nincs olyan dolga és jelensége a világnak, ami ki nem 
váltaná belőlünk a boldogság mosolyát, vagy a bánat könnyeit, bárha 
igaz, sohasem a felszín tükröződik bennünk: a látszat okait s a tör-
vények forrását keressük. Kétségtelen, hogy szörnyű megpróbáltatá-
sokon estünk át s most itt állunk valaminek a befejeződésénél és vala-
minek a kezdeténél. Társadalmi lények vagyunk, magától értetődik, 
hogy elsősorban társadalmi visszáságainkat érzékeljük. Ha akarnánk, 
se maradhatnánk ki a folytonos küzdelemből, amit ránk mért a sors 
s mi tudatosan is keressük a módját és lehetőségét annak, hogy része-
sei legyünk mindannak a tevékenységnek, amely az ember testi és 
szellemi erőit felszabadítja a gazdasági élet eldologiasodása és az 
osztályérdekeltségek nyomása alól. Vigyáznunk kell, hogy túl ne rohan-
junk önmagunk határainak lehetőségein, ne merüljünk el a múlt 
siratásában és ne hódoljunk be káprázatoknak a jövőt illetően. Leg-
igazibb hivatásunk, hogy felfedjük a rejtett összefüggéseket és nevén 
nevezzük az eddig ismeretlent. Ezt tették minden korok művészei 
s ezért van, ami alkotásaikból örökségül ránk maradt, egy világot 
őrzött meg számunkra, aminek külső jellegzetességei rég elmerültek 
a feledés homályában. Egy épület romjai tudatosítják bennünk az 
akkori társadalom gazdasági rendszerét, a benne élő emberek térkép-
zetét, eszmei magatartását, ugyanígy egy kép, szobor, zenei kompozí-
ció, költői képzettársítás, mindmegannyi reális dokumentuma az idő 
múlásával eltűnt szokásoknak, eszméknek és érzelmi megnyilvánulá-
soknak. Valószínű, hogy az akkori művész sem előírás szerinti szol-
gálatot kívánt teljesíteni alkotásaival s mégis, mint aki a lényeghez 
nyúlt hozzá, zárt egységes szerkezetbefoglalta korának jellemző sajá-
tosságait. Mi sem akarunk ennél sem többet, sem kevesebbet. Minden 
törekvésünk odairányul, hogy szabadon adhassuk magunkat, hiszen 
mély meggyőződésünk, hogy alkotásaink tartalmi és formai jelleg-
zetességét korunk lehetőségei szabják meg. Nem a semmiből merít-
jük mondanivalónkat és néma véletlenek formáljákalkotásainkat. Igaz 
viszont, hogy nem is objektív tükrei, hanem szubjektív alakítói va-
gyunk a világképnek. De ezt a szubjektivitást is a társadalom ölén, 
anyánk emlőiből szívtuk magunkba. Ez a szubjektív alakító készség 
adja meg számunkra a lehetőségét annak, hogy más-más oldalról 
pillantsuk meg a dolgokat és más-más hangsúllyal fogalmazzuk meg 
értelmünket. Végzetes bűn lenne tehát bírói ítéletet hozni élő művé-
szetünk különböző irányzatai ellen. Legyünk meggyőződve felőle, 
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hogy minden igaz művész a maga módján a valóság gyökeréig akar 
leásni és az egyértelmű igazságot szeretné kimondani. Tudva ezt, 
lapunknak nem kívánunk körülhatárolt irányzatot,vagy szűkebb érte-
lemben vett csoportjelleget adni. Mindazokat szívesen látjuk, akik 
hivatottak az alkotásra, az igazság, a béke és a szociális fejlődés nevé-
ben kívánnak szólni. És a kész értékek múzeumává sem akarunk 
patináskodni, a legfiatalabb nemzedék is hozzánk tartozik, a mi foly-
tatóink s mint a jövő pionírjai, egyben a jelen arculatának lelkiismere-
tes és igényes formálói is. Nem avatkozunk bele más irányú tevé-
kenységet folytatók szakmai ügyeibe s úgy kívánjuk, hogy bennünket 
se akarjanak a beavatatlanok formáink, színeink, szavaink, hangjegye-
ink helyes értékelésére és alkalmazására kioktatni. Ha szükség van 
ránk, méltányolják képességeinket. Vagyunk, mert lennünk kell, az 
egyetemes élet törvényei szerint. S hogy tele vagyunk hibákkal és 
fogyatékosságokkal? Ne ránk vessék ezért a követ, hanem arra a 
korra, aminek magunk is áldozatai vagyunk. Láthatjuk, forrongás-
ban, még véresen és szennyesen alakulóban van körülöttünk minden 
s mi hisszük magunkról, hogy azon az úton járunk, amely ebből a vér-
ből és szennyből, ahogyan már mondtam, a tökéletesség birodalma 
felé vezet. Az alkotás szenvedélyével és a fogalmazás tisztaságára 
való törekvésünkkel vázoljuk fel szabadságszeretetünknek és az 
igazság győzelmébe vetett hitünknek korszerű jegyeit. Nem vetítünk 
előre kötött programot, de megteszünk mindent annak érdekében, 
hogy hangsúlyozzuk a szellem jelentőségét és tehetségünkkel hozzá-
járuljunk korunk arculatának kialakulásához."28 

Az alkotó vallomásának, az esztétikus elméleti eszmefut-
tatásának és a szerkesztő világos koncepciójának ez az ötvö-
zete a „koalíciós időszak" kordokumentuma (ezért nem rö-
vidítettük meg). Egy év múlva — „Évfordulóra" címmel — a 
szerkesztő Kassák készített mérleget. Megállapítása szerint 
eredményeket tudtak felmutatni „az alkotás és az alakítás 
területén". Saját arcélük jellemzőjének azt tartotta, hogy „a 
még le nem higgadt, ösztönösen keresők és tudatosan újítók 
oldalára" álltak. Nem ültek törvényt „az úgynevezett termé-
szetelvű és az absztrakt művészet között" folyó vitában, mi-
vel „a magunk részéről sem egyiket, sem másikat nem tartjuk 
felülmúlhatatlannak és egyedül jogosultnak". Rokonszen-

28 Kassák Lajos: Előszó. Alkotás, 1947. jan. —febr. I. évf. 1 — 2., 
3 - 4 . 
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vük ugyanakkor az absztrakt művészeti irányzaté, mert „el 
sem tudjuk képzelni, hogy a művészetek eddigi formavilága 
kimeríthette volna az emberi szellem összes mondaniva-
lóit . . . " A következő év programját az 1848-49-es elődök-
re emlékezés, illetve a szellemükben történő munka határozza-
meg — írta. Példájuk a „fáradhatatlan tevékenységre" ser-
kenti őket, aminek lényege „emberségük elmélyítése és mű-
vészetük tökéletesítése", mert — véleményük szerint — „az 
új világkép kialakításához nem utolsósorban fontos tényező 
az ember kultúráltsága, társadalmi tudatosítása, a világ ed-
dig rejtve maradt értékeinek feltárása".2a 

A Kortárs főszerkesztője — más közönséghez szólva — 
más hangnemben fogalmazta meg célkitűzéseit: a meditációt 
nyilatkozat váltotta fel, amit a cím is kifejezett: Kortársaink-
hoz. 

„Sem a csökönyös maradiakat, sem a felelőtlen sznobokat nem akar-
juk kiszolgálni. A gyötrődő társadalomban, a hatalmas történelmi 
változások közepette hivatásunk tudatában vállalnunk kell a tevé-
kenységet, mely hozzásegít bennünket a valóság megismeréséhez és 
a fogalmak tisztázásához. [. . .] Kétségtelennek véljük, ahhoz, hogy 
az ország vérkeringését megindíthassuk, ellentéteit erkölcsi szinté-
zisbe foglalhassuk, tudatosan foglalkoznunk kell kultúréletünk el-
mélyítésével, szellemi láthatárunk kitágításával. [. . .] . . . ránk is 
várnak megoldandó feladatok, hiszen a művészet és irodalom nem az 
élet valóságán kívül lévő absztrakció, hanem aktív kutató és meg-
formáló erő, amely az emberi közösségben gyökerezik és ugyanezt 
a közösséget ajándékozza meg gyümölcseivel. [ . . . ] . . . múlhatat-
lanul szükségesnek látjuk, hogy a roppant erőfeszítést végző munkás, 
az idő viszontagságaival küzdő paraszt, a válaszút előtt álló értel-
miség kezébe olyan folyóiratot adjunk, amelynek eszmei tartalmában, 
formatisztaságában a saját megbecsülését is közvetlenül észreveheti. 
Lapunk nem napi fogyasztásra szánt tömegcikk, hanem kultúréle-
tünk tisztára csiszolt tükre legyen, érdemes a vele való foglalkozásra és 
könyvtárunkban való megőrzésre. [ . . . ] . . . hisszük, hogy formáink, 
színeink, szavaink, ritmusaink mennél mélyebben hatolnak be az 
egyén, a család, a nagy közösség életébe, annál igényesebbé, helytál-

29 Kassák Lajos: Évfordulóra. Alkotás, 1948. jan. —febr. II. évf. 
1 - 2 . , 3 - 4 . 
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lóbbá válik az ember és annál könnyebben alakul ki az a társadalmi 
együttes, aminek a reményében elviseljük gyötrelmeinket és készek 
vagyunk a harc folytatására."30 

