
végigcsinálni az egész életemet. Amit eddig írtam, azért vállalom a felelősséget,

és azért vagyok szocíalísta, mert nem tudnék más lenni. Kis paraszti város
kában nevelkedtem, azt mondhatnám, a templomok árnyékában, hallottam a
papok prédikációit, néha, néha belekukkantottam az iskolás híttankönvvekbe,
de Jézus Krísztussal nem mint a mi Urunkkal, hanem mínt szerivedé és lázadó
testvérünkkel ismerkedtem meg. Valószínű, hogy ma is van bennem valami
keresztényi, de nem a vallásos formulák, hanem a tiszta emberi etika értelmében.
Szocializmusom nem elszakadás ettől az etikától, hanem annak részben követ
kezménye, részben szellemi elmélyítése és a gyakorlati megvalósítására való
törekvés" (Egy ember élete II., 1935).

Vallásos humanizmusa egyre közelebb és közelebb terelte Istenhez. Hallotta
a hívást: "Valahol hiv még valaki I hagyjátok hogy I elfndnljak". Meg is fo
gadta: "Megigérem, ha majd Istenemhez indulok, nem állok 'Neg félúton".

Vajon meddig jutott?

KASSAK LAJOS LEVELE SíK SANDORHOZ

(Gépfrással, fejléces levélpapíron: Kassák Lajos, Budapest, VI. ker., Bulc~u

'W. 19. 11. 7.)

Igen Tisztelf Uram,
Egyetemesség és forma című becses tanulmányfüzetét megkaptam, hálásan kö
szönöm. Valóban érdeklődéssel olvastam végig és majdnem azt mondhatnárn,
feltűnően sok hasonlóságot találtam kettőnk művészetbölcseleti és kritikai fel
fogása között; Vajon ez a Katholicizmusban való közössegünkből vagy általános
emberi ethikai felfogásunkból következik-e így? Én azt hiszem, az utóbbiból s
csak annyiban mutat fel katolikus vonásokat, amennyiben a katholícízmusban
is benne foglaltatnak azok az általános ethikai normák, melyek az én ethikai
szocializmusom lényegér képezik. De ilyen értelemben kár is lenne osztozkodni.
Ön az egyetemesség címer írta tanulmánya fölé és így a napi élet fogyatékos
ságain túl, olyan nézőpontból tekinti a kérdést, amely minden ernberlen 'érző

és gondolkodó művész számára elfogadható lehet. Részleteiben azonban nem
egészen értem az Ön fejtegetéseit. Ugyanis néhol kereszténységről és néhol
katholicizmusról szól. Úgy érzem, a kettő nem száz százalékosan azonos fogalom.
A kereszténység a míndenséget átfogó humanista szemlélet, akatholicizmus
inkább dogmatikus és ceremonális vallás. Sokkal inkább időhöz kötöttebb és' a
gyakorlati élethez alkalmazkodóbb valami, mint a másik. Mondom, a két fo
galomnak teljesen egyjelentésű és egyenértékű beállítását nem egészen értem
és annyiban érzem a tanulmány bizonyos fogyatékosságát, amennyiben általá
nosít. De különben részleteiben nagyon közel áll hozzám. Helyenként úgy érzem.
csak a katholikus szót kellene a szocializrnus szóval helyettesítenem és a defi
nitív részeket akár én is írhattam volna. Ha megengedi felhívom figyeimét a
legutóbbi Nyugatban megjelent cíkkemre, amelyben színtén mondtam az Önéhez
hasonló néhány" megállapítást. Sajnos ezt nekem a Nyugatban. mínt vendégnek
kellett elmondanom. mert a szecialista mozgalomnak nálunk nincsen .olyan magas
színvonalú és szabadszellemű folyóirata, mint a katholikus Vigilia. Furcsán
hangzik ez így, de így van. Amíg Ön egy segítő közösséget érezhet maga körül,
addig én bizofiy meglehetősen egyedül érzem magam.· De nem folytatom így
tovább, még panaszkodás jönne ki a végén.
Értékes tanulmányát még egyszer hálásan köszönve, maradok tisztelő híve:

Kassák Lajos
Budapest, 1935. VII. 23.
(Kézírással:) Ezzel a levéllel egyidőben postára adtam új verseskönyvem. kérem.
tekintsen bele, ha ideje megengedi.
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