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Kassák, a próféta
Fejezet egy kultusz történetéből

Kassák a kultuszok szertartásrendjébe tartozó cselekedettel kezdte pályáját 1909 ápri
lisában Ady példáját követve útnak indult Párizs felé. Abba a városba zarándokolt el,
mely a nagy példakép politikai és irodalmi megvilágosodásának színhelye volt. Tíz
évvel később a magyar avantgárd mozgalom vezéreként Ady ügyében már a bálvány
rombolás és a kultuszbírálat szándékával nyilatkozott. A Ma 1919. február 26-i számá
ban vezércikként megjelent nekrológban Adyt mint olyan költót jellemezte, aki Petőfi

vel ellentétben "improduktív gondolkodó", "passzív temperamentum" volt, s akit
"csak a tegnap teljessé érésének" lehet tekinteni. Az Ady sorsában és művében a "le
késettséget", a 19. századi jelleget hangsúlyozó felfogás mögött egy másik irodalmi
mozgalommal és költóvel kapcsolatos kultusz megteremtésének szándéka rejlett. Akik
ott voltak Ady temetésén, azok már a nekrológ olvasása előtt érzékelhették e törekvést.
Illyés Gyula plasztikus leírásából tudjuk, Kassák egy hat-hét f6b61 álló, öltözetben és
magatartásban a tömegt6l föltün6en különbőzö csoport "csaknem méltóságosan öntu
datos vezetőjeként", hozzá külsőségekben is hasonulni kívánó hívek élén közelítette
meg a ravatalt. E látványa jelenlév6k egy részében még akkor is vallásos analógiákat
ébreszthetett, ha a fekete kalapos-inges, mint Illyés írja, "magát küszködve elszigeteló
csoport" létszáma az újonnan csatlakozókkal sem érte el a tizenkett6t.

A csoportból és különösen vezetójéb6l áradó hit és hivatástudat már csak azért is
vallási analógiákat kelthetett, mert ilyeneket valamivel el6bb maguk a csoport tagjai,
illetve e tagok korábbi társai használtak vezetójükkel kapcsolatban. Révai József azt írta
Kassákról, hogy "az énjét kozmosszá növesztve lírikus". György Mátyás úgy vélte,
Kassák írásaiból "egy elődjéthagyófejlődési szakasz emberfeletti (misztikus!) elhatáro
zása dikcióz". Mácza János Kassákot bemutatva "egy emberb6l kisugárzó bátor elhitetó
erőről" szólt, amely "saját igazának hitében és tudatában nemcsak a maga helyét jelölte
ki egy gesztussal, hanem utat mutatott, célt tudatosított, óhajt szított másokban is".
Mácza a fentieket szükségesnek tartja kiegészíteni azzal, hogy írásának hőse"a mások
kal szembeni felelősségt6l" vezettetve "szétterjeszti, megosztja magát", s vállal és visel
"minden gúnyt, amit a mozgalom felidéz". Révai, György Mátyás és különösen Mácza
e megállapításai, melyeket a kortársak 1917 ószén a Ma Kassák által szerkesztett Kas
sák-számában olvashattak, párhuzamba állíthat6k a bibliai megváltó-történet ismert
mozzanataivaI. Kassakkal és híveivel kapcsolatban a mester és tanítványok bibliai kép
zetét er6sítette a szintén 1917-ben megjelent Uj költ6k könyvecímű antológia. A kötetet
szerkesztő, a bevezetőt író, a többiekénél nagyobb és hasonlíthatatlanul er6teljesebb
versanyaggal szereplő Kassák egy új hitvallású költócsoport hivatástudattal teli vezé
reként lépett az irodalmi nyilvánosság elé.

A mester és tanítványai képzetet 1921-ben képzőművészeti alkotás rögzítette. Ekkor
keletkezett Bortnyik Sándor Mester és tanítványai című grafikája, mely előtanulmány

volt A proféta című olajfestményhez. Mindkét mű középpontjában Kassák többiek fölé
tornyosuló, karjait ünnepélyesen fölemelve tartó, illetve bal kezében nyitott könyvet
fölmutató, a távolba tekintve beszélő, világosságt61 övezett alakja áll. Vele szemben
helyezkednek el, áhítattaI őt figyelve s a közös asztalnál ülve a tanítványok. Igaz, nem
tizenketten, hanem csak öten.