Kassák Lajos a néptömegek szellemi felemelkedését a tár-
sadalmi fejlődés feltételének tartotta, s erről is beszélt — 
1948. február 24-én — a magyar országgyűlés fórumán. Az 
évi költségvetési vitában szólalt fel. Kifejtette azt a meggyő-
ződését, hogy „a demokrácia megmaradása, fejlődése nem 
utolsósorban a népesség kulturáltságán múlik". Ez a feltétele 
annak, hogy „államformánk szociális és humánus" legyen. 
Az irodalom és művészetek részére — a „kultúrköltségve-
tésben" - előirányzott 40 millió forintról megállapította, 
hogy az — a régi rezsim 1938-as 26 milliójával szemben — a 
kormányzat népszolgálatának, illetve a művészet és irodalom 
megbecsülésének a kifejezője: „Soha ilyen anyagi és erkölcsi 
megbecsülésben ennek az országnak írói és művészei még 
nem részesültek." A költségvetés részleteivel kapcsolatban 
azt a véleményét fejtette ki, hogy kevés az, „amit az iroda-
lom kap", mivel „az irodalom az úgynevezett alapművészet. 
Irodalom nélkül nem élhetne és nem fejlődhetne sem a szín-
ház, sem az iskola". A kultuszminisztériumnak azt „aján-
lotta", hogy „létesítsenek állami könyvkiadóvállalatot, de 
nem olyant, amely a művészi élet alakulásába akar beavat-
kozni, hanem amely feladatának tartja az idegen és magyar 
klasszikus művek kiadását", hogy azokkal ellássák a könyv-
tárakat, ahonnan hiányoznak. Kérte a „Kultuszminiszter 
Urat, hogy gondoljon a festőkre, szobrászokra, akiknek 
múlhatatlanul szükségük lenne műteremlakásra". Javasolta 
„élő művészetünk múzeumának megszervezését" a Margit-
szigeten, amelyből „tizenöt-húsz év múlva át lehetne rostálni 
az abszolút értékeket a Szépművészeti Múzeum részére". 

Kassák az általa is képviselt modern művészeti törekvések 
propagálása és védelme érdekében is szólt a Parlamentben: 

3,1 Kassák Lajos: Kortársainkhoz. Kortárs, 1947. okt. 1. I. évf. 1. 
3 — 4.; György Péter: „Szemtőlszembe!" Alföld, 1987. márc. 
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Továbbiakban felhívom a Kultuszminisztérium figyelmét arra, hogy 
nagyon kritikus állapotba került a magyar művészet és magyar közön-
ség egymáshoz való viszonya. A magyar közönség általában alacsony 
fokon áll művészeti és irodalmi tekintetben. Ez nem a nép bűne, 
hiszen mesterségesen elnyomorították érzékenységét és igényességét. 
Irodalmunk ma sokkal magasabb és összetettebb szinten áll, mint a 
néplélek. Ebből állandó konfliktusok adódnak. Támadják a művésze-
ket, mint érthetetleneket, mint absztraktokat, mint olyanokat, akik 
a néppel nem tudják azonosítani magukat. Mi művészek viszont 
mélyen érezzük, hogy a népben gyökerezünk és a világban akarunk 
szétterebélyesedni. Természetesen ez a nép, mely múltjánál fogva 
alacsonyabb szinten áll, mint művészei, áldatlan konfliktusba kerül 
velük. 

Ebből következően azonban nagyon helytelen lenne, ha akár a 
politikusok, akár a társadalomszervezők a művészek szabad kísérlete-
zését, keresési lehetőségeit gátolni akarnák. Ebből sem a népnek, sem 
a művészeknek, sem a demokráciának nem lenne haszna. Meg kell 
találnunk a kiegyenlítődés módját s hidat kell építenünk a nép és 
művészei közéi31 

E gondolatok újabb kifejtésére a nyilvánosság előtt Kassák 
Lajosnak majd csak öt év múlva nyílt lehetősége — a volun-
tarista irodalompolitika jóvoltából. 

M. PÁSZTOR JÓZSEF 

A KASSÁKI ARS POÉTIKA METAMORFÓZISAI 
A 20-AS ÉVEKBEN 

A Tanácsköztársaság bukása után Kassák emigrációba 
kényszerülvén „átértékeli" korábbi társadalmi-művészeti 
programját. Kemény realitásérzékkel tudomásul veszi: azaz 
egyenesen ívelő forradalmi út, amelyet ő (és köre) egészen 
1919 derekáig járhatónak vélt, most hirtelen összekuszáló-

31 Országgyűlés Naplója. Hiteles kiadás. 1949. IV. köt. 
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dott: „csak egy út van egyenes, és ez az úttalanság" (11. 
vers) — ennek kell nekivágnia. Akár egyedül is. Ha kell, 
szembekerülve mindazokkal, akik továbbra is a forradalmi 
illúziók rabjai maradtak, s akik az emigrációban máris egy 
új forradalom, „világforradalom" előkészítését tűzték ki 
közvetlen feladatukul.1 

Ironikusan kezeli saját korábbi „apostoli" küldetését is: 
„Egy szerencsétlen megpróbálta a fából vaskarikát és bele-
törtek a fogai". (12. vers) Tisztában van vele: lassú, hossza-
dalmas tudatformáló munkára kell felkészülniük azoknak, 
akik az átmeneti vereség ellenére sem mondtak le a szocialis-
ta eszmények valóra váltásáról : „én az ember egyszerűségé-
vel közeledem feléd, s éppen csak az életed fordítottját aka-
rom tőled". (2. vers) 

A köréhez 1919-ig tartozó fiatalok jó része nem akarja 
tudomásul venni a Mesterben lezajlott változásokat, s to-
vábbra is olyannak szeretné tudni őt, amilyen 1919 derekáig 
volt: az „örök forradalom" eszméjét hirdető, lánglelkű pró-
fétának. Kassák azonban eltolja magától korábbi önmagát 
s a felé irányuló várakozásokat: „a mi dörgedelmes páto-
szunk egy fölmagasodó időben" jó és hasznos volt; de a for-
radalom vérbefojtása után ugyanez a pátosz „nem egyéb 
frázisok verklibe fogásánál". A fiatalok hamis úton járnak, 
amikor „szinte kaptafára készítik" még mindig a MA forra-
dalom előtti és alatti verseit, „mintha nem kellene mindenki-
nek vérrel és velővel éreznie, hogy a harcoknak egy új fázisá-
ba érkeztünk".2 

A MA körhöz ekkortájt csatlakozó Németh Andor és 
Gáspár Endre viszont ezt az „új Kassákot" érzik magukhoz 
közelállónak, s az európai művészetben zajló folyamatokat 
figyelemmel kísérve, fordítói munkájukkal közreműködnek 
a MA új profiljának kialakításában. Ez új felfogásban a mű. 

1 Erről bővebben lásd: G. Komoróczy Emőke: A 20-as évek 
Kassák-vitái. Literatúra 1986/1 — 2. 

2 Kassák: Fiatal költök. BMU 1922. dec. 27. 
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vész már nem „messiás" többé (s nem is „harangoz" a vilá-
got megváltó „új messiások" elé!); sokkal inkább „világ-
szem": átáramoltatva magán az élet jelenségeinek gazdag 
folyamát, kiszűri belőlük a „létesszenciát", majd a felfede-
zett „lényegi", „törvényszerű" életigazságoknak érzéki-szug-
gesztív forma-köpenyt teremt. így értékelődik át és telítődik 
új tartalmakkal a magyar irodalomban Petőfi óta megszokott 
Mózes-kép (a népvezér!): „a művész eleven tükör, és ha sze-
meid vannak, átadja neked a világot, mint Mózes egykor a 
két kőtáblát".3 

Gáspár Endre, Németh Andor, majd a MA-ban 1923 ta-
vaszától kezdve folyamatosan publikáló Déry Tibor propa-
gátori és értelmezői feladatokat is vállalnak az új költői sze-
reptudat s a velejáró formaváltozások elfogadtatásáért folyó 
küzdelemben.4 

A meghasonlottság rövid periódusa után (amit az irodalom-
történet Kassák „dadaista" korszakaként tart számon), 
párhuzamosan a világkép fokozatos kiegyensúlyozódásával, 
egyfajta belső — formai, konstrukcióbeli - rendezettség su-
gárzik fel a versekből. Kassák ezt nevezi a „formaaktivitás 
egyensúlyá"-nak; a konstruktív életérzésből fakadó konst-
ruktív formák szintézisét teremti meg. 

