
ACZÉL GÉZA 

A KASSÁKI AKTIVIZMUS 

ÉS A FORRADALMAK 

A háborús veszteségek nem csak Oroszországot tették 
forradalmak melegágyává, hanem a többi hadban álló orszá-
got is. 1917 után az egész közép-keleti térség a nagy társa-
dalmi változás lehetőségeit latolgatja — egy győztes és több 
szerveződő, reményekre jogosító forradalmi mozgás ke-
reszttüzében. Ha az adott történelmi szituációt a kulturális-
művészeti szférára vetítjük, világossá válik, hogy a társa-
dalmi elégedetlenséget és a heves változásigényt gyökerében 
magába foglaló avantgárd potenciális lehetőségei most a leg-
nagyobbak — elegendő a futurista és konstruktivista színek-
kel telítődő, harsánnyá váló orosz művészetekre vagy a poli-
tikailag gyorsan aktivizálódó német expresszionistákra gon-
dolnunk. A magyar avantgárd — az előző bűvöletében — 
szorosabb szálakkal természetszerűen az utóbbihoz kapcso-
lódik, ide kötik kulturális hagyományai. Nem csak a szüle-
tendő kassáki aktivizmus gyökerezik főbb elképzelései sze-
rint a német mozgalomban (József Farkas részletesen elemzi 
ezt az inspirációt Értelmiség és forradalom című kötetében),1 

1918-ra konkréttá válik a Ma és a Die Aktion, valamint a 
Der Sturm kapcsolata is — Kassákék a német folyóiratok 
magyarországi főbizományosai lesznek, megkezdődik a la-
pok anyagainak rendszeres cseréje. 

A nagyvonalú történelmi mozgásokon belül a Komjáték 
kiválásával némileg légüres térbe kerülő Kassáknak is újra 
kell vívnia a művészeti törekvéseit megújító harcát. Az orosz 
típusú forradalmi programot adó kommunista írócsoport 

'József Farkas: Értelmiség és forradalom. Bp. 1984. 223—67. 

1* 
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megalakulásával ugyanis a polgári radikális és a szociál-
demokrata eszmeiségű irodalom mellett a progressziónak 
olyan — immár az avantgárdtól sem független - bázisa jött 
létre, mely részben a maisták törekvéseinek korszerűségét is 
megkérdőjelezte. Noha a kiélezett politikai küzdelmekben 
Kassák első fokon az országot a katasztrófa szélére sodró 
háborús viszonyok ellen perel, a munkásság tarthatatlan 
helyzetének régen aktuális változtatásáért, a demokratikus 
átalakulás lehetőségeinek megteremtéséért tevékenykedik, 
különleges gondot fordít a Ma baloldali hegemón szerepének 
megőrzésére. Erre az időszakra esik az igényes képzőművésze-
ti anyagok rendszeres tárlattá szervezése, a munkatársak 
köteteinek megjelentetése, a Ma irodalmi matinéjának bein-
dítása, mely műsorai során a színészvilággal és a zenei élettel 
is kialakította a maga termékeny kapcsolatait. A lapban az 
irodalmi közlemények mellett szaporodnak a képzőművészeti 
írások és tárlatkritikák, Mácza János „teljes színpadának" 
szintézisre törekvő elméletével a modern dráma helyzetét 
elemző cikkek, a zenei érdeklődés fénypontja egy úttörőnek 
nevezhető Bartók-szám, tisztelgő művekkel, méltatásokkal, 
kottarészletekkel. A Ma kapcsolatának sokirányú kiszéle-
sedése, az avantgárd térnyerése természetesen nem jöhetett 
volna létre a progresszív társadalmi változások, az érlelődő 
forradalmi események háttere nélkül, melyeknek most már 
— mint az avantgárd hazai vezére — a kulturális életben 
Kassák is befolyással rendelkező, meghatározó egyénisége. 

A formakísérleteket termő alkotói válságból a szociális 
indulatokkal adekvátan kapcsolható háborús tematika újbóli 
erőteljes megjelenése emeli föl az írót. Ebben a körben szü-
letnek legjelentősebb elbeszélései, az Eposz Wagner maszk-
jában hullámhosszára állnak vissza költeményei. „A háború 
hullamezői új, tudatosabb energiákat trágyáznak. Valami 
nagy összekészülődést a szocializmusban"2 — hirdeti Kassák 
a Ma 1918-as demonstratív kiállításán, s lírájában jól nyo-

2 Kassák Lajos: A Ma demonstratív kiállításához. Ma 1918. 8—9. sz. 
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mon követhető a szenvedés inspirálta forradalmi gondolat 
kibontakozása. Új, aktuális felhangokkal gazdagodva térnek 
vissza a költő antimilitarista versei (Fürdők, Rokkant katona, 
Parancs alatt az éjszakában), képek villannak fel a hátország 
gazdasági nyomoráról, a „felhízott konjunktúráról" (Vi-
gyázz!,) megfogalmazódnak a politikai aktivitás első bátor-
talan szólamai (Üzenet a jó embernek). Tompul a kísérletező 
kedv, az expresszív érzelmi kitöréseket ismét szélesen alapo-
zott kubista strófatömbökbe, áttekinthetőbb egységekbe ta-
golja, a bizonytalanabb pillanatokon is átsüt a készülődés, 
a várakozás ideges élménye. A versekben sok még a zavar, 
olykor alig stilizálva tükröződik az ország kaotikus állapota 
(Szomorúság a városon, Járvány) — a lámpásmotívum 
megalkotása, a messianisztikus hit fölerősödése azonban lá-
zadást sürget (Hirdetőoszloppal), szimbólumaiban a mun-
káshatalom vezetésre alkalmas erőit fürkészi. Nem véletlen, 
hogy az orosz forradalmat itthon elsőként üdvözlő versében 
a roppant tömegmozgások mellett nem kevésbé nyűgözi, 
amint „valami rigolyás senki föltornássza magát Krisztu-
sig" (Oroszok, 1917). A költői gondolat megvilágosodása, 
a szándék letisztulása is konkrét történelmi eseményhez kö-
tött, a Spartacus-felkelés kirobbanása és leverése katalizálja. 
A forradalmak modell értékű költeményét alkotja meg Kas-
sák Liebknecht Károlynak című művével. 

