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1909-ben mint fiatal vasmunkást a munkaadók által be-
vezetett feketelistázás hosszabb időre munkanélküliségre 
kényszerített. Ekkor már verseket firkáltam, nagyon ked-
vemre volt ez a tevékenység; nem is annyira az újabb munka-
vállalás lehetősége, mint inkább a rímek gyártása érdekelt. 
[...] A Holnapos költők megjelenése elemi hatást váltott ki 
belőlem. Tele voltam izgalommal, nagyot akarással, és min-
denáron Párizst szerettem volna látni. Egy április végi este, 
minden különösebb előzmény, meggondolás nélkül, Gödrös 
nevű barátommal elhatároztuk, hogy másnap nekivágunk 
a világnak. Így történt. Pénz és idegen nyelvek tudása nél-
kül elindultunk, Pozsonyig hajón, onnan gyalog, egészen 
Párizsig. Mentünk, mentünk, jóformán éjjel-nappal, mint 
a kutyák, minden elénk került dolgot megszagoltunk, s mint 
a koldusok, mindenhová befurakodtunk. Roppant kíváncsi-
ak voltunk a világra, s azt is szerettük volna megismerni, 
ami a valóságban nem létezik. Párizsba indultunk, de nem 
rohantunk, becsavarogtuk közben fél Európát.1

Kassák Lajos, a magyar avantgárd egyik központi alakja, író, költő, 
szerkesztő, mozgalomszervező volt. Életét gyári munkásként kezd-
te Budapesten a századfordulón, ahol megismerkedett a szervezett 
munkásmozgalom által hirdetett szocialista eszmékkel is. Kassák 
ezekben az években kezdett először verseket írni. Később mozgalmi 
aktivitása miatt elveszítette munkáját, és 1909 tavaszán, a moder-
nista magyar irodalom, főként Ady Endre hatására Párizsba indult, 
hogy megismerje a modern kultúra katalizátoraként számontartott 
európai nagyvárost. Az utat, több mint fél év alatt, gyalogosan tette 
meg. Ekkor szerzett élményei, ismeretei, kapcsolatai később óriási 
hatással voltak pályájának alakulására és az 1910-es évek első felé-
ben a vezetésével kibontakozó magyar avantgárd csoportot megszer-
vező munkájában is fontos szerepet játszottak e tapasztalatai.

Kassák 1909-es úti élményeit az 1920-as években két, egy-
mástól stílusában eltérő, és további életművét mélyen meghatáro-
zó irodalmi alkotásban írta meg. Az egyik A ló meghal a madarak 

Úton 1909 
Bevezető  

1 Kassák 1972, 165.
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kirepülnek című dadaista hatásokat idéző hosszúverse volt 1920-ból, 
ami először 1922 őszén jelent meg nyomtatásban. Másik művén az 
1920-as évek közepétől az 1930-as évekig hosszú ideig dolgozott; ere-
detileg a Nyugatban folytatásokban publikálta, majd később könyv 
alakban is kiadták. Ez az Egy ember élete című önéletrajzi regénye, 
melynek harmadik kötetében, Csavargások címmel egy merőben más 
narratív formában meséli el Párizsba tartó utazásának történetét, 
mint pár évvel korábbi dadaista poémájában. 

Kötetünkben Kassák életművének e két talán legtöbbet 
idézett, a hazai és a külföldi olvasók körében is a legjobban ismert 
szövegét állítjuk középpontba. A műveket teljes terjedelmükben kö-
zöljük magyarul és angolul. Kassák e két alapművét, keletkezésük 
kontex tusait új szempontokat felvető tanulmányokkal és további for-
rásokkal kibővítve tesszük közzé. Céünk elsősorban az, hogy e két, 
irodalomtörténeti és poétikai szempontból jelentős alkotást tágabb 
összefüggésrendszerben vizsgáljuk, és olyan, a korabeli kotextusok 
érzékeltetéséhez szükséges információkkal egészítsük ki, amelyek se-
gítenek Kassák 1909-es nyugat-európai csavargásának eseményeit 
és hatástörténetét is értelmezni.  

A ló meghal a madarak kirepülnek poémával három tanul-
mány foglalkozik. Seregi Tamás irodalomtörténész, esztéta Kassák 
dadaista korszakának újraolvasásával arra vállalkozik, hogy fino-
mítsa a művel kapcsolatos képet Kassák életművében és a magyar 
avantgárd történetében. Nemes Z. Márió meta-esszéjében a kortárs 
esztétikai és filozófiai elméletek felől elsősorban az „időkríziseket” 
vizsgálja Kassák költeményében. Szeredi Merse Pál művészettörté-
nész a Kassák-poéma „életrajzát” írta meg, összefüggésben a vers 
keletkezésének és megjelenésének körülményeivel, valamint kanoni-
zációjának történetével. A szerző olyan, a Kassák-hagyatékban ta-
lálható, korábban publikálatlan forrásokat is feldolgoz, amelyek e mű 
kapcsán eddig kevésbé kerültek reflektorfénybe. 

A kötet második részét az Egy ember élete című önéletrajzi 
regény Csavargások című fejezetének szenteljük. Itt a Kassák által 
érintett városokat és helyszíneket ábrázoló századfordulós képesla-
pokkal, a szereplők, útitársak portréfotóival – elsődlegesen a Kas-
sák Múzeum gyűjteményében fellelhető anyagok segítségével – idéz-
zük meg a korabeli miliőket és személyeket. Mivel regényét Kassák 
nem művészeti alkotásként, hanem egy korszakot és egy eseménysort 
rögzítő „dokumentumként” tartotta számon, kézenfekvőnek tűnt 
a Csavargásokat Kassák 1909-es nyugat-európai útjához kapcsoló-
dó más típusú forrásokkal és elemzésekkel is közelebb hozni az olva-
sóhoz. A regény szövegének „illusztrálásához” maga Kassák is sok 
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támpontot ad: megemlíti a csavargása során írott verseit, valamint 
többször utal a Budapesten maradt későbbi feleségével, Simon Jolán-
nal való levelezésük részleteire. A kötetben a teljesség igényével közöl-
jük Kassák korai verseit, a múzeum gyűjteményében őrzött levelezé-
sét, visszaemlékezéseket, fotográfiákat, értelmező jegyzeteket. Gucsa 
Magdolna és Szeredi Merse Pál mikrotörténeti fókuszú elemzéseikkel 
a Kassák csavargásáról fennmaradt kaleidoszkopikus képhez egy 
olyan értelmezési keretet javasolnak, ami által plasztikusabban raj-
zolódnak ki a regényben szereplő személyek, élethelyzetek és helyszí-
nek. Gucsa Magdolna önálló esszét szentelt például a nyugat-európai 
csavargás során magára eszmélő Kassák, illetve a magyar avantgárd 
indulását is jelentősen befolyásoló világcsavargó, Szittya Emil szemé-
lyének. Ebben az egységben kereszthivatkozásokkal kapcsoltuk ösz-
sze az egymásra utaló dokumentumokat, így segítve a tájékozódást 
a regény, a levelek és a versek között. 

Ahogyan Kassák irodalmi alkotásainak, életművének, úgy 
a jelen kötetnek is az 1909-es nyugat-európai csavargás története ké-
pezi a szimbolikus középpontját. Kassák ezt az utat mindkét művében 
egyértelműen saját fejlődése: költővé, KASSÁK LAJOS-sá válásának 
történeteként interpretálta. Az igazi változást azonban Kassákban 
– ellentétben a frankofón modernista polgári írókkal és művészekkel 
– nem a Párizs-élmény, hanem egy teljesen más aspektus, a csavargás, 
az út, és az út során megismert bohém, társadalmon kívüli emberek-
kel való találkozás élménye indította meg. Kassák számára tehát 
a költővé válás egy merőben eltérő, atipikus szituációból fakadt. Ezt 
az „út”-élményt idézi meg kötetünk címe, utalva a beatkorszak Jack 
Kerouac által írt, generációk életérzését meghatározó regényére is.

≈

Kötetünk ötletét a Kassák Múzeumban 2017/2018-ban megrendezett, 
Az új Kassák – A ló meghal és a madarak kiröpülnek (Kassákizmus 
2.) című időszaki kiállításhoz kapcsolódó kutatásunk adta. Ekkor 
dolgoztuk fel az 1909-es nyugat-európai csavargás Kassák hagya-
tékában fennmaradt dokumentumait, valamint először mutattuk be 
kiállítás formájában A ló meghal a madarak kirepülnek című poéma 
kanonizációjának történetét is. A dokumentumok, levelek, kéziratok 
és reprodukciók többségét először publikáljuk. A kutatást, illetve 
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a kiadvány megjelentetését a Petőfi Irodalmi Múzeum és a svájci 
Fondation Jan Michalski támogatása tette lehetővé, amelyért ezúton 
is köszönetünket fejezzük ki. Kiadványunk a Kassák Múzeum Kas-
sák-műhely címen induló, open access digitális formátumban meg-
jelenő sorozatának első kötete. A sorozat megindításával célunk az, 
hogy a múzeumban folyó, szerteágazó művészet-, irodalom- és tár-
sadalomtörténeti kutatásoknak ebben a formában is új platformot 
biztosítsunk. 



I. A ló meghal 
a madarak kirepülnek 



Kassák Lajos

A ló meghal 
a madarak 
kirepülnek 
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Az idő nyerített akkor azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait 
mondom széttárt vörös kapu

szeretőmmel kinek fekete gyémántok voltak befalazva az arcába 
s 3 gyereket cepelt a kétségbeesésében
a gyárkémények alatt ültünk
tudtuk holnap a görbe vonalak
ho zsup ho zsup
azt mondta elmész KASIKÁM és én elszáradok a pódiumokon 
s nádler úr mázolmányaiban
nyilván
nyilván
az úristen megfeledkezik a szépasszonyokról
már jött is a félkrisztus faszobrász
fiatal volt és gyalázatosan igazságszagú
holnap túl leszünk a magyar határon
hát igen hm igen
nyilván nyilván
a város rohant mellettünk
ide-oda forgott és néha fölágaskodott
láttam az apám kajla szalmakalapját amint úszkál a hóüveg fölött 
a patikától a szentháromság-szoborig és vissza
valamikor azt hitte az öreg 21 éves koromban káplán leszek  

az érsekújvári plébánián
de éppen tíz esztendővel előbb sporni úr lakatosműhelyében ettem 
a füstöt
az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza
később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta és kipisálta a sörrel
szerelmes lett egy öreg takarítónőbe
kihullott a haja s csak a cigányokkal barátkozott
1909 április 25
Párisba készültem gyalog a faszobrásszal
a kisváros ült a pocsolyában és harmonikázott
leveszem rólad a szárnyaimat ó szent kristóf te sohse leszel az apád fia
egy részeg ember krokodilkönnyeket sírt az „Arany Oroszlán” szálló 

falának dűlten éreztem mindennek vége

A ló meghal 
a madarak kirepülnek

A vers első megjelenése: Kassák 1922b. 

A kötetben használt kiadás: Kassák 1926a, 16–30.



15

keresztülszaladt rajtam egy vörös sínpár s a tornyokban 
harangoztak

galambok bukfenceztek a háztetők felett
jobban mondva galoppoztak a napkocsin
a ferenciek új harangja szinte énekelt már
aki aludni készül fényesítse ki az ólomrudakat
az órák fehér juhászkutyákon kísértenek
éreztem mindennek vége
pálinkások és rövidárukereskedők becsukták boltjaikat
csak menj vissza barátocskám a gyerekeidhez
a kerekek többet nem fordultak visszafelé
az ember elhányja csikófogait és néz a semmibe ahol az élet 

beleharap a saját farkába
a semmibe
ó dzsiramári
Ó lébli
ó BUm BUmm
a hajó pedig döcögött velünk mint a terhes asszony s a hátunk 

mögött valaki összetolta a kulisszákat
ez volt az első keresztbevágott nap az életemben
fáklyák lobogtak bennem és feneketlenségek
papagallum
ó fumigó
papagallum
a partokon huszas csoportokban vörösréz madarak kukorékoltak
a fákon akasztottak hintáztak s szintén kukorékoltak
csak néha a víz fenekéről néztek felénk az elkomorodott hullák
de mi 21 évesek voltunk
a faszobrásznak csúnya rózsaszínű szőrök kunkorodtak ki az állából
különben jól éltünk
csak éppen a gyomrunk átlója
hiába húztuk meg a srófokat az ökrök újra meg újra nekiindultak  

a tarlókon át
s a szemeinket néha már alig tudtuk levakarni a lányok bokáiról
ilyenkor mindig felkiáltottak belőlem a cintányérok
Bécsben 3 napig az utcán aludtunk
aztán véglegesen kicsavartuk magunkat önmagunkból
mi is az hogy civilizáció
az ember bekeni magát valami zománccal és irtózni kezd a tetvektől
mi is az hogy családi kapocs
az ember holmi selyemszalaggal meghosszabbítja a köldökzsinórját
mi is az hogy istentisztelet
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az ember félni kezd hogy ne kelljen félnie
mi talpunkra szögeztük az országutakat s a nap jött velünk az űrben 

arany mérföldlábakon
higgyétek el az elefánt nem nagyobb mint a bolha
a vörös nem vörösebb mint a fehér
s ha mégis mi azért mentünk tovább 
kamaralógósz 
ha felállítjuk a mérleget, úgyis mi húzzuk a rövidebbet
és ekkor kinyíltak a szemeink
és mélyek lettünk mint a fekete kutak a bánya vidéken
és mentünk és mentünk
13 angyal járt előttünk
szintén gyalog
és énekeltek nekünk a fiatalságunkról
már tipikus csavargók voltunk jól megnevelt bolhákkal a hónunk 

alatt
szerettük az árokba hullott gyümölcsöt
a savanyutejet
és a zsidók hitközségi kasszáit
s jöttek felénk innen és onnan is a testvérek
a világ minden fajta nyelvével s csodálatosan téglabőrű 