Gáspár Endre elsőként tárja fel a kassáki világkép és for-
makonstrukciók összefüggéseit — belülről azonosulva a 
kassáki eszmerendszerrel. Kimutatja, hogy e versek nem a 
forma, hanem a bennük foglalt „embertartalom" felől értel-
mezhetők. Kassák ugyanis „egész testi és lelki felépítésénél 
fogva munkás" — írja; formakereső nyugtalansága a „fel-
fordult" világban „új rendet" teremteni kívánó emberben 
működő ősi ösztönből fakad: gyúrja — formálja — életre 

3 Kassák Bevezetője a 2 x 2 című folyóirathoz, amelyet Németh 
Andorral közösen indít (Bécs, 1922. szept.). 

4 Déry: Új irodalom elé? Független Szemle 1923/9—10.; Németh 
Andor: Az értelmetlen versekről. Diogenes 1923. dec.; Gáspár Endre: 
Kassák Lajos, az ember és munkája. Wien Fischer V. 1924. 
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„bűvöli" az anyagot (a képeket —szavakat —mondatokat), 
saját élettartalmaival, szellemi egzisztenciájával itatva át. 
Verseiben tehát nem egy adott — kívülről vett — „témát" 
énekel meg, hanem belső érzésvilágának, a diszharmónián 
úrrá lett ember érzésvilágának teremt adekvát formát (ezért 
nevezi őket ,,témátlanok"-nak). A Tisztaság könyve címen 
egybefogott prózaversek ennek a kikristályosodott érzés- és 
tudatállapotnak kivetítődései.5 „A művész egység és a konst-
rukciók középpontja"; s mi, emberek, mindannyian „a világ-
konstrukció részei vagyunk. [. . . ] A tisztaság kristálytenye-
rén fekszünk és érezzük, hogy minden a mi belső, vérbeli ro-
konunk" (VI. prózavers). Kassák tehát a „transzcendenciát", 
az embernek a Kozmosszal, a világegyetemmel való össze-
függését teszi nyilvánvalóvá mindannyiunk számára — nem 
elvont, metafizikai síkon, hanem plasztikusan, szinte kézzel-
foghatóan érzékletes képekkel. 

Ugyancsak Gáspár Endre vizsgálja első ízben a magyar 
avantgárd és a nemzeti tradíció viszonyát elfogulatlan ob-
jektivitással. A berlini Der Sturmban közzétett tanulmányá-
ban" kimutatja azokat a szálakat, amelyek a Kassák-kört a 
Nyugat-mozgalommal egybekapcsolják. Az Ady nyomán és 
az ő példáját követve fellépő fiatalok — írja — komolyan 
vették a társadalmi és művészi forradalom szerves egységé-
nek gondolatát; csakhogy az előbbi veresége után a hang-
súly szükségképpen áttevődött az utóbbira — s ez magában 
foglalja az élet általános forradalmasításának gondolatát (is). 
Ez utóbbit illetően a magyar aktivisták —konstruktivisták a 
világ legradikálisabb művészei közé tartoznak: a szellem for-
radalmasítására törekszenek. Céljuk a proletariátus emberi 
öntudatának ébresztgetése a művészet által, s így — áttétele-
sen — egy jövőbeni társadalom-átalakító küzdelemre való 

5 A Tisztaság könyvéből címen a MA 1923. novemberi számában 
jelenik meg Kassák hat prózaverse. 

6 Gáspár Endre: Die Bewegung der ungarischen Aktivisten. Der 
Sturm 1924/7. 
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felkészítése. Épp ebben a lényegi kérdésben különböznek az 
úgynevezett „technikai konstruktivistákétól (Mondrian, a 
Bauhaus-csoport stb.), akiket ők a technika romantikusai-
nak tartanak. A „maisták" semmiféle közvetlen, aznapi ér-
deknek ( technikai, politikai, vagy akár hétköznapi „prakti-
kus" szükségletnek) nem vetik alá magukat. 

A MA-mozgalomról adott tablókép után Gáspár Endre 
részletesen bemutatja Kassák munkásságát, majd portrét 
rajzol a köré csoportosuló fiatalok egyikérői-másikáról is. A 
legtehetségesebbeknek s legeredetibbnek Déry Tibort és Rei-
ter Róbertet tartja; a Mester első korszakát utánzó epigonok 
hadát viszont ironikusan említi — mint olyanokat, akik nin-
csenek tisztában a végbement társadalmi változásokkal, s 
trombitaszóval akarják a halottakat, „halott" célokat feltá-
masztani. Úgy véli: a Kassák valóság- és művészetszemléleté-
ben végbement fordulat törvényszerű volt — most talált 
vissza önmaga gyökreihez, a talajhoz, amelyből vétetett, s 
amelyből minden élet sarjad. Prózavers-ciklusának „őstisz-
tasága", „ősegyszerűsége" az elsődleges forrásokban meg-
merítkező ember szilárd, érett biztonságtudatából fakad. Egy 
ilyen embert nem tudnak elsodorni a napról napra változó 
„divatok", hiszen a Mindenséggel érzi azonosnak önmagát 
(„szívünk körül kövek, állatok és növények virrasztanak" — 
idéz Gáspár Endre az V. prózaversből). Kassák e korszaká-
ban teljesítette be az ősi „törvényt" — véli: „Der Dichter 
wurzle tief in seinem Volke". 

Az ősi-modern versek Simon Jolán interpretációjában 
kapják meg sugárzó aurájukat. Még a „fiatalok" kísérletei-
nek is rangot és fényt ad, ha ő tűzi azokat műsorára. Kassák 
— mint korábban s majd később is - maga köré gyűjti a 
fiatalokat, és segíti őket elindulásukban. Antológiáik sorra 
jelennek meg a MA gondozásában.7 „Dadogásuk", forma-

' 1924 során a bécsi MA gondozásában megjelenő lírai antológiák: 
A MA 2. lírai antológiája (Déry Tibor— Glauber Henrik— Kassák L.— 
Nádass József—Reiter Róbert —Tamás Aladár versei), Fiatalok 
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kereső nyugtalanságuk - érthető - sok vitát vált ki; így 
1924 — 25 során új és újabb hullámokat vetnek az „új költé-
szet" értelmezése, létjogosultsága körüli polémiák. 

A budapesti Magyar írás (szerk. a volt maista Raith Tiva-
dar) köre már 1922-től kezdve folyamatosan támadja a bé-
csi MA újabb irányvonalát; formalistának, dekadensnek, a 
„káoszt" kiszolgálónak nevezi „művészeti forradalmukat".8 

Ők a „hittelenség" idején csakis a „hitteljes művészetet" 
tartják létjogosultnak, amely „a megkínzott léleknek vigasz-
taló, reményt adó szavakat kínál", s „leszállva az emberi lé-
lek mélyére, úgy szólaltatja meg az egyén örömét és bánatát, 
hogy abban mindenki a magáéra ismer".9 Ők Kassák első 
korszakát tekintik példaadónak, s azt kívánnák tőle, hogy 
első korszakának méltóságteli pátoszát megőrizve, egy ra-
gyogó jövő prófétája legyen továbbra is. Kassák viszont tisz-
tában van vele: „forradalmi apály" idején az ilyesfajta köl-
tészet légüres térben elpuffogtatott frázis csupán. 

1924-ben aztán a „hitteljes fiatalok" egyszerre indítanak 
koncentrált támadást a ,,1'art pour l'art formafedezékébe 
vonuló" Nyugat és MA, illetve a két „fővezér" (Babits és 
Kassák) ellen.10 Bács I. Endre Egy mozgalom margójára című 

könyve (Erg Ágoston, Győr Ferenc, Havas Ferenc, Szántó Pál, 
Vajda Miklós versei); A MA pesti antológiája (a MA 1924. februári 
számában): Gerő György—Gaál Gábor álneve — Kristóf Károly, 
Mária Béla, Pán Imre, Pápa József versei. 

8 Laziczus Gyula: Aktivizmus I—II. Magy. írás 1922/3 — 4.; majd: 
Hevesy Iván: A dadaista világnézet. Nyugat 1923/11. k. 191. 

9 Hevesy Iván: Költészet az új emberért. Kékmadár 1923; hasonló-
képpen: Raith Tivadar: Számadás. Magy. írás 1923/3., ill. Idők for-
dulásán, 1923/12. (uo.). 

l u Babits Mihály: A fiatalok című elutasító írására (Nyugat 1924. 
Ik. 159.) Raith Tivadar válaszol (Fiatalok — Magy. írás 1924. febr.); 
majd a márciusi számban heves vitacikkek sora támadja az „öregeket 
és megokosodottakat": Strém István: Új költők, Bács I. Endre: 
Egy mozgalom margójára, Melléky Kornél: Új világérzés, új művé-
szet, Sándor Kálmán: Az új művészetről, Márer György: Új művé-
szet és l'art pour l'art, Marton László : A l'art pour l'art haláláért. 

8 
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írásában kifejti, hogy az „új művészet"-nek mindenkor „új 
világérzést" kell közvetítenie (s természetesen, ez az új világ-
érzés — a 20-as évek derekán! — csakis egy spiritualisztikus 
Egység felé sóvárgó harmónia-vágy lehet!). Véleménye — és 
az egész Magyar írás köre — szerint a „régi kultúra" kiüre-
sedett, erkölcsileg sivárrá vált; az eszmény és cél nélküli 
nihilizmust csakis „az emberrel és mindenséggel harmóniá-
ban élő eleven religio": az új művészet győzheti le. Raith 
Tivadar pedig többször is vissza-visszatér az „új világnézeti 
szintézis" fontosságának kérdésére. Az új művészet — írja 
vitazáró írásában11 — „fel akarja szabadítani az embert", 
hogy átélhesse „az emberiséget jelentő etikus és kollektív 
erők működését és teljes lélekkel álljon a közösség szabad 
fejlődésének szolgálatában". A bécsi epigonok „új művészet-
nek híresztelt, furcsa és megokolatlan tehetségtelen handa-
bandázásával" szemben önmaguk „tökéletes, az elképesztést, 
meghökkentést, nyelvi szóvirágokat kerülő" verseit állítja 
példának. A tömeg megnyerése és nem „elrémisztése" kell 
hogy célként a költő előtt lebegjen. „A Nyugat költői lelkük 
elefántcsonttornyába zárkóztak — írja másutt is, többször12 —, 
az aktivisták pedig vasbetonból építették fel elzárkózott-
ságuk tornyát". Egyedül Kassákkal kapcsolatban ismeri el, 
hogy „szintetikus formáiból a Mindenséget átfogó új világ-
érzés" árad; de a többiek, a „kicsinyek", megmaradtak az 
anarchikus formabontásnál. 

