
G. KOMORÓCZY EMŐKE 

A NEGATIVITÁS LEGYŐZÉSE, 
A VALSÁGKÖZERZET MEGHALADÁSA 

(KASSÁK LAJOS: TISZTASÁG KÖNYVE 41. VERS) 

A számozott versek újabb ciklusa (41-65.) a Tisztaság 
könyvébe 25 új vers címen épül be. Nagyobb részük még 
megjelent a Ma utolsó számaiban (IX. évf. 3./4. számban: 41. 
vers; az 5. számban a 42., 43., 44.; a 6/7. számban a 45.; majd 
az 1925. évi két utolsó Ma-szám a 46.; 47 . , - 48., - 51., 52., 
53., 54. - illetve az 58., 59., 60. verseket hozza); de a 48., 50., 
55., 56., 57., valamint az utolsó darabok - 61-65. - a hazai 
nyilvánosságnak szánt könyvben szerepelnek első ízben. Ben-
nük a hazatérés gondjai — a bizakodás és a bizonytalanság 
váltakozó közérzete; a cselekvésre elszánt ember töprengései, 
lehetőségeket kutató távlatai fogalmazódnak meg. 

Kassák lényegében világosan látta, mi vár rá itthon —.tisztá-
ban volt a Tanácsköztársaság vérbefojtása utáni évek szellemi 
életének jellemzőivel. A Ma számainak, a Ma-kiadású könyvek-
nek árusítása Horthy-Magyarországon tiltott dolog volt.1 

'Erről minden Kassákkal foglalkozó könyv említést tesz;de konkrét 
utalásokból is tudunk róla. Kassák Lajos: Az izmusok története, Bp. 
1972. (továbbiakban: Izmusok-) 259-261. ; 2 7 2 - 2 8 1 . - Passuth Krisz-
tina: Magyar művészek az európai avantgarde-ban 1919-1925, Bp. 
1974. 7 0 - 8 6 . - Rónay György: Kassák Lajos (Arcok és vallomások) 
Bp. 1971. 139-146. - Bori Imre-Körner Éva: Kassák irodalma és 
festészete., Bp. 1976. 7 7 - 7 8 , ; 200-212. - Kortársak Kassák Lajosról 
Petőfi írod. Múz. Bp. 1976. (továbbiakban: Kortársak.. .) A Ma élén 
c. rész emlékezései - Markovits Györgyi kutatásai, valamint A cenzúra 
árnyélcában c. kötete (Bp. 1966.) pontos adatokat is feltárnak a 
Kassák-kötetek kitiltásával kapcsolatban ( 1 8 6 - 1 9 0 . ) ; a Ma kitiltását 
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Kassák tudta, hogy hazatérve újra kell kezdenie a semmiből 
teremtés keserves küzdelmeit. Nemcsak a hivatalos, ellenállást 
kell legyőznie, hanem volt fegyvertársaitól sem kap majd támo-
gatást. Utólagosan így mutatja be 20-as évekbeli erőfeszítései 
színterét:2 

A bekövetkezett politikai reakció és gazdasági leromlottság, a 
szociális mozgalmak erős lefojtottsága az ország kulturális életét is 
elszürkítette, vakvágányra kényszerítette. Az új irodalom, művészet is 
elvesztette hazai talaját, s az alkotó szellem részben a kisebb ellenállás 
irányába orientálódott, részben elhallgatott. "Nem lelte helyét a borús és 
visszhangtalan térben. " 

Ennek ellenére úgy érzi: itthon a helye; ez a föld rendelte-
tett küzdelmei színteréül; itt kell elfogadtatnia művészetét, 
társadalomformáló (ízlés- és kultúra-, életszokások-, általános 
embernevelő) programját. 

„Ha nem virágoznának bennem lángok, amik feléd kiálta-
nak, már rég meghaltam volna" — zárta a prózaverseket; s 
makacs, újrakezdő, a harc értelmében bízó természete is arra 
ösztönözte: kísérelje meg most is a lehetetlent; térjen haza 
„tavaszesőt és vaszöldet" énekelni, „az építés törvényeit" hir-
detni. Ugyanakkor légüres teret érzékelt maga körül, s ez 
meg-megtorpantotta elszánt lendületét. Innen a ciklus erős 
hangulati hullámzása; s a formában, a versszerkezetben is meg-
mutatkozó „ingatagság": 

a „kétfenekű ládába" zártan vergődők életérzése még a 
korábbi szürrealisztikus, lazább versszerkezetekben, olykor a 
dadaista-nihilista életérzést kifejező képekben jelenik meg; 

pedig a Terjesztését megtiltom (Bp. 1970) с. kötet 58. említi. -
Félreérthetetlen utalást találunk a Magyar írás szerkesztőségének József 
Attilához írt levelében (József A. Vál Levelezés; Bp. 1976). A levél 
1922. szept. 20-án kelt; a kért Kassák- és Barta Sándor- könyvek 
elküldésének akadályaként jelzi: „a Ma könyveinek árusítása minálunk 
be van tiltva". . . 