ábrázatokkal
speciális szaga volt valamennyinek
s némelyiket legyalulták a kilométerek s némelyiknek még tejes volt  

a szája az anyja csecsétől
az utak fehér dunnákban hevertek alattunk
a sürgönydrótok összerántották magukat és kabalákat írtak az égre
este láttuk amint az asszonyok lába között kinyíltak a virágok
de mi növényevők és asszonygyűlölők voltunk
és áthúztuk magunkat Passaun
Aachenen
Antwerpenen
a faszobrász lesoványodott mint a szálka s a szakálla egész 

megvörösödött
nekem versek és hadzsura erdők kezdtek nőni a fejemben
a fényfolyókon kétszer átúsztak előttünk a patkányok
nagy tutajokon amelyek nadrággombbal és madártojásokkal voltak 

kimintázva
postafiókokban vártak rám a szeretőm levelei
de tudtam az éjszakák a legtetvesebbek
ilyenkor tehát a verseimen dolgoztam akik úgy jöttek elő a fejemből 

mint valami aranygyapjas birkák
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semmi kétség ezek a leggyámoltalanabb állatok
de ha valaki füle mögé dugja a táblát
a redőnyök ijedten leszaladnak
ez a mi életünk
a vámőrök minden állomáson bélyegzőt ütnek a szívünkre
s mi csak úszunk tovább hajnal iránt
bizony okosabb lenne ha mindenki édesfagyökérrel vagy 

krumplicukorral kereskedne
osszátok be a világot amiben éltek
nekünk könnyű naponta 50 kilométert megyünk belőle kifelé
alagutakban hegyek gerincén s a hallgatag német erdőkben
érezzük a friss trágya szagát a földeken
a hegyek néha megfordulnak s a fák citeráznak a szélben
a fák alapjábanvéve teherbe esett lányok
de ha jobban megnézzük a határkövek is teherbe esett lányok
halkan beszélnek egymáshoz és azt mondják:
ha ő elmegy én öngyilkos leszek
tegnap egész nap pelenkákat szegtem arany fonállal
angyalkának keresztelem majd és gyémánt cseresznyét akasztok  

a fülébe
vagy egyszerűen csak ezt mondják:
a férfiak mind sánta kutyák
a hegyek már egészen fölénk hajolnak
az óriás kígyó pedig skrupulusok nélkül lenyeli a napot
még utóbb is költő lesz belőlem
csak jól felhúzni a kereplőket a legtöbb baj úgyis anna kisasszony 

szelességén múlik
tegnap két verset küldtem haza a független magyarországnak
s megint visszaestünk stuttgartba
ültünk a koldusok asztalánál lekváros lepényeket ettünk
s egy stájer paraszt szíve világított le a gerendákról
a szomszédház udvarán az ÜDV HADSEREGE misézett
flóták és klarinétok visítottak a csillagok alatt
láttuk a sárga üvegbaglyokat amint áthajolnak a fiatal anyák fölött
ó isten báránya ki elveszed a világ bűneit
a faszobrászban megint cihelődni kezdett a félkrisztus és 

mindenáron beszélni akart
fogd be a csuszalesődet ordított föl a stájer paraszt
egészen orrunk alá tolta a szívét
látjátok 7 rozsdás tőrrel van keresztül szúrva
a szeretőm 7 hazugsága ez bennem testvérkéim
látjátok ezt a zöld karimát itt a jobb oldalán
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ez az én gazdám utolsó harapása rajta testvérkéim
26 esztendős vagyok s olyan tiszta volt az életem mint a reggeli 

harmat
télen egész nap a házunk előtt söpörgettem nyáron kövér gabonát 

arattam
hej haj de az ember sorsa olyan mint a 
mindenkinek nyitva volt a szeme s a falak mögött láttuk amint  

a világ kifordítja szűrét
budapest–páris–berlin–kamcsatka–szentpétervár
a faszobrász részeg volt már s a szemeiből mint valami kanálisokból 

folydogált a szomorúság
a kiáltások egyre inkább a sarkok felé tartottak hogy elolthassák 

kanócaikat
esküdjetek meg hogy ezután csak a tiszta gatyamadzag 

varázshatalmában hisztek
szólaltam meg egész váratlanul
s láttam amint a hangom erre felé jön a szomszéd udvarból
én költő vagyok
tehát csak tudom
a lámpások azért égnek jól mert kétszer turatámó
és tele vannak petróleummal
szörnyen neki voltam keseredve szerettem volna valamit adni 

ezeknek a szegény embereknek
de a csillagok már leléptek strázsáikról
a 13 angyal most nyilván kinyitott szájjal alszik a padlás-grádicson
uram-isten
a falakról vörös seregekben lefelé masíroznak a poloskák
mindenki sózza be az orrahegyét
íme milyen rövid az élet
de belőlünk mégiscsak kanmacskák lesznek a párisi tűzfalakon
tente baba hát tente
az ember elalszik
így lesznek a vertikálisokból horizontálisok
és viszont
az égből kiléptek a téntagyerekek
gyertek át velem a kerten
a folyó túlsó partján Mária altatgatja fiát
mindenki kattantsa be esze fölött a reteszeket
a padlón sárga tócsákban foszforeszkáltak az emlékeim
a sarkokban kinyíltak a hátizsákok és veszettül ugatni kezdtek
mint Mária a fiát
az egész kertet az ölemben ringattam
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és lejjebb
íme itt vannak 1½ márkáikkal a sameszek
sóhajok üvegesednek
virágok virágzanak
ó hát itt vagy te is
én és te
rajtad
én
kösd csak rám a térdeidet
asszonykám
ezüst szalamander
papagáj
vitézkötés az életemen
gyümölcsfa
leszakított csillag
ó jaj ó jaj
mindenki csavarja meg az üvegdugókat
az órák kiléptek csillag ketreceikből
s hosszú parafaorrukkal kelet felé fordultak az elefántok
az első hang amit hallottam egy gramofon ordítása volt  

a perifériákról
a faszobrász nem tudott fölkelni ezen a reggelen
meg fogok dögleni mondta meg fogok dögleni
a kolduskirálynő óriás mosogatódézsával állt a feje fölött
az órából kijött a csontfejű kakukk és alázatosan meghajolt
meg fogok dögleni sírta a faszobrász meg fogok dögleni
s mindenki látta a halált
amint kétszer végigment a szobán
de hát miért is mennél el testvérem
miért
a mezőkről még be sem terelted a nyájat
sárga hajadban meg sem gyújtottad a lámpákat
s a kígyók is mind alszanak még a szemedben
ó ne törődj a csúnya kávéskannával ő megharapta a szolgáló 

köldökét
s most mind a ketten másállapotban fekszenek
meg fogok dögleni visította a faszobrász meg fogok dögleni
s a házak hosszú taktusban a templom felé hajoltak
egy kese csikó még betolta fejét az ablakon
és nyerített
ki veszi meg a kabátomat mondtam én is
5 korona senki többet 5 korona
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s a hegyekről egyszerre lefelé kezdtek szaladni az utak
hát menni
megint menni
azóta sem láttam többé a szegény faszobrászt
pedig nagyon jó barátok voltunk s esténként úgy égett előttem  

a szakálla mint a csipkebokor
2 hétig egyedül vándoroltam
szomorú voltam mint valami öreg szamár s minden pocsolyánál 

megmostam a fejem
emlékeimet szerettem volna kimosni a fejemből melyek szörnyen 

megülepedtek
és fekete zászlókat lobogtattak a partok felé
hogy miféle partok felé azt nem tudom
úgy éreztem valami rohanó folyó vagyok és partjaim vannak
lesorvadt pálmákkal és zöld békákkal
mert akkor már költő voltam megoperálhatatlanul
rendesen leveleztem a szeretőmmel
s tudtam csak föl kellene hasítani a szügyemet és tiszta
arany csurogna ki a szívemből
csak ezek a belga parasztok ne lennének ennyire piszkosak
ezek a soviniszta állatok még mit se tudnak a világ folyásáról
hiába állok előttük
egyik sem látja meg homlokomon a csillagot
olyan voltam mint a 7 árva
de azért mégis itt értek bennem össze a görbe vonalak
itt találkoztam össze szittyával aki zürichből jött és chilébe készült 

vallásalapítónak
én komolyan hittem hogy lehet belőle valaki
nagyon különösen voltak megkoszosodva a fülei
kint hevertünk az antwerpeni rakodó parton s ő szónoklatot tartott 

a gyapotbálokhoz és rusznishordókhoz
polgártársak énekelte polgártársak
a házinyulak a legszaporább tyúkok s a malmok patkányfogakat 

csempésznek a gabonába
de azért őrölnek is és ez nem hiába történik
mitől féltek gyámoltalanok
igéim virágokban lobogtak már a mezőkön
dögöljenek meg akik elismerik a nyugvópontok szükségszerűségét
reggel mi elindulunk a nap iránt isten csárdája felé
szegény eszemben kinyíltak a liliomok
hát igen reggel elindulunk isten csárdája felé
krisztus könnyeit fogjuk inni a nádfödelű pajtában és szilvóriumot
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ó de minden jó ember sorsába belepottyan legalább egy krokodilus
s ő aki a zürichi herbergből jött és chilébe készült vallásalapítónak
ezen az éjszakán trippert kapott a rivoli utcai matrózbordélyban
a kártyatornyok hangtalanul összeomlottak
kerítések nőttek föl körülöttünk mintahogy az állatkertben látható
egymásután még 21-szer az ég felé kiáltottam:
latabagomár
ó talatta
latabagomár és finfi
a lemezek csak szakadatlanul forogtak
le kellene fűrészelni a mesteremberek fekete kezeit
az asztalosok minden csomót kilöknek a helyéből
a lakatosok nem értenek a kattantyúk betevéséhez
s egy napon ezért össze fog dűlni a ketrecünk
látjátok Izabella is elvesztette egyik kesztyűjét
ó hát ki is törődhetne velünk szerencsétlen háromszeműekkel
a házak fölött csörömpölve más tájak felé röpültek a madarak
szittya az öltözőben felejtette az új vallás kulcsát
s az első napon hangosan sírt utána mint a gyerekek
aztán levazelinozta a füleit és elindultunk brüsszel felé
mint akit kiraboltak
mindenről lemondtunk és tudtuk csak az idő ért meg minket
ő sohse fog bennünket kiejteni magából
este már a maison du peuple hosszú asztalainál ültünk
s szívtuk a jó belga dohányt
láttuk amint vandervelde átment a termen a szocialista titkárságba
más híres vezérek pedig a kassza előtt játszottak új francia 

kártyákkal
roppant gyűjtőmedencében a világ embercsuszpejza volt itt együtt
kék szemű oroszok kiket eljegyzett a forradalom
olajszagú hollandok
poroszok
sovány hegyvidékiek
magyarok lehervadt bajusszal
garibaldi patétikus rokonai
és mindenki itt volt akit megvertek vagy akinek otthon nem volt elég 

kenyere
némelyek vállán new-york felhőkarcolói virrasztottak
mások szeméből vörösen kikönyökölt a gyűlölet
nézzétek a világ legnagyobb lendületei futnak ki az állomásról
viharok zúgnak
telefondrótok moszkva szívéből visítanak
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elvtársnő üljön a zongorához
pincérek átszaladnak rajtunk a fekete levessel
mozik előtt gyülekeznek a proletárok
a szövetkezet embere tízes csoportokban osztja ki a jegyeket
kutyák fölszaladnak a repedt fogú falakon és énekelnek mint  

az öregasszonyok
valaki azt mondta le az oligarchiával
és egyszerre:
róma
páris
tiflisz
stockholm
szamarkand
s a ruhrvidéki bányák
halljátok-e a müncheni városháza harangocskáit
florencben az apostolok vállán alusznak a galambok
mindenki tudta már nem lehet messze isten órája
a fanatikusok bőre érzékenyebb mint a szeizmográf
s mi valamennyien vakarództunk
elvtársnő üljön a zongorához
föl
föl
ó ha most ide tudnám kapcsolni a szeretőm gyémántszemeit
a középső lámpa körül elhajóztak a szalamanderek
szittya már aludt a vörös tócsákban
s most szép volt mint egy fiatal bulldog
mi mindennel gazdagodhatna az ember egy óra alatt ha olyan okos 

lenne mint teszem egy fényképezőgép
de az ember mindig be van csukva s bőre fölött észrevétlenül 

elszaladnak a világok
éjfélkor az orosz gyűlésre mentünk a petit passageba
egy szőke tovaris beszélt még egészen gyerek
lángok virágoztak ki a szájából s a kezei röpködtek mint vörös 

galambok
hát igen mi rokonok vagyunk dosztojevszkij ördöngöseivel
mi leharaptuk magunkban a szentimentálizmus hetedik fejét
és mindent le akarunk rombolni
ó Oroszország te elátkozott föld
ki látná gyámoltalan szenvedésedet ha a te csillaggal megjelölt fiaid 

nem látnák
európa leköpi bennünk az ázsiait
és mégis egyedül csak mi megyünk a hegyre fölfelé
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semmi kétség az asztrakháni péklány vagy a szentpétervári szajha
egy napon meg fogja szülni az új embert
oroszország a forradalom vörös tavaszával viselős
de oroszország pusztáin még nem tudnak kifakadni a virágok
de oroszország hasonló a megműveletlen földhöz
segítsetek hát
testvérek
európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai
segítsetek segítsetek!
s mi láttuk amint öreg sapkája alatt meggyulladt a feje
valamennyien a tenyerébe ültünk
hurrá Oroszország! éljen! zsivió! hurrá!
az én hátamról ekkor leesett egy púp
ablakokon kinyíltak a jégvirágok
s szittya akiből azsan provokatőr és rendőrkém lett később
megcsókolta az orosz kabátját
tiszta vagyok mint a gyermek
mondta – ha tripperem nem lenne elmennék csarszkoje szélóba hogy 

megölhessem a cárt
ezen az éjszakán nem ittunk pálinkát
megmostuk a lábunkat és nem gondoltunk szerelemre
egy magyar nyomdász aki azóta 12 évet kapott lázadásért 

szerencsét vetett a szobalány kártyáiból
és halkan és messzire hangzón énekeltünk
végre hát végre
eljött az idő s mi teljesek vagyunk mint a beojtott fák
azt hittük márciusok arany lobogói seregnek fölöttünk
a hattyúk fönt ültek a hintákon és két hangon nevettek
az eduard téren föl akartam ajánlani magam a szegények asztalára
de hajnalban eljöttek értünk a belga csendőrök még alig virradt
a pisáló szobor előtt még nem álldogáltak a bedekkeres idegenek
a piszkos utcák még azt hitték magukról hogy komolyan párisban 

