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Kassák Lajos
kollázsai
Fütyörészik-e a kollázs-készítő?

Mindig csodálkoztam, hogy a festők festés közben fütyörésznek.
Vagy énekelnek, vagy beszélgetnek. Aztán az állványos kép elől

ecsettel a kezükben hanyatt hátralépnek. aztán jobb vagy bal sze
müket összecsípve, a szemhéjakat, a szernöldököt, a szempillát
összegyúrva, hogy a szempillarács a szernöldökbozótba rnerült bo
ronásan: hol jobb szemmel, hol bal szemmel nézik a képet, vagy
hüvelykujjukat a kép felé tartva, ahogy Grúnewald [ánosa óriás
ujjal a Megfeszített felé mutat, figyelik a képet, a távoli ujjbögy-ta
karásból kimaradót, a részlet-villódzást, az egyensúlyt, a feszült
ség-olvadast. Én meg cigarettáztam. Próbálna úgy verset írni a köl
tő, hogy közben önfeledten fütyörészik, vagy mint Ady Endre féle
lem-erdő verse, barátja meg nézi, a háta fölött az íróasztalra hajol
va, ahogy a ceruza vagy a toll betűkké csiszolódik, kopik, olvad
lemezes, puha atomrács-kenődésévela papíron. Ahogy a vers szü
letik. És fütyörészik-e a kollázs-készítő munkája közben? És fütyö
részett-e a kezdetével is rejtőző Teremtő Elv, Teremtő Akarat, ami
kor önmagából önmagával létrehozta a világot? A természetnek,
amely végtelen összegével a Mindenség, nem volt szüksége a kol
lázs-technikára. Applikációra, ahogy a szakemberek mondják. Ha
a világlét-teremtés a természet, a kollázs az anti-természet. Az Ele
mi Teremtődés organikus múködéssel bontotta mérhetetlen bonyo
lult burjánzó részekké és részletekké a kezdeti egy-pontból önma
gát. A fizikusok szerint a mindent-rejtő energia-ősmag nem lehetett
nagyobb egy narancsnáI. A természet (vagy az Isten) egy pontot
robbantott erjedő tágulású evolúciós zárt végtelenné. A kollázs kü
lönbözö sík részletek, látvány-felhők összeillesztésével vagy szét
húzásával kíván egy-jelentésűvé lenni. A kollázs fordított teremtés
a szeletekre vagdosott egészból. A természetben darabok halmaza
lesz az egyből: A kollázsban egy akarat akar lenni a darabokból. A
természet a széttágul6 zsúfoltság. A kollázs híg térmezőben lebegő

torlaszok és lemezek jelentés-magánya. Felhő-bizalom,jégbefagyott
lomb, nád-gyökérzet. Vajon a Teremtő6s-Elv egy-szemgolyós két
szemmel látta-e, ami a kezdet-ponttá gyúrt erőcsomagból lenni fog
az erö-fölszabadulással? Vagy légyszem-optikát használt, hogy ön-
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maga ismeretlenét is meglássa, mint az űrkutató csillagfizikusok a
kozmikus részecskéket? Mert van ilyen légyszemdetektor: 67 da
rab, egyenként 1,5 méter átmérőjű tükörből áll, ahol minden tükröt
12-14 fotoelektron-sokszorozó, fény észlelésére szolgáló berendezés
néz. A másodlagos kozmikus részecskék zápora fluoreszkálásra
készteti a légkörben a nitrogénatomokat s ezek fényét gyűjti össze
a légyszem. (Mit látott? Egy nagyenergiájú részecske-záport. A ré
szecske 300 exoelektronvolt energiájú volt. Egy exoelekronvolt az
elektronvolt ezertrilliószorosa: 1018 eV.) Hogy lát a Természeti Lét?
Hogy lát a kollázs-készítő? A gondolat lát? Vagy a gondolatot látja
a működés? A természetnek létezés-iránya a jelentés-iránya. A kol
lázs jelentés-szolgálati módszer. A kollázs-készítő célszerű ön
kénnyel kiválasztott, kivágott, oJJózott, metszett sík darabokat, le
fényképezett állapotokat illeszt egymás mellé, fölé, alá, lebegtet, tol
rá a másikra, ágaztat ki egy másikból, civilizációs, mítikus, gépi,
primitív, ősemberi kimerevített valóságokat, s az üresen hagyott tér,
síkfelület fehérsége, mint a muszlim templomok rácsablakának kö
fonat-üresei: alkalom arra, hogy a fehér mező-töredékekbe írjon,
fessen, jelet rajzoljon, számjegyet ragasszon alkotója, s így tegye az
összefüggés képzelet-hálózatot feszessé, még-rejtelmesebbé. Mert a
kollázs: rejtelem. A koJJázs titokcsönd eszmélkedés-arc. A koJJázs a
kérdőjelek sokasága mögötti kérdőjel-végtelen,mintha egymás mö
gé áJJított sírkövek hátrafelé egyenes kerítése futna az ismeretlenbe,
s szembenézve azt: csak az elsőt látod, mert az első a többit fedi.
A kollázs az agyunkba tolt tudat-rnérő, mint a nyelvünk alá vagy
hónaljunkba szorított lázmérő. Megmérni, mennyi töprengésünk
ben a kiváncsiság-hó, a test-tűzzé fokozott élet-feszültség idő-foka.