2Izmusok, 292. 
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ugyanakkor már felbukkannak a szilárd konstruktív vázra 
épülő, egyszerű és természetes nyelvezetű, ún. „tömbversek" 
is.3 

A ciklus alappilléreit épp ezek a versek adják. Belőlük a 
teljesség élményét megélő — vagy lehetőségként érzékelő — 
ember fény felé tárulkozásának derűje; az emberi tevékenység, 
az alkotóerő legyőzhetetlenségében bízó harcos hite árad. E 
versek formaszerkezetének szilárdsága, rendezettsége is jelzi: 
Kassák valóban „konstruktív" korszakába lépett. A 41., 49., 
56., 63., 65. vers az új — általa konstruktívnak nevezett — 
versmodellnek és a konstruktív (építő, formálni kívánó) élet-
szemléletnek első „mintapéldái". 

Nem alaptalanul számítja tehát irodalomtörténet-írásunk 
Kassák „klasszicizálódásának" kezdetét a Tisztaság könyvé tői; 
s tulajdonképpen az sem véletlen, hogy a korai verseken kívül 
ezeket sorolták be irodalomtörténeti folytonosságunkba már a 
30-as évek kritikusai is.4 

A ciklus első darabja (41. vers) Kassák „konstruktív" vers-
modelljének egyik legjellegzetesebb példája. Egyben program-

3Bori Imre elnevezése. A Kassák-vers típusairól, Híd 1967 (1—II. 
134 -145 . ) 

4 A magyar irodalom története. (Bp. 1966.) Kassák-fejezete szerint „a 
konstruktivizmus.. . az avantgardizmus hullámának elültét jelzi'",(218.); 
Béládi Miklós Kassák Lajos költészetétől írt tanulmányában (Arcképek 
a magyar szocialista irodalomból. Bp. 1967.) is a 2 0 - 30-as évek fordu-
lójára teszi Kassák „lehiggadását", a fomateremtés időszakának kezde-
tét ( 7 0 - 7 3 . ) - De már a Tisztaság könyve kapcsán megjelent korabeli 
kritikák is jelzik: Kassák a klasszicizálódás felé megtette az első lépése-
ket: Komlós Aladár: Tisztaság könyve, Nyugat 1926/11. A költő Kassák 
Nyugat 1927/11. - Hevesy Iván: Kassák Lajos költészete. Korunk 
1926/11. Fábry Zoltán: Sebezhetetlen menekülés, 1926. (csak 1934-ben 
jelent meg, a Korparancs c. kötetben) és ugyanígy, a 30-as évekbeli 
kritikák kivétel nélkül Kassák klasszikus korszakáról beszélnek. Csak a 
legjelentősebbeket említve: Halász Gábor: Kassák, a költő (Vál. írások 
Bp. 1959.) - Gyergyai Albert: Bev. Kassák Földem, virágom fc. köteté-
hez (A Nyugat árnyékában, Bp. 1968.) - Radnóti Miklós: Kassák Lajos 
költészete, Nyugat 1939/11. 
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kijelölő versnek is tekinthetjük. Az új korszak életérzését 
fogalmazza meg: úrrá lenni a megértett valóságon egy tágabb 
emberi (belső) magaslatról; felülemelkedni az elidegenedés él-
ményén; a szeretet, a világgal és az emberrel való egylényegű-
ség érzésébe fogódzva túllépni az élet buktatóin, az elhullást, 
összeomlást tartogató árkokon. 

A többszörös metaforikus rétegzettség által elfedett belső 
logikai fonalat a képek asszociációs hátterének felfejtésével 
ismerhetjük meg. A vers szimmetrikus logikai-hangulati tagoló-
dása (egy centrális, hangulatváltó sor köré két azonos terjedel-
mű: 9—9 sornyi egység rendeződik); az egységek szinte szabá-
lyos versszakokra különülése (5—4—4—5+1 zárósor) valósággal 
hagyományos versépítkezési technikára vall. 

A tömbszerű felépítettség formailag az erőt, az egységet 
hangsúlyozza; látszólag (a külső strukturálatlanság miatt) a 
versszaktagolásnak nyoma sincs. Egyetlen tömbből faragva, 
mindössze egy enjambement-nal, központozás nélkül, az egy 
sor = egy gondolategység elve alapján, a vers szigorúan 
mondattéglákból építkezik. Mégis, a hangulatváltások, a köz-
lésszint fordulópontjai olyannyira szabályossá teszik a struk-
túra belső arányait, hogy a tartalmi egységek a versszakok 
képzetét keltik; s az egészet egybefogó, az ellentétes hangula-
tokat szintézisbe oldó, intelemszerűen hangzó 19. sor (jóllehet 
formailag nem különül el) mintegy lezárja és a valóság fölött 
lebegő szférákba emeli a vers emberi-költői üzenetét. így lesz a 
költemény alaphangulata felfelé ívelő. A költő egy tágabb, 
panteisztikus életérzésben azonosul a világegésszel; ez azono-
sulás körébe vonja a konkrét környezet emberi—tárgyi mozza-
natait, s az együvétartozás melegétől átszíneződik-elmosódik 
az alapvető léthelyzet: a magány. így a fájdalom a szolidaritás 
fényében semmivé foszlik. 