A vita a Népszavában továbbgyűrűzik, most már elsősor-
ban az „érthetőség" kérdésére koncentrálva; s a művészet 
funkcióját itt a hozzászólók többsége arra a puszta tényre 

11 Raith T.: Új művészet (Zárszó a vitához). Magy. írás 1924. 
márc. 

12 Raith T .-.Az új költészetről. Népszava 1924. nov. 16. — ill. 
minderről még bővebben: A vasbetontorony költői. Magy. írás 1924/10. 

13 Vita a Népszavában: Szakasits Árpád: Új költészet. 1924. szept. 
7. — Kassák : Még egyszer az új költészetről, okt. 7. — Raith T. : id. 
írás nov. 16. — Erg Ágoston: Válasz (Szakasits Árpád és Kassák 
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redukálja, hogy van-e közvetlen „mozgató" ereje, lehet-e 
„agitatív" célokra használni, vagy sem?13 Az úgynevezett 
„Népszava-költők" még most is csak a „tömegművészet" 
kategóriájában gondolkodnak; az „egyszerű ember" érzés-
világához akarnak szólni, s a valóságot is az ő szintjére sze-
retnék redukálni. Amolyan Szabolcska Mihály-féle versek-
kel akarják megoldani a proletariátus „szellemi nevelését" — 
mint amilyen például Szakasits Árpád „Evvégi t>ers"-e:14 

„Szedd a lábad, pajtás, szaladnak az évek, 
Ne bámuld örökké a színét az égnek. 
Ha nem jön a hajnal, ne várd: fuss elébe 
Ne legyünk holt anyag Isten tenyerébe." 

Természetes tehát, hogy ugyanezen Szakasits Árpád a 
„modernkedő" fiatalokat „mint egyetlen rossz sípon zene-
bonáló társaságot" sommásan elítéli: „A nagy tömegnek, és 
különösen a mi nagy tömegeinknek ehhez a költészethez, 
amely különféle geometriai ábrák köntösében kérődzik, sem-
mi köze nincsen." 

Kassák védelmébe veszi a köré csoportosuló ifjakat. Po-
zitívumnak könyveli el, hogy „fölbuzgó erejükkel ki tudták 
magukat szabadítani az előttük járt művészgenerációk for-
mai és tartalmi hatása alól". Természetesnek tartja, hogy for-
máik — egyelőre — kaotikusak, hiszen benső énjük is kaoti-
kus még; s ha majd eljutnak a benső rendig, letisztulnak for-
máik is. Éppen ezért — hangsúlyozza — az „új költészet va-

Lajos cikkeire) uo. — Hevesy Iván: Az új művészeti irányok csődje 
dec. 7. A vitába az Új Genius (Arad) is bekapcsolódik: Komlós 
Aladár: Az új költők könyvei, 1924/6. — Fiatalok könyve, 1924/7. 

14 Szakasits Árpád verse a Népszava 1924. dec. 30-i számában jelent 
meg — s a többi szám is hasonló versek sorával van tele — például 
Mankó József: Láncok zenéje közt a nov. 28-i számában: „Zúgva 
cseng füledbe szüntelen a zaj, / Gyötrelmek, átkok emberprédája 
vagy, / S dobbanó szíveddel Istenről álmodol." stb. 

7* 
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lódi értékét, erejét, jelentőségét nem a fiatalok kísérletein 
kell (lehet) lemérni, hanem azoknak a költőknek érett és ki-
forrott versein, akik a „benső rendet" már megteremtették 
magukban. Saját 46. és 49. versét kínálja vitára („mondd ki a 
rendet, ami benned van"; „érezzük, hogy élünk; éjjel és nap-
pal időnk ábrázatán dolgozunk"). 

A vita lezárása után Kassák csakhamar eljuttatja a Nép-
szava szerkesztőségének hatrészes cikksorozatát, amelyben a 
„munkásmozgalom és művészet" viszonyáról, a művészet 
funkciójáról már korábban kialakított nézeteit összegzi.15 

Az I. részben a kultúra szerepét tisztázza az „emberré le-
vés" folyamatában, s „a magasabbszintű életigényességen 
alapuló szociális közösségek" kiépítését sürgeti;ezek nélkül 
nem lehet a szocialista társadalmat megteremteni. A kultúra 
„fogékonyabbá teszi, mintegy megműveli a lelket az élet dol-
gainak megismerésére és befogadására". Sajátos paradoxon 
azonban, hogy ezt csak az érzi és tudja, akinek már volt része 
katartikus, a psziché gyökeréig ható, emberformáló művészi 
élményben. A tömegben (egyenként, egyedeiben) fel kell éb-
reszteni tehát az igényt a kultúra „befogadására", tudatosít-
va bennük, hogy ez az ő elemi emberi érdekük ; nekik kell 
törekedniök a magas szintű alkotások megértésére, nem pe-
dig a kultúra-teremtő művészeknek kell a „tömegelvárások" 
alacsony szintjéhez igazodniok. Kassák pontosan tudja: a 
tömeg „az élet átlagát, a tápláló és egyben a lemarasztaló föl-
det is jelenti"; a talajt, amelyből minden magasabbrendű 
objektiváció sarjad. Ezért fontosnak tartja, hogy az alkotó 
megőrizze eleven kontaktusát vele, sőt megkísérelje a tömeg 
egyedeiben rejlő kreatív alkotó képességeket felszabadítani. 

A II. részben történeti áttekintést ad a különböző korok 
változó —módosuló kultúra —szemléletéről. Kimutatja, hogy 
a művészet a polgári társadalomban vesztette el azt a lényegi 
szerepét, hogy „lelket művelő hatalom" legyen; ekkor ala-

15 Kassák: Munkásmozgalom és művészet, I —VI. Népszava 1925. 
júl. 19., 24. 30., aug. 9., 13., 23-i számokban. 
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kult ki a kommersz, az aznapi „szükségleteket" kielégíteni 
kívánó, szórakoztató, iparszerű „művészet-imitáció". Az 
öntudatlan munkástömegek pedig — kellő műveltség, ítélő-
képesség híján — képtelenek védekezni az őket „embertelen-
ségben marasztaló posvány" ellen. 

A H I - I V . részben Kassák a megoldás módozatain töp-
reng. Semmiképp sem tartja célravezetőnek a lekezelő „kul-
túrát a proletárnak!" jelszót; még kevésbé ért egyet a „prole-
tárkultúrát!" követelőkkel (milyen komikus lenne — írja — 
például „proletár-csillagászat"-ról beszélni!) „Az ember ge-
nerális átformálásához" egyedül a „proletárt a kultúrának" 
jelszó vezethet: a kultúra által az emberben rejlő belső „élet-
tendenciákat" kell kibontakozáshoz segíteni (de nem a 
„destruktív erők" szabadon engedésével, mert az anarchiá-
hoz vezet!). Ha az ember lehetőséget kap a benne rejlő konst-
ruktív — életépítő — energiák pozitív mederben tartásához, 
akkor alkotó képességei kivirágzanak. Természetesen, nem 
minden emberből lesz művész — amire nincs is szükség! —, 
de a tömegből kinő mindenkor „az a néhány koncentrált 
alkotó egyéniség", aki hangot tud adni a tömegben szuny-
nyadó életérzéseknek, vágyaknak; így alkotásuk „szociális 
tett", „konstruktív, vagyis forradalmi művészet", még akkor 
is, ha a tömeg — egyelőre — értetlenül áll munkájuk előtt. 

Az V. részben az „izmusok" egymást váltó (és leromboló) 
folyamatáról ad Kassák áttekintést: a régi formák széttörése 
egy új szintézis számára készítette elő a talajt. Mégsem te-
kinthetők az elmúlt két évtized nagy harcai „fölöslegesnek"; 
hiszen az igazi művész a formával való birkózás közben is-
mer(het)te meg önmagát s az anyagot, amelybe életet kívánt 
lehelni. A művészet koronkénti „formaváltása" elkerülhe-
tetlen, hiszen az embernek (párhuzamosan a világról való 
tudása gyarapodásával) a Kozmoszhoz való viszonya is idő-
ről időre változik; a megváltozott világkép viszont termé-
szetszerűen maga után vonja a formák átrendeződését, hi-
szen „lehetetlen, hogy a fiú módosítás nélkül élje tovább az 
apa bármilyen nagyszerű életét". 
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A VI. (befejező) részben végigtekint Kassák az immár 10 esz-
tendőt megélt „MA-mozgalom" belső változásain: az illú-
ziókkal teli indulás messianisztikus pátoszát egyre távolibb-
nak, korszerűtlenebbnek érzi. Most is óvja a fiatalokat attól, 
hogy eme voluntarista világalakító hitet tekintsék követendő 
példának: a megváltozott történelmi körülmények között 
egy sokkal józanabb, ön- és valóságismeretre épülő életépítő 
programot kell kidolgozniok; amelyben a destrukció helyett 
a „konstrukcióra" esik a hangsúly. „Nem játsszuk a világ-
megváltót, isten paradicsomát ígérgetve holnapra, egysze-
rűen dolgozunk. [ . . . ] Tárgyakat és tényeket teremtünk tár-
gyak és tények ellen." 