Minden kollázs: keresztrejtvény, ki kell találni a satírozott négyzet
sorok jelentését mert tartaimát. A kérdés az: a lényeg nem az-e, az
ürességhálózat, a fehérség-amőba-Iét, az áttört fonatban a kihagyás,
az üres, az üreg, a rács-misztika üresség-sejtje, a csipkézetben az
üresség-szögletek, kockák, háromszögek, liliomok, rés-rózsák, rés
rombuszok. És sokszor olyan a koJJázs, mint kártyajáték az ihlet
előtt, mintha tükör előtt ülve pasziánszozna valaki. Ó, a koJJázs-ké
szítö Kassák Lajos! Nekem 1967-ben küldött egy kollázst Kassák
Lajos. (Kass János volt a posta!) Előtte Kassáknál voltam (először

és egyetlenegyszer!) egy szürkék délutánon. Nagy, szögletes, baráz
dáit arca volt a délután. Szorongott, nehéz ujjaival babrálta, forgatta
a meggyújtatlan cigarettát, magas sírkő-homlokánverejtékcsöppek
harmatkendője, vízcsipketerítő. Nehéz volt a beszélgetés, száraz,
mint egy elhagyott őszi temető. Pedig a sírmagányok alatt mekkora
szívütések! Mi is az a nekem-küldött Kassák-koJJázs? A fehér füg
gés-mezőn Húsvét-szigeti laposan-magas és horpadtan-hegyes kö
fej-óriások valami szürke dombságba szúrva, abból kiállva nyak
nélkülien, s a jelentés-felület fehér-üres baloldalán óriás feketeszür
ke japán írásjel. A Jel! Gyönyörű jel. Mint egy rácsdoboz-hajóváz.
titok-kalicka. A nincs-madár rács-magány, Mert a madár s a madár-

954



ének a jeIbe itatva, mint túlvilágba a testi feltámadást váró. Sose
tudtam a jel jelentése micsoda? Mindig azt hittem: béke! S most
huszonhét év után Csaplár Ferenctől tudtam meg, hogy egy japán
ismerőse elolvasta a jelet, kivette a jelet a csöndból. Hogy a Jel
jelentése: Teremt! Így aztán a kollázs addig-titka mégtitokabb titok
lett. Mert mit is üzent nekem ezzel a kollázzsal Kassák Lajos? Hogy
az idő teremt? Hogy a teremtés: titok? Hogy a költő létének egyet
len föladata a teremtés? Hogy a csönd, a kősűrú csönd a teremtés
mítosz-összege magány. Hogy hallgat a teremtés, mert bevégezte
dolgát, s mégis azt várja, hogy szó-ujjheggyel megérintve ős-csönd

jét, kiszólíttassék a némaságból? Hogy a mítosszá kövült múlt te
remt időt a jövőnek? Hogy a múlt-idő a némaság aranyága, amely
majd jövővel virágzik, mint az almafa, meggyfa, szilvafa, cseresz
nyefa? Hogy a teremtés az örökös jelenidejű ősállapot, Isten-álla
pot? Hogy másképp: élni minek? Hogy teremtés nélkül csak halál.
Köd, halál, köd, halál, homály, halál-üresség, hullatest-nehéz tö
mött üresség? Csönd és halál? Hogy nagyon magányos, nagyon
árva, a teremtés megkövült, s a világegyetem a temető-borostyán