A vers rétegei: a tárgyias-konkrét és az eszmei-elvont való-
ságsíkok szétválaszthatatlan egységbe olvadnak e fényben; s a 
valóságos környezetre, annak tényszerű elemeire inkább csak 
jelzésszerű utalásokat: bizonyos gondolkodásbeli támpontokat 
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kapunk. A belső emberi hitel, a lélekállapot reális rajza mégis 
azt a benyomást kelti: pontos életérzésbeli dokumentumot 
adott a költő az emigrációs lét utolsó korszakáról. 

I. Az 1—2. sor négy, felsorolásszerűen egymás mellé állított 
közlése pszichikai ,,látlelet"-nek is tekinthető: a magány 
emberkerülővé, végül megkeseredetté teszi az embert. 

Ritkán megyek emberek közé szomorú vagyok 
néha egészen szememre húzom a kalapom 
esztendők homokot csikorognak a fogaim között 

Ezek (a költő személyére vonatkozó) közlések a további 
képekben (3-5. sor) a kor általános emberi közérzetének 
vetületévé tágulnak: a létbizonytalanság, kiúttalanság 
„modern" (modernista) érzületévé. így a múló, egyedi hangu-
lat az általános életérzés szintjére emelkedik: túlnőve a privát-
szférán, kortünetté válik. Ezt a grammatikai személyváltás is 
jelzi: az egyes szám első személyű közlés egy nyelvi fordulattal 
áttevődik a külvilágra: „ki kergeti szét alólam egyszer az össze-
kígyózott utakat." Ezután már a személytelenség, a feloldha-
tatlan és jóvátehetetlen (egzisztenciális) magány szférájában 
vagyunk: 

a pusztulás fekete angyalai keringnek a városok felett 
itt becsukódtak a kapuk a hidak ájultan leszakadtak 

A pusztulás képzetét konvencionális képkapcsolások idézik: 
ezzel mintegy el is távolítja magától a költő az élményt. Nincs 
egyénített mondanivalója vele kapcsolatban. Az ilyesmi Kassák 
esetében, aki a legritkább esetben nyúl a hagyományos 
metaforakincshez,5 nem lehet véletlen. Úgy véljük, funkcioná-

sFormateremtő elvek. . . (Bp. 1971.) с. kötetben Szegedy-Maszák 
Mihály (Szintakszis, metafora és zeneiség Kassák költeményében) vizs-
gálja Babits és Kassák metafora-használatának különbözőségét. Míg 
Babits „halott metaforákat kelt életre," válogat a nyelv elemei között, s 
a magyar költői dikció hagyományaira épülő kifejezéskincsében „a 
várhatóság igen magas fokú'' — addig Kassáknál „nem érezzük a forma-
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lis szerepe ez esetben az, hogy a költő jelezze: az ő magánya, 
szomorúsága része (és bizonyos értelemben következménye is) 
a kor közös emberi állapotának — a letaglózottság ájulatának. 
Emberkerülő magánya ennek az összegubancolódott, nem 
rendjén való (mert az emberi természettel ellenkező) általános 
bizonytalanságérzetnek, talajvesztettségnek csupán egy esetle-
ges megnyilatkozása. Segítséget, életmegoldást nem remél, s „a 
pusztulás fekete angyalai" nem megváltást hoznak, hanem 
halált. Mégis, mintha sürgetné a nem létező külső segítőt - egy 
kérdésbe burkolt felszólítás hangzik el („ki kergeti 
szé t . . . " ? ). Itt találjuk az első „versszak" egyetlen expresszív, 
szuggesztív-egyedi szóképét: az „összekígyózott utakat" kelle-
ne szétkergetni a költő alól. Régi, nyílegyenesnek látott útjai-
ról van szó, amelyekről legnehezebb időszakában sem tért le, 
bár már rég felismerte: „ami a legtragikusabb az életben, az az 
egyenes vonal"/72. vers). Mégis, reggelente „kihúzta magából" 
őket, lábaik elé sínezte, — s elindultak rajta (IV. prózavers). 
Most ezek az utak összegubancolódtak: mintha eltűnt volna a 
költő szemhatárából az eddig világosan látott cél. S talán túl 
sok sebet is ejtettek rajta ezek az egyenes utak, kihíva máso-
kat, alattomos marások emlékét idézik. Ő mégis szeretné újra 
tisztán látni az utakat, amelyeket csukott kapuk, leszakadt 
hidak torlaszolnak el. Ezért a sóhaj - a vágy: hátha valaki 
„szétkergeti" az útkígyókat, mert már fulladozik szorításuk-
ban. 