fekszenek
nevettek ránk a városháza arany cirádái
s mi mentünk láncba vert kezekkel a szakadó kékségben
lefelé a meredek lépcsőkön
a krumplisütők megvasalt kályhái előtt
kocsmák moslékjában
a halkereskedések hajnali bűzében
szegény csavargók kiket összecsordázott a rend s most haldoklik 

bennük az isten
a rue mouffetar-ban kurvákkal találkoztunk
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boldog voltam
nagyon örültem nekik hogy ilyen szépek a virradatban
a ferdére meszelt szélben ferdére állt a kontyuk
a nap gyémánt fátyol mögül kukucskált rájuk a tűzfalakról
egész éjszaka virrasztottunk mint a szentek
s most nyálaztam a cigarettájuk után
ha csak megvakarhatnám a hátam nyöszörögte szittya
ki nem régen még chilébe készült messiásnak
valaki fehér ágytakarót lobogtatott egy balkonról
a szőke gyerekoroszra gondoltunk aki lángokból élt
mint marinetti futurista istene
és szerette oroszországot jobban mint fiú az anyját
most átdobják a belga határon s egy kék reggelen a kreml előtt 

felakasztják
segítsetek hát
testvérek
európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai
segítsetek! segítsetek!
én csak együgyű költő vagyok csak a hangomnak van éle
mit ér ha valaki papírkarddal leszúrja a tumaromi boszorkányt
12 napig ültünk az egérszagú toloncházban
105-en voltunk egyetlen teremben
nappal és éjjel
éjjel és nappal
éjjel az országutakra gondoltunk és poloskákat gyilkoltunk
reggel meleg vizet kaptunk délben hideg kását s egész nap 

imádkoznunk kellett érthetetlen belga imákat hangosan  
a szakállas őr után aki fönt ült egy magas pódiumon mint 
valami bálvány

aztán sötétzöld vagonokban elvittek bennünket a francia határig
uram isten hát mégis
uram isten 
jön páris
akiről éneklő csodákat hallottam
s akit még nem ismerek
tudtam a franciáknak vörös kakas áll a címerükben
tudtam a francia föld lánnyal és művészettel áldott
zola parasztjai ezüst gitárokon úsztak a hajnalban
kék hulláit gyepágyra fektette a szajna
szittya dunajecről mesélt a magyar tanítóról
aki most hegedűvirtuóz a chat noir-ban
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9 szeretője van ideges francia lányok akik csatalovak voltak  
a francia-német háborúban

megnéztem a jegyzeteimet: 3004 krisztusképet láttam idáig
9-féle tojást találtam a madárfészkekben
lüttichnél elhajtottam 2 tehenet
tehát
300 kilométerre voltam páristól
s fejünk fölött mankón jártak a papagájok
Ó PÁRIS!
PÁRIS!
ady endre látott téged meztelenül s a te véres romjaid
fölött született meg guillaume apollinaire a szimultanista költő
tisztán éreztük hogy zarándokszagunk van
és mentünk naponta 60-70 kilométert
és mentünk a vastorony árnyéka felé
vegyétek meg a vízhólyagjainkat mondtuk az embereknek
vegyétek meg jókarban tartott vízhólyagjainkat
ha vékony tűvel szúrjátok föl meg sem érzitek utána az égetés ízét
a franciák azért mégis nagyon hasonlítanak a belgákhoz
bajorországban laknak a legemberségesebb fajankók
lehet hogy a jó malátasörtől ilyenek
de az is lehet hogy bennük valóban spanyolviaszra ült a keresztény 

filozófia
megduzzadt könnyzacskóinkat állandóan a nyakunkban hordtuk
mint valami nehéz sós kolompokat
napokig sehol se kaptunk szállást
ó hát mért is szült minket az anyánk ha nem tudott mindjárt házat 

is tojni a hátunkra?
egy börtönőr aki különben suszter is volt
12 órára bedugott bennünket a szalmába
a sárga csövekből lándzsákkal fogókkal és valóságos orosz pikákkal 

vándoroltak felénk a tetvek
ez azonban nem jelentett semmit
messze holdhintákon aludtunk furulyaszóval
valaki állandóan azt énekelte felettünk:
TI AZ ÉN KÉT MUTATÓ UJJAIM VAGYTOK
s reggel feketekávét ittunk a suszterné szoknyája körül
azt mondta nagyon szép hajam van
s ha jobban megnéz egy igor nevű legényre hasonlítok
aki 20 év előtt a szajnába ölte magát miatta
a feketekávé paposan szétkólikázott a gyomrunkban s én 

megígértem
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hogy Párisból küldök neki képeslapot
két összefont kézzel és egy turbékoló galambbal
PÁRIS Ó PÁRIS mennyi szép ember ölte meg ott magát
és ki tudja miért
és többé nem szakadt el tőlem a hangja
benne sírt a vámőrök sípjában
és nevetett páris elektromos kürtjeiben
nevess hát te szamár
nem látod hogy az élet aranyfészkében ülsz
most Páris ringat bennünket mondta szittya egészen megfeledkezve  

a tripperéről
egyszer már angyalvért fejtem itt a csillagokból
hozzáképest szódavíz volt az anyám teje
tűzd föl a szárnyaidat
holnap elmegyünk GRIZETTE-hez
holnap osztrigát fogunk enni a boulevard italien-en és megnézzük  

a villanyos madarakat
holnap átmegyünk a tuilleriákon
és a csillagbáron
hát igen
igen
nagyon szomorú voltam s éreztem beteg lábaimon hogyan nőnek  

a körmök
ó jaj
jaj
hozzám szakállasan és vakolatlan érnek el a csodák
2 × 2 = 4
csipkebokor nyílik ki mindenütt
de a modern lovaknak vasból vannak a fogaik
s aki reggel elindul nem bizonyos hogy estére hazaérkezik
az a legboldogabb akinek kifordítható a bőre
mert ki is nézhetne túl önmagán
amit fölállítunk az föl van állítva
de amit fölállítunk az nem jelent semmit
a folyók hajlandók darabokra törni ha sietni akarnak
az urak nem tudnak két lábbal lépni mint a verebek
tudjuk hogy az asszony elhagyja a párját
a majmok megnézték hátuljukat goldmann úr tükreiben és teljesen 

boldogok
talán ha sakkozni tudnék
de én semmihez sem értek igazán
a levágott disznó combjai ringlispielen ülnek a kirakatokban
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én láttam párist és nem láttam semmit
szeretőm másállapotban várt rám az angyalföldi állomáson
anyámnak már egészen citromfeje lett a szegénységtől
nevetni akartam előttük de nagyon szégyelltem hogy két nadrág van 

rajtam gatya nélkül
bizonyos hogy a költő vagy épít magának valamit amiben kedve telik
vagy bátran elmehet szivarvégszedőnek
vagy
vagy
madarak lenyelték a hangot
a fák azonban tovább énekelnek
ez már az öregség jele
de nem jelent semmit
én KASSÁK LAJOS vagyok
s fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár



Seregi Tamás

„én láttam 
párist és 
nem láttam 
semmit” 

A ló meghal a madarak 
kirepülnek helye 
a kassáki életműben



29 2. Kassák Lajos, Bécs, 1920
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Kassák nagy utat tett meg a tízes évek közepétől a harmincas évek 
közepéig művészetében és (politikai-világnézeti) gondolkodásában, 
és bár ő ezt mindvégig „külön útnak” próbálta beállítani, az mégis 
párhuzamosan futott az avantgárd vagy általában a modern művé-
szet jól ismert útjával vagy útjaival. Ha ragaszkodunk ehhez a meta-
forához, talán úgy fogalmazhatnánk, hogy Kassák esetében nem is 
annyira külön útról volt itt szó, mint inkább egy széles útpálya egyik 
sávjáról, ahonnan bármikor át lehetett váltani egy másikra (ha nem 
is közvetlenül bármelyikre), és amelyet éppen ezért mindig újra kellett 
definiálnia és élesen el kellett választania a többitől. Kassák esetében 
a tízes évek futurista-expresszionista művészetfelfogását és aktivis-
ta-messianisztikus világnézetét a húszas évek konstruktivizmusa és 
alulról építkező, forradalmon túli forradalmisága váltotta fel. Ezt az 
időszakot a harmincas években az avantgardizmus fokozatos eltűné-
se, klasszicizálódás, a különböző realizmusokhoz való közeledés, po-
litikai téren pedig a forradalomról való végleges lemondás, illetve egy-
re fokozódó kiábrándultság és elmagányosodás követte, amit sokan 
– részben jogosan – a polgári életmódba és művészetfelfogásba való 
belesimulásnak érzékeltek Kassák részéről. Csak egy példával hadd 
érzékeltessem ezt a folyamatot. 1916-ban, A Tett tizedik számában 
megjelent Programm harmadik pontja még egyértelműen a különu-
tasságot hangsúlyozza, miszerint: „Az új irodalom nem esküdhetik 
fel egyetlen izmus zászlaja alá sem.”1 A húszas évek elejétől Kassák 
viszont már inkább az izmusok fejlődési logikájának, azaz szükség-
szerű egymásra következésük bizonyításában érdekelt. Az izmusok 
absztrakt elutasítása helyett a modern művészet fejlődéstörténetét 
részesíti előnyben, aminek ő maga is részese, és ami nézeteinek ér-
vényesülését hosszú távon hatékonyabban segíti elő. 1933-as, A te-
lep című regényének a szerzőre kísértetiesen emlékeztető elbeszélője 
viszont már így fogalmaz: 

Egy barátom érkezett meg külföldről. Diego Novarro, akivel 
két esztendeig együtt kószáltunk Párizsban. A kezdeti szür-
realista mozgalomhoz tartozott, én már kigyógyultam az 
izmusokból, mint kór- és kortünetből, és így érthetően sokat 

„én láttam párist 
és nem láttam semmit”

1 Kassák 1916.
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marakodtunk. Hol van már az izmusok zenebonája? A lelke-
sülők egy része azóta mint parfümkereskedő, lokáltitkár és 
autóügynök is meghasonlott a világgal.2

Ha tehát egy kicsit messzebbről tekintünk Kassák életművének és gon-
dolkodásának változásaira, akkor nem látunk benne semmi kivételeset. 
Kassák – mondhatnánk – az általa meghirdetett „éljünk a mi időnkben” 
jelszót követve mindig a saját idejében próbált élni, ami a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy az avantgardizmus két nagy korszakának lezárul-
tával éppen a saját jelmondatához való hűsége késztette arra, hogy 
elfogadja: ennek tartalma folytonosan elavulásra van ítélve. Paradox 
helyzet ez, ám – mint látni fogjuk – messze nem az egyetlen paradoxon, 
amellyel az avantgárd mozgalomnak és szűkebben Kassáknak meg kel-
lett birkóznia. Már csak azért sem, mert belülről nézve az egész folya-
mat korántsem mutatott ilyen tiszta képet. Ha elfogadjuk a múlt teljes 
elutasításának eszméjét, akkor közelebb kerül(het)ünk ugyan a művé-
szeten kívüli szférához, legalábbis az avantgárdisták szerint, viszont 
ezzel a senkiföldjére lépünk, ami szükségszerűvé teszi, hogy társakat 
keressünk nagyszabású vállalkozásunkhoz. Vagyis létrejöhet egyfajta 
közösség, „mozgalom” a múlt elutasításának absztrakt elve mentén 
is, de egy olyan közösség, amelyik csak és kizárólag az eredetiségre 
alapozza aktivitását (Kassák „új művészeknek” nevezte az avantgárd 
alkotókat), nehezen tud gátat szabni a mozgalmon belüli eredetieske-
désnek, a tagok individualizálódásának, ami végső soron a mozgalom 
egységének felbomlásához vezethet. Kassák e paradoxon feloldására 
vezeti be a „kollektív individuum” fogalmát 1919 elején, a két forra-
dalom közötti időszakban. Aktivizmus című szövegében 1919. február 
20-án egy felolvasóesten így fogalmaz:
 

A mi elgondolásunk szerint tehát a forradalom pártok, párt-
harcok, mintegy fűtő injekciók nélkül belátható időn belül 
eredményhez nem vezethető. Pártok kellenek. Ebből követke-
zik, hogy nekünk, a tömeget összefogó kollektív individuu-
mért harcoló kollektív individuumoknak a mai társadalmi 
forrongásokban szereplő pártok ellen és mellett is állást kell 
foglalnunk.3 

A „kollektív individuum” fogalmának bevezetésével, a forradalmi cse-
lekvés valósággá válásával konkretizálni kellett A Tett fentebb már 
idézett programjának „végtelenbe derülő ember” fogalmát, ám Kas-
sák itt valami sokkal többről is beszél. Fejlett valóságérzékelésről ta-
núbizonyságot téve elismeri és elfogadja, hogy nézeteltérések, viták 

2 Kassák 1933, 169. 3 Kassák 1919a. A fogalom lehetséges forrásairól 

lásd: K. Horváth 2019.
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és versengés nélkül a mozgalom sorsa csak az entrópia lehet. Talán 
ez az oka annak is, hogy a húszas évek elejétől az izmusok közötti 
viszonyokra és ezek történetére kezd összpontosítani, és egy éles, dia-
lektikus ellentétet tételez az avantgárd mozgalom két nagy áramlata,  
a futurista–expresszionista–szürrealista és a kubista–konstruktivis-
ta–aktivista vonulat között.