Cikksorozata kíséretében elküldi 65. számozott versét, 
amelyben nemcsak új programját fogalmazza meg („tűz és 
kibonthatatlan titok van az ujjaimban az építés törvényeit 
hirdetem"), hanem a hazatérés vágyáról, „élete tavaszi kör-
nyéké"-hez való mély kötődéséről is vall szemérmes-kitárul-
kozóan:18 

„Megmosdom a fényben hogy tiszta és jószagú legyek 
neked 

a hullám bejön a szobámba hogy elvigyen 
vasszerkezeten állok 
kiáltásomban harcaid emlékei virágoznak" 

Kassák azt remélte: közeledésvágya elfogadásra, megér-
tésre talál vérei — testvérei — körében. Nem egészen úgy 
történt: az úgynevezett „mozgalmi köl tők" elutasítóan, a 
valódi nagyság iránti ellenérzéssel, s a „kicsinyek" minden-
kori irigy pozícióféltésével tekintettek rá. A lap szerkesztősé-
gének szándéka szerint itt a kultúra és a nevelés, tudatformá-
lás összefüggéseit, a munkásosztály és az egyetemes művé-
szet viszonyát kellett volna vitákban tisztázni, kikristályosí-
tani, — ehelyett a felszólalásokból csakhamar egy Kassák-

16 A 65. számozott vers a Népszava 1925. szept. 2-i számában 
jelenik meg. 
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ellenes oppozíció képe bontakozott ki, mégpedig nemcsak az 
„új" , hanem a „magas" művészet iránti ellenérzéssel!17 

A hozzászólók nagy része az 1924-es „fiatalok"-vita érveit 
variálja-folytatja, képet adva a korabeli munkásmozgalom 
szellemellenes kultúra-felfogásáról s arról a köznapi érde-
keket, az aznapiságot preferáló gyakorlatról, amely a prole-
tariátus szellemi képviseletét „gyanúsnak", sőt „káros"-nak, 
fölöslegesnek tartotta. 

Gergely Sándor radikális proletkultos véleménye szerint 
„fel kell égetni" az egész polgári kultúrát, s a művészetet 
direkt módon az osztályharc érdekeinek kell alárendelni. 
Peterdi Andor szembeszáll ugyan e „savonarolai szent düh"-
vel („Láncszemei vagyunk a fejlődésnek. Múlt nélkül nincsen 
jövendő"); s mintha Kassák nézeteit osztaná a művészet 
autonómiájának kérdésében is („Ne vállaljuk magunkra a 
szocialista politikusok feladatát"); azonban a művészet „ten-
denciózus" voltát ő is fontosnak érzi. Várnai Zseni azt hang-
súlyozza, hogy az „igazi nagyok" (Puskin, Tolsztoj stb.) 
mindig is „érthetően" szóltak „az egyszerű emberekhez". 
Miként lehetne az új művészet „szociális tett", ha azok szá-
mára, akiket át kíván formálni, belülről mozgósítani, „oly 
hozzáférhetetlen, mintha hottentotta nyelven volna írva?" 
Szakasits Árpád — költői gyakorlatától eltérően — moder-
nista szabad versben adja tudtára „a káosz szolgálói"-nak: 

17 Vitacikkek a Népszavában: Az egész vitát bevezeti Gergely 
Sándor írása\ Kultúra és munkásnevelés — júl. 12. —, majd Kassák 
cikksorozatának részleteivel párhuzamosan: Peterdi Andor: A ten-
denciózus irodalom, júl. 26. — Gyagyovszky Emil: Szocialista írók 
és vádak I. rész: aug. 7. — II. rész: aug. 15. — Szakasits Árpád: Föl-
szólalás az ö forma- nyelvükön egy keserű vitában (vers), aug. 12. — 
Tuba Károly: Irók,költőkésaimtnkásság,a.ug. 28.— Biró Dezső: Pro-
letárművészet vagy kassákizmus, aug. 30. — Mankó József: A munkás-
ság és az új irodalom, szept. 8. — Gró Lajos: Disputa, szept. 12. — 
Kapu Lajos: Talán mégiscsak létezem, okt. 11. Várnai Zseni a Nőmun-
kás aug. 15-i számában Tett az irodalomban címen fejti ki az „érthető-
s é g i r ő l véleményét. Az egész vitát Kassák értékeli (Zárszó a vitához) 
- NSz. okt. 11. 
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„a forradalom nyílvesszőit igenis mi hordjuk"; a dekadens 
bolondságokat mihamar „elviszi a szél", „de a harc dalait 
örökké zengi az Idő!" 

A Kassák-ellenes vezérszólamot Gyagyovszky Emil kép-
viseli, aki — „pártköltő"-nek érezvén magát — úgy hiszi: 
egyúttal „az egész világ költője". Felháborodik azon, hogy 
a Népszava szerkesztősége (mint egykor, az 1908-as Ady-
vitában) ismét lehetőséget adott arra, hogy „a munkások lap-
jában megrúgják a munkások költőit". Kassák számozott 
verseiből kiragadott „rettenetes és érthetetlen" részletek fel-
sorakoztatásával teátrálisan kikel ,,a fönti rémségek meg-
alkotója" ellen, aki a munkásság valódi költőit (mint Farkas 
Antal, Tuba Károly, Vanczák János stb.) támadja „és szo-
ciális tett teljesítését" követeli tőlük. 

A valódi indulatok igazában a Kassák-cikksorozat közlé-
sének befejezése után szabadulnak el. A „mozgalmi költők", 
akik „a mozgalom közkatonái"-nak tekintik magukat — 
Tuba Károly, Biró Dezső, Mankó József, Kapu Lajos — 
melldöngető frázisokkal bombázzák a „modern tollforgató-
kat", s büszkén hirdetik : „egyszerű szívekhez csak egyszerű 
szavakkal, és tiszta, egyszerű igazságokkal lehet közeledni. 
Kapu Lajos, akit Kassák kreált személynek hitt18 — meg-
semmisítő gúnnyal veti oda: „Igaza van Kassáknak: a mű-
vészet legyen az emberi érdeklődést felkeltő elementáris erő 
megnyilatkozása — de mi, a tömegek, örülünk, ha ezt a mű-
vészetet nem értjük." 

A még nagyon fiatal Gró Lajos, aki ösztönösen is megérzi, 
hogy a művészet kérdéseiben mindig a nagy költőnek van 
igaza, s nem az apróbb-nagyobbacska tollforgatóknak -
kísérletet tesz a vitázó felek összebékítésére. Nem tartja 
rendjénvalónak, hogy a támadók megfeledkeztek „Kassák 

18 Kassák a Zárszóban „tipikus újságírói viccnek" minősíti a vas-
munkás szerepeltetését a vitában. A Kapu Lajos által inkriminált 
vers nem jelent meg soha a MA-ban, és nem is Kassák írta, hanem 
Révai József, már a MA-ból való kiválása után. 
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elvitathatatlan nagyságáról és jelentőségéről a szocialista 
mozgalom szempontjából". Hogy Kassák új — „érthetet-
len" — korszakát hogyan ítéli majd meg a jövő, azt egyelőre 
senki nem tudhatja, legkevésbé mostani támadói. „Minden-
esetre: az arany nem vész el."19 

Kassák vitazáró cikkében némi keserűséggel, de szokott 
tárgyilagosságával szögezi le: „a vita [. . .] a hozzászólók 
többségének egyoldalúsága, sokszor nyílt rosszhiszeműsége 
miatt ellenem való gyűlölködéssé fajult." Egyenként válaszol 
mindenkinek, külön megköszönvén annak, aki jót (is) mon-
dott róla. Felidézi ő is — de más előjellel, mint Gyagyovszky 
— az 1908-ban Csizmadia Sándor vezérletével folyó Ady-el-
lenes hajszát, s furcsállkodva veszi tudomásul : íme, most őrá, 
a proletárok közül való proletárra akarják az „érthetetlen-
ség" és „idegenség" bélyegét rásütni! Majd jószándékát, hű-
ségét bizonyítandó, VI. prózaversét küldi el közlésre: „Ha 
nem virágoznának bennem lángok, amik feléd kiáltanak, 
már rég meghaltam volna. De a szív tűzből van és idegen 
ajtókon kopog. Látom a partokat, amik elfolynak mellettem, 
s szemeim előtt kinyílik a tér, a világossággal áldott."20 

A Népszava-vita tanulságait végiggondolva s mintegy saját 
korábbi érveit megerősítendő, Kassák csakhamar nagysza-
bású művészetelméleti tanulmánnyal lép a nyilvánosság elé. 
A korszerű művészet él! - ezt akarja komoly és megfontolt 

l s Gró Lajos ekkortól kezdve egyértelműen Kassák mellé áll; 
a Dokumentum egyik „oszlopos" tagja lesz, a Munka-korszakban 
pedig a szociofoto-mozgalom fő szervezője. 1942-ben írt, a magyar 
munkásirodalom fejlődését áttekintő tanulmányában kitüntetett 
szerepet juttat Kassáknak és József Attilának — szemben a munkás-
mozgalmon belüli korabeli hivatalos értékelésekkel. M. Pásztor 
József: Új írók, új Írások című válogatott dokumentum-kötetében 
(Múzsák, Bp. 1988.) részleteket tesz közzé a tanulmányból, s utó-
szavában felvázol egy rövid Gró Lajos-pályaképet is. 