Tulajdonképpen a prózaversek motívumai: a kétfenekű 
láda, a hegybegöngyölődött utak, a befordult kapuk térnek itt 
vissza; ez is jelzi, hogy a próza- és a számozott versek mennyire 
szervesen egységes lírai folyamatba épülnek. Mint a regény 
epizódjai, úgy szövődnek-fonódnak a motívumok s biztosítják 
az egységes életérzés egy-egy külön, önálló egységgé formált 
darabjának beilleszkedését a lírai folyamat egészébe. így lesz-

elemek közötti állandó és szándékolt váltogatást, a várhatóság alacsony 
fokú . . ." (427/28.) 
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nek egy makrokompozíció (a 100 számozott vers+prózaversek) 
autonóm részei a versek egyedi mikrostruktúrái. 

II. Az első „versszak" egy konkrét vershelyzetét tárt elénk: 
a költő egy pusztuló, fullasztó hangulatú városban magányos-
nak, idegennek érzi magát. A környezet nyomasztó hatással 
van rá; ha nem így lenne, gyakran menne emberek közé — 
keresné a feloldódás lehetőségeit. 

Ebből az alapszituációból bomlik ki a személyes mondandó. 
Először lírai panaszként, majd (a verscentrum dacos visszaüté-
sével: „de mégis"... ) megoldáskereséssé szélesülve. Ezt a részt 
- a második és harmadik „versszakot" — már a megszokott 
kassáki (kissé bizarr, de érzékletes) képvilág varázsolja különö-
sen lebegővé: elmosódnak a valóság és a lehetőség határai. A 
költői szubjektum kitágul, magába fogadja az objektív valóság 
teljességét — s ez az élmény felfokozza a költő belső erejét. 
Képessé válik arra, hogy felülemelkedjen a kiinduló vershelyzet 
fájdalmas magányérzetén. Ez még csak szubjektív érzés: de 
erőt ad a tényleges szembeszegüléshez: 

„látjátok tehát mégsem olyan mély az árok mint ahogy 
a mérnök kiszámította" 

E két egységből álló hosszú (4 + 4 soros) részben szubjek-
tum—objektum dialektikája zajlik. A pszichikai folyamat az 
objektív valóság elemeiből meríti impulzusait, mégis, a szub-
jektumnak saját belső erejéből kell azokat úgy feldolgoznia, 
hogy képessé váljék arra, hogy a környezetre is más szemmel 
tekintsen. A helyzetén lélekben felülemelkedő költő ki-
nyújtózik az eszmei teljesség felé; friss levegőt szippantva, tág 
tüdővel, az emelkedettség élményével szívében — valóságosan 
is képesnek érzi magát arra, hogy úrrá legyen az imént még 
fullasztó környezet fojtó hatásán. 

A 2. „versszak" a „sárgaréz hold alatt" magányosan üldögé-
lő költőt hozza elénk. A tárgyi környezet konkrét képzetei is 
felidéződnek bennünk: este van, a hold világosságot áraszt — és 
a költő egyedül van. A meghittség teljesen hiányzik ebből az 
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estéből, holott konvencionális képzeteink szerint az ilyen hold-
világos este épp a feloldódás, az érzelemkiáradás ideje kellene 
hogy legyen. A költői élmény épp ellentétes várakozásunkkal; 
sőt a fájdalmas hiányérzetet is érzékelhetjük: ,,nincs, akit me-
leg tenyeremmel megsimogathatnék". Belül tehát érzelmi telí-
tettség hevíti, egy olyan felhasználatlan energiatöbblet, amely 
csak fokozza rossz közérzetét: jobban érezteti a hiányt, a 
környezet negatív kontúijait. 

Hogy nem pusztán egy konkrét helyzetben való egyedüllét-
ről van itt szó, azt is a költői jelzésből kell megértenünk: „úgy 
érzem, nincs senki. . . akit . . . megsimogathatnék." 

Tágabb értelemben véve is magányos, nincs kire pazarolja 
azt a melegséget, szeretetet, ami belülről fűti. Mintegy belé-
szorul az az energiatöbblet, amely - ha a világ felé sugároz-
hatna - fényt és meleget árasztana. Ez a világosság az értelem, 
„a szellem napvilága" (!) őbenne a magányban is ég: „estén-
ként felgyújtottam magamban a szegénység kristályait". De 
nincs körülötte senki, aki átvenné és továbbsugározná a fényt. 

Magánya tehát nem (vagy nem pusztán) a konkrét fizikai 
egyedüllétből fakad, inkább abból a felismerésből, hogy a 
világosságban osztozni csak kevesekkel tud. Ugyanis őt a „sze-
génység kristályai" melegítik belülről, s az igazság fényét is 
ezek a kristályok sugározzák: a birtokon kívüliek, a perifériára 
szorítottak igazsága gyúl föl e kristályok fényénél. De ezl az 
igazságot nem mindenki érti, s nem is mindenki akarja érteni. 
Kassák egész életével megélte, és meg is ismerte ezt az igazsá-
got; s mások számára is nyilvánvalóvá akarta tenni. Ez volt a 
fény, ami őt éltette, s fájdalma abból fakadt, hogy az önmagá-
ban felgyújtott kristályok fényénél, tüzénél mások nemigen 
kívántak melegedni. (Petőfi Palota és kunyhója jut eszünkbe 
önkéntelenül is: „ . . . a sötét szobákban találni fényes szí-
veket . . . " ) A költő tudja: számára nincs visszaút: aki belekós-
tolt egyszer az igazságba, többé nem élhet nélküle. Átlépett 
féllábbal az eszmény-szférába: rendeltetése van. Tehát nem 
azonos, nem is lehet, az igazság nélkül megelégülőkkel; az 
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ember igazát semmibe vevőkkel. Ezért érzi: „valaki fölszedte 
mögöttem a síneket" — nyílegyenes útján nem fordulhat 
vissza, egyedül is mennie kell, előre: magának kell kitaposnia 
az utat. A többiek számára is. Akik azért majd elindulnak 
egyszer az emberség útján. így aztán nincs más lehetősége, 
mint megbirkózni a tudattal: „egyedül vagyok az új dolgok 
kezdeténél . . ." 