kőben, mint az ott függő tökéletes szúnyog, tollcsápokkal és pödör
szakállal,mozaik-kupola vakon,akáregy kifosztottbazi1ika-héjgömbfél.
Hogy olyan magányos, mint a Húsvét-szigeti szoborfejek? Hogy
menjek hozzá? Hogy ne hagyjam magam? Hogy ne féljek a ma
gánytól, hisz abban a teremtés, mint a méhburok magzata? Hogy
így vagyunk mi: mert ez a törvény? Hogy így lesz örökké? Hogy a
teremtés: hiábavalóság? Hogy a teremtés a mi öröklétünk? Hogy én
is titok vagyok, te is titok vagy? Titok, mert teremtő. Hogy a teremtés
a titkok titka titok? És még világ-köb kiterjedésű kód-megfejtés le
hetőség! Vannak érthetőbb és homályosabb kollázsok. Organikusan
tenyészök és moccanatlanúl passzívak. Egy-jelentésűek, súlyosak,
mint a fatörzs, belsejében az évgyűrűkkel és vannak ködös, bonyo
lúlt, indás, egymásra-ragadt ragyogó látvány-petehalmazok és
bolyhosan keményen sötétek, mint a földben a nagy fa gyökérzet
csontszámya és sűrű hajomlása. S vannak, mint a tükörben tükrö
ződő tükrök alak-részletei: lét. Azt hiszem, Kassák Lajos akkor csi
nált kollázsokat, amikor szorongott. Mert ha verset, prózát írt, fes
tett: boldog volt mindig. Ha megértjük: a boldogság nem öröm, a
boldogság: állapot. Akár az önkínzó sugárzó szeriteké. Vers-kezdés
ként így mondanám: "Félelmében játszik a gyermek, szívében a
fényböl-szött vermek kozmikus vacogása." És szorongásra nagyon
sok oka volt. Szorongásra oka volt mindig. Akármilyen diadalmas
nak és hetykének is látszott sokszor. Inkább fiatal férfiként. Gőgös
nek, elvi-komisznak, parancsolónak. Avantgárd-kegyetlennek. Éle
te és működése csupa győzelem és csupa vereség. Csupa hit, szel
lem-háború és csupa kudarc. Csupa fölszabadúlt éposz és csupa
szigorú vereség. Csupa csalódás! Függetlenségben, társadalmi sza
cializáltságban, tőke-elméletekben, munkás-eszmékben, a meste
remberek jövöuralmában, az anarchiák szabadságában. Hiszen az
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ős-vágya neki is a rend volt, egy új-fajta, másfajta rend, de rend,
amelynek a szeretet az életadó anyagai mint a vörös vérsejteket
képző ős-sejtek a csontvelő-állományban. Csupa szorongás lett és
csontvázig-magány. Hát játszott. Játszott a titokkal, játszott a titok
ban. Kollázst csinált. Körülötte a tanítványokból naggyá nőtt világ
teremtő hűtlenek. Ó meg, mint a szikár, repedezett, óriás Húsvét
szigeti szoborfejek kö-csöndje örökidő. Míg körülötte mindíg-újra
képződő fű-erdő, lila viharzás. Lángelmék, dilettánsok. Halandók,
halhatatlanok. -lgy öregedett időtlenül a jövőbe átitatódva. Mint
ingbe a vérfolt. Ami ifjúkorának ingerült, dühös hatalma és diadal
ma volt (a régi társadalmi rend, a tegnapi művészet forradalmi
összetörése, az új társadalmi rend és művészet megszerkesztése, az
új látomás szolgálata): az hasonlított a hódító barbárok, szakállas
hordák vagy iszlám seregek Európa-dühéhez, a boldog hujjogó dü
hösökhöz, akik összetörték az antik, a klasszikus vagy keresztény
szobrokat, orrukat, karjukat, péniszüket letörték, kalapáccsal zúz
ták szét a szobor-arcokat, szobor-emlőket, a képeket szétvagdosták
baltával, karddal, elégették az Isten-jelentést, arany Mária-koronát.
Ami ifjúkorában a győzelem vezér-kegyelme volt, az öregkorára
védekezés lett. Mészváz, mészhéj, csontteknő, páncélburok, csiga
ház. Az érzékeny visszahúzódás, idegszál-nyaláb fájdalom és reme
gés fölött és körött. A diadaltűz lándzsás, kardot előre-nyújtó lovas
csatarobogás után barlangba-búvás az özöntűz elől. Kosaras lég
gömb a tektonikus háborgás fölött. Mint a mészkő-csilJagtest-állo