A verset — a rossz hangulatok továbbvibrálása és stílusá-
nak eklektikus vonásai ellenére — méltán sorolja a szakiro-
dalom a forradalmi ódák sorába. A német eseményekből 
fakadó remény és felháborodás egyetlen indulattal rántja 
össze a versben a forradalmasodó ország perspektíváit, a 
lázadó emberből ekkor válik - most már kassáki értelem-
ben is — „fellázadt ember" (Bori Imre), aki rövidesen meg-
hirdeti a maga sajátos kulturális harcát és forradalmi prog-
ramját. A versben az utóbbi évek szinte valamennyi vezér-
motívuma föllelhető a háborúellenességet mindvégig kísérő 
„vér"-től a bizonytalanság érzését sugalló körbejáró mozgá-
sig, de itt már újra jelentkezik a konstruktivista versek átte-
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kinthető strófaszerkesztésének szándéka is. Ez csak úgy le-
hetséges, hogy néhány motívum a kassáki palettán ismét 
átértékelődött — optimista jelentést kapott. A rettenet szür-
realisztikus víziója bizakodó kicsengésű a költemény tenge-
lyében éppúgy („Egy újszülött óra énekel a térben"), mint 
ahogy az aktivista gesztusok és a lemondás fogalompárjai is 
fölcserélődnek a mű végén, hogy egy expresszionista képben 
megfellebbezhetetlenné tegyék a szorongáson átütő bizako-
dást: 

Sóhajok lobogósan beleskáláznak a nevetésbe. 
Felkuszált házakban vajúdik a megfogamzott akarat. 

A motívumok átértékelése mellett új mozzanat az avantgárd 
rombolásával párhuzamosan az építés erkölcsi parancsának 
megfogalmazása, mely — túllépve a Mesteremberek világ-
építő lendületén — aktuális társadalmi igényekkel telítődik, 
a mozgalom szocialisztikus elképzeléseit körvonalazza: 

Mi pedig a rombolás és építés törvényeivel a fejünkben 
elindulunk a lemosakodott földeken 
s ha meglátunk egy házat, odaadjuk a háztalanoknak 
s ha meglátunk egy táblányi vetést, odaadjuk a 

parasztoknak 
s ha meglátunk egy asszonyt, odaadjuk a pártalanoknak. 

A „Nincs más csak — Én — Te — Ő — a forradalomban" 
szólama a kollektív individuum eszméjének lírai vetületeként 
értelmeződik, hogy a szintén német expresszionistáktól köl-
csönzött fogalom sarkpontját képezze a polgári forradalom 
győzelmével konkrét programra váltó kassáki aktivizmus-
nak. 

Hogy A Tett megjelenésétől eltelt időszak aktivista moz-
galmat nevelt föl a hazai művészetben, azt 1918 végéig az 
aktivizmus tágabb értelmében kell elképzelnünk, melyben jól 
összefér egymással a Kassák körül csoportosuló avantgárd 
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nemzedék polgárpukkasztó grimasza, az általános ellenzéki-
ség, a társadalom politikai mozgása iránti fogékonyság. A 
kihívó gesztusok mindennapi formája a hagyományok teljes 
leértékelése, a póz, a figyelem erőszakos fölkeltése. A tekin-
télyek ledöntésére a Ma kritikai rovata folyamatosan szol-
gáltat példákat, a Nyugat nagy írónemzedékének társaságá-
ban a Könyvek könyvében maga Kassák is így nyilatkozik: 
„utálom a mai kultúrfejlődésnek fölfújt, minden tökfejből 
kicsurgatott literatúrát".3 Persze, az író egész ekkori életvi-
tele, öltözködésének és viselkedésének koreográfiája az izmu-
sok nemzetközi normái szerint alakul, jóllehet most is föl-
lelhető formabontásában az egyéni szín, az erős szociális-
politikai töltés. „Érdekes figura ez a Kassák — írja korabeli 
cikkében Roboz Imre —, amint fekete orosz ingében, széles 
karimájú barna kalapjával néha megjelenik valamely polgári 
fényűzéssel kivilágított kávéházban . . . Itt már Kassák ka-
lapja is valóságos kis forradalmat jelent."4 Lényegesebb vi-
szont az a tartalmi váltás, melyet a húszas évek elején már 
meglepően érett Aktivizmus tanulmányában Laziczius Gyula 
a „szintézisbe hajló analízis" fordulójaként említ a mozgalom 
életében.5 A napi események ritmusát felvevő maisták a 
Tanácsköztársaság bukásáig termik a speciálisan magyar 
izmust, az aktivizmust — egy minőségében, mélységében más 
irányzatot, mint amit az aktivizmus az avantgárdban általá-
nosanjelent. Ebbe az övezetbe majd a forradalom bukásával, 
a nagy illúzióvesztés után, az emigráció gyökértelenségében 
sorol vissza a kis magyar tábor. 

1918 rendkívül tarka szellemi térképére tekintve a maistá-
kat a növekvő baloldal vezető ideológiai erői között találjuk. 
Erre a pozícióra predesztinálja őket a háború kitörésétől 
folytatott következetes antimilitarista harcuk, lapjuk inter-