Mégis megbirkózik vele. Sőt!: eszmeileg úrrá lesz az 
egyedülléten, s a magány eszmei meghaladása, a közös emberi, 
az emberség, az igazság útjainak felismerése erőt ad neki épp a 
legnehezebbhez: az egyedüllét olyan módon való elviseléséhez, 
hogy se ellenségessé, se gőgösen felülemelkedővé ne váljon. 
Ellenkezőleg: felismerje és tudatosan vállalja a világgal (a ter-
mészettel, az emberekkel) való egylényegűséqét. 

Ezért képes bizakodó daccal szembeszegülni az egyedül-
valóság (az elidegenedettség) érzésével: 

„. . . egyedül vagyok az új dolgok kezdeténél 
de mégis azt mondom íme a nagy gyűjtőlencse is én vagyok 
én vagyok az elveszett fűzfasíp és a mezítelen állatsze-
lídítő is én vagyok . . ." 

A 10. sor a vers lélektani fordulópontja; szerkezetileg is 
centrális jelentőségű. Mintegy szimmetria-tengelyként ponto-
san két félre osztja a verset: az eddig negatív hangulatú zónát a 
„de mégis".. . (Adys!) fordulattal átemeli a pozitív életérzés 
tartományába. A szubjektív élmény pszichikai hatósugara 
egyenes ívben tágul: a magány bezártságából egyszerre csak 
átlépünk a kozmikus teljesség szféráiba. A dolgok belső rokon-
ságának rejtett irracionális, jóllehet valós rétegeibe emelke-
dünk. 

Az Ady-féle mégis-fordulat már önmagában véve is a konok-
ság, a maga-meg-nem-adó szembeszegülés jelképe.6 Kassák e 

"Erről bővebben Király István: Ady Endré c. könyvébeji a vers-
elemzések kapcsán olvashatunk (1970. I.—II. k ö t ) . A mégis-morál 
verse: az Uj versek előhangja (I. 207-216. ) 
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jelkép értékű kötőszó jelentéstartományát a mindent befogó-
átfogó teljesség-szimbólummal bővíti („a gyűjtőlencse is én 
vagyok . . . " ) . Ez a felismerés nagyfokú önbizalomra vall, ilyes-
mit csak az állíthat magáról, aki érti a világ teljességét, 
a valóság összefüggéseit. Ismeri és tiszteletben tartja annak 
mozgástörvényeit. Ez a kozmikus élmény lesz aztán számára az 
a kimeríthetetlen energiaforrás, amely táplálja és hatalmat biz-
tosít neki az élő természet, sőt, maga az élet fölött: a vegetáció 
kipusztíthatatlan, legyőzhetetlen tenyészete az az erő, amiből 
újra és újra feltölti lelki készleteit. Ez biztosítja a valóság 
ellentmondásait magasabb egységből szemlélni tudó távlatot. 

A 10. sor így mintegy a 9. („egyedül vagyok") zárásának 
kontrapunktja. A szimploké-szerűen felépített parallel szerke-
zet külön hangsúlyt ad ennek az élménynek: a költő mintegy 
modern Pan-ná emelkedve, hangsúlyozza: csak a természettel 
(a valóság teljességével) való újraegyesülésből szívhatjuk lelki 
táperőinket.7 Csakis ezek a természetes erőforrások biztosít-
hatják a „modem élet"-ben is emberi helytállásunkat. Tehát 
felismeri: hiába próbáljuk megkerülni a „hagyományos" uta-
kat: végül azokat is segítségül kell fogadnunk, ha az életalakítás 
új módjait kutatjuk. Azonosul az ősi tisztaság, erő, szépség 
jelképeivel: én vagyok (az elveszett fűzfasíp, a mezítelen állat-
szelídítő). így képes arra, hogy (most már!!) múlt és jelen 
közös birtokbavételével, természet-istenséggé magasztosulva, 
legalább képzeletben úrrá legyen a valóság teljességén: 

