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Született 1939-ben Buda
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orosz szakán folytatta. Iro
dalomtörténész, az ELTE
Tanárképző Karának taná
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Az evangéliumi
üzenet kassáki
értelmezése
Kassák nevéhez a köztudat az ún. "autonóm ember" fogalmát tár
sítja, Aki csak felületesen ismeri költészetét, úgy gondolhatja, hogy
a magyar irodalomban ő állt legtávolabb attól, amit "Isten-kereső"

költészetnek neveznek. Holott emberi-költői autonómiája épp az
Istennel való bensőséges viszonyra épül: szabadon, dogmák és val
lásos formalitások nélkül a legtermészetesebb módon "társalog" az
Atyával, s küzdelmeihez mindenkor a "Názáreti" példájából merít
erőt. Pályaívének benső fordulatai ékesen bizonyítják: a messianisz
tikus társadalom-megváltás képzeteitőlelindulva fokozatosan jut el
az evangéliumi üzenet mind mélyebb megértéséig.

Indulásakor még konkrét földi síkon, valóságos szabadulást re
mél a "rabszolgasorsból" mind önmagának, mind testvéreinek 
a "megszomorítottaknak és megalázottaknak". TIsztában van ve
le: ez a harc sok szenvedéssel és önfeláldozással jár; mégis vállal
niok kell, ha az "emberre szabott", új világot meg akarják terem
teni. "Mi vagyunk a szent ács ivadéka (...) Zászlót bontunk a
nap-derűs világnak / De jaj elpusztulunk a Golgotán" (Az én test
véreim emlékkönyvébe). A háborúba hajszolt emberiség minden fáj
dalmát részvéttel éli át, s az értelmetlenül elpusztított százezrek
kel azonosul - a német expresszionistákhoz hasonlóan: "én ekkor
Jézus öt sebére gondoltam árván / és ez az éjszaka kékebbre verte a szám
a halálnál" (Ó, Élet, élet, mi sírunk, panaszkodunk). A forradalmi
gondolathoz Ady "magyar messiásai" nyomán érkezik el; s maga
is lelkesülten "harangoz" az "új messiások elé", "kiket majd a
század telt ütere dob ki a fórumokra", s akik előtt "hirdetőoszlo

pon felmagasló lámpás"-ként szeretné bevilágítani a jövendő tere
it (Örömhöz, Hirdetl5oszloppal). Ebben is a jézusi "elhivatottság" ve
zérli: "Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, ha
nem a lámpatartóra és világít mindazoknak, akik a házban van
nak" (Mt 5, 15).

Az 1918/19-es forradalmak, a vörös, majd az azt követő fehér
terror megrendítő tanulságokat tartogattak a számára. Felismerte,
hogy épp a "világmegváltás" jelszava vezetett a jézusi elvek meg
gyalázásához, a legfőbb parancsolat (Ne ölj!) szörnyű áthágásához
és minden humanista érték sárba tiprásához. Ez az út tehát sem
miképp sem járható - egyre távolabb vezet attól, amit Jézus
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akart, aki a Törvény betöltésére jött a földre: "Aki pedig öl, méltó
az ítéletre"; "mindaz, aki haragszik az atyja fiára - ok nélkül -/
méltó az ítéletre" (Mt 5/17-22). Ezért tehát egyre ironikusabban
kezeli a földi "világmegváltás" gondolatát, s már 1920-ban, a bé
csi emigrációban átértékeli korábbi társadalom-alakító programját.

A forradalomról írt eposzában (Máglyák énekelnek) felmutatja
azt a belső ellentmondást, ami önmagában véve is elegendő volt
bukásához: az "igazságosság" nevében szerzett Hatalom a leg
szörnyűbb igazságtalanságokhoz vezet! Az események centrumá
ban álló "szakállas ember" egyszerre képviseli az emberiség-szin
tű megváltóképzeteket s része a vérengző hatalmi gyakorlatnak.
Márpedig a kettő: contradictio in adiectio. Hogyan is lehet(ne) jé
zusi elveket sátáni eszközökkel megvalósítani? "Senki nem szol
gálhat két úrnak - mondja az Írás. - Mert vagy az egyiket gyű
löli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a mási
kat megveti" (Mt 6/24). Kassák arcán tehát megjelenik az ironikus
fintor: bizony, nagyon eltorzult Isten képmása, az ember, miköz
ben a "megváltás-eszmét" akarta valóra váltani!... De az utána
következő fehér terror - "keresztényi" köntösben! - éppúgy Is
ten meggyalázása, mint a vörös volt. Ekkor kezdi írni számozott
verseinek vég nélküli sorát (1-100.)/ amelyekben a dadaista min
dent-tagadástól eljut a "megváltás" fogalmának újraértelmezéséig.
Többé nem társadalmi síkon gondolja el, és semmiképp sem
olyasvalaminek, amit az embemek fegyverrel kell (lehet) kikűzde