3 Könyvek könyve. Bp. 1918. 108. 
4 Rbz (Roboz Imre): Egy fantasztikus művészt ár saság. Kassák La-

jos és társai. Új Nemzedék 1918. 34. sz. 15. 
5 Laziczius Gyula: Aktivizmus. Magyar írás 1922. 2. sz. 42. 
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nacionális elkötelezettsége (korábbi nevezetes nemzetközi 
számukat épp az őszirózsás forradalom időszakában ismét-
lik meg), valamint a társadalmi struktúra radikális változá-
sainak az az igénye, melynek folyamatosságáért a munkás-
osztály mélyéről jött Kassák öntudatos kiállása szavatol. 
Jóllehet a Mából kivált Révaiék szocialista írócsoportjától 
éppúgy szemléleti-ízlésbeli különbségek választják el Kas-
sákékat, mint a háború során erősen kompromittálódott 
szociáldemokratáktól — a proletárforradalom gondolata a 
hazai avantgárd mozgalomban mindvégig elsődleges célként 
jelentkezik. Ennek a ténynek, természetesen, az sem mond-
hat ellent, hogy Kassákot az események alakulásában a mér-
téktartás és a gondolkodói bizalmatlanság jellemzi, szem-
léletébe idealista elképzelések ötvöződnek. Kétségein rendre 
átsegítik a történelmi változásoknak és aktív munkatársai-
nak felhajtóerői, korábban Komjáték, 1918 őszétől pedig az 
a közvetlen politikai szereplést sürgető csoportosulás, mely-
nek — Barta Sándor 1932-ben írt visszaemlékezésére hivat-
kozva József Farkas szerint — Barta, Kahána Mózes, Uitz 
Béla, Boross F. László és Újvári Erzsi voltak a hangadói.6 

A közéleti szerepek felé sodródó Kassák természetszerűen 
teszi át írásainak súlypontját a művészeti megújulásról az 
aktuális eszmei-ideológiai problémákra, állásfoglalásaival 
mintegy évtizede formálódó nézeteit véglegesíti. Ha forma-
bontó kísérletei elhomályosították volna törekvéseinek erős 
osztályjellegét, művészetének politikai stratégiáját, röpiratai 
és kiáltványai egyértelmű választ adnak a sokáig nyitott kér-
désekre. „Október harmincadik éjszakája egy időre tompára 
verte az egymás ellen feszült osztályerők éleit — írja a Ma 
internacionalista számát bevezető Tovább a magunk útján 
című manifesztumában — és nyeregbe segítette az emberi 
társadalom leggerinctelenebb rétegét, a kapitalista polgársá-
got."7 Ez a nézőpont permanens forradalmi gondolatának 

6 József Farkas i. m. 233. 
7 Kassák Lajos: Tovább a magunk útján. Ma 1918. 12. sz. 138. 
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egyik forrása, a proletár elkötelezettség jelenti anarchikus 
színezetű, az expresszionisták elvont ideáitól sem idegen tár-
sadalomképének konkrét tartalmait. Még a Tanácsköztársa-
ság kikiáltása után kiadott röpirata, a Forradalmárok! is 
elsők között hangsúlyozza a gazdasági harccal párhuzamo-
san „a burzsoá művészetek fölött a forradalmi művészek dik-
tatúráját", élesen szembefordulva a Kunfi Zsigmond által 
képviselt, a szellemi és tudományos területekre kiterjesztendő 
liberalizmussal. Ugyanakkor a Tovább a magunk útján még 
jóval a diktatúra előtt rögzíti az írónak a kommunistákkal, 
illetve a pártvezetéssel szembeni fenntartásait. Egyrészt túl-
ságosan a szeme előtt játszódtak az események ahhoz, hogy 
idealizálhatta volna azokat (november 20-án a Ma Visegrádi 
utcai helyiségeiben alakul meg a Kommunisták Magyaror-
szági Pártja, melynek kevésbé heroikus mozzanatairól sem 
feledkezik meg beszámolni önéletírásában),8 másrészt a Ma 
hegemón művészeti szerepre törekvése keresztezte a széle-
sebb alapokon építkező Tanácsköztársaság kultúrpolitiká-
jának elképzeléseit. Lényegesebbek azonban az elvi kérdé-
sek. A köztudatban túlságosan sematikus kép él a forradal-
mat vállaló és annak bukása után kiábránduló, a mozgalom-
nak hátat fordító Kassákról. Valójában Kassák fő tételei 
még a tízes évek eszmélkedésében gyökereznek, s némelyi-
kükre teljességgel azóta sem cáfolt rá a történelmi idő. így 
a forradalom szubjektív feltételeinek hiányát, korán jöttét 
már idézett írásában hangsúlyozza („Nálunk a forradalom 
meghalt, még mielőtt teremtő erővé teljesedhetett, mert a 
proletariátus mint az egyetlen forradalmi elem előkészített 
akarata nélkül nem volt meg a gyökeret fogó talaja . . . ná-
lunk csak a dolgok külső véletlen összejátszása adta meg egy 
hatalmas forradalom lehetőségét."), a kreált pártvezetés il-
letékességét kérdőjelezi.9 A maisták kétfrontos harcának elő-
játéka után — melynek a kommunisták felé legjellegzetesebb 

8 Kassák Lajos: Egy ember élete II. Bp. 1983. 460—70. 
9 Tovább a magunk útján 138. 



10 Aczél Géza 

megnyilvánulása Barta Sándornak az 191o. Szabadulás anto-
lógiáról írt recenziója10 — megfogalmazza csoportjának mű-
vészi különállását, az alkotói autonómia igényét: „Szocia-
lista művészetet akarunk, de újból kihangsúlyozzuk, hogy 
minden külső parancshoz alkalmazkodás nélkül. Fölfelé a 
gazdagoknak nem tudunk hízelegni, lefelé a kultúrában még 
szegényekhez nem akarunk visszahasonulni."11 

Noha Kassák ekkori elméleti munkásságában számtalan 
hasznos, használható gondolati elem sűrűsödik, főleg pedig 
a pártműködés mechanizmusáról tesz majdcsaknem örök 
érvényű kritikai észrevételeket - a szellemi élet és a művészi 
alkotás abszolutizálásával mozgalmában óhatatlanul létre-
jön „a filozófiai értelemben vett dualizmus haladó frázisokba 
bújtatott formája"12 (Szabó György). Ennek a történelmi 
idealizmusnak vetülete Szélpál Árpád forradalmiság és párt-
vezetés antagonizmusát feszegető írása, a Forradalmi művé-
szet — vagy pártművészet éppen úgy, mint Hevessy Iván Túl 
az impresszionizmuson című tanulmánya, mely figyelemre 
méltó megállapításai ellenére is egy történeti folyamatból 
szakítja ki a magyar avantgárd mozgalmát, abszolutizálva 
annak szintézisteremtő lehetőségeit.13 Kassák jó taktikai ér-
zékkel egy győztes proletárforradalom reményében ehhez az 
idealizmushoz az illetékesség kérdését is hozzákapcsolja, 
mikor a Ma első világnézeti különszámában így ír: „Valljuk, 
hogy Magyarországon a negyvennyolcas lázbeteg Petőfi óta 
az első és eddig egyedüli öntudatos akaratú művészcsoport 
a Ma égisze alatt dobta föl magát súlyba menő emberré."14 

Ha az osztályhűség, a művészi megújulás, az említett törté-

1 0Barta Sándor: 1918. Szabadulás. Ma 1918. 11. sz. 135. 
11 Tovább a magunk útján 139. 
12 Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Bp. 