1 Csűri Károly: A Kassák-vers embléma-szerkezete c. tanulmányában 
(Formateremtő. . . 4 6 9 - 5 0 0 . ) vizsgáljad ló meghal. .. c. poéma vallá-
si emblémáit. Emblémának nevezi (Bernáth Árpáddal egyetértően) 
azokat a szövegrészeket, amelyek azáltal kapnak szimbolikus tartalmat 
létrehozó funkciót, hogy azonosíthatók egy, az adott irodalmi művön 
kívüli a) szemantikailag vagy szimbolikusan értelmezhető kontextusban 
megjelenő szövegrésszel, vagy b) szimbolikusan értelmezhető valóság-
darabbal. Ilyen embléma a Pan-képzet; és általában - a számozott 
versekben nagyon gyakran bukkannak fel hasonló - pogány vagy éppen 
keresztény - emblémák. 
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„. . . csak akarnom kellene és árnyékommal letakarhatnám 
a világot . . . " 

Lelkierői, lehetőségei a természettel való újraegyesülés kép-
zetétől korlátlanná duzzadtak: mintegy népmesei fordulattal 
átlibben a vágyak, a lehetőségek világába. A realitás kijelentő 
formáját óhajtó móddal, sőt ható igével cseréli fel. Mint a 
népmesék ,.legkisebb fiú"-ja - aki megküzdve a sárkányokkal, 
szörnyetegekkel, az irracionális „gonosz" erőkkel, s megostro-
molva a lehetetlent — végül mégis célhoz ér. 

A jelen: árok. Legalábbis árkokat rejteget magában. Csapdá-
kat, melyek elnyelhetik a legjobb törekvéseket. Racionális 
(pusztán quantitativ!) számítások szerint nem lehet ezeket 
megkerülni. De az, aki az élő természet erejét szívta magába — 
az nem ismerhet akadályt: mint óriásfa, túlemelkedik a számá-
ra kiszabott élettereken. Felfelé nő, ha szélességben nem ter-
jeszkedhet. így mégis realizálódik valami az álmaiból: az akadá-
lyok leküzdésére ténylegesen is képessé válik. 

Ezért tudja a költő a konkrét életvalóságba is bizonyos 
fokig átmenteni felduzzadt lelki energiatöbbletét, s az lendüle-
tet ad neki, hogy belülről mégis úrrá lehessen fekete és ájult 
közérzetén: „ . . . mégsem olyan mély az árok . . . " 

A „mégis" — „mégsem" kötőszók funkcionális szerepet 
kapnak. 

A vers első fele (1—9. sor) felfedte a valóságos élethelyzet 
reménytelenségét. A „mégis" kötőszó a lehetőségek világában 
kínált megoldást: dacos szembeszegülést a reménytelenséggel. 
Ebből a szférából a költő visszaereszkedik a konkrét valóság-
hoz; de már egy megváltozott léthelyzetet tapasztal: a gondo-
latban megélt lehetőségek (= a szó konkrét értelmében vett 
irracionális elemek) olyan ellenálló erővel töltötték fel, hogy 
már valóságos léthelyzetét sem látja annyira reménytelennek, 
mint korábban. Mégsem kell az árokban elhullania. 

Ez a felismerés, ez a bizonyosság új lendületet kínál: a 
reális-irreális szféra szintézise a szemünk előtt születik meg. 
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Erről a szintézis-állapotról visszatekintve, már nem érzi elha-
gyatottságát, egyedülvalóságát sem olyan nyomasztónak, mint 
mikor a teljes kietlenséget érzékelte maga körül. 

III. Az utolsó rész (újra 5 sor, az első „versszakhoz" hason-
lóan) a konkrét léthelyzet konkrét melegségével vezet át ben-
nünket a jelenvalóság világába. 

Az I. és a IV. prózavers életképszerű alaphelyzetéhez hason-
lóan az otthon varázsa ragad magával. 

Ebben az otthonban, szerettei körében a költő megfeledke-
zik arról, hogy harcaiban magányos. A feleség (és annak 3 
gyermeke — akiket ő is nevel8) otthont teremt köré. „Kint 
zokognak a megkéselt szerelmesek . . .". Bent „a nagy asszony 
kicsiny fiai járnak ide-oda a meleg szobákban". Ez az otthon 
egyszerre kínálja a művészet tiszta magaslatait és az emberség 
melegét: „ismerek egy házat tele könyvekkel üveg hangokkal 
és jó vacsorák emlékével." „A nagy asszony",... „dróthajú 
kicsiny fiaival" él a házban: „jóságból vannak és művészetet 
csinálnak . . . " (Szinte önkéntelenül is a „nagyasszony" képze-
te jelenik meg szemünk előtt: a lelki nagyság, a belső erő, a 
jellem és a védelmező gyöngédség jelképeként. A bezártság, a 
szűk létkeretekbe szorítottság ellenére is értelmesen, alkotóan 
megélt emberi életről van itt szó.) 