nie. Az ideális társadalom megteremtése: utópia - tudatosodik
benne immár örökre. A léleknek belülről kell méltóvá válnia a
"kegyelemre": a harmónia megtalálására.

Most már egyénileg akar találkozni "a mesterlegénnyel", "aki
boldog szamarán épp most érkezett le a hegyekből". A virágva
sárnap diadalmas mámorát meg kell tudni őrizni a "kereszthor
dás" fájdalmas időszakaiban is, hiszen az magában hordja a "fel
támadás" ígéretét! - ez az "üdvösség" titka. "Hitek és emelkedé
sek áradnak belőlem halleluja halleluja". A "mesterlegény" sze
mélyesen szól mindnyájunkhoz külön-külön. Újraértelmezve te
hát "az ő tanításait", Kassák rádöbben: "csak az él aki megtalálta
önmaga életét" - vagyis a saját sorsát akarja "kiteljesíteni", má
sok javaára (43. vers. III. prózavers).

A személyiséggé válás - az "újjászületés" - folyamatát A ló
meghal a madarak kirepülnek című önéletrajzi fogantatású poémájá
ban örökíti meg. Nem véletlen, hogy itt is számos biblikus utalást
találunk - hol ironikusan, hol pedig komolyan; világosan érzé
keltetve azokat a belső fordulatokat, amelyek során az egyszerű

"akárki", Kasi, a természeti ember Kassák Lajos-sá, a szellemi em
berré érlelődött. Ez az "újjászületés": felülről születés, a Szellem,
az Értelem által. A .Szent Lélek" tűzkeresztségétől megérintve
(brüsszeli jelenet: a "szőke továris" a Szent Logosz erejével szóno
kol: "lángok virágoztak ki szájából s kezei röpködtek mint a ga-
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lambok") immár örökre elkötelezett egy Eszmének; elszakadva
annak gyakorlati valóra váltásától. Ezért énekli feje felett - Pá
rizshoz közelítvén Szittyával - egy titokzatos hang: "Ti az én két
mutatóujjaim vagytok". Kasi útja tehát valójában nem Párizsba
vezetett ("én láttam párizst és nem láttam semmit"), hanem ön
magához. Rátalált rendeltetésére (a költő "épít magának valamit
amiben kedve telik"). Túl a "krisztusi koron", 33. életévén - ha
zatalált. Konkrétan és átvitt értelemben egyaránt: megérkezett
szellemi otthonába, rálátást nyert eddigi életére - újjászületett.
"Ami testtől született, test az és ami lélektől született, lélek az"
(Jézus beszélgetése Nikodémussal; Jn 3,1-21).

Kassák "tűzkeresztsége" vagy "lélekkeresztsége" tehát valójá
ban nem az 19ü9-es világcsavargás volt, hanem annak ellenpróba
ja: az eszmék devalválódásának 1918/19-es megtapasztalása. A
kétfajta élmény (eszmeiség és valóság) találkozásának metszés
pontján alakult ki "az új Kassák" ("könyvem első nekiszaladás az
új Kassák felé - szívem alatt fölnyitottam a mézeshordókat"; 1.
számozott vers). 1923-ban született prózaversei (Tisztaság Könyve)
már ennek a lélekben átalakult embemek belvilágát tárják elénk.
Tudatosodik benne a Kozmosszal való egy-Iényegűségünk: "Szí
vünk körül kövek állatok és növények virrasztanak"; a tisztaság
kristálytenyerén fekszünk és érezzük, hogy minden a mi vérbeli
rokonunk". Az "üdvözülés" fogalma a kassáki értelmezésben ez
zel a kozmikus látásmóddal függ össze: "Egyensúly. Élettiszta
ság." Azaz: belső harmónia. "Minden bennünk van elvetve",
"ami kívülünk van az is bennünk van". Párbeszédet folytat a
Mindenséggel, amelynek törvényei szerint él: "mind belőlem kiin
duló s hozzám visszatérő magamtörvényei".