2" A VI. prózaversa NSz. 1926. máj. 6-i számában jelenik meg; a tel-
jes ciklus (I —VI.) beépül Kassák Tisztaság könyve című kötetébe 
(1926. Bécs, Fischer Verlag - Bp. Horizont К.). 
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újabb érvekkel bizonyítani.21 Elsősorban a művészet ontoló-
giai problémáira figyel ; ezekből vezeti le a stílus, a forma kér-
déseit. A művészetet „mindennapi életünkből eredő" és arra 
visszaható „életmegnyilvánulás"-nak tartja; amely egy adott 
korszak életenergiáit, gondolati, érzelmi tartalmait zárja 
magába. E tartalmak a történelmi (életmód- és világképbeli) 
változások következtében meghaladottakká válnak ugyan, 
de el nem évülnek: „tökéletes" formájuk élteti őket tovább. 
Minden kor megteremti a maga érzelmi-gondolati tartalmait 
kifejező adekvát formarendszert. Az, amit a XX. század „új 
művészet"-nek nevez, abban különbözik a „régi"-től (azaz a 
XIX. századitól), hogy sokkal mélyebbre hatol a valóság lé-
nyegszerű összefüggéseinek feltárásában, nem marad meg a 
felszínnél — a „látvány"-nál — s a szubjektum belvilágából 
építkezik. Az „izmusok" felbontották, ízekre szedték a ta-
pasztalati valóságot, az „új művész" viszont „szintetizátor", 
aki önmagán belül, a részelemek közötti belső kapcsolatokat 
megértve és feldolgozva, egyfajta absztrakt harmóniát te-
remt, amit aztán érzéki-érzékletes, „konstruktív" formarend-
szerben sugároz szét. 

Éppen ezért tulajdonít Kassák a művész szubjektumának, 
világlátásának, teremtő kreativitásának mindennél fontosabb 
szerepet a műalkotások „formasugárzásának" megteremtésé-
ben. Esztétikájának első alapkérdése tehát magára a mű-
vészre vonatkozik: „Ki vagy és mii csinálsz ma?" Az alkotó 
— az ő felfogásában — önmagát a „társadalmi egész" auto-
nóm részének kell, hogy tekintse. Az emberiség humanizá-
ciója ügyének elkötelezett „kollektív individuum" ő, aki az 
életet a maga ellentmondásosságában szemléli, s a „fejlő-
dés" perspektíváját szemmel tartva, ez ellentmondások dia-
lektikus feloldására, meghaladására képes. Az ilyen művész 

21 A korszerű művészet él! című tanulmány első ízben a bécsi 
Testvér (szerk. Sinkó Ervin) 1925. okt.-i számában jelent meg; majd 
némi változtatással a Korunk 1926/2. számában, valamint a Tisztaság 
könyve című Kassák-kötetben. 
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„életmegnyilvánulása" - maga a mű, a formába zárt, em-
berileg jelentős „élettartalom" — a befogadóra az „igazság 
evidenciájával" hat, tehát: „szociális tett". Az igazán nagy 
alkotók mindig függetlenek koruk „mindennapi" valóságá-
tól, azaz az érdekek (politikai, közízlésbeli, praktikus hét-
köznapi) világától; ezért képviselhetik és fejezhetik ki az 
„egyetemesség" szintjén mindazt, ami a kor emberében mint 
nem tudatosított „benső valóság" él. 

A másik alapkérdés: „Mit tudsz csinálni az előtted lévő 
anyaggal?" A művész a valóság lényegszerkezetéig intellek-
tuális vagy intuitív munkával jut el, megragadva a jelenség-
halmaz mögött rejlő „tiszta totalitást"; amit aztán úgy öltöz-
tet hús-vér ruhába, hogy a jelenség-szinten áttündököljön a 
lényeg (azaz: nem magukat a tárgyakat jeleníti meg, hanem 
a tárgyak —dolgok—jelenségek közötti viszonyrendszert). 
Ezért a művész munkája: a valóság esszenciális összefüggései-
nek feltárása, újraértelmezése-újjáteremtése (teremtő krea-
tivitás). 

Az ontológiai problémák tisztázása után Kassák végig-
tekint a XX. századi izmusok egymást váltó „láncreakció"-
ján; több mint két tucatnyit különböztetve meg a négy alap-
izmus (futurizmus — expresszionizmus — kubizmus — 
konstruktivizmus) „leányági leszármazottai"-ként. Az avant-
gárd mozgalom romboló szakasza széttörte a gondolkodás 
és életszemlélet hagyományos sztereotípiáit — írja, s lerán-
totta a leplet a látszatharmóniáról, a szépség álarca mögé 
rejtőző élethazugságokról. A rájuk épülő szintézis (a „konst-
ruktív", „korszerű művészet") a megértett valóság életépítő 
tendenciáit fejezi ki, egyfajta bensőleg teremtett rend- és to-
talitásigényt, a fájdalom és szépség különös ötvözetéből szü-
letett belső harmóniát, amit a művész a valóság ellentmondá-
saival való birkózás során alakított ki magában, ezért meg-
ingathatatlan, s szilárd erkölcsiségre épülő. 

„Ma 1925-öt írunk — zárja tanulmányát Kassák — s ha 
az új művészetről akarunk beszélni, nem szükséges többé, 
hogy ezekről az iskolákról szóljunk. A gyermek megtanult 
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járni, beszélni és gondolkodni, s most itt áll előttünk az iz-
maiban kiteljesedő férfi." 

Kassákkal nagyjából egy időben Dienes László is hasonló 
szellemben tárgyalja a modern művészet problémáit.22 Ő is 
korrelációs kapcsolatokat mutat ki „művészet és világnézet" 
között. A művészi megismerést, illetve a műalkotás értelme-
zésén át a befogadói megismerést ő is a tapasztalati valóságon 
túlmutató, a lényegi összefüggésekre irányuló, a dolgok ben-
ső valóságát kutató s feltáró munkának tekinti, amelynek so-
rán az ember (alkotó, illetve befogadó) tisztázza saját viszo-
nyát a valósághoz, felméri a világban elfoglalt helyzetét, 
megteremtve önmagában az élet-átalakítás lelki diszpozí-
cióit. Ezért tartja ő is meddőnek, fölöslegesnek a „direkt agi-
táció"-jellegű, „tömegmozgósító" művészetet: nem jut el a 
befogadó lelki gyökeréig, így hatástalan. A művészet funk-
ciójának vizsgálatán túlmenően „művészet és közönség" vi-
szonyát is sokszempontúan analizálja; választ keresve arra 
az alapkérdésre: „miért nem érti a ma embere a ma művésze-
tét?" „Fordulóponton, a régi és új világ mezsgyéjén állunk 
- írja. — A régi hitek, régi meggyőződések elvesztették ere-

jüket", ugyanakkor az emberek többsége továbbra is „a régi 
formákat hordja magában, a régi, évszázadokon át beideg-
zett módon gondolkozik". Ezért áll távol az „egyszerű em-
ber"-től az „új művészet", és nem formái miatt. A művész 
viszont „felérzi" saját korát ellentmondásaival együtt; benne 
világképpé sűrűsödik „mindaz a sok kiforrott és kiforratlan 
vágy és tett, ami egy kor lelkiségét alkotja". A kortársak azért 
nem ismernek magukra az adott kort leginkább és legtökéle-
tesebben kifejező művekben, mert bennük sok minden nem 
tudatos még abból, „ami a költő világképének már alkat-
része". Ezért előzi meg korát minden igazán nagy művész, s 
így neveli alkotásaival „ú j világlátásra" az utána jövőket. 

22 Dienes László: Művészet és világnézet. Kolozsvár 1925. (id. 
részek: 2 8 - 3 0 . , ill. 9 1 - 9 6 . ) . 
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Mindkét tanulmány máig érvényes „üzenete": csak az 
autonóm, önelvű művészet teljesíti be társadalmi feladatát; s 
aki a művészettől valamiféle direkt „szolgálatot" vár (akár 
politikai, akár közemberi értelemben), az megöli magát a 
művészetet, elpusztítja humanizáló lényegét. 

1925 —26-ra elcsitulnak nagyjából az izmusok-kavarta vi-
harok, s a magyar szellemi élet egészében felerősödnek az 
„új szintézis", „új harmónia" megteremtésére irányuló tö-
rekvések.23 

* 

Kassák egyre idegenebbül érzi magát Bécsben, s kezdi ha-
zatelepülését előkészíteni.24 A bécsi MA utolsó számainak 
anyagát a köréhez tartozó hazai fiatalokkal közösen a „365" 
címen kiadott budapesti lapban is megjelenteti.25 Kollár Imre 
álnéven írt Bevezetőjében számvetést készít a „Nyugat vo-
nalából kikanyarodott" fiatal alkotó generáció útjáról. Most 
is elsősorban azért rója meg őket, mert az ő első korszakát 
utánozzák, ahelyett, hogy a „kor szavára" figyelnének! „Ha 
1918-ig manifesztumokat szerkesztettünk, jelszavakat ter-
meltünk, az az akkori időben élő", a kor szavát megértő 
„erőmegnyilvánulás" volt. Ugyanaz ma, a „megváltozott vi-
szonyok közepette" nem több „üres vaklármánál". Nem he-

23 Kassák és Dienes László tanulmánya — bár némiképp más elő-
jellel — illeszkedik abba a vonulatba, amit a Nyugat ez idő tájt 
programszerűen meghirdet az 1925. okt.-i számában: Babits: Új 
klasszicizmus felé; majd a nov.-i számában: Komlós: Örök dolgok 
felé. 

