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sőben. A maszk tehát mégiscsak több mint külső: ez 

esetben nem más, mint a lélek tükre.

Ilyenképpen a kiállítás egyfajta összegzése is a meg-

tett útnak, különösen annak fényében, hogy elmúlt 

ősszel mutattuk be az Írószövetségben Mikola kötetét, 

amely így a kiállítással karöltve kerek egységet alkot, 

statuálva a 66-os szám mesteri voltát, amelynek jelen-

tése egyetemes öröm.

SZOM BATH Y BÁL IN T

űző busók. Ám sokkal többről van szó akkor, amikor 

napjaink költője nyúl a modern magyar költészet ha-

gyományának ehhez a sokat emlegetett címszavához, 

mégpedig számtalan okból.

Egyrészt ismerjük Mikola hosszú időkbe visszaka-

nyarodó aktivitását Kassák személyének és szellemi ha-

gyatékának folyamatos ápolását illetően, amelynek cél-

ja a tárgyi vonatkozású emlékek megjelölése a szűkebb 

pátriában, valamint az avantgárd művészeti hagyatéká-

nak az átruházása a mai nemzedékekre. Másrészt ott 

az utóéletét tekintve ellentmondásosnak tűnő wagneri 

életmű, melyet a múlt század első felének német poli-

tikai csatározásai közepette a csúcsvezetés igyekezett 

a maga javára billenteni, erős népmitológiai alapjait a 

céljainak megfelelően kisajátítani. A wagneri életmű 

a német nép sorsfordító eseményeit dolgozza fel és 

emeli drámai fordulatokban gazdag égi magasságokba, 

az expresszivitás legmagasabb fokán terítve szét gyak-

ran eksztatikus dallamvilágát. 

A wagneri zeneirodalomra gondolva nem a derűs 

könnyedség jut eszünkbe, hanem a fájdalommal átita-

tott tragikum, a világégéssel járó szenvedés. A wagneri 

maszk számomra a háborút megtapasztalt ember tárgyi-

vizuális eszköze, szimbólummá merevedő arckifejezés, 

amely egyrészt kifelé szól, másrészt pedig befelé, a lélek 

tisztasága felé, oltalmazva azt a külső behatásoktól, 

a szennytől. Mostanság egyre inkább azt érezzük, a vi-

lág ismét közeledik az újabb apokalipszishez, az embe-

riség pengeélen táncol, nem tanulva eleget a történelmi 

intelmekből. A nevezett maszk kassáki megidézése bal-

jós mementóként fogható fel. Mit tehet a költő azon túl, 

hogy arcára húzza és felmutatja ezt a maszkot? Úgy gon-

dolom, már mindent megtett a világ üdvösségéért.

Bármennyire is ellentmondásosnak hangzik a kilenc-

venes évek háborús nehézségei közepette nem a derűs 

mozarti zenében leltem meg lelki fogódzómat, nem az 

adott erőt a kitartáshoz és a túléléshez, hanem pont 

a súlyos wagneri zene. Az istenek alkonyának sodró fu-

tamai tettek ellenállóvá és bizakodóvá, a Tannhäuser

dallamai támasztották alá ismételten számomra, hogy 

a szerelem örök, van még az életnek kifutása. Mikolát 

is a rendíthetetlen hit vitte a tudás és a megtapasztalás 

felé 66 földi esztendőn át, melyeknek hömpölygésében 

ott volt néhány mérföldkő és fogódzó. A wagneri–kas-

sáki maszk immár összeforr a saját arcával, a látszati 

külső énnel, miközben tudatában vagyunk annak, hogy 

az emberi minőségek formálódása nem a külső máz-

ban mutatkozik meg, hanem az isteni eredetű legben-
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Ó élet, ki hátamon hordtam a házam

és csúsztam az árkot a gondfa tövén,

most nyisson a bánatok árva gubója

és nyisson utamra a messze világ.

Mert voltam idáig a könnyek igása,

ki szántja szemének a drága körét –

de lettem a dac, ki az égre dörömböl:

megdúlt ige mécsese, tűzteli kín!

Így indul Kassák Lajos elbeszélő költeménye, amely az 

Éposz Wagner maszkjában című első kötetében jelent 

meg 1915-ben. Ady messianisztikus stílusa és a nyuga-

tosok hatása még ugyancsak tetten érhető az eposz né-

hány sorában, de már bennük izzik az expresszionista 

látomás a nagyon is valós háborúról. Hogy miért éppen 

Wagner maszkját húzza rá Kassák a világégés fájdalmát 

idéző költeményfüzérre, csak nagyon elvétve kutatták 

az irodalomtörténészek. Megértéssel teli jegyzetében 

még a zenéhez értő Kosztolányi is kerüli a wagneri mo-

tívum boncolgatását, a lírikus Kassákról írott 1965-ös 

tanulmányában pedig Bori Imre annyival siklik át a té-

ma felett, hogy a „személyesnek egy áttettebb megjele-

nítését előlegezi a »wagneri maszkra« való utalás”. Nem 

igazán sokatmondó, amit papírra vet, mintha kelle-

metlen lenne kifejtenie a wagneri nukleuszt.

Több mint száz esztendő elteltével vajon miért le-

het indokolt Kassák „wagneri maszkjára” hivatkozni, 

mint ahogyan teszi azt Németh Péter Mikola? Ha csak 

a maszk lenne itt érdekes mint ősi sámánkellék, vagy 

akár korszerű üzenetközvetítő felület – gondoljunk csak 

Kass János hetvenes évekbeli maszksorozatára –, akkor 

afelé is elvihetnénk elmélkedésünk menetét, hogy hát 

farsangi időket zárunk, nemrég még kurjongattak a tél-
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