Kassák szemében Jézus az Egyetemes Ember szimbóluma, aki
nek belső homogenitása az Örökkévaló és mindenkire érvényes
Szellemi Rendből táplálkozik. Minden emberben benne rejlik az a
lehetőség, hogy az egyetemes Embert kibontsa magában - a jé
zusi modell tehát itt e földön megvalósítandó és megvalósítható
(Imago Dei). Nem lehetetlen, hogy Kassák ismerte R. Steiner ant
ropozófiai tanításait, sőt C. G. Jung mélylélektani felfogását is, hi
szen a tízes években járt mind a Szellemtudományi, mind a Tár
sadalomtudományi Szabadiskola előadásaira; majd később, a
Munkában tág teret biztosított maga is a pszichológiai, pszichoa
nalitikai tanulmányoknak. Jung Jézust - nem vonva kétségbe
történelmi létezését - a Mély-Én szimbólumának, archetípusnak
tartja.' Freud személyiség-lélektanát mintegy kiegészítendő,már a
lO-es, 20-as években felismerte, és kidolgozta a "kollektív tudatta
lan" kategóriáját, amelyben az archetípusok tárolódnak (öröklőd

nek). A kassáki eszmerendszer kulcsfogalma - a "kollektív indi
viduum" - ezt a szellemi örökséget hozza felszínre önmagában:
az Egyetemes Én részeként tudatosan vállalja a Mindenséggel va
ló összetartozást, s a személyiség-alatti régiókból szívja táperejét.
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Voltaképpen mindegy, hogy ezt örök transzcendentális ÉN-nek te
kinti-e, avagy csupán a minden emberben bennerejlő Magasabb
Én lehetőségének. Jézus e felfogásban a Tökéletes Ember univer
zális archetípusa ("Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei
Atyátok tökéletes"; Mt 5,48). Az ember "halhatatlan lelke" az
Egyetemességre törekszik - ezért a személyi lélek (nem az Ego
börtönébe zárt individuum!) a csoport-léleknél (tehát a "kollektí
vum"-nál) magasabbrendű.

A számozott versek már hazai földön keletkezett darabjai (66
100.) ezt az egyetemes Emberrel való létközösséget, az "isteni"
szeretethez hasonló - tehát "agapé"-jellegű - emberszeretetet
sugározzák. "Merítsetek a kutakból, melyeket szívetek rejtekén
őriztek" (55.vers); "hallom az órák szívverését s a dalt amit a csil
lagok ragyognak / olajat öntök a tűzre / meleg van körülöttem s
nyugodtan ülök a világosságban" (83.vers). Jézus a mózesi Tíz
parancsolatot még eggyel egészítette ki; "Új parancsolatot adok
néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, ti
is úgy szeressétek egymást" (Jn 13,34). Ebben a parancsolatban
válhat csak élővé az előző tíz! Kassák testvéreiben - "az embera
nya magzataiban" - mindenkor Isten képmását látta és tisztelte
(49. vers); a "növendék"-emberkéket pedig a tiszta, tevékeny élet
re nevelte (Fiatal munkás). A Munka-kör (1928-39) a személyiség
nevelés magas szintű fóruma volt, ahol az ifjúságot az önmagu
kért s jövőjükért felelős életre próbálta felkészíteni. "Keljünk fel a
hajnalban testvérem / keljünk fel/és lásd a dolgok arcát s a tör
ténések kezdetét ahogyan én látom" (86. vers).

A szerétet-törvényben az Igazság Lelke nyilvánítja önmagát,
"akit a vilá~ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt"

(Jn 14,17). Epp ezért mindazok, akik Jézust követik, valamiképp
szembekerülnek a világgal (amely a "sátáni" törvények uralma
alatt állí). Mégis ők azok, akik ki tudják alakítani benső harmóni
ájukat, s épp a világtól való függetlenségük révén minden körül
mények között meg is őrzik azt. "Aki belenéz a szabadság töké
letes törvényébe és megmarad amellett, aki tehát nem feledékeny
hallgató, hanem valóságos cselekvő: az boldog lesz az ő cselekvé
sében" (Jób levele l, 22-25).