Hogy az olajfestmény keletkezésének idején, 1922-ben mások is így látták Kassákot,
hogy Bortnyik egy valóban meglévő kultuszt örökített meg, arra számos példát idéz-

lU



hetünk. A Ma bécsi köréhez tartozó Vajda Sándor mesterének alakját fölidézendőBort
nyik mdvére hivatkozik; "A legjobb fénykép se hasonlít reá annyira, egy se mutatja az
igazi I<assákot, amilyen a húszas évek első felében volt, úgy mint Bortnyik Sándor ma
már klasszikus müve, A próféta." Meglep6en egybevág Bortnyik festményével az is,
ahogy a Schloss kávéházban időzőmaisták az 1922-ben Bécsbe látogató Komlés Aladár
emlékezetében rogzíttSdtek: "Kassák ott ült híveitól körülvéve. Hívei: csupa aszkétikus,
sovány, megszenvedett arc, egy preraffaelita festmény alakjai, s hirdették az igét, az új
művészet tételeit. De Kassák volt a festmény és a kör középpontja." Még hitelesebbnek
tűnik az 1922-ben Szegeden élő, Bortnyik grafikáját és olajfestményét hírb6l sem ismerő

Juhász Gyula egyidejűlegfölhangzó szava. A Szegedi Napló 1922. március 12-i számá
ban a Világllnyámrol beszámolva Kassákkal kapcsolatban írta le a következ6ket "új
váteszek, új próféták, új apostolok (...) prédikálnak új igéket". E szemlélet jellemzi azt
is, ahogyan Juhász magukról a kötet verseir61 ír: "Ennek a kornak a leglelke szölal meg
ezekben ernvel és mély hatással, ennek a kornak a lelke, amely új dómokat akar emelni,
a munka és haladás, az emberiség és szabadság nevében."

Akik a Biblia világában, Kassák költészetében és az 1920-as évek elején még virág
korát élő expresszionizmus megnyilatkozásaiban nem elég jártasak, azok számára a
magát ekkor ateistának és kommunistának valló Kassákkal kapcsolatban minden val
lási analógia furcsának, stílustalannak tűnhet, Van olyan vélekedés, mely szerint Bort
nyik grafikájában és festményében gúny és irónia rejlik, s a két md tulajdonképp kari
katúra. A próféták azonban nemcsak főltűnöen közszereplö, eszméiknek az embereket
megnyerni akaró, önmagukat Isten küldötteinek tekintő személyiségek voltak, hanem
koruk nyugtalan, a meglévő társadalmi állapotok ellen lázadozó, a szegények és elnyo
mottak igazát hirdet6 szellemei is. Küzdelmüket róluk szölö kortársunk, Vas István
"közvetlen társadalmi forradalomnak" nevezi. Ó említi meg érdekességként, hogy
Haán István Proféták forradalma címrnel írt róluk tanulmányt, s hogy egy angol biblia
tudós tevékenységüket úgy jellemzi, mint "szüntelen proletár tiltakozást az uralkodó
osztályok igazságtalansága ellen". A próféták azért is szellemi ősei a legújabb kor for
radalmárainak, mert - mint Vas István írja - "kitartó felháborodássalostorozták né
pük időnkénti megingását, gyengeségeit is". Az egész néphez szóló szavuk közösségí,
kollektív irodalom volt. Az első világháború idején Európa-szerte színre lépó exp
resszionisták a Bibliából magukévá tették az ember megváltoztatásának és az emberiség
megváltásának eszme- és élménykörét, a tömegekhez való szólás igényét, a túlfűtött

hanghoz és' a monumentális képek, hatalmas súlyú fordulatok alkalmazásához való
vonzódást.

Kassák lírájában épp a forradalmak idején jelennek meg a közvetlen bibliai utalások.
Az 1919 júniusában írott Boldog köszöntésben a vers által megszólított ifjúmunkások mint
"az idő megjelölt küldöttei" lépnek elénk. A Máglyák énekelnek prófétákra emlékeztető

"szakállas embere" "a világ megváltásáról" prédikál a tömegnek, egy másik szereplő

az ember megváltásával kapcsolatban "a názáreti ácslegényt" emlegeti. A kommün
híveire a bukás után zúduló megpróbáltatások leírása Jeremiás siralmaira emlékeztette
a kortárs olvas6t. Ézsaiás és Dániel megnyilatkozásaihoz hasonlítható az eposzt záró
politikai jövendölés. A nyakán évekig jármot viselő Jeremiás és a hadifoglyok szégyen
letes rongyaiban járó Ézsaiás a saját jellegzetes öltözékét, a fekete inget és kalapot va
lamiféle új papi ruhaként viselő Kassákot abban a hitében is er6síthette, hogy - mint
Vas István találóan írja - "a borzongató küls6ségeknek a szavakkal felér6 fontosságuk
van a próféták működésében",