Úgy tűnik azonban, hogy a kollektív individuum fogalmának 
Kassáknál a húszas években sem lesz világos jelentése, ez inkább csak 
később, a Munka-körben realizálódik. Ennek ellenére jól bevethető 
fegyvernek bizonyul a polgári individualizmussal és az egyneműsítő, 
puszta tömeget képező kollektivizmussal szemben egyaránt. Ám 
az igazán lényeges az, hogy maga Kassák soha nem vált az általa 
hirdetett kollektív individuummá, hanem vezér volt, aki nem tűrte meg 
maga mellett a tőle különböző nézeteket vallókat. Vezér státuszát 
mindvégig megtartotta azokban a helyzetekben, amikor csoportokat 
szervezett maga köré, a Munka-körben is, csak ott már – valószínűleg 
életkorának köszönhetően – kissé a hátérbe húzódott, ami viszont 
csupán annyit jelentett, hogy feltétlen tekintéllyé vált a fiatalok 
körében. Hogy ez a személyiségén múlott vagy a körülményeken, az 
számomra eldönthetetlen. Mindenesetre a probléma, vagy a paradoxon 
máig jelen van a közösségi művészetben: ha nincs kezdeményező 
személy, aki hosszabb távon képes kézben tartani a dolgokat, akkor 
hiába az együttműködés és a részvétel (művészeti) ideológiái alapján 
megteremtett közösség, a csapat előbb-utóbb szétesik. Ha viszont 
van ilyen személy, akkor az szükségszerűen rá fogja erőltetni akaratát 
a többiekre. Az utóbbi esetben pedig megmutatkozik az eredetiség 
hajszolásának fonákja is: a múlt teljes elutasításából gyakran az 
újdonságok reflektálatlan átvétele és másolása következik még akkor 
is, ha megpróbálunk új nevet adni a már létező dolgoknak. Kassák 
képarchitektúra-elmélete jó példája ennek. Egyetértek Passuth Krisz-
tinával, aki azt mondja: „Moholy-Nagy, Kassák, Bortnyik tehát meg-
teremti az úgynevezett »képarchitektúra« műfaját. De valójában ez 
ugyanaz a műfaj, mint amit a többiek egyszerűen geometrikus abszt-
rakciónak neveznek.”4 

A következőkben három, Kassák aktivitásában a húszas 
évek elejétől meghatározó, mitikus képződményt szeretnék röviden át-
tekinteni. Azért nevezem őket mitikusnak, mert vagy a kezdetre, vagy 
a végre vonatkoznak, közelebbről vagy eredetmítoszként, vagy meg-
váltásmítoszként funkcionálnak.

Az első a forradalom. A húszas évek első felében Kassák, má-
sokkal együtt, rengeteget vívódott azon, hogy mit kezdjen a bukott 
forradalom tényével. A forradalomnak elviekben megváltásmítoszként 

4 Passuth 1975, 118.
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kellene működnie, de hogyan válthatja be egy bukott forradalom ezt 
az ígéretet? Kassák már nagyon korán a józan számvetés pártjára 
áll, amikor például a Levél a magyarországi ifjúmunkásokhoz! című 
szövegében egyetért azokkal, akik szerint a forradalmat még egyszer 
ugyanúgy nem lehet megcsinálni. Emiatt a társadalmi forradalom 
helyett „a szeretet forradalmát” javasolja, melynek lényege nem az alt-
ruizmus, hanem az önszeretet, amely – véli Kassák – az alkotó-terem-
tő emberben nyilvánul meg a legintenzívebben.5 Itt mintha már nem 
is a forradalomról, hanem a művészetről beszélne. És valóban, ha fel-
lapozzuk a nagyjából ugyanakkor keletkezett, Uitz Béláról írt rövid 
szövegét, a következőt olvashatjuk benne: 

Eddigi fejlődésének két periódusát mutatja meg kiállításá-
ban [...] Az egyik még a forradalmi ember érzéseinek esz-
tétikai és művészettörténeti keretekben való illusztrálása,  
a másik már magának a forradalmi erőnek közvetlen színbe 
és formába robbanása. Művészet. Forradalom. [...] Fény lett 
ő a fényből. De aki látni akar általa, annak hasonlónak kell 
lennie Uitzhoz – a forradalmár emberhez.6 

Ám a művészet = forradalom és forradalom = művészet fogalompárjai 
egy bukott forradalom után nem voltak már eléggé hitelesek. Nem is 
csoda, hogy 1926-ra ebből az elgondolásból a „mindenki csináljon 
forradalmat a maga portáján” jóval szerényebb programja kerekedik 
ki. „Forradalmárok vagyunk természetünknél fogva és a sakkmeste-
rek tudatosságával csináljuk a forradalmat. A politikus a politiká-
ban, a technikus a technikában, a művész a művészetében” – írja az 
Éljünk a mi időnkben című híres szövegében.7 Vagyis a suszter marad-
jon a kaptafánál. Hogy milyen legyen a társadalmi átalakulás egésze, 
és hogy ki mondja meg, milyen legyen – ezekre a kérdésekre sajnos 
nem kapunk választ. 

Ezek után talán érthető, hogy nem ez volt Kassák egyetlen 
válasza a problémára, vagy nem a „mindenki végezze a saját dolgát 
a maga területén”, és tegyük hozzá, szerencsére nem is a legsikere-
sebb. Beleillett ugyan a képbe, amely Kassákról a Tanácsköztársa-
ság alatt a forradalom résztvevőiben, leginkább a Kun Bélával való 
pengeváltásának köszönhetően kialakulhatott, vagyis az „abszolút 
ember” és a „kultúrásan forradalmasított új ember” koncepciójá-
ba, ám éppen a forradalom alatt, amikor a Kassák által fennhan-
gon hirdetett cselekvés ideje jött el, úgy tűnt, ezek a fogalmak már 
nem elégségesek. Lengyel József Visegrádi utca című regényéből is jól 
láthatjuk, mi következett ebből a beállítódásból: 

5 Kassák 1920f.

6 Kassák 1920g.

7 Kassák 1926c.
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Hiába kérte [Korvin] Ottó, hogy adja át a szobát, neki szer-
zünk másik lakást. Kassák úgy látta jónak, hogy egész 
március 21-ig, bár a forradalmi szervezkedés ott zajlott  
(a szó legszorosabb értelmében) az ajtaja előtt, ő csak 
a mindig sértődött „Überforradalmár” marad.8 

„A sakkmesterek tudatosságával csináljuk a forradalmat” – írta 
Kassák 1926-ban. Ezzel a bon mot-val sokatmondóan világít rá arra, 
hogy mekkora szellemi energiákat fektetett a forradalom fogalmának 
megmentésébe. Ehhez persze át kellett alakítania a fogalom jelentését, 
amit ő történelmi érvekkel támogatott meg. Már 1922-ben így ír: 

Büszkék vagyunk rá, hogy közvetlen a tiszta forradalmi pe-
riódus után elérkeztünk fejlődésünk második stációjához. Ki 
kell hangsúlyoznom azonban, hogy itt nem egy lényegbeli 
megváltozásról, vagy csak a célkitűzés eltolódásáról is, ha-
nem egy agitatív akarat új erőfelgyülemléséről [...] van szó.9 

Ekkor még nem válik egyértelművé, hogy vajon ez a bizonyos máso-
dik stáció része-e a forradalomnak vagy annak végével köszönt majd 
be. Két évvel később már világosabban fogalmaz Álláspont című 
írásában, ahol elkülöníti a forradalom negatív (romboló) és pozitív 
(építő) szakaszát: „az uj forradalmi aktivitás pedig korunk kénysze-
rűségeinél és lehetőségeinél fogva kell, hogy a konstrukció jegyében 
induljon meg.” Lenin személyét pedig így jellemzi: „És ez az ember nem 
a destrukció, hanem a konstrukció embere volt. Főbb jellemvonásai, 
amik minden eddigi forradalmártól megkülönböztetik: az önmagá-
hoz eljutott én belső harmóniája, ebből eredő egyvonalusága és racio-
nális cselekedetei voltak.”10 Lenin „konstruktor” volt Kassák szerint. 
Kassák innentől kezdve az izmusokról alkotott történeti konstrukci-
ójának mintájára a forradalomnak két szakaszát különbözteti meg, 
melyeket a dadaizmussal és a konstruktivizmussal állít párhuzamba: 
az előbbi szükségszerű feltétele az utóbbinak, ám a forradalom csak 
az utóbbiban teljesedhet be. „Romboljatok hogy építhessetek és épít-
setek hogy győzhessetek” – olvashatjuk 1922-es híres tipográfiáján. 

A fogalmi és történeti elemekből álló konstrukció ezzel tel-
jessé válik, mondhatni minden a helyére kerül, egy probléma van csak, 
hogy nem teljesen hihető. Mert ki hihette azt őszintén, hogy egy bu-
kott forradalom után a racionális elveken nyugvó építkezés lenne 
a forradalom második szakasza? Valószínűleg maga Kassák sem hitt 
ebben az igazán. A húszas évek végére ki is kopik szótárából a forra-
dalom kifejezés, a harmincas években pedig már egyenesen azt írja: 

8 Lengyel 1968, 36.

9 Kassák 1988, 309.

10 Kassák 1924, 26. és 25.
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„Ma már senki gondolkodó előtt nem kétséges, hogy a tizennyolcas-ti-
zenkilences forradalmak nem a felgyülemlett egészséges erők alkotó 
vágyából születtek meg, hanem a háború okozta demoralizálódásnak 
és dezorganizálódásnak voltak elkerülhetetlen következményei.”11 Mi 
történik itt valójában? Kassák először a forradalom tízes évekbeli 
megváltásmítoszát átalakítja eredetmítosszá, utána pedig egyszerű-
en mítosztalanítja. Két évvel korábban publikálja önéletrajzi regényé-
nek befejező, Tanácsköztársaságról szóló kötetét. Hadd kockáztas-
sam meg azt az állítást, hogy a közönség többet várt ettől a kötettől 
– a forradalom utólagos higgadt értékelését vagy legalább elsiratását, 
meggyászolását. Helyette azonban miről olvashatunk? Kassák arról 
panaszkodik, hogy ekkor volt életében először és utoljára olyan mun-
kahelye, sőt egyáltalán munkahelye, ahová nap mint nap be kellett 
járnia, illetve arról ír, hogy Simon Jolánnal fogták magukat és elutaz-
tak vidékre, ahol Kassák egy dráma írásával foglalkozott. A forradal-
mat, amely Kassák olvasatában ismét valaminek a lezárásává válik, 
végleg száműzi a múltba. 

A másik mítosz Kassák személyes énképéhez kapcsoló-
dik. „Kinek adjam ezt a könyvem első nekiszaladás egy új Kassák 
felé s szívem alatt fölnyitottam a mézeshordókat” – hangzik a szá-
mozott költemények első darabjának legelső sora.12 Közvetlenül 
a forradalom után vagyunk, és Kassák érthető módon túl akart jutni 
a tízes évek közösségelvű és forradalmi művészetfelfogásán. Erősödő 
individualizmusa, amelyet a kollektív individuum fogalmával már 
teoretikusan is megalapoz, önmagához, saját élettörténetéhez fordítja, 
hogy az mintegy példaként szolgáljon a szabadságért küzdő, hozzá 
hasonló individuumoknak. Elkezd épülni a Kassák-mítosz, amelyet 
nemcsak ő maga, hanem munkatársai-barátai is formálnak.13 

Hogy megtudjuk, milyen személyiségként gondol önmagára 
Kassák, ahhoz elegendő szinte csak az Egy ember élete első néhány 
oldalát elolvasnunk. „Tizenegy és fél éves voltam, mikor a szülői te-
nyerek alól kiszedtem a horgonyaimat, járni kezdtem a magam lábán, 
és a saját fejemmel avatkoztam bele a magam sorsába. Komoly és 
látszatra nagyon meggondolt emberke voltam.”14 Íme, a regény első 
mondatai egy rövid bevezetőt követően. A kezdet mindig alapvető fon-
tosságú egy önéletrajz esetében, szinte meghatározza az egész tör-
ténetet, és sokat elárul arról, milyen identitást tulajdonít magának 
a történet szerzője. Márpedig Kassák szokatlanul indítja saját élet-
történetét. Sokakkal szemben, akik gyermekkoruk minden fellelhető 
élményét igyekeznek kibányászni emlékezetükből, ő alig foglalkozik 
élete első tíz évével. Nem említi felmenőit sem. Miközben a narratív 
identitás ideje általában nem esik egybe az ember életidejével, hanem 

11 Kassák 1937a; vö. Standeisky 2003. 

12 Kassák 1921b.

13 Lásd ehhez a Kassákról szóló első monog-

rafikus munkát, amely már címével is akarva- 

 akaratlanul a kultuszteremtés szándékát fejezi ki: 

Gáspár 1924. A kérdéshez lásd még Csaplár 2002. 
14 Kassák 1983, 1. kötet, 6.
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jóval megelőzi azt, általában két nemzedékkel. Csak egyetlen példára 
hadd utaljak: Sartre A szavak című híres önéletrajzának első jelenete 
a nagyapjáról szól, aki német területen büszke francia volt, francia 
területen viszont büszke német. Természetesen Sartre identitásának 
egyik legnagyobb problémája kerül itt rögtön megfogalmazásra, 
akár tisztában volt ezzel ő maga, akár nem, amikor önéletrajzának 
megírásába belekezdett. Vagyis Sartre – önéletrajzi értelemben – 
valójában két nemzedékkel világra jötte előtt született. A legtöbben 
ugyanígy vagyunk ezzel, Kassáknál azonban épp ellenkezőleg: 
ahelyett, hogy legalább a biológiai világrajöveteléhez időzítené 
önéletrajzi énjének megszületését, kitolja azt egészen tizenegy és fél 
éves koráig. Az a Kassák Lajos, a valódi, akivel az önéletrajz szerzője 
azonosulni tud, a gyári munkás, csavargó, művész – tizenegy és fél 
éves korában születik meg. 

De hogyan született meg ez a bizonyos Kassák Lajos, ha nem 
úgy, hogy édesanyja a világra hozta? A válasz ott van a regény nyitó-
jelenetében: a fiatal Kassák nem akar iskolába járni, még a könyveit is 
egy kutyaól mögé rejti reggelente, amúgy pedig egész tanítási idő alatt 
az utolsó padban bóbiskol. „Húsvéti szünet előtt kikaptuk a bizonyít-
ványt. Minden tárgyból megbuktam.” És ezt ő pontosan így akarta, 
nem akart tanulni, hanem lakatosinas szeretett volna lenni. Bátran 
apja elé állt, hogy mindezt közölje vele, mivel ő már döntött. A válasz 
tehát úgy hangzik: Kassák, a narratív identitás szubjektuma abban 
a pillanatban született, amikor meghozta első önálló és egész életét 
meghatározó döntését. Egy igazi modernista identitásról van tehát itt 
szó, a self-made manről, annak is a lehető legradikálisabb változatá-
ról. Itt nincs társadalmi determináció, ahogy biológiai és kognitív de-
terminációk sem, sőt még az indetermináltságra való determináltság, 
ez a szintén tipikus modernista identitásalakzat sem létezik.15 Csak és 
kizárólag a tiszta döntés, a tiszta önteremtés az, ami meghatározza 
a személyiséget. A modernizmus egyik legnagyobb mítoszával állunk 
szemben, amit Kassák teljes mértékben magáévá tesz anélkül, hogy 
mélyebben belegondolna, milyen következményekkel járhat egy mindent 
átlátó és mindenen uralkodni képes szubjektum piedesztálra emelése 
az emberi természetről alkotott elképzeléseinkben. Ahogy azon sem 
gondolkodott el valószínűleg, hogy vajon nem túl nagy kihívás-e egy 
ilyen minta mindazok számára, akik elé önéletrajzát példaként állítot-
ta. De Kassák esetében tényleg egy kollektív individuum születésének 
vagyunk tanúi? Így születik a kollektív individuum? 