A 30-as évek lírájában mind gyakoribb vendég a "Názáreti".
Kassák egyre közelebb érzi magát "a megfeszített ember"-hez,
akivel társtalan bolyongásai közepette megosztja gondolatait. "Te
is itt ballagsz velem az éjszakában / éppen olyan szegény és el
hagyatott vagy mint én / vérzik a szíved, kezeid és lábaid is vé
resek". Ö, aki "egyedül és fegyvertelenül" szállt szembe a földi
hatalom birtokosaival, most "sugárzó csillagkoszorú"-ként ragyog
"a szegények feje felett", "tíz kicsi ujján tíz fényes csillag tündö
köl", hangjában "a végítélet harsonái" zengenek. A költőnek, aki
mindvégig ugyane csillagok-jelölte úton halad, nincs félnivalója:
"a csillagos ég kegyelme rajtam" (Felhőtlen éjszaka, Játék a jájdalom-
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mal, Fénykörben stb.). 1937-ben megjelent fiktív leveleskönyvében
(Anyám dmére) már "Isten választottjának" nevezi magát, aki megér
tette a Teremtés misztériumát, ezért tud felelni a kérdezőknek. A
művész lsten képmása - éppen olyan, amilyennek Ó eredetileg el
gondolta az embert. "Vajon eljön-e még egyszer az az idő - kérdezi
önmagától, tőlünk -, amikor az ember újból felismeri eredeti ren
deltetését, és hinni tud elhivatottságában?" Mert lsten országa csakis
akkor valósulhat(na) meg a földön (10-14. levél).

Csakhogy ez az idő - a 30-es évek végén, közvetlenül a II. vi
lágháború küszöbén - mind messzebbre látszik tolódni. Kassák
magányosabb, mint bármikor: Simon Jolán, ifjúkorától hűséges

társa, halott; folyóiratát. a Munkát betiltották. Alig valamivel túl
ötvenedik évén, lélekben készülődni kezd a végső számadásra.
1939-ben megjelenő kötetének (Fujjad csak furulyádat) mintegy har
mada "istenes vers". Ez a kemény és hajlíthatatlan férfi, aki min
dig rendíthetetlenül bízott önerejében. most segítséget és támaszt
keres. "Órködj felettem és bocsáss meg bűneimért". Jolán halála
miatt önmagát is hibáztatja; több versében "bűnös"-nek, "ártatlan
gyilkos"-nak nevezi magát, s szeretné felesége "vérző sebeit" be
kötözni. Csakhogy már késő... "Amit elrontottam már úgysem te
hetem jóvá". "Tékozló fiú"-ként, árván, örökségét elpazarolva, a
legyőzött hős szégyenével áll Atyja elé, kinek kertjében egykoron
"bársonyfüveken sétált", s megtörten panaszolja: ,,Itt a télidő (...)
az Úr megelégelte bűneink halmazat". Talán most először életé
ben valódi alázatot érez: "Mennél magasabban trónolsz Istenem /
annál mélyebbre hajtom a fejem. / S ha csillagaid kihunytak fe
lettem / égő lámpát tartok kezemben / hogy észrevégy az éjsza
kában" (Fohász a csillagokhoz, Holló kiált fölöttem, A hajnal fénytöré
sein, Elbujdosott fényesség, Lélek a papiroson, Tékozló fiú stb.)