A vers zárósora (a formailag is függetlenedő 19. sor) bib-
likus-példabeszédszerű magaslatba lebben: az otthon (szűkebb) 
élménykörét kitágítja az „otthon lenni a világban" élményévé. 
A költő ezt - társadalmi értelemben is — a szeretet, az együtt-
érzés, a kicsinyekkel és a kiszolgáltatottakkal való azonosulás 
síkján látja megvalósíthatónak: „Szeressétek az elzárt tereken 

® A Kassák-irodalom kivétel nélkül számon tartja Simon Jolán áldo-
zatos, küzdelmes sorsát Kassák mellett - önként vállalt „próféta-nő"-
szerepét az új művészet terjesztéséért. A bécsi körülményeiket legköze-
lebbről ismerő szemtanú, a hű barát — Nádass József - beszámol 
szegényes albérleti szobájukról, a megalázó nélkülözésekről, a három 
gyermek miatti gondjaikról stb. L. Kortársak .. . 2 1 - 2 2 . 

4 I roda lomtö r téne t 
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élő báránykákat". A vershelyzet is átalakul: az eddigi egyes 
szám első személyben önmagáról szóló — vagy a környezetet a 
távolító harmadik személyben bemutató költő itt odafordul a 
világhoz, mindenkit felszólít: „szeressétek . . . " 

Saját szeretteire irányuló konkrét érzelmeit átvetíti a szelíd-
ség, a tisztaság, az ártatlanság általános, gyöngéd védelmezésé-
be. A verskezdet izoláltság-élményét az azonosulás érzelmi ko-
hójában oldja fel. így tudja önnön konkrét léthelyzetét is a vi-
lág-egész magaslatáról szemlélni. Nem adja át magát a banális, 
elvont, konkrét tartalom nélküli „szeressük egymást" frázis-
nak; nagyon is jól tudja: a farkasok és a bárányok soha nem 
lesznek azonosak. Az ő szeretete az ártatlanoknak, a kiszolgál-
tatottaknak szól; s nem pusztán passzív, elvont szeretet ez: 
másokat is felszólít, sürget, ösztökél, hogy az elzárt tereken élő 
báránykák felé szeretettel — s ne farkasétvággyal — fordulja-
nak. Igaz, hogy ez a felszólítás még bizonyos fokú tehetetlen-
séget takar (ennél többet nem tud tenni jelen helyzetében), 
mégis, a magányból kilépő, másokra hatni kívánó magatartást 
is jelzi.\ Nem egyszerű kijelentés (én szeretem), hanem a világ 
felé nyitódó felhívás (szeressétek!). E grammatikai forma funk-
cionális jelentőségét különösen akkor érezzük, ha a verskezdő 
sorok egyes szám első személyű szomorú magányával, a bezárt-
ság és az összekuszáltság képzeteivel vetjük össze. A költő 
fokozatosan haladta meg a negativitás alapérzését: az indivi-
duális és a társadalmi közérzet kilátástalanságán először 
egyedi-individuális magaslatra lendülve lép túl (én 
vagyok . . . ); majd a külvilágot magába fogadva, általa felerő-
södve egy biblikus-népi (keresztény-szakrális képzeteket idéző) 
magaslatról szól, most már a konkrét (személyi) és az általános 
(emberi) szintézisére emelve a meghaladás élményét: „szeressé-
tek . . . " így a konkrét léthelyzet (magány) megoldása is az 
egyetemességbe lendülő valóságélmény, az élettényeket egy 
emelkedettebb válóságsíkról szemlélő „általános emberi" 
magaslat. 
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Nem tekinthetjük osztályharcos program-megfogalmazás-
nak ezt a zárást.9 A költő új programja sokkal inkább az 
ember belső súlypontjának megtalálására irányul. Szeretete a 
jóság, a melegség, a kicsinyek és védtelenek iránti szolidaritás 
erősítését célozza. A kiszolgáltatottakhoz, az elzárt tereken is 
az emberség szép fényét őrzőkhöz hajlik vissza. Az ő népisége 
itt, ez időszakban nem a harcos forradalmiság (mert arra nem 
lát lehetőséget), hanem az emberbe vetett bizalom. A hit, hogy 
a mindenség élményét magába fogadó egyed fejlődőképes; s a 
privátszférából a társadalmiság felé kilépve egy tisztább, embe-
ribb világ megteremtésére alkalmas. A szeretet, a szolidaritás 
megtartó erejét kínálja, mint olyan lelki táplálékot, amely az 
embert mindig rávezeti a helyes cselekvésre s megóvja a késélű, 
hideg körülményeknek való kiszolgáltatottságtól. 

Ez a program az induló-érlelődő költő élményvilágában már 
benne rejlett; ez emelte őt a korabeli — magát kizárólagosan 
szocialistának tartó — egyoldalú-agitatív költészet fölé.10 Ez 
tette alkalmassá arra, hogy az emberi teljesség felől tekintsen a 
részletekre; s ne érje be egy politikai program versbe szedésé-
vel, hanem a költészet magaslatainak meghódítására töreked-
jék. „Az ember teljes felszabadulásával" összefüggő kérdések 
foglalkoztatták ifjú korától: 

„Nemcsak a gazdagok elleni gyűlölet élt bennem, le akartam vetni 
minden nyűgöt, amiről úgy éreztem, hogy az embert béklyóba köti és 
megalázza. . ." 

'Mint azt Fábry i. m. és Lukács György korabeli kritikájában (Új 
Március, Bécs 1926. nov.) Kassák szemére veti Csakhogy e korszakban 
valóban forradalmi apály volt, mint azt a történetírás tisztázta is. 