Az 1919-es6szi letartóztatás ésa Pestról való kalandos rnenekűlés történetét valamint a
Vlkiganyám és a Máglyák énekelnek című kötetet megismervén prófétának tartotta 6t a diák
fiatalság egy része is. A személyéhez fűződő kultusz jele volt, hogy Illyés és társai 
egy egész padsornyian - "a szabvány fekete ingben" látogatták a budapesti egyetemen
a bölcsészkari el6adásokat, vállalva a furcsálló tekinteteket s lelkesen citálva maguk
között a Mesteremberek sorait. Hogy Kassák tudatosan formált küls6 megjelenésének
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mekkora kultuszteremt6 hatása volt, arra további példákat idézhetünk. Többek között
a Szatmárban diákoskodó Vajda Sándorét és társaiét, akik Bécsbe keriilve "elbűvölt

fiatalemberekként" tisztes távolból bámulták meg Kassák "simára kefélt, tarkójáig ér6,
egyenesre nyírt hosszú haját, zárt nyakú, fekete orosz ingét, sovány, aszkétakomor ar
cát".

Az "elbűvölt fiatalemberek" már az 1920-as évek elején kezdték kialakítani a Kas
sák-kultusz szertartásrendjét. A diákkorú költ6jelöltek, közöttük Zelk Zoltán és Mária
Béla akár gyalog is hajlandók voltak Bécsbe menni, azaz zarándokolni, hogy megis
merkedhessenek példaképükkel. 1921-t61 kezdőd6en sorra írták Kassák el6tt tisztelg6,
neki hódoló versüket. A szertartásrend másik eleme Kassák ruházatának, hajviseletének
utánzása volt. E tekintetben Illyésnek és barátainak szinte megszakítás nélkül akadtak
társai. Balogh Edgár az 192O-as évek második felére visszaemlékezve olyan Eötvös-kol
légistákról ír, akik nyakkendő nélkül jártak, s akiket .Kassék-katonéknak" nevezett
mindenki. "Kassák-katonák", "feltétlen meghódolók" a felvidéki sarlósok között is vol
tak. Balogh Edgár közülük kettót név szerint is említ: Peéry Rezs6t és Brogyányi Kál
mánt.

A Kassák-hív6 Eötvös-kollégisták és sarlósok a kultusz harmadik hullámávalléptek
színre. E hullám előidézője Kassák önéletírása és a Napok, a mi napjaink című regénye
volt. E két mű, különösen az Egyember e1ete vonzó életprogramot és magatartásmintákat
kínált a kurzus világa ellen lázadozó diákoknak és ifjúmunkásoknak. 1927 elejér61 ismét
megindult a zarándoklás, ám most már nem Bécsbe, hanem az emigrációból hazatért
Kassák Budapest, Sziget utca 16. szám alatti lakásához, vagy kávéházi asztalához. Az
önéletírás támasztotta kultusz jeleként a Nyomdász Szavalókórus tagjai közül többen

. vándorútra keltek. Egyikük, Kis Ferenc a következőket írta: "maholnap olyan megve
tendőlesz,aki otthon marad, mint a háború alatt, aki nem volt katona". A sárospataki
tanítóképz6ben tanuló Andreánszky István is Kassák példáját kívánta követni. "Közöl
tem barátaimmal - emlékezik -, meglátjátok, beleköpök az iskolapadba, átmegyek a
határon, csavarogni fogok az emberek között."

Az új hódolók, akiket Kassák legalább annyira lenyűgözött,mint a régieket, s akik
- mint Vas István írja - ,,a hivatásos próféta megfelelő felszerelésének" tekintették a
Kassák által viselt fekete ingeket és kalapokat, kib6vítették a kultusz szertartásrendjét.
Évr6l évre megünnepelték mesteriik születésnapját. Hogy erre már 1927-ben sor került,
arról Kassák ]ubélium című kollázsa és "Virágos fa az én negyven éuem" kezdem számo
zott költeménye tanúskodik. A szertartásrend másik új eleme volt az úgynevezett "kör
úti séta". A kávéházból kés6 este hazafelé tartó Kassákot legalább a Nyugati pályaud
varig mindig elkísérte a tanítványok beszélgető,vitatkozó csoportja. Vas István leírásá
ból ismerjük a "propagandának" nevezett szertartást. A Munka-kör tagjait a hétvégi
túrák során "elrendezett alakzatba" állították, és lefényképezték úgy, hogy mindegyi
kük "a Munka egy-egy számát tartja feltün6 pajzsként maga elé". Vas arról is ír, hogy
a Munka-kör tagjai a munkásmozgalom, az irodalom és művészet dolgairól beszélve
"utópisztikus áhítattal" rajongtak a kassáki dolgokért, "az új termelésért, az új társada
lomért, az új művészetért, az új öltözködésért, az új nóért", átvéve mesteriik "nyelve
zetének modorosságait" is. A kultusz teremtette légkörrel magyarázható, hogya kör
tagjai betartották a Kassák által előírt szigorú magatartásnormákat. "Istenkáromlásnak"
minősült, hogy néhányan 1929 szilveszterén alkoholfogyasztásra vetemedtek. Az iro
dalmi és magatartásnormák ellen lázadók úgy érezték magukat a többiek között, mint
-Vas Istvánt idézzük - "hitetlenek egy vallásos gyülekezetben".