A második világháború idején bibliai példázat-szerű versek so
rát írja az egyszeru és ártatlan tisztaszívűekről. a szenvedve is
boldog alázatosakről. az ,,Isten tenyeréről" aláhullottakról. kiknek
sapkája "megváltónk aranyfényű glóriájához hasonló", s akik jó
szívvel engedelmeskednek "azoknak az emberi törvényeknek.
melyek az igaz élet forrásából erednek". Ha valaki, hát Kassák az,
aki komolyan veszi a Hegyi beszéd tanítását a "nyolc boldogság"
ról (Mt 5,1-12.). Ó pontosan tudja, mert megtapasztalta: igazi bol
dogság csak a világon-kívüliség állapotában fakadhat, de ezzel
vele jár a világból való kivetettség is! an 15,18-20; Jel 21,7; Mt
6,19-21). A szegények tehát valóban boldogok az ő felfogásában
(is), mert megszabadultaka világban-való-lét rabságából, s remé
lik: szenvedéseikért irgalomban és örök békességben lesz részük,
megnyílik előttük az ég kapuja: "ott állunk majd a fényben tisztá
ra mosott kezekkel/és hirdetve az út igazságát, melyen megér
keztünk". Kassák önmagát e szegények és elesettek - "Isten bá
ránykái" - hű pásztorának tekinti; az angyaloktól kapta megbí
zatását: "szeressük és védelmezzük őket". Ebben az értelemben
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(is) megértette és magáévá tette Jézus példázatát "a jó pásztor és
juhai"-ról (In 10, 1-18). Ó is valóságosan reméli - testvéreivel
együtt - : egyszer majd visszatér az, "aki egy közülünk (oo.) test
vére a fehér galambnak akit megfeszítettek és harmadnapra feltá
madt" (Öszi koszorú, Csillaghullás, Békesség az embereknek, Úrnapja,
Lamentáció, A pásztor gondjai, Halleluja stb.).

Ezért is üdvözli bizakodással az első szabad karácsonyt 1945-ben.
Rövid időre azt reméli: "a szabadság angyala vezet bennünket tovább".

De most sem úgy történt, ahogy remélte... Az égbolt egyre komo
rabb lett, a "szegények rózsái" elvirultak, lehullottak. öt magát már
1947/48 fordulóján kiszorították a szellemi életből, mert nem hajlandó
(most sem!) hamis urat szolgálni - azaz a "sátáni" Hatalmat tömjé
nemi. De ekkor már mellette él .mentőangyala", második felesége,
Kárpáti Klára, aki matematika-tanárként el is tartja őt, íW nem kell a
"Hatalmasoknál" alamizsnáért előszobáznia. Hiába, az Ur nem hagyja
cserben, és táplálja "égi madarait" (Mt 6,25-34; Lk 12,22-28). Asztalfi
ókjába rejti verseit, amelyekben az ötvenes évek gyilkos atmoszféráját
örökíti meg (Diófám árnyékában, Felakasztották, Egy öreg fa panaszai, Erdei
csönd, Ha én rigómadár lennék stb.).

1956 nagy történelmi pillanata Kassák számára (is) a fejek fel
emelésének ünnepe. Úgy érzi: kérésünk, reményünk Istennél
meghallgatásra talált... Talán most végre rendbe tehetjük "közös
dolgaink"; "Jön majd a gyermek, ki csupasz kis öklével/kiveri a
támadó vadkan agyarát. / Ez nem a gonoszságok vége, de mégis
/ elindulnak a szelek s a tűz fellobog" (Intelem jövendöléssel).

Azonban a sötétség erői csakhamar újra diadalmaskodnak. A
város fölött megjelenik "a könyörtelen pusztulás véres szájú an
gyala", az éjszaka "ragadozó állatokkal" telítődik, és "kiszállnak a
bagolyfiókák rejtekeikből". Megelevenednek az Apokalipszis ké
pei, mintha "a pecsétek feltörése" máris valósággá vált volna (Mt
24,3-14; Jel 6,1-17; Lk 21,7-19). Kassák a legelsők között tiszteleg a
Mártírok temet6jé-ben bolyongva mindazok előtt, akik "kötéllel
tőrrel és puskával megölettek", s most "ázott deszkapalánk mö
gött / mélyen a föld alatt feküsznek", "meghaltak, mielőtt virág
ba borult volna életük". Tudja: mégis ők a győztesek, s túlélik sa
ját halálukat. Mint a "vértanúk serege" a Bárány előtt, fehér ingbe
öltözötten (mert kiontott vérük tisztára mosta ruhájuk), megdicső
ülnek majd Gel 7, 8). A költő elhatározza: ha .fényjelekkel a sötét
ből" társai szólítani fogják, ő sem fut meg a rámért Sors elől

("megígérem, ha majd Istenemhez indulok, nem állok meg fél
úton"). Bár melléből "csöpög a vér", tudja, nincs félnivalója:
"Nincs annyi bűnünk, hogy bocsánatot ne nyerhetnénk" Isten e
lőtt (A halhatatlanok, A magam kenyerén, Szerény hitvallás, [nvitáció).