A harmadik mitikus képződmény a csavargás. Miért a csavar-
gás? Egyáltalán, kiket nevezünk csavargóknak? Kassák sokat foglal-
kozik a témával, a húszas évek elejétől egészen a harmincas évek végéig, 

15 Bourdieu 2013, 24 et passim.
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1929-ben pedig definícióval is szolgál a feltett kérdésre: a csavargók 
„azok az individuumok, akik a saját életük leélését csakis a társada-
lom keretein kívül tudják elképzelni”.16 A manapság, például Giorgio 
Agambennek köszönhetően, oly divatos fogalommá vált „puszta 
életről” van itt szó (a kifejezés Kassák idézett szövegében szó szerint 
is megtalálható). Tehát miért a csavargás válik központi gondolattá 
Kassák számára azon túl, hogy ez személyes élményanyagának is 
része, amiből logikusan következhetett, hogy előbb-utóbb műveiben 
is felbukkan. A fogalom egyrészt alkalmas volt arra, hogy Kassák 
közvetítőre találjon a forradalomból eredő kollektivitás és a személyes 
identitás pontszerű, önteremtő individualitása között. A csavargók, 
ahogy az idézetből is láthatjuk, olyan individuumok, akik nem önma-
guk tételezésével, hanem a társadalom elutasításával nyerik el stá-
tuszukat és alakul ki közöttük egy sajátos közösség és testvériség. 
Ahogy A ló meghal a madarak kirepülnek szövegében olvashatjuk:  
„s jöttek felénk innen és onnan is a testvérek / a világ minden fajta 
nyelvével s csodálatosan téglabőrű ábrázatokkal / speciális szaga 
volt valamennyinek / s némelyiket legyalulták a kilométerek s néme-
lyiknek még tejes volt a szája az anyja csecsétől.” Vagy ahogy a Csa-
vargók, alkotókban: „A nyugtalanság ördögei indítják el őket, és az 
emberi szolidaritásérzés glóriájával a fejük körül érkeznek meg.”17 
De a csavargás fogalmával Kassák egy új eredetmítosznak is alapot 
teremt. Láttuk a forradalommal és a tömeggel szembeni bizalmat-
lanságát, s ez az érzés a forradalom bukása után felerősödött benne. 
A forradalom eredetmítosszá alakítása az individuum szempontjából 
közömbös tényező volt. Ugyanakkor azt is érezhette, hogy tudatos 
döntésre alapozott személyiségképe ingatag konstrukció, amit ki kell 
még dolgoznia, meg kell erősítenie. 

De hogyan lehet megalapozni a személyiséget történelem, ha-
gyomány, általában múlt nélkül vagy a személyes történet olyan refe-
renciáinak mellőzésével, mint a gyermekkor, a társadalmi miliő, vagy 
az olyan, a jövő felől érkező ígéretek nélkül, amit az üdvtörténet nyújt? 
Ilyen kondíciók mellett csak a társadalmonkívüliség exkluzív pozíció-
jával lehet megszilárdítani énképünket. Az Egy ember élete Csavargá-
sok című kötete a következő mondatokkal kezdődik: „Az ember élete 
kiteljesedik. Másodszor indultam útra, hogy életemet kiteljesítsem. 
Nem tudatos megmozdulások voltak ezek, pontosan nem tudtam volna 
megmondani, miért és merre akarok menni, de valahol a legbensőmben 
dolgoztak a vágyak, s minden óra újabb és újabb erőfeszítést szült 
bennem a cselekvésre.” Másodszor indul tehát útra, ahogy írja. Az 
első indulás a nagy döntés, hogy lakatosinas lesz, és ennek minden 
következménye, a Budapestre költözés és a munkásmozgalomba való 

16 Kassák 1929, 349. 17 Kassák 1935b.
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bekapcsolódás. A csavargás is egy új kezdet. Mi a különbség e két 
kezdet között? Ugyanaz, ami a lakatosinas és a csavargó személye 
között. Az első egy választható társadalmi szerep, erről szólt Kassák 
első nagyszerű kollektív identitás verse, a Mesteremberek is, A Tett 
egyik első számában.18 A csavargó viszont – legalábbis Kassák értel-
mezésében – olyan személy, aki kívül áll minden előre adott társadal-
mi szerepen, olyan individuum, aki kivételességén keresztül kapcso-
lódik a hozzá „hasonló” többi kivételes individuumhoz, azaz a többi 
csavargóhoz. 

Egy további, nem elhanyagolható funkciója is van ennek a fo-
galomnak Kassák gondolkodásában: az emberi személyiség elmélyí-
tése. „Nem tudatos megmozdulások voltak ezek...” – olvashattuk –, 
illetve „a legbensőmben dolgoztak a vágyak.” A narratív identitásnak 
egy érdekes konstrukciója kerekedik ki ebből az Egy ember életében, 
amely akár még fejlődéslélektani nézőpontból sem hiteltelen. Az em-
beri személyiség fejlődéséről alkotott köznapi elképzeléseink szerint 
a történetnek valahogy úgy kellene kinéznie, hogy a gyermekkor lassú 
érlelődési folyamata előbb-utóbb a tudatosodás fázisába lép, amikor-
tól egyre világosabb elképzelései és céljai lesznek az embernek saját 
jövőjére vonatkozóan. De valóban így van ez? Nem Kassáknak van-e 
„igaza”, amikor arról ír, hogy a kisgyerek először mindenféle szerepek-
kel azonosul (pilóta szeretne lenni vagy énekesnő, vagy orvos stb.),  
s csak később vetkőzi le ezeket, hogy a saját útját járhassa. Kassáknak 
szüksége volt egy második „elindulásra” is, amely lerombolta életének 
addigi formáit, nyitottá téve félig-meddig már felnőtt személyiségét 
a legkülönbözőbb élményekre és kalandokra. Kassák gondolkodásá-
ban így léphetett a csavargás gondolata a forradalom helyébe, egy-
fajta privát forradalomként, mint az „élet dadaizmusa.” Az utóbbi 
kifejezést nem véletlenül említem. Kassák hatalmas jelentőséget tu-
lajdonított a dadának, és nemcsak a múlt lerombolása, hanem a jövő 
építésére való nyitottsága miatt is. Az élet dadaizmusának is ugyanez 
lesz a jelentősége és funkciója: egy olyan – mesterségesen előállított19 
– őskáosz, ahonnan az emberi és a művészi személyiség kiemelkedhet 
és kitisztulhat. Kassáknak az évek előrehaladtával (és a Csavargások 
című kötet már 1927-ben íródik!) szüksége volt valamire, amit a „nagy 

18 Kassák 1915.

19 Az őskáosz művisége annak köszönhető, hogy 

Kassáknál a csavargás is döntés eredménye. Nincs itt 

helyem arra, hogy hosszabban elemezni tudjam a csa-

vargásmítosz végső nagy összefoglalása, a Csavar-

gók, alkotók négy írópéldáját. Felmerül a kérdés, hogy 

csavargónak nevezhetők a világirodalom olyan alakjai, 

mint Jack London, Makszim Gorkij, Knut Hamsun és 

Panait Istrati? Ha már szóba került a döntés (etikai) 

oldala és az, hogy mikor kezdődnek az élettörténetek, 

egy fontos különbségre hadd hívjam fel a figyel-

met Makszim Gorkij és Kassák esete között. Mivel 

kezdődött Kassák önéletírása? Egy társadalmi szerep 

felvállalásával, tudatos döntéssel, amely később 

elégtelennek és meghaladandónak bizonyult (innen 

a második döntés és a második útnak indulás). Ezzel 

szemben mivel kezdődik Gorkij önéletrajza? A halállal. 

Apja és kishúga halálával. Gorkijnál nem döntés kér-

dése volt, hogy „csavargó” lesz-e, hanem kivetette őt 

az élet, pontosabban a halál a családjából (édesanyja 

kénytelen volt a nagyszülőknél elhelyezni). Inkább egy 

kallódó, kereső ember volt, aki nem kilépett a társa-

dalomból, hanem magára hagyatottan kereste benne 

saját helyét. Vö. Gorkij 1920, 3–5.
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döntés” elé helyezhetett, mint eredőt, s mivel ez sem a múlt (valamilyen 
hagyomány), sem a gyermekkor, sem a forradalom nem lehetett, ezért 
csak a törvényenkívüliség és a puszta élet káosza maradt számára. 
Ebből születik majd a mű is, amivel „a sakkmesterek tudatosságával” 
csinált forradalom és művészet eszménye alkotás-lélektanilag is 
mélyebb megalapozást nyerhet. A Csavargók, alkotókban így ír erről: 
„Első papírra vetett betűik macskakaparásra emlékeztetnek, s első fo-
galmazványaik a dadogó beszédéhez hasonlók. Nem a szépségük, for-
mai csiszoltságuk, hanem a szavak mögött forrongó nyers, alaktalan 
erők azok, amik fölhívják figyelmünket.” Illetve: „Útközben önmaguk 
keresésével vannak elfoglalva, s lélekben találkoznak magukkal, úgy 
születik meg bennük a mű, mint a kagylóban a gyöngy.”20

A forradalom utáni időszak művészileg is újbóli nekiindulás 
Kassák számára. Ekkor kezdi meg képzőművészeti tevékenységét, ek-
kor teszi igazán nemzetközi fórummá a Ma folyóiratot, ekkor váltja 
be az első kötete címe által (Éposz Wagner maszkjában) még csak jel-
zett epikus költészetre tett ígéretét, újítja meg radikálisan versnyelvét, 
belevág önéletírásába, sőt ekkor válik igazi regényíróvá is (innentől 
kezdve jelennek meg legfontosabb prózai munkái, a húszas évek végé-
től szinte már évente egy-egy kötet).21 A témánkat közelebbről érintő 
kérdések az eposz, a versnyelv megújítása és az önéletírás lesz, ezért 
a továbbiakban röviden ezekkel foglalkozom. 

Kassák a Tanácsköztársaság leverése után kezdi írni a for-
radalom eposzát, amely 1920-ban jelenik meg Máglyák énekelnek cím-
mel. Az eredmény: teljes kudarc.22 Nem is térnék ki erre a műre, ha 
nem lenne jelentősége a témája és a műfaja miatt A ló meghal a mada-
rak kirepülnek vonatkozásában. A mű végül könyvnyi terjedelmű lesz, 
mégis híján van az élményanyagnak (erről már ejtettem szót fentebb 
a forradalom kapcsán), ahogy nagyjából a történetnek is. A szereplők 

20 Kassák 1935b.

21 Ha az avantgárd művészettel kapcsolatban pa-

radoxonokról beszéltem, itt lenne a helye a Kassákra 

jellemző paradoxonok elemzésének, ám erre is csak 

a felsorolás szintjén van módom kitérni. És a lista 

közel sem teljes. 1. Kassák nemzetközi léptékben 

gondolkodó „világfi” volt, aki azonban az emigráció 

idején csupán a legközelebbi nagyvárosig, Bécsig 

menekült, egy olyan helyre, amelyik nem sokkal ko-

rábban, az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában, 

még ugyanabban a birodalomban volt, mint amelyik-

ben ő is élt. Az első adódó alkalommal rohant is visz-

sza Budapestre (amikor pedig még elfogató parancs 

volt érvényben ellene). 2. Kassák konstruktivista 

művésznek vallotta magát, miközben művészeté-

ben és gyakran elméleteiben is élesen elutasította 

a modern technológiát. Explicit módon ugyan soha 

nem utasította el a konstruktivizmus produktivista 

irányvonalát, ő maga azonban nem dolgozott egyik 

új technikai médiumban sem. 3. Hagyományos, még 

a modernizmus által sem érintett naturalista prózát 

írt, miközben lírájában és képzőművészetében radi-

kálisan avantgárd próbált lenni. 4. Személyiségképe 

egyszerre volt kollektivista és individualista, de nem 

tudta e két fogalmat feszültségek nélkül összebékí-

teni. 5. Az egyszerű, tanulatlan munkástömegekhez 

kívánt szólni, de mindezt a legújabb, legnehezebben 

befogadható művészeti stílusban tette. Tudjuk, hogy 

megvolt a maga elmélete arról, hogy az emberek 

azért nem képesek befogadni az avantgárd verset, 

mert a polgári művészet már elrontotta az ízlésüket, 

következésképpen, ha eleve avantgárd művészetet 

rakunk eléjük, akkor azt idővel megértik és értékelik. 

De ettől a meggyőződésétől is egyre jobban eltávo-

lodott Kassák az évek során.