mány, aminek likacsain finom csilló-hajszálak öntudatlan, ideg
éhes, reszkető hajzat-gömbkötege lóg ki. Mert éhes s ha fél: visz- .
szahúzódva a páncél-teatojásban él. "Üljük körül az asztalt" 
mondta. S én úgy láttam őt, a költöt, a mítosztalant, mint aki misz
tika-Iombok almafája alatt, az aranypetty-ámypetty rezgésben ül,
az asztalon tál Cézanne-i alma, ott ül Jézussal jobb oldalán. A ko
nok, szelíd ember, aki nemcsak bujtogató híve, de szenvedője is
volt a technikai és civilizációs fölgyorsulásnak, látója és szorongója
a Végítélet kezdetének. Mester. A Másik Rabbóni. Megváltó. Kassák
Lajos. És nézi a Mindenség, ahogy Krisztus világító zöld bal sze
mével nézett a keresztfán. Nézte a teremtett, mulandó, bűnös vilá
got. Szorong. Benne a világ szorong. Vele a világ szorong. Félelmé
ben játszik az öreg. Kollázst csinál. Vág, illeszt, széthúz, síkra síkot
torlaszt, jelentés-teret, sejtelem-hálózatot. oksági állapot-térképet,
kauzalitás-összevisszaságot hoz létre. A mitológiai kentaumál, Mi
notaurusznál, a sípsort fúvó emberecske Pán nál mítoszibb, több
szörözött lét-rnozaikot, titokzatos jelentés-hálót hoz létre, síkot a
síkban, ollóval, enyves ujjhegyekkel. Alig-megfejthetót a megfejthe
tőből. Nem jégzajlás-szerűt.Mert a jégzajlás torlódás, úszás az egy
nemúból. De árvíz-szerút. amiben a tájról leszakitott dolgok, lom
bos fák, kazlak, dögök, tehenek, hullák, háztetők sodródnak, höm
pölyögnek, ringanak, hemperegnek. Ahol a mozgás: rnozdulatlan
ság. A ragadozó nagyvad-szerűenbonyolult, szövevényes is, meg
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az is, amely egyszerű, mint egy csi11ós vagy kerekes egysejtű, a
talaj mikróbái. Ha ugyan egyszerűek ezek a csodálatos létezők, az
űrhajó-szerkezetűek, a baktériumok, vírusok. A kollázsban is a
természet-elvűség órája ketyeg. Csak nem olyan előre-irányú idő

mozgással, mint a történelem. Amely, mint a folyam: forrás-cé r
nából hatalmas delta-gyökérzetté dagad. A kollázs olyan magá
nyos és titokzatos, ahogy a jéghegyek úsznak az óceánban.
Ahogy egy őszi falevelekkel behullott tó felülete moccanatlanul
és véresen ragyog. Az egymás melletti, alatti, fölötti, egymásra ra
gadt lombhalál. Mit vár tőlem a kollázzsá alvadt embermagány?
Kassák Lajos. Akinek tekintete, mint az alvadtvér gyásza. Mély
tisztelettel hajlok meg jelenlévő szellem-alakja előtt. Előtte, akivel
úgy néztük egymást, ahogy a fény fénybe olvad. És most azt is
megköszönöm, amit szemérmes munkásemberként, titkolt előt

tem: irántam való döbbent nagy figyelmét és páncéltalan, mezte
len szeretetét. 6 volt az első Mester, akit tizennyolcévesen szemé
lyesen megismertem. És mentünk az utcán. Ment, mint egy nagy
feketeszürke kemény-kalapos, elől-begyűrt süvegkalapos, ala
csony/ kopott proletár-bérház. Mint Walt Whytman diadalmas fe
kete gőzmozdonya robogott 1946 tavaszában. De: fütyörészik-e a
kollázs-készítő?

XX. SZÁZADI KERESZTÉNY GONDOLKODÓK

A nagysikerű sorozat legú.jabb kötetei:

LUIGI GIUSSANI: A modem ember vallási tudata
A keresztény tapasztalat útján

YVES CONGAR: Szeretem az egyházat

SIMOl\."'E WEIL esszéi Pilinszky János fordításában

ROMANO GUARDINI: Az újkor vége. A hatalom
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