1962. 121. 
13 L. Szélpál Árpád: Forradalmi művészet — vagy pártművészet 

Ma 1919. 1. sz. és Hevesy Iván: Túl az impresszionizmuson Ma 
1919. 3. sz. 

11 Kassák Lajos: Kiáltvány a művészetértl Ma 1919. 1. különszám. 
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nelmi idealizmus és a mozgalmas események során az íróban 
újra erősödő negatív tömegélmény képzeletbeli kontúrjait 
felrajzoljuk, nagyjából vázoltuk azt a szellemi hátteret, mely-
ből a Tanácsköztársaság előestéjén kinő az aktivizmus prog-
ramja — a tízes évek magyar avantgárd törekvéseinek legtel-
jesebb összefoglalása, s létrejön az az alkotói szituáció, mely-
ben a költő talán legértékesebb ódái fogannak. 

Kassák aktivista programjának alapja az 1919. február 
20-án az Akadémián tartott Aktivizmus című előadása, 
melynek szövege a Ma 1919. 4. számában jelent meg, de az 
alkalmaknak megfelelően ekkor hangoztatott nézetei variá-
lódnak a lap világnézeti különszámaiban megjelentetett kiált-
ványaiban (Kiáltvány a művészetért!, Agitáció) és a Ma sza-
porodó propagandaestjeinek bevezető előadásaiban is. A 
történelmi körülmények hatására, a hatalmi harc kiéleződé-
sével az aktivizmus alig-alig lép túl az ideológiai-politikai 
szférákon, közvetlenebb kapcsolatot legfeljebb csak létértel-
mezésén, emberideáljának megfogalmazásán keresztül tart a 
költő művészetfelfogásával, esztétikai nézeteivel. Nem is cso-
dálkozhatunk azon, hogy „Kassák szemléletében már arány-
talanul kevés helyet kapott a művészet kérdésköre, s feltű-
nően nagy szerepet a forradalmi politikáé"15 (Bori Imre). 
A Babitscsal folytatott esztétikai vita óta jelképessé vált a 
„felrobbantott vers", az avantgárd jelentős pozíciókat vívott 
ki magának a képzőművészetben — és az irodalomban, a 
Barta Sándorékkal jelentkező második hullám már hagyo-
mánynak tekintette az izmusok poétikai eredményeit, s a for-
mabontók összeütközései mind jobb, mind bal felől egyre 
inkább politikai természetűek lettek. A tízes évek végére 
mindössze két jelentősebb művészeti kérdés foglalkoztatta a 
Ma íróit: a modernista irányzatokhoz és a hazai ún. pártiro-
dalomhoz fűződő viszonyuk tisztázása. Előzőre — a szo-
cialista forradalom magasabb rendű lehetőségeinek fölényé-
vel — épp aktivista programjában ad szemléletes választ 

15 Bori Imre: A szecessziótól a dadáig. Újvidék 1969. 153. 
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Kassák: „a különböző művészi iskolák (futurizmus, kubiz-
mus, expresszionizmus, szimultanizmus) megjelenésével — 
mondja — már megmutatta magát egy még öntudatlan, 
anarchikus forradalom. Ők csak az érzéseikkel rombolók, 
mi az eszünkkel rombolásunkkal egy időben az építési lehe-
tőségek első fundamentálói is vagyunk. Őnekik csak a miért-
jük, nekünk már a hovánk is megvan."16 A pártirodalommal 
szembeni, részben esztétikai érvekre épülő fenntartások a 
közösen vívott harc során sem enyhülnek, s a Kun Bélához 
írt maista levelekben összegződnek majd. 

Mikor József Farkas pontokba szedi a magyar avantgárd 
néhány éves történetében a szemléleti változásokat, a polgári 
formák szétrombolásával párhuzamosan lényegében min-
denütt az építés szándékaira bukkan — az identitástudat erő-
södése, az új társadalmi rend struktúrájának fölvázolása, a 
szocializmus valóságának elérhető közelsége, nem utolsósor-
ban pedig a kollektív individuum kassáki normáinak kiala-
kítása mind egy merész történelmi fordulat várható szellemi 
következményeit készítik elő. A Kassák-kör aktivitását jelzi, 
hogy a kommunista párt még illegalitásban levő vezetőinél 
jelentkezik a Vörös Újság szerkesztésére, mely ekkorra azon-
ban Lukács György csoportjának kezébe kerül. A költő 
„minden kormányformát és pártdiktatúrát elemésztő indi-
viduális forradalma" elsősorban tehát amolyan taktikai ver-
balizmus, az expresszionistáktól átvett történelmi idealizmus 
jól összeegyeztethető az események iramával. Vezető ideoló-
giai szerepük elutasítását és a kommunistáknak a kompromit-
tálódott szociáldemokratákkal való fúzióját már kevésbé 
érzik annak. Utóbbiról írja Kassák önéletrajzi regényében: 
„többen vagyunk, akik különvéleményt jelentettünk be a 
pártfúzió kérdésében, és belső nyugtalansággal tekintünk a 
dolgok további alakulása elé. Nem voltam a kommunista 
párt tagja, de mégis úgy láttam, a második forradalom ala-
kulási lehetőségeit a kommunistáknak kell kézben tartaniuk, 