22 Őszintén bevallom, soha nem voltam képes vé-

gigolvasni Kassáknak ezt a művét, pedig jó párszor 

nekiveselkedtem. Ennek a tanulmánynak a kedvéért 

sikerült végre teljesítenem ezt a régóta magamra 

rótt penzumot. 
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sematikusak, de legalábbis kidolgozottságukban messze alulmúlják 
A ló meghal a madarak kirepülnek figuráinak egyénített és (Kassák 
kedvenc kifejezésével élve) „életes” leírását. A szöveg túlírt, ami sajnos 
monotonná és redundánssá teszi a mondanivalót, és még azokat a so-
rokat is elrontja Kassák, amelyek egy takarékosabb, „meghúzott” rö-
videbb változatban hatni tudnának. Kassák a tízes években kipróbált 
expresszionista, felsorolásra épülő versszerkezetet erőlteti (és nem-
csak a leírásokban, hanem sajnos a történetmesélésben is), de sem ka-
otikus világvége-látomás, sem sűrű szövésű allegorikus szerkezet nem 
kerekedik ki belőle. Ehelyett a szöveg önismétlő és unalmas, a tör-
ténet pedig lépésről lépésre halad, mindig ugyanabból a távolságból 
tekintve a jelenre és csak a jelenre. Hol van mindez a forradalom Len-
gyel József-féle riportszerű dramatizálásától az új tárgyi(lagos)ság 
jegyében vagy a Sinkó Ervin-féle eposzi mélységű és szélességű elbe-
szélésétől a maga klasszikus, 19. századi regényformájában! Nem be-
szélve az állítmányi-igei metaforákra épülő versnyelvről, Kassák tízes 
évekbeli költészetének egyik legfontosabb jellegzetességéről, amely itt 
– mennyiségénél és sajnos minőségénél fogva is – önmaga paródiájába 
fordul át. Legalábbis nehéz nevetés nélkül megállni, amikor olyan so-
rokat olvas az ember (és ezek nem kiragadott, hanem tipikus példák), 
hogy „Gyárak fenntartás nélkül aludni kezdtek”, vagy „Csomók uta-
kat csomóztak”. A példák jól mutatják, hogyan válnak semmitmon-
dóvá az állítmányi-igei metaforák. Az első esetben az alvással, mint 
a sztrájk banális metaforájával állunk szemben, amelyet valószínű-
leg Kassák sem érzett elég jónak, ezért menekült előre, és erőltetett 
bele még egy határozót, amivel csak tovább rontott az egészen. Az 
„utak csomóztak” szintén banális metaforájától még reménytelenebb 
módon próbált menekülni: felcserélte az alanyt és a tárgyat, de mivel  
„a csomók utaztak” kifejezés egyszerűen mást jelentett volna, a „cso-
mó” megkettőzésével még redundánsabbá tette és vizuálisan teljesen 
összezavarta a nyelvi konstrukciót.

A Máglyák énekelnek-kel tehát Kassák nemcsak a forrada-
lomtól búcsúzik (bár ennek csak néhány év múlva lesz tudatában), 
hanem a forradalom előtti versnyelvétől is. Az új irányt a számozott 
versek jelölik ki, amelyeket ekkor indít el, és majd a harmincas évek 
közepén, a 100. verssel fejez be. A száz vers első, körülbelül negyven 
darabjának általános jellemzője, hogy szinte teljesen eltűnik belőlük 
a versbeli szituáció. Nincs egységes és azonosítható tér-idő rendszer 
– nem tagolja őket sem a múlt és a jövő, sem a mi és az ők szembesí-
tése, amely a tízes évek aktivista verseit jellemezte –, és ezzel nagyon 
hasonlóvá válnak az expresszionista líra világvége-látomásaihoz. 
Ezzel szoros összefüggésben a versbeli alany helyzete is megváltozik. 
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Kassák ugyan soha nem adja fel teljesen a szubjektumhoz kötött 
megnyilatkozásszerű, sőt kommunikatív nyelvhasználatot, de ezek 
a megnyilatkozások és megszólítások már nem kötődnek egy mögöt-
tes szubjektumhoz, amitől pedig szinte jelöletlen idézetekké válnak 
és gyakran ironikus felhanggal színeződnek át. Összességében tehát 
megszűnik az én vagy a mi színre vitele.23 Ha pedig ez nincs, akkor 
fokozódik a vers montázsjellege a szöveg vizuális, hangnemi és jelen-
tésbeli síkjain egyaránt. Az utóbbit nevezi a szakirodalom deszemio-
tizációnak, a konvencionális jelviszonyok felbontásának. Ez magyarul 
annyit tesz, hogy az avantgárd vers ideáltípusában semmi nem azt 
jelenti, amit a hétköznapi nyelvben jelent, miközben az avantgárd vers 
nyitott marad a valóságra, tehát elvileg bármilyen – hétköznapi, nem 
szép, nem értelmes stb. – nyelvi „terméket”, akár törmeléket is képes 
magába fogadni (ez is egy érdekes paradoxon). 

A számozott versekkel tehát Kassák eljutott a „csúcsra” – 
legalábbis, ha az avantgárd elmélete felől tekintünk rá: én-elhasonulás, 
montázsszerkezet, deszemiotizáció. Ám a problémák ezzel nem meg-
oldódnak, hanem itt kezdenek el sokasodni. Három ilyen problémát 
emelnék ki: az első Kassák művészeti ideológiája, amely a konstruk-
tivizmussal azonosul, a második a személyiségről alkotott felfogása, 
a (kollektív) individuum, a harmadik pedig a művészet kommunika-
tív dimenziója (vagy akár társadalmi funkciója). Kassák mindhárom 
problémára választ ad, viszonylag korán, 1925-ben,24 de ekkorra nagy-
jából minden avantgárd jegyet ki is utasít költészetéből. A „megoldás” 
emblematikus darabjaként az 1926-ban megjelent Tisztaság könyve 
41. számú versét tudnám meghatározni. „Ritkán megyek emberek közé 
szomorú vagyok néha egészen szememre húzom a kalapom” – hangzik 
az első sor. Markáns módon visszatér a lírai én (ahogy a következő, 
42. számú versben a „mi” is), egyelőre még a forradalom előtti szinte 
panteisztikus, mindent magába fogadó formában, ám lassan ez az 
azonosulás is eltűnik, átadva helyét az azonosulás puszta vágyának. 
A versek egyre homogénebbé válnak, először csak hangulatilag, majd 
konkrét szituációk formájában. És eltűnik a deszemiotizáció, a helyét 
a közvetlen, vallomásszerű megnyilatkozás veszi át. Vagyis a máso-
dik és a harmadik probléma megoldódik, ha megoldásnak tekintjük 
a hagyományosabb formához és kifejezésmódhoz való visszatérést. 
De hogyan alakul Kassák konstruktivista világnézete? És egyáltalán 
milyen lenne a konstruktivista vers? A korszakban nem sok példá-
ja van a konstruktivista költészetnek,25 bár Kassák ismerte legalább 

23 Nem véletlen talán, hogy amikor a húszas évek 

végén, még ha nem is lírai, hanem „drámai” okokból, 

a szavalókórusok megalakulása miatt újra felmerül az 

erre való igény, akkor nem a számozott versek egyi-

két, hanem korai remekét, a Mesterembereket viszik 

színre. Lásd: Simon 1929.

24 Ez nagyjából hazatérésének időszaka volt és aki 

visszatért, az már egy teljesen más, a nem avantgárd 

Kassák volt. Dacára annak, hogy hazatérésekor 

rögtön elindított egy újabb avantgárd folyóiratot, 

a Dokumentumot, amely azonban hamar megszűnt. 

Lásd ehhez: Dobó 2018b.

25 Ez az áramlat igazán csak a második világhá-

ború után válik jelentőssé, az úgynevezett konkrét 

költészetben.
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egy változatát, amelyik jól is illeszkedhetett volna az izmusok általa 
elgondolt fejlődéstörténetébe, és ez Kurt Schwitters költészete volt. 
Ám Kassák nem akarta követni a Schwitters által kijelölt utat, amely 
sokkal radikálisabb deszemiotizációt követelt volna meg tőle, ő viszont 
ragaszkodott ahhoz, hogy a művészetnek valamiféle kifejezésnek kell 
lennie (innen származik lírájának érzelmessége, helyenként egyenesen 
érzelgőssége). Helyette a konstruktivizmus jelentését alakította át: 
megfosztotta minden művi jellegétől, amely az „anyag” erőszakos 
redukcióját és a formának az anyagra való ráerőltetését vonta maga 
után. S így végül csak egyetlen dolog maradt, a minden értelemben 
értett közvetlenség: az őszinte, az egyszerű, a hétköznapi tisztaság. 
A harmincas évek második felében már azt írja: 

A költészet az ébren-álmodás állapotával határos, és még-
is vannak pillanatok, és nem a meddőség és felszínesség 
pillanatai, mikor a lélek rejtelmes barangolásai közben az 
egyszerű valóság megismerését szomjazza, mint aki rájött: 
nincs olyan fantasztikus és összekeverten álomszerű, amely 
ne az egyszerű valóság rendjében gyökerezne.26 

Hogy egy ilyen művészetkoncepciót nevezhetünk-e konstruktivistának, 
az véleményem szerint csak az irányzat hosszú és szerteágazó történe-
tének áttekintése után lenne megválaszolható, és a válasz bizonyosan 
nem egyszerűen igen vagy nem lenne. Mégis tény, hogy a számozott 
versek második fele, és különösen az utolsó harmincöt darabja színvo-
nalasabbra sikerült.27 Veszélyes persze az ilyen kijelentés, mert úgy is 
értelmezhető, hogy ezek a versek azért nem olyan jók, mert avantgárd 
versek. Közel sem ez a helyzet, s hogy ezt bizonyítsuk, vagyis bizonyít-
suk, hogy Kassák tudott avantgárd remekművet is írni, elég csak A ló 
meghal a madarak kirepülnekre utalni. Ha e mű elolvasása után vesz-
szük elő a számozott verseket, nem lehet nem érezni rajtuk az avantgárd 
formák erőltetését. Valószínűleg Kassákban a nemzetközi színtérre 
kikerülve erős bizonyításvágy munkált, hogy ő írja meg a „legavant-
gárdabb” verseket, amelyek nemcsak egy „új Kassák felé” való „neki-
szaladás” bizonyítékai lesznek, hanem útmutatóként is szolgálnak az 

26 Kassák 1937b, 244. Illetve: „A szocialisták, akik 

közé magam is tartozom, úgy gondolják, hogy az új világ 

egy régmúlt világ kollektív tisztaságához, egészségé-

hez és életderűjéhez fog hasonlítani. És azt gondolják, 

hogy az új művészet is valami olyasmi lesz, mint Bach 

kollektív, monumentális művészete. Nem hiszek ebben 

az elképzelésben. De hiszem, hogy jön egy világ, 

a mainál szebb, kibírhatóbb és ezért kívánatosabb, de 

hogy milyen lesz pontosan, halvány fogalmam sincs 

róla. Hiszem azt is, hogy a mai technizált, mechanizált 

művészetet egy emberibb, tartalomban átfogóbb, 

formában a közvetlen kifejezés tisztaságáig leegyszerű-

södött művészet fogja fölváltani, de nem hiszem, hogy 

hasonló lehetne Bach vagy Giotto Istentől megszállott, 

gazdag pompáival is jámborul puritán művészetéhez.” 

Uo., 192–193 (kiemelés tőlem).

27 Írásomban nem irodalomtörténeti, még csak 

nem is irodalomelméleti, hanem kifejezetten esz-

tétikai nézőpontból közelítek az alkotásokhoz. Az 

esztétikának abban az értelmében, amikor az nem 

érzékeléstant, nem művészetelméletet, hanem az 

egyedi művek minőségének megítélését jelenti, azt, 

amit manapság irodalomkritikának szoktunk nevezni.
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avantgárd költészeti szcéna egésze számára. Mindenkihez, az egész 
világhoz kívánt szólni, miközben sokszor még a saját mozgalmán belül 
ez idő tájt (is) zajló viták és csatározások szintjén is képtelen volt felü-
lemelkedni – a versek tele vannak már-már kicsinyes és agresszív frics-
kákkal, beszólásokkal Bortnyik Sándor, Mácza János, Barta Sándor, 
Kudlák Lajos, Nemes Lampérth József felé (lásd különösen a 16. számú 
verset).28 De tagadhatatlan, hogy ezek a versek száz év elteltével sem 
tudtak bekerülni a magyar irodalmi kánonba, nem váltak népszerűvé 
az olvasók körében, és a szakma sem tudott igazán mit kezdeni velük, 
legalábbis ami az egyes versek értelmezését illeti.29 

A kanonizációra azért fontos felhívni a figyelmet, mert A ló 
meghal a madarak kirepülnek a múlt század hetvenes–nyolcvanas éve-
iben nagyon is bekerült a kánonba (a középiskolai tananyagnak is 
része lett), sőt szinte „a” magyar avantgárd költemény rangjára emel-
kedett.30 S mindezt úgy érte el, hogy témája, amely a szélesebb körű 
kanonizálás szempontjából mindig fontos tényező, a korabeli szoci-
alista ideológia és kultúrpolitika nézőpontjából szó szerint rendsze-
rellenesnek számított. Abban nincs semmi meglepő, hogy a Máglyák 
énekelnek-et, a forradalom eposzát, nem karolta fel a rendszer, hiszen 
a Tanácsköztársaság értelmezését kisajátította (ezért szerkesztet-
ték ki például az Egy ember élete 1957-es kiadásából az őszirózsás 
forradalomról és a Tanácsköztársaságról szóló két utolsó könyvet). 
A ló meghal a madarak kirepülnek témája azonban még értelmezési 
problémákat sem vethetett fel, hiszen amiről szól, az egyszerűen 
fogalmazva a munkakerülés, amit a korszakban kriminalizáltak,  
és megbélyegzésére bevezették a KMK, azaz a Közveszélyes Munka-
kerülés büntetőjogi kategóriáját. 

Miért lett hát látványosan jobb A ló meghal a madarak kire-
pülnek a vele egy időben készült számozott versekhez vagy a Máglyák 
énekelnek-hez képest? Ez is spekulatív kérdés természetesen, mégis 
úgy gondolom, hogy fel tudunk sorolni jó néhány tényezőt, amelyek 
a sikerültség okaiként határozhatók meg. Szemben a forradalom 
bukásának friss élményével a csavargás témáját Kassák tizenkét évig 
érlelte, ami valószínűleg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megfelelően 
feldolgozhassa magában az eseményt. De, ami ennél sokkal fontosabb, 
határozott célja is volt vele. A Máglyák énekelnek-en jól látszik, hogy 
nem igazán tudta, mit kezdjen a forradalom tapasztalatával: elsirat-
ni nem akarta, viszont abban sem hitt, hogy egy új forradalom elő-
képeként lenne hitelesíthető. És ekkor már nem is ez érdekelte igazán, 

28 A mozgalmon belüli csatákról a korszakban lásd 

Deréky 2000.

29 Talán csak Kulcsár-Szabó Zoltánnak a 6. 

számozott versről írt értelmezését tudnám kivételként 

említeni. Kulcsár-Szabó 2000, 52–55.