24 Simon Jolán, akinek leánykori nevére kiállított érvényes útlevele 
volt, felvette a kapcsolatot a hazai irodalmi fórumokkal (Nyugat — 
Világ — Esti Kurír — Népszava stb.), s lépéseket tett Kassák vissza-
honosítása ügyében (Kassák 1926. febr. 22-én kelt útlevélkérelme, in: 
Kassák-archívum). 

25 A 365 mindössze két számot ér meg (1925. ápr.—máj.). A külön-
válás után a fiatalok Fundamentum címen új röpiratot adnak ki 
Szegeden, de ez az első szám után elhal. 
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lyesli, hogy „a szabad versekben onanizáló", s „majdan 
megépítendő" szavakkal dobálózó ifjúság „bátyjait", a Nyu-
gat íróit semmibe veszi, sőt támadja, hiszen ők „még a mes-
terségbeli tudás" alapjaival sem rendelkeznek; ugyan „ki 
tud közülük olyan dantei komolysággal bolyongani a felüle-
teken, mint pl. Babits?". 

A MA utolsó számának Horizont című részében (ami vál-
toztatás nélkül átkerül a 365 második számába) hadat üzen 
„a modern jelszavak alatt úszó művészetimitáció"-nak, ami 
nem egyéb, mint „elrettentő giccs", komolytalan, felelőtlen 
„antiszociális dilettantizmus", frázishalmozás. „Ez nem mű-
vészet, nem új és nem régi. [. . .] Szelíd adagolásban nevetés-
re ingerel. De ha sokat adnak belőle, kártékony." 

Viszont azoknak a fiataloknak, akik valóban komolyan 
veszik „az új művészetet mint az új szociális ember életének 
adekvát kifejeződését", szeretne továbbra is fórumot bizto-
sítani. Ezért — a köréhez tartozókkal együtt — mihamarabb 
csatlakozik az 1926 februárjában Kolozsvárott induló Ko-
runkhoz.26 

1926 kora nyarán még vendégszereplésre megy Párisba, 
ahol az ott élő magyar emigránsok nagy érdeklődéssel fo-
gadják. Kiállítást szerveznek képarchitektúráiból; június 
14-ér tartott modern művészeti előadóestjükön az akkor kint 
élő Illyés Gyula is szerepel. Kassák megerősíti korábbi kap-
csolatait az európai avantgárd élcsapatával. Majd Bécsbe 
visszatérve még erdélyi előadókörútra indul, amit a volt 
„maisták" szerveznek;27 s aztán szép csendben, feltűnés nél-

26 A Korunk már a 2. — 1926. márc.-i — számában hozza Kassák 
tanulmányát a „korszerű művészet"-ről, majd ezt követően: A reklám 
(4. sz.) — E/jünk a mi időnkben! (5. sz.) — Az új orosz film (6. sz.). 
A Dokumentum megindulása után a kapcsolatok még inkább meg-
erősödnek köztük; s bár a szerkesztést 1929. jan.-tól gyakorlatilag 
Gaál Gábor veszi át, Kassáknak és körének egészen 1930. derekáig 
jut hely a lap hasábjain. A Korunk értékeléséhez lásd: 50 éves a 
Korunk; PIM kiadványa, Bp. 1977. 
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kül megérkezik Budapestre.28 Még ugyanezen év decemberé-
ben megindítja új folyóiratát, a Dokumentumot.2<J 

Az 1. szám élén A Nyugat 20 éves című beköszöntő áll, 
amelyben a főmunkatársak rendkívüli önbizalommal elha-
tárolják magukat a rangosnak, de már konzervatívnak tar-
tott „beérkezett" nemzedék oly sok vihart megélt fórumától: 
„nem leszármazottainak, csak egyfajta oldalági rokonainak 
érezzük magunkat, és elismerjük : 20 éves erőfeszítések és 
jelentős eredmények után még mindig nem halt meg". 
De mert „az új mondanivalójú és új formanyelven beszélő" 
baloldali fiatalság előtt nem nyitotta meg kapuit, s csak saját 
„epigonjait" támogatja, ezért a „komoly fiatalság" most ön-
erejéből teremti meg a maga fórumát, nem várva arra, hogy 
a Nyugat üsse őt „férfivá". 

Gáspár Endre már az 1. számban szól arról, hogy a tehet-
ségek valódi kibontakozását csakis egy „kommentáló"-értel-
mező kritikai gyakorlat segítheti; az úgynevezett „normatív 
kritika" inkább csírájában elfojtani igyekszik az új kísérlete-
ket. Ugyané számban Németh Andor az „új költészet" lét-
jogosultságát igyekszik igazolni — mintegy a Korunkban-

27 Dienes László 1926. aug. 13-án kelt levele Fábry Zoltánhoz: 
„Kassák hamarosan ide is érkezik, előadásokat, ill. estélyeket fog 
tartani Erdélyben" (in: Fábry Z. Vál. levelezése; Madách K., Bra-
tislava 1978. 459. о.). 

28 Zelk Zoltán Vezér Erzsébetnek adott interjújában (Ne csinál-
junk legendákat) emlékezik Kassák hazatéréséről, Kritika 1987/8. 

29 A Dokumentum magyar—német—francia nyelvű; főmunka-
társai a bécsi MA köréből kerülnek ki (Déry —Illyés— Nádass József— 
Németh Andor). Munkatársainak nagy része szintén dolgozott a 
MA-ban (Gáspár Endre, Erg Ágoston, Kristóf Károly, Gerő György, 
Pán Imre, Szegi Pál stb.); az újak pedig nagyrészt a Népszava köréből 
„csatlakoztak át" (Gró Lajos, Kovács György, Jemnitz Sándor, 
Justus György, Danziger Kálmán, Fenyvesi Andor, Székely Béla stb.). 
Az ifjú Zelk(ovits) Zoltán s a már nagy tekintélyű Füst Milán is kap-
csolatot keres a rendkívül izgalmasnak ígérkező folyóirattal. A kitűnő 
munkatársi gárda ellenére a lap mindössze 5 számot ér meg: 1926. 
dec.—1927. máj. 
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folyó polémiához csatlakozva.30 A közvélemény eleinte nem 
is fogadja ellenségesen az új folyóiratot. A Népszava köréhez 
tartozó Gró Lajos és Jemnitz Sándor elismerő kritikát ír 
róla — majd mindketten csatlakoznak a „törzsgárdához".31 

A folyóirat gazdag szépirodalmi anyaga (Déry Tibor, 
Illyés Gyula, Nádass József, Zelk(ovits) Zoltán és Kassák 
szürrealista „szövegei") kitörölhetetlen nyomokat vésett a 
magyar költészet szívósan védelmezett tradicionális szöve-
tébe, s a később induló új s újabb költőnemzedékek mind-
máig merítenek e kiapadhatatlan forrásokból. A Dokumen-
tum és a Korunk hasábjain zajlott az úgynevezett „homçk-
óra-vita", amely az „új vers" formarendszerét, értelmezési 
tartományát volt (lett volna) hivatott megvilágítani — nagy-
jából a kassáki ars poétika jegyében: „az új vers szavai nem 
az értelem szürke teherhordói, hanem nyers, a költő érzései 
szerint alakítható anyag". S a költészet — mint sajátos bel-
világú, önálló realitás — egy igazabb, tisztább világba vezeti 
az ember(isége)t: a „szabadság" birodalmába.32 

A Dokumentum nem pusztán „művészeti folyóirat"-nak 
tekinti önmagát, hanem mint a MA utódlapja, a szellemi 
nevelés orgánumának is. Kassák — híven korábbi tudatfor-
máló célkitűzéseihez — gazdag pedagógiai, pszichológiai, 
szociálpszichológiai anyagot közöl; propagálja a modern 
„tömeglélektani iskolák" eredményeit, a „kollektív indivi-
duum" nevelési esélyeit latolgatva s kutatva, hogy a „cse-
lekvés iskolája" — szemben a „könyv iskolájá"-val — mi-
lyen lehetőségeket teremt(het) a közösségi keretben felnövő, 

30 Dokumentum 1. sz.: Németh Andor: Kommentár (az új költé-
szethez) — Gáspár Endre : A kritika krízise. 

31 Gró Lajos: Kassák L. új szemléje — a Dokumentum. Korunk 
1927. jan. — J. S. (Jemnitz Sándor): Dokumentum (K. L. folyóiratá-
ról). NSz. 1927. jan. 1. 

32 Az úgynevezett „homokóra-vitához" (amely Déry Tibor: 
A homokóra madarai című költészetelméleti tanulmánya kapcsán 
bontakozott ki) lásd: Bosnyák István: Vázlatok egy portréhoz. Fórum 
K. Újvidék, 1975. 288—320. - illetve Csaplár Ferenc: Kassák körei. 
Szépirod. K., Bp. 1987. 8 7 - 9 8 . 
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de egyéniségét szabadon kibontakoztató individuum szá-
mára. 