16 Kassák Lajos: Aktivizmus. Ma 1919. 4. sz. 50. 
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azoknak, akik ezt a forradalmat az elpolgáriasodott szociál-
demokratákkal szemben és az orosz tapasztalatok alapján 
elindították."17 Mindezek ellenére a maisták megbecsült 
kultúrmunkásokként érkeznek a forradalomba. A Ma a 
Komjáték szerkesztette Internacionálé és a Franyó Zoltán-
féle Vörös Lobogó mellett amolyan harmadik hivatalos iro-
dalmi lapja a Tanácsköztársaságnak, amelyet kezdetben Lu-
kács is védelmébe vesz a szociáldemokraták támadásakor (a 
hatalmon belüliek közül Göndör Ferenc a Népszavában, 
Kéri Pál Az Emberben vitatja az avantgárdisták politikai és 
művészeti illetékességét). Kassák ekkor már Lukács György, 
Balázs Béla, Révész Béla és Komját Aladár társaságában az 
írói direktórium tagja, s rövidesen beválasztják az írók szak-
szervezete végrehajtó bizottságába is. A diktatúra idején kez-
detben plakátcenzorként dolgozik, majd a műsorpolitikát és 
szerződéseket irányító színházi bizottságba kerül. S hogy ő 
nem az emberek azon rétegéhez tartozik, amelyik — az Egy 
ember életéi idézve — „mintha óriási sajtnak látná a várost, 
nyüzsög, furkálózik benne, sőt amit az egyik oldalon a for-
radalom hívei építgetnek, azt ők a másik oldalon már rágni 
kezdik",18 legszemléletesebben megújuló költészete igazolja. 

„Egy költői lehetőség csúcsára futott fel Kassák Lajos 
verse . . . — írja erről a korszakáról Bori Imre — A himnusz 
műfaját kezdte ostromolni, s a diadalének zsoltárhangjait 
próbálgatta, hogy megénekelhesse a »nincs, csak pillanat« 
ihlető nagyságát, és kiteljesíthesse egyetemesség-képze-
t é t . . ,"19 Kassák 1918—19-es verseit valóban egyneművé 
avatja a költői pálya mozgása, a kísérletezések periódusa 
után az alkotást már minden ízében a forradalom magasfe-
szültsége irányítja, s azzal, hogy tapinthatóvá válik az ese-
mények lüktetése a művekben, sajátos krónikás szerepük is 

17 Egy ember élete 502. 
18 I. m. 533. 
1 9Bori Imre—Korner Éva: Kassák irodalma és festészete. Bp. 

1967. 54. 
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megnyilatkozik. A Napraköszöntés, a Fiatal munkás vagy a 
Vörös pillanat „hirdető ódái"20 (Radnóti Miklós), valamint 
a Miattad és értünk szorongása és Az idő szomorúságában 
elégikus hangvétele között az adott történelmi szituáció cse-
lekvő átélése a tartalmi összekötő elem, s mihelyt ez a mély-
ség hiányzik, kísért a spekulatív irányba fordulás veszélye, 
melyet prózájában nem is tud elkerülni. Végzetes expresz-
szionizmusba futó novellái néhány gomolygó, lázas vízióból 
építkeznek, s inkább csak a próza és líra nyelvének újszerű 
szintéziséért, a szabad verset követő prózatechnikáért érde-
melnek figyelmet. A cselekmény egy-két közhelyszerű motí-
vum körül sűrűsödik, s amíg a költeményekben a történelmi-
leg új szituáció hevületét követi az expresszív megformálás, 
a Novella ban a nő- és pénzhajhászás, a Bélyegesekben véresre 
mázolt szerelmi háromszög, a Szabó Ervinnek ajánlott má-
sik Novellában egy spekulatívan fölrajzolt tragédia kisszerű-
ségét kócolja meg a birtokba vett izmus kifejezési eszközei-
vel. Formabontó prózájának esztétikai fogyatékosságait, 
nem véletlenül, korhű expresszionista regénye, a Tragédiüs 
figurák jelzi legszembetűnőbben. 

A regény a kispolgári életformából kitörni akaró fiatalem-
ber, Pista gyorsan változó lelki térképét rajzolja fel a „kifele 
nagy mutatások, belül serény fölfelé próbálkozások" miliőjé-
től az agitátor lázas tevékenységén át elméjének elborulásáig. 
A korabeli kritika már érzékelte, az irányregény lehetősége 
készülődik ebben az alkotásban, s hogy „ilyen karakterisz-
tikusan és ilyen kifejezetten eddig még Kassák sem vetítette 
bele nagyobb átfogó képességű írásaiba a legújabb irány 
rossz meglátásait, erőit és hibáit"21 (S. Nagy László). Az 
idősíkok dinamikus váltásaival, a fölajzott érzelmek kitartá-
sával, az expresszionista nyelv zsúfolt, szövevényes képzet-
társításaival — miként a regénybeli bolond úr fejében — a 

20 Radnóti Miklós: Kassák Lajos költészete. Nyugat 1939. II. 49. 
21 S. Nagy László: Kassák Lajos: Tragédiás figurák. Erdélyi Szemle 