30 Csak egy példa ehhez: a kolozsvári Korunk 

folyóirat 2001-ben száznégy írót és irodalmárt 

kérdezett meg arról, hogy szerintük melyik a 20. 

század tíz legszebb magyar verse. A ló meghal 

a madarak kirepülnek felkerült az összesített tízes 

listára. Balázs – Kántor 2002.
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hanem saját személye, saját élettörténete kezdte foglalkoztatni, azt  
remélve, hogy ezzel mintegy példát adhat olvasóinak. A saját történetét 
alkalmasabbnak tartotta annak a világnézeti-művészetelméleti konst-
rukciónak az illusztrálására, amelyen ekkoriban intenzíven dolgozott, 
és amely a dadaizmus és a konstruktivizmus egymásból következő, 
szükségszerű viszonyának megalapozása volt. A dada segítségével le 
akarta takarítani azt a felszínt, ahol az élet és művészet zajlott, hogy 
azután szabadon építkezhessen rá. Erre a forradalom eseménye nem 
volt alkalmas, mivel úgy érezte, hogy leverésével megszűnt annak a kez-
deményezésnek a lehetősége, amely az egykori forradalmárok kezében 
volt. A Máglyák énekelnek azonban poétikai szempontból is tanulságos 
lehetett számára, és tanulhatott az ott elkövetett hibákból. Mik vol-
tak ezek? Például az, hogy ha elbeszélő költeményt akar írni, nem kell 
feltétlenül egy hatalmas, mindent magába foglaló eposzra vállalkoz-
nia. Így lettek a legfontosabb példák, amelyek Kassák szeme előtt le-
begtek, a német expresszionisták helyett egyre inkább a francia költők, 
Guillaume Apollinaire, de leginkább Blaise Cendrars; s nem is eposz 
kerekedett ki a szövegből, hanem egy olyasfajta „hosszú vers”, amilyen-
nel a környezetében mások is próbálkoztak ebben az időszakban, mint 
például Déry Tibor az Ámokfutó-val. Viszont a számozott verseknek 
is megvolt a maguk tanulsága. Itt tudott ugyanis Kassák megszaba-
dulni attól az expresszionista felsoroló stílustól (Reihungsstil), amelyik 
a Máglyák énekelnek poétikáját még erősen meghatározta. Ennek pedig 
kettős hatása volt: egyrészt a puszta felsorolások önmagukra záródó, 
szinte pontszerű képei helyett összetettebb és távolabbra ható képi vi-
szonyok jöhettek létre, ami homogénebbé tette a szöveget, másrészről 
viszont a felsorolás egymással teljesen egyenrangú, sőt akár egynemű 
elemeit egy sokkal heterogénebb versszerkezet válthatta fel. Hogy ezt 
az elvont állítást szemléltessem, nézzük meg a költemény elejét:

Az idő nyerített akkor azaz papagájosan kinyitotta / a szár-
nyait mondom széttárt vörös kapu / szeretőmmel kinek feke-
te gyémántok voltak befalazva az arcába s 3 gyereket cepelt 
a kétségbeesésében / a gyárkémények alatt ültünk / tudtuk 
holnap a görbe vonalak / ho zsup ho zsup

Nincs hagyományos versbeli szituáció, ha ezen egy tér-idő koordiná-
tákkal meghatározható helyszínt értünk, ahová jelenetként belehe-
lyezhető az, amit olvasunk, de mégis érezzük az összefüggést a sorok 
között. A szöveg egy absztrakt szintről indul, a téma, amely a csa-
vargás kontextusát adja, az idő. Pontosabban az időnek egy fajtája, 
amit a kezdeményezés idejének szokás nevezni a filozófiában.31 Kassák 

31 Paul Ricoeur, L’initiative, in: Ricoeur 1986, 261–277.
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ezt három, egymással analogikus viszonyban álló képpel érzékelteti, 
a hang, a mozgás és a szín jelenségeit kapcsolva össze. Utána viszont 
rögtön a lehető legkonkrétabb síkra zuhanunk le a témát (a szerető 
leírása) és a helyszínt (a gyárkémények alatt) illetően is. A kettő között 
a kapcsolatot éppen az éles kontraszt teremti meg. De nemcsak az 
absztrakt és a konkrét kerül egymással szembesítésre, hanem az abszt-
rakt idő dinamikája és a konkrét idő statikussága is: a gyárkémények 
alatt ültünk. (És persze a szövegnek a szimbolikus síkját sem tudjuk 
figyelmen kívül hagyni, amelyet a felfelé meredő statikus gyárkémény 
és a széttárt vörös kapu közötti erotikus képzettársítás teremt.) Az 
ellentét két eleme ezután a következő két sorban összekapcsolódik: 
először absztrakt módon (görbe vonalak), majd sokkal konkrétabban, 
magába foglalva a mozgást is (ho zsup ho zsup). Hogy mik ezek 
a görbe vonalak, és mi közük a ho zsup-hoz? Hát, többek között azok 
a sürgönydrótok, amelyek ezután következnek a versben, és amelyek 
nemcsak az új korszak, hanem az új művészet világának is fontos al-
kotórészei (elég talán csak Moholy-Nagy fotómontázsaira utalnunk). 
A kiáradás, a nyitás, a sugárzás dinamikus képei tehát a hintázó 
mozgásban egyesülnek a gyárkémények statikusságával olyan módon, 
hogy az utóbbiakból villanyoszlopok lesznek. Ez a hintáztató mozgás 
dobja ki Kasit és a félkrisztus faszobrászt az utakra, és teremt új képi 
dinamikát és belső ellentétet az útpálya vízszintes egyenletessége és 
egynemű mozgása és a mellette futó sürgönydrót emelkedő-ereszke-
dő és gyorsuló-lassuló lüktető ritmusa között. A felsorolt elemek nyil-
vánvalóan nem állnak össze egységes képpé, mégis érezhető az össze-
függés közöttük. Ezt nevezte valaha Peter Bürger az avantgárd költői 
képek és művek allegorikus jellegének,32 amely Kassáknál már kétség-
telenül a számozott versek újfajta poétikájának hozadéka.

Az útnak indulással vagy indítással azonban a tér és az 
idő is megváltozik. Hirtelen mindkettőnek iránya és célja, azaz vég-
pontja lesz: „Párisba készültem gyalog a faszobrásszal” – ahogy 
a versben olvashatjuk. Vagy kissé elvontabban: „így lesznek a ver-
tikálisokból horizontálisok.” Párizs a térnek a végtelenben találha-
tó enyészpontja, elérhetőségében az útnak indulók még természetes 
módon hisznek. Tárgyi vonatkozásában ennek a semmivé foszlásáról 
szól a vers. „Ó PÁRIS / PÁRIS / ady endre látott téged meztelenül  
s a te véres romjaid / fölött született meg guillaume apollinaire a szi-
multanista költő” – olvashatjuk még a Párizsba érkezést megelőző 
időszakban is. A kijózanodás pillanata azonban hamar elérkezik,  
s a szomorú következtetést elkerülhetetlenül le kell vonnia a versbeli 
megszólalónak: „én láttam párist és nem láttam semmit” (a csupa 
nagybetű helyett immár csupa kisbetűvel!). Egy igazi modernista tér- 

32 Bürger 2010, 82–87.
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és időszerkezettel állunk tehát szemben, egy utópikus tér-idővel, ame-
lyet egy soha el nem érhető hely és jelenné soha nem váló jövő szervez 
egybe. Egy olyan tér-idő, amelyet szigorú linearitás és csakis az jelle-
mez. Látszólag. Illetve dehogyis látszólag, éppen ellenkezőleg, nagyon 
is valóságosan, csak ennek a valóságnak fel kell tárulnia, a feltáru-
lás folyamata pedig a versben együtt jár a tér és idő vektoriális jel-
legének eltűnésével. A lépések, a kilométerek, a napok egymásutánja 
végtelenül ismétlődik, amit már csak feljegyezni, felsorolni, megszá-
molni lehet: „de mi azért csak mentünk tovább”, „és mentünk és men-
tünk”, „hát menni / megint menni”, „és áthúztuk magunkat Passaun 
/ Aachenen / Antwerpenen”, „megnéztem a jegyzeteimet: 3004 krisz-
tusképet láttam eddig / 9-féle tojást találtam a madárfészkekben / 
lüttichnél elhajtottam 2 tehenet” stb. Az utópia fokozatosan semmivé 
foszlik, és ezzel együtt maga a világ is. Mindez átmeneti felszabadult-
ságérzést hoz, („osszátok be a világot amiben éltek / nekünk könnyű 
naponta 50 kilométert megyünk belőle kifelé”), viszont amit végső so-
ron ez nyújtani tud, az a formátlan, minden formát magába foglaló 
tartam és egyidejűség: „mindenről lemondtunk és tudtuk csak az idő 
ért meg minket / ő sohse fog bennünket kiejteni magából”. 

Ám a dolgoknak és az eseményeknek ez a háttér nélküli pőre 
egymásmellettisége és egymásutánisága nem képes valódi teret és 
időt alkotni. Megszűntek a vonatkoztatási rendszerek, ahol „mellett-
ről” és „utánról” beszélhetnénk: „így lesznek a vertikálisokból hori-
zontálisok / és viszont”. Fentebb a Máglyák énekelnek kapcsán arról 
beszéltem, hogy az expresszionista felsoroló stílus az elbeszélést egy 
idő után teljesen monotonná, a geometriai vonal pontjainak soroza-
tává teszi, ami egy redundanciát eredményez a szövegben. A ló meghal 
a madarak kirepülnek esetében éppen az ellenkezője történik. Azzal, 
hogy nem az elbeszélés, hanem az elbeszélés tárgya válik szigorúan 
lineárissá, megmarad a lehetősége annak, hogy az elbeszélés meg-
szakítsa ezt a linearitást. Kassák újra és újra meg tudja akasztani 
az elbeszélés menetét (nagyon egyszerű is visszatérnie, csak annyit 
kell mondania, hogy „de mi azért csak mentünk tovább”), amivel egy-
mástól témájukban és nyelvezetükben is eltérő „betéteket” iktathat 
a versbe. Ettől olyan változatos és sokrétű A ló meghal a madarak 
kirepülnek szövege. Az elbeszélő részeket újra és újra lírai, expresszív, 
emlékező, párbeszédes, reflektáló, szónoki, sőt prófétai hangok szakít-
ják meg, kiemelkedve az elbeszélés lineáris menetéből. S ahogy a nyelvi 
megnyilatkozások szintjén a horizontálisokból (elbeszélő részek) ver-
tikálisok lesznek (betétek) és viszont, úgy bonyolódik tovább a szöveg 
képi világa is. A menetelés monoton egyirányúságát újra és újra ke-
resztirányú mozgások törik meg („keresztülszaladt rajtam egy sínpár”,  
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„ez volt az első keresztbevágott nap az életemben”, „pincérek átsza-
ladnak rajtunk a fekete levessel”), majd forgó és szabálytalan moz-
gások („a lemezek csak szakadatlanul forogtak”, „a sürgönydrótok 
összerántották magukat és kabalákat írtak az égre”), sőt a forgás 
kifordítássá válik („s a falak mögött láttuk amint a világ kifordítja 
a szűrét”), s ez a változás nemcsak a külvilágban, hanem a költe-
mény szereplőiben is lezajlik („az a legboldogabb akinek kifordítható 
a bőre”, „kicsavartuk magunkat önmagunkból”). A meghatározott 
cél felé vezető út így lesz „roppant gyűjtőmedence”, ahol mindenből 
formátlan massza válik („a világ embercsuszpejza volt itt együtt”).

Az imént azt állítottam, hogy tárgyi vonatkozásában a köl-
temény azt üzeni, hogy Párizs mint elérhető és elérendő cél semmi-
vé foszlik, amit Kassák a szöveg vektoriális térszerkezetének puszta 
linearitássá, majd önmagába záródó körkörösséggé, végül semmivé 
válásával fejez ki. De mit jelent mindez az alany vonatkozásában? Ki 
érkezik vissza a nagy kaland végén ugyanoda, ahonnan elindult (hi-
szen a történet maga sem a célba éréssel, hanem a hazaérkezéssel 
fejeződik be, vagyis itt is megjelenik a körkörös szerkezet)? 

A kérdés természetesen csak a vers egésze felől válaszolható 
meg. Erre két csábító lehetőség is kínálkozik. Az egyik: a vers egészét 
fejlődéstörténetként olvasni a nevelődési regény modern hagyománya 
alapján, kihúzva a történet szövetéből a főhős költőszerepének mo-
tívumát. Ezzel a főhős kontrasztba kerül a külvilág eseményeivel, az 
utazás egésze pedig kudarcként jelenik meg. Mégis, mint személyes 
történet sikeres, hiszen Kassák ettől válik költővé. Ezt az értelmezést 
erősítik Kassák kiszólásai is: „még utóbb is költő lesz belőlem” vagy 
a szöveg közepe táján elhangzó gondolat, hogy „mert akkor már költő 
voltam megoperálhatatlanul”. Még az is lehetséges, hogy hősünk már 
eleve költőként indult útnak: „tegnap két verset küldtem haza a füg-
getlen magyarországnak”, sőt éppen ez motiválta arra, hogy útnak 
induljon (ezt erősítik az Adyra, Apollinaire-re tett későbbi utalások is). 
Természetesen ez utóbbi sem zárja ki a költői fejlődést, amelyen Kas-
sák az út során áteshetett, de továbbra is kérdéses, hogy a vers vajon 
tényleg Kassák költővé válásáról szól? Véleményem szerint egyrészt 
többről van itt szó: a személyiség radikális átalakulásáról, másrészt  
a költőlét értelmének és céljának a megváltozásáról.33 

A másik csábító lehetőség az ezzel éppen ellentétes irányban 
elindulni: a művet nem fejlődéstörténetnek (vagy akár hanyatlástör-
ténetnek), hanem a csavargás dicséretének, a törvényen és társadal-
mon kívüli élet himnuszának olvasni. Ez a nézet annak a hippi-ideo-
logémának a rávetítése is a versre, miszerint „úton lenni boldogság, 

33 A versnek a költővé válás példázataként való 

értelmezésére egy példa: „Kassák Lajos vándorútja 

elején még nem volt költő. Kis túlzással szinte azt 

lehet mondani, hogy az olvasó szeme előtt lett azzá, 

s a vers egyik értelme éppen ennek a folyamatnak 

a leírása.” Bojtár Endre, A Kassák-vers „tartalma,” in: 

Hankiss 1971a, 361.
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megérkezni: halál”. Ha viszont így közelítünk a vershez, akkor felér-
tékeljük a dadaizmus jelentőségét. Ezzel az a probléma, hogy figyel-
men kívül hagyjuk azt, hogy a versben fokozatosan megváltozik a da-
daista elemek természete és funkciója. Kezdetben tehát kifejezetten 
a szereplők lelkesültségét kifejező, expresszív dadaista betétek („fák-
lyák lobogtak bennem és feneketlenségek / papagallum / ó fumigó 
/ papagallum”) a szubjektumtól elszakadva egyfajta nyelvi-logikai 
autoerotizmusba fordulnak át („én költő vagyok / tehát csak tudom 
/ a lámpások azért égnek jól mert kétszer turatámó / és tele vannak 
petróleummal”, „polgártársak énekelte polgártársak / a házinyulak 
a legszaporább tyúkok”), a vers végére azonban újra közelebb kerül-
nek a megszólaló szubjektumhoz egy erős érzelmi telítettséggel. Az-
zal a különbséggel, hogy immár a melankólia és a lemondás dominál 
(„amit felállítunk az föl van állítva / de amit fölállítunk az nem jelent 
semmit”). A dadaista attitűd, ahogy a csavargás is mint élet-dadaiz-
mus, a vers végére kiábrándultságba és céltalanságba fullad, a néhol 
már-már himnikus hang elégikusra vált. Mégis van tehát íve a szöveg-
nek, amely így végső soron a dadaizmustól való eltávolodás felé mutat. 