1 "Erről Kassák több ízben szól az Egy ember élete című önéletrajzi 
regényében Bp., 1957. 2 8 2 - 3 1 3 . , 4 7 0 . ; 5 5 4 - 5 6 8 , 6 4 7 - 4 8 ; 6 8 2 - 6 9 1 . , 
7 5 8 - 7 6 3 . , 821-827 . , 834., 886/7. stb. Lényegében e kérdés körül 
folyt az 1925-ös Népszava-vita is, amelyben Kassákot elmarasztalták az 
„érthető", „szocialista" költészet nevében. (Mankó József: A munkás-
ság és az új irodalom 1925. szept. 8.; Kapu Lajos vasmunkás: Igaza van 
Kassáknak szept. 25.) 

4 * 
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A költészethez is ezek az élmények vezették: útbaigazítást 
akart kapni a könyvekből. Fiatal vasmunkásként a Holnaposok 
verseit olvasva, úgy érzi, belső emberi erői szabadultak fel: 

„ . . . mintha vándorúton lettem volna, egy új világba haladtam befe-
lé . . . Szemeim előtt föltisztultak a ködök, s a távolban látszottak 
a kicsiny célok, amik felé érdemes volt törekednem . . ." 

Különösen Ady versei ragadják magukkal: 

az az elszánt erő, az a megfoghatatlan, értelemmel lemérhetet-
len élet, ami a sorok közül áradt", valósággal elsodorta. „Úgy látszott, 
hogy minden Adytól indul el és hozzá érkezik meg . . . '" 1 

Az egykorú Népszava-vitában is Adynak, és nem elvtársai-
nak (Gyagyovszky, Csizmadia, Kiss Károly stb.) adott iga-
zat.1 2 Nem csodálkozhatunk hát, hogy amikor a 20-as évek-
beli Népszava-szemlélettel vívta csatáját13, a leszűkítetten ér-

1 1Egy emberélete 285-6 . , 291. 
1 J Uo. 3 2 6 - 7 . A Népszava-vita feldolgozása és értékelése: Király: 

i. m. II. 10. 
1 'Kassák: Munkásmozgalom és művészet c. vitacikke - Népszava 

1925. júl. 19., júl. 24., 30., aug. 7., 9., 13., 23-i számok. Az aug. 9-i 
vasárnapi számban vonja meg Kassák a határt a maga — s a Népszava 
által védelmezett „proletárművészet" között: - ,,Mi magunkat világ-
szemléletünk alapján konstruktív embernek és így emberségünket kife-
jező művészetünket konstruktív, vagyis forradalmi művészetnek valljuk. 
Nincs kétségünk azirányban, hogy belőlünk, a mi alkotásainkban a 
tömegek még öntudatlan élettendenciája kap reális formát, még akkor 
is, ha ezek a tömegek ma még idegenül állnak meg ez előtt a művészet 
előtt. Mi ismerjük korunk politikai és gazdasági keresztmetszetét, ismer-
jük önmagunk teljesítőképességét, tudjuk, hogy milyennek akarjuk a 
világ képét, és tudjuk, hogy mit kíván tőlünk az alakulóban levő új 
világ. . ." Az új művészetnek sajátos feladata van a proletárforradalom-
ban: túl azon, hogy ábrázolja (bemutatja) a munkássorsot (mint azt a 
Népszava-írók kívánták) - a tömegek belső felszabadulását kell elősegí-
tenie. Kifejezi az osztály „élettendenciáját", közösségi erejét - az 
ember és a világmindenség egy lény egűségét - így az új közösségterem-
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telmezett egyszerű, a proletárnak szóló költészettel szemben 
egy tágabb értelemben vett humán (az ember lényegi erőit 
mozgósító) költészet érdekeit vette védelmébe. 

A 41. vers épp ennek a költészet szemléletnek egyik szép 
megvalósulása. Zárt és szabályos kompozíciója, a hangulat-
váltás ívének szigorúan logikus felrajzolása egy önmagában 
teljes versszerkezetet mutat. Az utolsó sor mégis a tágasságba, 
az egyetemességbe emel bennünket ; grammatikai megformált-
sága (többes szám második személyű felszólítás) révén a nyi-
tottság élményét kelti az olvasóban. Az egyed - mint önmagá-
ba zárt individuum — magányos, reménytelen; de mihelyt 
rányílik tekintete a világmindenségre, mihelyt részesül a „kö-
zös emberi" élményében: felülemelkedik önnön határain, a 
teljesség részese lesz. S ez az élmény nemcsak helyzete elviselé-
séhez ad neki erőt, hanem a tágabb értelemben vett felülemel-
kedéshez (nem elzárkózáshoz!) is: a negativitás életérzésének 
legyőzéséhez. 

tés forrása. Hiszen a forradalomban — „a politikai hatalom kisajátí-
tásáén túlmenően - „a társadalmi formák teljes átalakításáról, az em-
ber ideológiai újjáteremtéséről is szó van. 