1920. 39. sz. 525. 
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teljes családi körben „túlképzett történetek moziznak" — 
azonos szintre kerülnek, s ezáltal részben hiteltelenné válnak 
a különböző életminőségek korrespondens elemei. A Tragé-
diás figurák ideológiája végül is nem lép túl a „testvéri anar-
chizmus" feszítő korélményének felvillantásán, a főhős bu-
kása az írói kételyeket nyomatékosítja, a regény progresszív 
erői — a korán jött lázadás kassáki gondolatához híven — 
„forradalmárok: szomorú, romantikus dekorációkkal". A 
forradalom győzelméből táplálkozó primer öröm, az aktív 
részvétel felelőssége a költeményekben viszont tartósan az 
ódai hangot hozza előtérbe. A futuristák dinamizmusa, a 
tablófestés igényével fellépő szimultanizmus éppúgy részei 
ennek a polifonikus beteljesedésnek, mint az expresszionisták 
szuggesztív víziói vagy a konstruktivisták jövőt alkotó felis-
merései. Szerencsés kézzel nyúl vissza Kassák a Mesterem-
berek gesztusaihoz — ódáiban a tiszta, világos gondolat is-
mét a versmondatokat harmonikusan tagoló, egymástól 
elkülönülő s mégis logikailag egymásból következő egysé-
geiben jelentkezik. A költői puritanizmus itt a nyelvi zsú-
foltság fölé emelkedik, a kidolgozott ideológiai háttér szer-
vesen fogja egybe a költeményekben az avantgárd különféle 
irányzatainak technikai megoldásait, képi-indulati többszó-
lamúságát. A verscímek egyszerűsége és a történelem nagy 
pillanata, az axiómaszerű kijelentő mondatok és a kicsat-
tanó expresszionista képek közötti feszültség a krónikás meg-
fellebbezhetetlen vallomásaiban, eseményeket követő refle-
xeiben egyenlítődik ki, egyfajta klasszicizáló nyugalmat köl-
csönözve a vibráló, örömös hangoknak. 

A konstruktivista motívumokkal fölépített pátosz leg-
szebb példája a Fiatal munkás, melyben az avantgárd költői 
büszkeség a jövő szocialista perspektíváival találkozik, s a 
vallomás értékű egymásra találásnak ez a mozzanata para-
lelizmusok sorozatával fejeződik ki („kidolgozott kezemet 
beleteszem a kidolgozott kezedbe", „sohse csodálkozom, 
hogy szőke vagy barna a színed", Hidak örömmel kölykez-
nek nekünk hidakat", „mindenáron indulni akarsz. Indulni 



16 Aczél Géza 

akarunk . . ."). A költemény formafegyelme, persze, nem 
választható el attól az elkülönülő tartástól sem, mely a Ma 
íróit jellemezte. A kollektivitás őszinte gesztusai mögött jól 
érzékelhető egyén és tömeg kassáki problematikája — az 
egyes és többes számok váltakozásában a vonzás és taszítás 
impulzusai is ott lüktetnek. A forradalmi ódák költői gaz-
dagsága épp ebben a kettősségben, belső feszültségben rejlik: 
a történelem emelte hangban az individuum kételyei, sajá-
tos politikai koncepció és szocialista eszmeiség, romantika és 
valóság, forradalmi sikerek és kudarcok ellentmondó igaz-
ságai is megképződnek — az alakítás szintjén formabontó 
hevület és konstruktivista fegyelem, stílavantgárd dekompo-
náltság és a krónikás realista igénye tükrözik az érzelmek 
kilengéseit. Míg az 1919. Március elsősorban az ideológus 
Kassák verse (korábban is keletkezett társainál, a Mában 
még 1918. Március címmel jelent meg), mely az elkötelezett-
séget szorosan az anarchista kicsengésű örök aktivitás eszmé-
jéhez kapcsolja : 

Gyújtsátok fel a bús szemeiteket, kapuzzátok ki az elsza-
marasodott füleiteket, 

s tudjátok meg, hogy semmi nincs fontosabb a ti megkí-
vánt életeteknél 

s ha úgy kell, fordítsátok érte fejtetőre a világot, 
heréljétek ki a bankokat és fojtsátok meg a munka utála-

tos tiszteletét 

— az utca hangulatát átvevő Népgyűlés a lázadás riadt meg-
torpanását tükrözi, a költő kaotikus tömegélményét hiva-
tott kifejezni. Mintha már a Máglyák énekelnek expresszio-
nista víziói készülődnének a műben, a tablófestés intenzitá-
sát fokozó szimultán ritmusokkal, a tömeg lélektanát közve-
títő éles hangváltásokkal. Hogy „a kollektivista forradal-
márban individualista »messiás« foglaltatik"22 (Diószegi 

22 Diószegi András: Megmozdult világban. Bp. 1967. 134. 
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András), azt a Vörös pillanatban megújuló lámpásmefrvum 
újból bizonyítja. Kassák korabeli költeményei közül ez à 
mü állítja leginkább tengelyébe a szerző és a forradalmi tö-
megek viszonyát, a közös harc és a különbözés kettősségét. 
A „pillanatidőben" való nagy azonosulás nemcsak a kéte-
lyeket szorítja háttérbe, hanem felnagyítja a költői küldetés-
tudatot is: 

Látlak benneteket, valamennyieteket látlak, testvérek, 
s én most fáklyákat énekelek elétek az összekevert 

A vers Kassák forradalmi ódáinak fordulópontja. Jóllehet 
a költő továbbra is szinkronban marad az eseményekkel, de 
az időben előre haladva most már mind gyakrabban „A 
perspektívában fölmutogatta magát a pusztulás lehetősége" 
(Az idő szomorúságában). A forradalmár utóvédharca folyik 
ekkor, aki elkötelezettségének és hitének folyamatos de-
monstrálása mellett „összetört lámpásokkal" pásztázza végig 
a bukás lehetőségeit. A szorongás és fájdalom kulcsműve 
a Miattad és értünk című költemény, mely az aktivista lobo-
gás után új műfajt teremt a történelem sodrában — az ex-
presszionista elégiáét. A műben tobzódó szenvedélyek az 
örömös célokból már a szenvedésbe fordultak, maguk alá 
temetve az alkotó hitet is. Az összeroppanás fokozatai nagy 
emberi traumát példáznak, s némi kiindulási alapot jelente-
nek a költő húszas évekbeli törekvéseinek megértéséhez. A 
konkrét politikai események menet közben azonban még egy 
lírai remekművet szülnek, az aktivisták és a kommunisták 
közti viták ihlette Boldog köszöntést. 