A biblikus emblémák egyre gazdagabb és többrétú jelen
téstartalommal telítődnek verseiben; azonban továbbra sem kö
tődnek semmiféle vallási konvencióhoz. Az "az autonóm ember",
a "kollektív individuum", aki Isten képére és hasonlatosságára
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munkálta ki a maga arcát (Jézust tekintvén elsődleges mintának),
meghitt közvetlenséggel társalog Istennel. "Igaz Istenemet én for
málom meg anélkül, hogy a könyörgés vagy megalázkodás igéit
hirdetném". Lassan elindul a Legfőbb Bíró elé, akinek egyedül
van joga ítélkezni fölötte. Nincs szégyellnivalója: "Arcunkon nem
mocskoltuk be Teremtőnk képmását / legnehezebb óráinkban is /
váll váll mellett meneteltünk a jövő felé", Asztalán "vérrel be
nem mocskolt fegyverei" - ecsetek, tollak, ceruzák - hevernek;
kezet soha senkire nem emelt, s az érdekek szorítójában semmifé
le parancsuralomnak nem adta meg magát. "Lassan megépítem
és könnyedén elajándékozom magam", Megbocsát ellenségeinek s
mindazoknak, akik nem értették, miért vágyott a Jövő Házába ab
ból a torz és hazug (tehát sátáni!) jelenből. amelyben élnie ada
tott, s amely csak két választást engedett az embemek: "vagy a
gyilkost kell alakítania, vagy az áldozatot". Szinte az Úrfelmuta
tás gesztusával készül az "átlényegülés"-re: .Szétosztom magam
a / jégmarta köveknek / fényszomjas rózsáknak / fogságba esett
keselyűknek". Tudja: mindaz, amit másoknak adott önmagából,
őt teszi (tette) gazdagabbá, s nem vesz el semmit tőle, belőle.

"Szétosztottam magam és megbontatlan maradtam". Mint a grá
nitkő: egységes és önmagában szilárd. Az "erős ember" mintája
- továbbra is - a Názáreti, aki feltámadt, "itt él közöttünk",
ügyes-bajos dolgainkért harcol / s kibontott zászlója leng a szél
ben" (Enterit5rök I-X., Öszi sugallatok, Kivívott békesség, Mi más te
hettem, Egység, Ftmix énem, Jókívánságom, Gazdag vagyok, Évforduló
ra, Láthatatlan valóság stb.).

Kassák tehát evilági síkon értelmezte az evangéliumi üzenetet,
úgy, mint itt e földön megélendő Igazságot. Úgy vélte: az "üdvös
ség" csírái bennünk magunkban vannak elrejtve, s ha Isten tör
vénye szerint élünk, harmóniába kerülünk önmagunkkal; s ez

.maga az "üdvözülés". Az autonóm ember az ő felfogásában Is
tent önmagában hordozó, parancsolatait mindenkor megtartó, áll
hatatos és bensőleg Teljes személyiség. "Egész" - azaz "egész-sé
ges" mind testben, mind lélekben. Ezért hagyhatta örökül az utá
na jövőknek: "Élj szíved törvénye szerint / szorongás és pátosz
nélkül. / Légy jóban önmagaddal / ez a legfontosabb" (Magatar
tás). S ezért világíthatja "csillagszívével" az utat az utána jövők

előtt (Kt5befaragott jelek).
Élete tehát egyszerre "tanítványi" és "Mester"-i. Nem véletle

nül nevezték "prófétá"-nak a körébe tartozók. A kapott talentum
mal jól sáfárkodott: megsokszorozta azt (Mt 25,14-30; Lk 19,11
27). Az "Igazak" közé tartozott, akik "majd fénylenek mint a nap
az ő Atyjuk országában" (Mt 13,43). Hiszen "az értelmesek fény
lenek mint az égnek fényessége; és akik sokakat az Igazságra
visznek, miként a csillagok, örökkön örökké" (Dán 12,3).
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