A Kassák-kultuszhoz tartozott az is, hogya tanítványok vállal ták a mesteriik köve
tésével járó konfliktusokat, üldözöttséget. Ez utóbbira különösen az 1920-as évek első

felében számíthattak. Kassák ellen ugyanis a forradalmak alatti közszereplése majd az
Alláspont című röpirata miatt 1927. november közepéig elfogatóparancs volt érvényben.
Folyóiratát, a bécsi Mát elóbb Magyarországról tiltották ki, majd Csehszlovákiából, Ro
mániából és Jugoszláviából. A Mában verseikkel szerepl6 fiatal magyarországi hívők
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annak tudatában lettek demonstratív mödon a körözött és megbélyegzett Kassák mun
katársai, hogy ezzel maguk is veszélyeket vállaltak Mária Bélát például a Kassák tisz
teletére írt Az 6rült karmester dmű verse miatt széls6jobboldali újságok mint kommu
nistát a rendőrség figyelmébe ajánlották. Pár évvel később az iskolai önképz6körben
Kassákról el6adást tartó Vas Istvánnak és barátainak tanárokkal támadt konfliktusuk.

Az ifjúmunkásság és diákság körében kialakult kultusz volt az oka annak, hogy a
céljainak szintén e társadalmi csoportokat megnyerni akaró kommunista mozgalom oly
élesen támadta Kassákot. A 100% című folyóirat "harcos" cikkeiben se szeri, se száma
a I<assák prófétai magatartására utaló gúnyos megjegyzéseknek. Érdekes, vagy talán
inkább szomorú, hogy a Kassakor "külön prófétának", "köldöknézőapostolnak", vagy
épp "prófétai ihlettól" megszállt "baloldali demagógnak" minősítő írások szerzőségét

az egykori tanítvány, az "elbűvölt fiatalemberek" egyike, Vajda Sándor vállalta.
A kultusznak más táborban is voltak ellenségei. Szabó Dezs6, aki már Az elsodort

faluban is szerepeltetett egyKassákra emlékeztető karikatúraszerű alakot, A kötél legen
dája dmű elbeszélésében torzképet rajzolt egykor nagyra becsült írótársár61: "Aktivista
voltam! futurista voltam! kubista voltam! dadaista voltam! gazember voltam, mert hü
lye modorosságokkal hazudoztam új művészetet a fiatal lelkekbe - kornyikal egy
sápadt, öreg fiú, s a hosszú haj, a fekete ing csak válnak le róla, mint vén utcalányról
a hamis hajfonatok."

Mennyivel szebben vált el mesterét61 a Munka-körb6l kizárt Zelk és a kiábrándult
Vas István! Mindketten a közös asztalt idézik, Zelk immár saját kévéházi asztalánál
ülve nehezen leplezett hiányérzettel, Vas pedig - Egy er6s férfihoz címü versének alábbi
részletei tanúsítják - a tiszteletadás és búcsú szándékával:

Eza te asztalod: hosszú és sivár,
Nincs rajta borés nincs rajta gyümölcs,
Fölötte komoran lobog a láng.

És nem tudom még,hovásodor el
Életem árama. Teszátlanul állsz majd.
Fölötted komoran lobog a láng.

Kassák 1937-ben, az ötvenedik születésnapja alkalmából írt költői önarcképben szin
tén a tanítványai körében a közös asztalnál ülő bibliai mesterként örökítette meg magát.
E más korszakban, más egyéni helyzetben született ábrázolást, mely mintha válasz
lenne Vas István versére, s elhatárolódás az avantgárd korszak aszkétikus prófétakép
zetétól, a deru és életöröm színei ragyogják be:

Virággal és ezüst eszközökkel díszített
asztalom körül ültök, mint amahalászok és
nyughatatlan szántóvet6k, akiktengerre szálltak
a Názáretivel, elhagyván csaladiukat ésa zsírtalan
földet, amelyben születtek.

S most barátaim, hogy teli pohár állel6ttem
legigazibb szeretémre gondiJIok,
aki mégannakidején, fiatalsága szépségével
és egyszál fehér ingben kopogott ajtómom.
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