Ha a kassáki koncepció programokban, művekben és 
tettekben megnyilvánuló csökönyös kitartásáról, elképzelé-
seihez hű merevségéről szólunk, hasonló, ám az adott viszo-
nyok között indokoltabb álláspontot figyelhetünk meg a dik-
tatúra részéről is a Ma szerepének és helyének megítélésében. 
„A Kassák-csoport — írja Magyar irodalom — magyar kul-

utakon. 
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túra című kötetében Lukács György - például mindig arra 
tartott számot, hogy őket a diktatúra hivatalos művészetének 
ismerjék el, amit — meg kell mondani - a népbiztosság 
mindig elutasított. Megvédte Kassákékat azoktól a szociál-
demokrata kísérletektől, amelyekkel el akarták őket nyomni, 
de soha nem ismerte el Kassákékat és az ő »legmodernebb« 
művészetüket másnak, mint egy jogosult irányzatnak a sok 
közül."23 A magyar aktivista mozgalom hatalmon belüli sajá-
tos helyzetéből következik, hogy a folyóiratban olyan szél-
sőséges írások válhatnak hangadóvá, mint Szélpál Árpád 
Forradalmi művészet vagy pártművészet, Barta Sándor A kul-
túrájában forradalmasított ember vagy Kahána Mózes A 
„Má"-t több ízben ért támadásokról című cikkei,24 melyek 
a „kollektív individuum" eszméjét egyre inkább a forrada-
lommal szembeni fenntartások leltárkönyveként értelmezik. 
Az esztétikai kifogásokon túl a maistákat leginkább egy kor-
látlan elnyomás réme riasztja, az a veszély, „hogy a szelle-
miekben alacsony nívón álló proletariátus mint tömeg gya-
koroljon kritikátlan diktatúrát a művészet fölött"25 (Kahána 
Mózes). így kerülhet a Ma egyik számának élére Iwan Göll 
Marcel Martinettől vett idézete, mely nem kevesebbet mond 
a szocializmusért töretlenül harcoló lap fejlécén, mint „elvet-
jük az államszocializmust is, amely a híveit (vagy hitszegőit) 
minden lemondásra előkészíti".26 

A belvillongások ellenére Kassák pozíciói a Tanácsköztár-
saság első hónapjaiban egyértelműen erősek. Nem csak a 
gyorsan szervezett államigazgatásban kap fontos kulturális 
beosztásokat, hanem ott találhatjuk a különböző irodalmi 
és művészeti tanácsok vezetőségében s a balul sikerült írói 
kataszter összeállítói között is. A polgári lapok támadásait 

23 Lukács György: Magyar irodalom — magyar kultúra. Bp. 1970. 
630. 

24 L. a Ma 1919. 1. és 6. számait. 
25 Kahána Mózes i. m. 142. 
2Ü Ma 1919. 4. sz. 
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a Ma növekvő népszerűsége, újításainak a társadalmi válto-
zások során megnövekedett tekintélye kellőképpen ellensú-
lyozzák - esetleges kudarcokat szenvedve is (főleg az újpesti 
előadás értetlen fogadtatásáról ír keserűen életrajzában Kas-
sák) jelentős irodalmi esteket rendeznek Budapesten s több 
vidéki nagyvárosban. Az alkotói sikerekhez imponáló könyv-
termés társul. 1918-ban megjelenik az író hat éve kiadatlan 
regénye, a Misitló királysága, két novelláskötete, a diktatúra 
hivatalos szerve, a Szellemi Termékek Országos Tanácsa 
kiadja verseinek válogatott gyűjteményét (Hirdetőoszloppal), 
s megjelenik a folyóirat kiadásában expresszionista regénye, 
a Tragédiás figurák is. Életrajzából tudjuk, hogy Heltai Jenő, 
a Vígszínház akkori igazgatója két kamaradarabját tervezi 
színre vinni, Lajta Andor a filmszakma nagyszabású prog-
ramjáról tudósítva a Misilló királysága megfilmesítéséről ad 
hírt.27 Csak a beavatottaknak nem meglepő hát, mikor a 
kassáki koncepció szerint tevékenykedő aktivizmusról Kun 
Béla — még a forradalom bukása előtt sejtetve a mozgalom 
távlati esélyeit — az országos pártgyűlésen így nyilatkozik : 
„Új szellemi életnek, új kultúrának kell támadnia magából 
a proletariátusból, és én bízom a proletariátus termelő erejé-
ben, abban a termelő erőben, amely intézményeket lerom-
bolt és intézményeket alkotott, hogy meg fogja találni a szel-
lemi élet terén is a maga kivirágzását. Kétségtelen, hogy ez 
nem a Ma irodalma, amely a burzsoá dekadencia terméke. 
Új szellem fog megnyilatkozni a proletár szellemi élet terén, 
amelyből a proletariátus osztályának szelleme fog kivirá-
gozni."28 

Kassák, aki ekkor tüdőszanatóriumban fekszik, a Ma kö-
vetkező számában nyílt levelet intéz a megalapozatlanul ítél-
kező Kunhoz (Levél Kun Bélához a művészet nevében), s 