Több cikk foglalkozik az európai, az orosz és az amerikai 
mindennapi életmód-, viselkedés- és testkultúra, társasági 
szokások, öltözködés-szociológia kérdéseivel, építészeti és 
életberendezési problémákkal, a lakáskultúra ökonámiájá-
nak, mentáihigiéniájának feltételeivel stb. - azaz egy álta-
lános, gyakorlatias „esztétikai kultúra", az emberi szépér-
zék nevelésének lehetőségével. Mindezt gazdag illusztrációs 
anyag egészíti ki (fotokompozíciók, épülettervek, képkonst-
rukciók, szürrealista montázs-összeállítások, mechanikai 
szerkezetek, különböző reprodukciók a modern művészet 
európai nagyságaitól stb.). Majdani kiváló filmszakemberek 
(Gerő György, Gró Lajos) figyelnek a filmvilág eseményeire; 
mozdulatművészeti, zeneelméleti, tipográfiai, reklám- és 
színháztechnikai problémákról jelennek meg kitűnő — máig 
használható — írások, pedagógiai célzattal. A „művészeti 
nevelés" már korábban kidolgozott gazdag eszköztárát a 
vizuális-akusztikai- és kinematikus kultúra legújabb eredmé-
nyeivel gyarapítják. Kassák — híven ifjúkori elképzelései-
hez — a munkásosztályon belül egy magas felkészültségű, 
átfogó gondolkodású szellemi elitet szeretne felnevelni, 
amely az osztály emancipációjának vezetésére hivatott. 

A Dokumentum számon tartja és rendszeresen propagálja 
„testvérlapjait": 13 nagyváros összesen 19 hasonló célki-
tűzésű modern művészeti folyóiratát (Berlin: Der Sturm, 
Kunstblatt, Róma: Noi; Tokio: Mavo; Praga: Stavba, 
Pasmo; Bukarest: Integral, Contimporanul; Bratislava: 
DAV; Zágráb: Zenit; Basel: ABC, Das Werk; Lyon: Ma-
nomètre; Dessau: Bauhaus; Antwerpen: Het Overzicht; 
Amsterdam: De Styl; Páris: L'Esprit Nouveau, La Révolu-
tion Surréaliste, La vie des Lettres). Elsősorban a képzőmű-
vészeti rokon törekvések, a szellemi azonosság tudatosí-
tása a cél. 

E gazdag műveltségi anyag és friss kortársi tájékozódás 
ellenére sem tud a Dokumentum gyökeret ereszteni a hazai 
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talajban. Az érdeklődés egyre inkább elapad körülötte; még 
a Bécsben oly sikeres MA-matinék mintájára szervezett Do-
kumentum-estek sem vonzzák a közönséget. Az első félév 
„tanulságait" összegezve a főmunkatársak elszánt daccal 
jelentik ki: „Kompromisszumra nem vagyunk hajlandók". 
De még nem gondolnak a lap megszüntetésére; sőt: a szám 
végén közzéteszik új munkatársakat és előfizetőket toborzó 
felhívásukat. Több szám mégsem jelenik meg: a lap csend-
ben, visszhangtalanul „elhal".33 

* 

Kassák tehát 1927 derekán ismét fórum nélkül marad. 
Átmenetileg több irányban is tájékozódik: csatlakozik az 
ekkor szerveződő Együtt gárdájához, illetve megerősíti kap-
csolatait a Népszavával, a Korunkkal és a Nyugattal. A Ko-
runk 1927 decemberi számában közzéteszi A hiányzó kritiká-
ról című írását, amelyet voltaképpen a Nyugatnak címez; s 
Osvát Ernő meg is nyitja kapuit ezután a Kassák köréhez 
tartozó fiatalok előtt. Ő maga azonban máris új kör szerve-
zéséhez fog: 1928 februárjában a Mentor könyvesboltban a 
hajdani MA-körös Schubert Ernő s a képzőművészeti főis-
kolás Trauner Sándor műveiből rendezett kamaratárlaton 
megismerkedik a modern fiatal festők egy csoportjával (He-
gedűs Béla, Korniss Dezső, Kepes György, Vajda Lajos stb.), 
akik Csók István és Vaszary János szemináriumain kerültek 
közel a Nyolcak és a magyar aktivisták szellemi-esztétikai 
örökségéhez. Márciusban maga is kiállítja ugyanitt képar-
chitektúráit, amit a hivatalos kritika ugyan fenntartásokkal 
fogad — de ifjú barátai annál elismerőbben.34 Ettől kezdve 

33 A Dokumentum történetéhez újabban lásd: György Péter: 
Az elsikkasztott forradalom (Kassák 1926 után). Valóság 1986/8. sz. — 
valamint: Aczél Géza: Kísérlet az avantgárd hazai megújítására 
(Kassák az emigráció után). Új írás 1986/9. 

34 Rabinovszky Máriusz: Kassák mint képépítész. Nyugat 1928/ 
I. k. 475/76., illetve: Nyigri Imre: Kassák L. kiállítása. NSz. 1928 
márc. 25. 
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ez a kis csoport néhány éven át hű tanítványa és lelkes híve 
lesz. Az ekkor még névtelen fiatal Tóth Imre is csatlakozik 
hozzájuk — akit aztán csakhamar Amerigo Tot néven vesz 
szárnyaira a világhír, s aki a kassáki „absztrakt művészet" 
szellemében alkotott egy életen át.35 Kassák maga azonban 
hosszú időre félreteszi az ecsetet — s képarchitektúrái nem is 
igen épülnek be a hazai köztudatba, szinte egészen nap-
jainkig. 

Az „új költészet"-tel kapcsolatos korábbi nézeteit is csak-
hamar felülvizsgálja, s kidolgozza új ars poétikáját. Szüksé-
gesnek érzi, hogy a nyilvánosság előtt is bejelentse: egy új 
korszakban, a korszak új követelményeihez igazodóan most 
más hangon, más eszközökkel kell dolgozniok.36 

„Tegnap még helyes volt, ha a körülöttünk lévő szörnyű realitások 
helyett egy realitás feletti realitásról fentáziáltunk, ma (nem azért, 
mintha már valami is rendbejött volna körülöttünk) csak rendező 
fantáziára van szükségünk; hiszen nem elmenekülni akarunk erről a 
világról" 

— hanem azt jobbá, igazabbá akarják tenni. Most is, mint 
korábban mindig, van ereje túllépni önmagán, ugyanakkor 
megőriz mindent, ami lényege szerint hozzá tartozott. „Te-
hát az, amit évekig csináltunk, rossz, tévedés volt? Nem. 
Csak továbbmegyünk. Ami tegnap cél volt, az ma csupán 
megtalált, kidolgozott részlet." Egyetlen könnyed mozdulat-
tal lerázza magáról a forma szövevényes technikai elemeit 
(„ha túlverekedtük magunkat a tegnapelőtt konvencióin, 
semmi szükségünk a tegnap tarkabarka külsőségeire"); ma-
rad csak a szilárd belső forma, a fegyelmezett, feszes szerke-
zet — egyfajta „klasszicizáló", puritán tisztaság, a végsőre 
redukált egyszerűség. 

35 Ez utóbbiról lásd: Weér Zsigmond: Interjú Amerigo Tottal. 1983. 
(megjelent: Somogy 1988/4.) Kassák és a fiatal képzőművész-csoport 
kapcsolatához lásd: Hegyi Loránd: A Munka-kör képzőművészeti 
tevékenysége. Ars Hungarica 1983/4. 

30 Kassák: Néhány megjegyzés az új líra fejlődéséhez. Századunk 
1928/3. 
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S valóban: a számozott versek utolsó darabjain már érez-
hető ez a letisztultság, a végső lényegig lebontott meztelen 
őszinteség, ami a későbbi Kassák-líra puritán varázsát adja 
(„nincs egyebem ennél az éneknél, amit most neked éneke-
lek" - 98. vers). 

Komlós kissé maliciózusan, de a régi barát megkönnyeb-
bült fellélegzésével azonnal regisztrálja: „Az avantgarde mint 
mozgalom végérvényesen és visszavonhatatlanul kimúlt." 
Mivel Janus-arcúnak érzi az egész mozgalmat, ő is úgy véli : 
előremutató értékeit meg kell őrizni. „Felemás törekvései 
közül a közösségbe kapaszkodás akarása és a kort felérző 
készsége" segítette abban, hogy úrrá legyen „az álom és té-
boly ködképein".37 Gaál Gábor pedig egyértelmű helyesléssel 
nyugtázza: „Kassák és társai az előző évek heves formakí-
sérleti harcaihoz képest megálltak" ; maga Kassák — „a lá-
zadás annyi szép éve után" — lehiggadt; s „most egy más 
vonalra koncentrálja erejét".38 

* 

így ért véget a magyar avantgárd mozgalom fénykora.39 

Kassák 1928 szeptemberében új folyóiratot indít (a MUN-
KA-t); s maga is valóságfeltáró — szociografikus — regé-
nyek írásába kezd. 

G . K O M O R Ó C Z Y E M Ő K E 

3' Komlós Aladár: Az avantgarde estéje. Erdélyi Helikon 1928/3. 
38 Gaál Gábor: Az új magyar líra arcvonaláról. Korunk 1928. jún. 
39 A magyar avantgárd mozgalom történeti áttekintéséhez lásd: 

Bori Imre: Az avantgarde apostolai. Forum K. Újvidék 1972. Béládi 
Miklós: Az avantgárd mozgatom. In: Értékváltozások. Szépirod. K. 
Bp. 1986. 2 7 3 - 3 4 4 . 