27 Lajta Andor: A magyar filmművészet reneszánsza. Színházi Élet 
1919. ápr. 1 3 - 1 9 . 

28 Vörös Újság 1919. jün. 14. In: „Mindenki újakra készül..." 
IV. Bp. 1967. 463. 
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röpiratát a nyomatékosítás kedvéért tízezer példányban kü-
lön is utcára dobja. Magabiztossága mögött jelentős tényező 
a forradalmi ifjúmunkások ez idő tájt folyó kongresszusa, 
mely — erős szélsőbalos elhajlással, a pártvezetés kompro-
misszumokat kereső taktikájával szemben a forradalom 
megszilárdításának radikálisabb módszereit hirdetve — elí-
téli a pártvezér szavait, s levélben lelkesen üdvözli a megtá-
madott költőt. Maga a röpirat a szélsőséges nézetektől tar-
tózkodva foglalja össze a maisták főbb politikai-művészeti 
törekvéseit, haladó nemzetközi kapcsolatait. Kassák gondo-
latmenetének tengelyében azonban most is a „soha be nem 
érhető végcél" történelmi idealizmusa áll, az örök forradalom 
spekulatív elméletén virágzó humanizmusának, aktivista 
világszemléletének vetületeként: „nálunk a szép az, ami jó 
— írja —, nálunk az élet célja nem az osztályharc, mert az 
osztályharc csak eszköz az abszolút emberhez, akinek egye-
len életformája a forradalmas akció".29 A többes szám már 
csak költői, az összhang az avantgárd táboron belül is meg-
bomlott. Többen a kommunisták törekvéseihez közeledtek, 
s a Kassák környezetében maradók közül Kudlák Lajos egy 
befelé forduló lírai expresszionizmus gondolatával kacérko-
dik Jegyzetek az aktivizmushoz című felolvasásában, mások 
— mint pl. Szélpál Árpád a Kun Bélának írt másik nyílt leve-
lében — a mozgalom tévedéseit hajszolják túl, viszik a teljes 
anarchizmushoz közelebb.30 Még ma is vitatott kérdés, hogy 
1919 júliusában a Tanácsköztársaság vezetői betiltották-e a 
folyóiratot vagy csak a papírhiány miatt függesztették fel 
— több tucat lappal együtt — működését. Irodalmi szem-
pontból másodrangú kérdés ez, éppen úgy, mint az az ellent-
mondás, mely Kassák 19-es párttagsága körül tapasztalható. 
Az emberi szándék és érték mércéje most is a mű, miként „a 
forradalmi ifjúmunkások 1919. június 21-én tartott kong-

29 Kassák Lajos: Levél Kun Bélához a művészet nevében. Ma 1919. 
7. sz. 1 4 6 - 7 . 

30 L. Kudlák Lajos : Jegyzetek az aktivizmushoz és Szélpál Árpád : 
Kun Bélának Ma 1919. 6. sz. 
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resszusának hatása alatt" írt nagy sodrású alkalmi ódája, 
a már említett Boldog köszöntés. 

A költemény emelkedett dikciójával, áradásában is fegyel-
mezett expresszionisztikus nyelvezetével a hirdető ódák méltó 
folytatója, az aktivista költő proletárhűségének újabb művé-
szi megnyilatkozása. A korábbi versekhez képest viszont lé-
nyeges szemponttal gazdagodik a mű — a forradalom sor-
sáért való aggódás mellé azonos súllyal kerül a sérelem, a 
diktatúrával szembeni kétely, a „számkivetett költők" magá-
nyosodó akarása. (Ez a kettős hangoltság hallható ki Barta 
Sándornak az Ifjúmunkások Országos Kongresszusához írt, 
Táborozás új földeken című jegyzetéből is.) A később megiga-
zított ajánlás némileg elmossa ugyan a névmási vonatkozá-
sok határait („az ellenséges megrugdaltatások után - az 
ellenségek megrugdalása után"), mégse kétséges, az aktivis-
ták — forradalmárok párhuzama a diktatúra vezetésének har-
madik személyével bővült, melytől egyértelműek a költő el-
határoló gesztusai: 

ellentétben mindazokkal, akik úgy gondolják fölöttetek 
valami jó angyal őrködik, 

akik úgy gondolják, arany delek ragyognak fölöttetek 
s tiétek a kertek öröme, az idő folytonossága s az 

állatok csodálkozó nézése 

A „mi" kollektivitásában mindvégig kiemelt hangsúlyt kap 
a Ma körének („számkivetett költők", „új költők") külön-
állása, a pártatlanságtól remélt objektív lírai ítéletek fölénye : 

Ki ismerne titeket, az idő megjelölt küldötteit, ha mi 
nem ismernénk, 

ki szólhatna hozzátok közelebbről, mint éppen mi, 
akik se innen se túl nem vagyunk a partokon. 

Hogy a költemény mégsem válik beszűkült, kisszerű csoport-
érdekek kifejezőjévé, azt a költői individuum gazdagsága, a 
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forradalmár etikus tartása biztosítja. A „dolgok láthatatlan 
vonaglásával" a testvéri köszöntés pátosza felesel, a forra-
dalom bukásának rémét át- meg átjárja a fanatikus hit, mely 
a ,jCsuparongy sapkák koszorúja" alól énekel. A fiatalság 
képzete rendre visszacsatolja a versbe Kassák korai expresz-
szionizmusának sajátos testkultuszát, ruganyos erőénekét, 
kamaszos erotikáját. Az aktivista meggyőződés és érvelés 
végigpörgeti a műben a kassáki avantgárd legjellegzetesebb 
motívumait: a részvéttel fényképezett, „megőrült gyárak és 
döglődő műhelyek" között tengődő munkássorsot, a befa-
lazott nő reménytelen családszimbólumát, a fiatalság polgár-
pukkasztó gesztusát, a munka tiszteletének ditirambját, az 
életes szemléletet. Jelképesnek is fölfogható, hogy a Boldog 
köszöntés a Ma utolsó magyarországi számát vezeti be, az 
ideológiájában vitatható, ám lírai lehetőségeit maradandóan 
kiteljesítő kassáki aktivizmus záróakkordjaként. Irt ugyan 
még egy-két verset itthon ezután is, de a már Bécsben meg-
jelenő művek művészi ereje, megbicsakló hangja nem éri fel 
a forradalmi ódák polifonikus zengzetét, érzelmi-gondolati 
gazdagságát. 

A Tanácsköztársaság leverése utáni hónapok már csak az 
emberi portrét teszik teljesebbé. Hagyatékából a végnapok 
idejéből került elő egy felhívása (Kiáltvány a világ újhitű 
művészeihez!), mely — miként József Farkas írja — „az 
»aktivista művészek nevében« ismét hitet tesz a kommuniz-
mus végcéljainak vállalása mellett, de ugyanakkor korábbi 
fenntartásait is megismétli".31 Keszthelyen tölti betegszabad-
ságát, mikor augusztus első napjaiban őrizetbe veszik. De-
cemberben szabadul, s mivel aktív politikai szereplése miatt 
még mindig nincs biztonságban, Osvát, Móricz, Füst Milán 
és mások anyagi támogatásával, egy hajóskapitányt lefizetve 
Bécsbe szökik. Távozásával, a történelem ilyetén való ala-
kulásával lezárult a magyar avantgárd első nagy fejezete. 

31 József Farkas i. m. 246. 