Hogyan értelmezhető tehát mindezek fényében az utolsó előt-
ti híres sor, az „én KASSÁK LAJOS vagyok”? Az első megközelítés 
szerint a szerzői név megszületésének a kinyilvánításaként, a névnek, 
amely a versek fölé és a könyvek borítójára kerül. A másik aspektus-
ból a tulajdonnév mint jelentés nélküli nyelvi elem győzelemre jutását 
értékelhetjük. Vagy, ahogy az utóbbi értelmezési irány egyik képvi-
selője megfogalmazza: „A tulajdonnév: »KASSÁK LAJOS«, amely itt 
akár aláírásként is olvasható, arra utalhat, hogy a név létesítő ereje 
független az általa jelölt szubjektumtól, ennélfogva csakis úgy képes 
azt megalkotni, hogy el is törli annak tapasztalati egyediségét.”34 
Mindkét értelmezéssel az a probléma, hogy egyik sem a vers egésze fe-
lől közelít ehhez a verssorhoz. Az egyik az általunk rekonstruált folya-
matnak inkább csak az első szakaszát, az útnak indulás idealizmusát 
érinti, a másik a későbbi periódusra tekint, ahol a dadaizmus domi-
nánsabb szerepet visz. Ha azonban az egész folyamat ívére tekintünk, 
akkor ez a sor egészen más megvilágításba kerül. 

én láttam párist és nem láttam semmit / szeretőm másál-
lapotban várt rám az angyalföldi állomáson / anyámnak 
már egészen citromfeje lett a szegénységtől / nevetni akar-
tam előttük de nagyon szégyelltem hogy / két nadrág van 
rajtam gatya nélkül / bizonyos hogy a költő vagy épít ma-
gának valamit amiben kedve telik / vagy bátran elmehet 
szivarvégszedőnek

34 Bónus 2000, 130.
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A „semmiből” hazaérkező lírai én nevetni akar, dadaista reflexek-
kel akar viszonyulni ahhoz, ami otthon fogadja, de erre nem képes, 
mert szégyelli, hogy ő maga is semmivé vált („két nadrág volt rajtam 
gatya nélkül”). A megsemmisült énnek nincs más lehetősége, mint 
belekapaszkodni a saját nevébe, abba a jelentés nélküli, merev jelölő-
ként35 funkcionáló nyelvi elembe, amely egyetlen megmaradt tulajdo-
na, és ami rögzíti őt a világhoz. Ennek a bizonyosságnak a talaján 
elindulhat az építkezés (konstruktivizmus), ahonnan immár búcsút 
inthet az élet és a művészet dadaizmusának: „s fejünk fölött elröpül 
a nikkel szamovár”.

35 Kripke 2007.
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3. Kassák Lajos, Bécs (Schwarzwaldschule), 1925
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(intro) Az itt következő esszében Kassák Lajos legendás szövegének 
kísérleti olvasatára vállalkozom. Lukács György szerint az esszé már 
eleve csak kísérlet lehet, de ebben a konkrét esetben mégis érdemes né-
mileg pontosítani az „elkalandozás” szempontjait. A ló meghal a ma-
darak kirepülnek irodalomtörténeti értelmezésekkel körülbástyázott, 
de máig rejtélyes írás, melyet nem „elhelyezni”, hanem épp „kimozdí-
tani” akartam, mégpedig saját személyes és jelenbeli preferenciáim 
mentén – akár a túl- vagy félreértelmezés árán is. Ennek során vállal-
nom kellett az anakronizmus kockázatát, miszerint olyan kontextusok 
mentén írom újra Kassákot, melyek idegenek az ő történeti-poétikai 
orientációjától. Ezért is válik az anakronizmus a szöveg egyik közpon-
ti fogalmává, egy olyan sajátos időtapasztalatot („időkrízist”) jelölve, 
mely a kortárs kultúránk jövővesztettségét próbálja egyszerre felmu-
tatni és ellensúlyozni. Azt gondolom ugyanis, hogy újra fel kell talál-
nunk a jövőről való művészi gondolkodás formáit, de ehhez egyfajta jö-
vőarcheológusként kell eljárnunk, vagyis az elmúlt jövők, az utópikus 
vágyak és disztopikus félelmek heterogén nyomait kell kisajátítanunk. 
Meg kell értenünk azt a jövőbe irányuló „utópikus mozdulatot”, mely 

Az utópia lenyomata 
és a lenyomat 
anakronizmusa

„amit fölállítunk az föl van állítva
de amit fölállítunk az nem jelent semmit” 

Kassák Lajos

„A forradalom nem más, mint összetorlódott katasztrófa-pillanat; az 
ami a történelem hosszú távon: változás, mozgás, bukás. Azáltal, hogy 
a történelmen túli idő valamiféle pozitivista végállapotként a rettegett 
katasztrofális esemény bekövetkezését végtelen hosszan feltartóztatja, 
tulajdonképpen maga válik katasztrófává. Mondhatni a posthistoire 
a katasztrofális pillanat végtelenné lassított felvételévé válik.”

 Hannes Böhringer 
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szerintem az avantgárd ideológiák egyik alapvető mozzanata. Ugyan-
akkor tudatosítanunk kell, hogy ez a művészi „jövőgesztus” végső so-
ron csak múltidejűségében, vagyis lenyomatként válik hozzáférhetővé. 
A ló meghal a madarak kirepülnek az én anakronisztikus perspektí-
vámból egy olyan lenyomatgyártó gépezetként érthető meg, mely nem 
csupán gyakorolja az utópikus mozdulatot, hanem sajátos szövegjáté-
kaival ennek az avantgárd ideológiának az önkritikus / ironikus fel-
számolását is színre viszi. Vagyis a jövőbe ugrás lehetetlen mozdulatát 
az egymásnak feszülő idők, energiák és anyagiságok örvényében téríti 
el. Annak érdekében, hogy ezt az örvényt megjelenítsem, magam is ke-
rülni fogom a lineáris kifejtést, hogy ehelyett bizonyos fogalmak, cím-
szavak és metaforák mentén próbáljam megtörni és ezáltal kirajzolni 
a Kassák-szöveg poétikai hullámmozgását.

(posthistoire) A posthistoire diskurzus a kultúra(történet) „kristá-
lyosodási” tendenciájából arra következtet,1 hogy a „vég nélküli be-
végződés” (Endlosigkeit) állapotába kerültünk bele, ahol immár elve-
szítettük képességünket a jövő előállítására. Ennek a diskurzusnak, 
mely a kilencvenes évek, illetve az ezredforduló környékén élte leg-
utóbbi virágkorát, voltak optimista képviselői, akik – mint például 
Francis Fukuyama – Alexandre Kojèv Hegel-olvasatából kiindulva 
a történelem végét a liberális demokrácia globális győzelmeként ün-
nepelték, aminek értelmében a globalizmus eszmék és javak kollek-
tív szabadpiacaként vált legitimálhatóvá.2 Ezt az önáltató – és saját 
gazdasági hatalmi aspirációit leplező – liberális eufóriát politikai 
síkon az újnacionalizmus és a vallási fundamentalizmus előretörése 
gyorsan eloszlatta, ugyanakkor a posthistoire kulturális/politikai/
társadalmi jelenségei velünk maradtak, melyet az ún. „kapitalista 
realizmus” totálissá válásaként is értelmezhetünk, ahogy azt Mark 
Fisher baloldali kultúrakritikája állítja.3 A kulturális termelés szem-
pontjából mindez azt jelenti, hogy az evolúció átcsapott involúcióba, 
amiből már nem fejlődik ki semmi új, hanem amiben csak algoritmu-
sok és programszerű műveletsorok mentén „lezajlódnak” a folyama-
tok. Az „elveszett jövők” ezen kísértetvilágában a legkülönbözőbb 
futurizmusok, jövőpoétikák és -ideológiák egyre fontosabbnak tűn-
nek, miközben – paradox és perverz módon – nosztalgiával gondolunk 
vissza az „elmúlt” futurizmusokra. 

A szilaj ellenkezés után, amely születésétől fogva kísérte / 
a futurizmust, / a dolog oly elképesztőnek tűnhetne föl, / mint 
semmi más a világon, / pedig a lehető legtermészetesebb, / 

1 Arnold Gehlen Über kulturelle Kristallisation 

(Angelsachsen-Verlag Bremen, 1961) című 

írásában arról értekezik, hogy a modern ipari 

civilizációt a kulturális megmerevedettség jellemzi, 

melyet a stabilitás és időtlenség képzeteit keltő 

„kristályosodás” metaforájával ír le.

2 Vö. Fukuyama 1994.

3 Vö. Fisher 2009.
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és egyáltalán nem képeszt el. / A futurizmus csakis Itáliában 
születhetett meg, e véglegesen s kizárólag / a múlt felé fordult 
országban, ahol csak a múlt időszerű. / Hát ezért időszerű 
ma a futurizmus, / mivelhogy a futurizmus is elmúlt.4 

Aldo Palazzeschi 1972-es verse a „történelemtagadó” avantgárd tör-
ténetivé válásáról számol be, mely muzealizálódásnak minden irány-
zat ki volt téve, ugyanakkor a futurizmus esete abból a szempontból 
specifikus, miszerint a jövő militáns utópiáját a gyorsulással kihar-
colni vágyó mozgalom egy egészen konkrét geokulturális szituációra 
(is) reagált. „Olaszország más népek számára még mindig a holtak 
mezeje, egy síroktól fehérlő hatalmas Pompeji” – olvashatjuk a futu-
rista festők manifesztumában.5 Palazzeschi ugyancsak erre a lokális 
történetiségtapasztalatra tekintettel temeti el, illetve tartja éppen 
zombifikált időbelisége miatt aktuálisnak a futurizmust, amennyi-
ben a jelenlét egy temető-országban csupán fantomszerű lehet. Ha 
azonban a posthistoire kontextusára gondolunk, akkor azt látjuk, 
hogy a „holtak mezeje” radikálisan megnövekedett, hiszen a mi glo-
balizált kulturális valóságunk egésze kezd el egyfajta digitális Pom-
pejiként működni. 

A kristályosodás korában csak az kristályosodhat ki, ami 
már kialakult. A természettudományok egyes részterületei-
nek fejlődésétől eltekintve, alapjában véve semmi új sem fog 
történni – állítja Gehlen. A jövő iránti várakozás hiányában 
az ember a múlt felé fordul. Nincs vesztenivaló. Nem marad 
más, mint „számvetés a készletekkel” (Gottfried Benn). Ez 
a történészek színrelépésének pillanata, a nagy történelmi 
kiállítások, múzeumalapítások, a „tudás archeológiájának” 
(Michel Foucault), a nyomrögzítések, a lomok, a terjedő uni-
verzális gyűjtögetés ideje.6 

Vagyis egy olyan megmerevedett állapot jön létre, mely produkál ugyan 
mozgalmasságot, trendek és kódok cseréjét, de alapvetően a formák 
nosztalgiája határozza meg. Ez a digitális kultúra adatbázisszerű 
struktúráinak megjelenésével egyre jobban megerősödő kísértetidézés 
abban különbözik a Fredric Jameson szerint kreatív energiáktól telí-
tett intertextuális posztmoderntől,7 hogy a nosztalgia nem képes stí-
lussá válni, hanem kimerül a mechanikus ismétléskényszerben, mely 
a retromániát a halálösztön működésével állítja párhuzamba. 

4 Idézi: Szkárosi 2010, 309.

5 Balla – Boccioni – Carrà 1967, 141.

6 Böhringer 1990, 55.

7 Vö. Jameson 2010, 46.



55

(utópikus mozdulat) Mindennek súlyos következményei vannak a „jö-
vőbe mélyítő” (Szabó Dezső) avantgárd mozgalmak kortárs megítélé-
se szempontjából. Franco „Bifo” Berardi After the Future című köny-
vében úgy fogalmaz, hogy az olasz futurizmus 1909-es manifesztuma 
a saját identitását a jövő által megalapozó 20. század egyik jelentős 
önreprezentációs dokumentuma.8 A gazdasági (fel)gyorsulás követ-
kezményeit kulturális diskurzusra „fordító” euroatlanti modernitás 
az utópikus imaginációt a jövő mitológiáinak megteremtésére hasz-
nálta fel, hogy ezzel egyszerre elfedje és legitimálja a technokapita-
lizmus működésének fokozódó felgyorsulását, de az avantgárd mi-
tológiák örökségéből táplálkozó képzeletgyakorlatok a Berardi által 
fordulópontként megjelölt 1977-es év után (melyet a punkmozgalmak 
„No Future” jelszava tett emblematikussá) egyre inkább disztópikus 
irányba orientálódtak. Vagyis az avantgárd utópia saját negatív ha-
sonmásává, disztópiává, változik át a „kulturális befagyás” körül-
ményei között. Ugyanakkor talán nem is a totalitárius rémálomba 
való átcsapás a leginkább zavarba ejtő fordulat, hanem az a folyamat, 
ahogy a kulturális adatbázisok mintegy kísértetként ejtik foglyul az 
avantgárdok jövő-akarását. Innen két alternatíva adódik. (1.) Az is-
métléskényszer az elmúlt jövőket retrotópiává alakítja,9 vagyis az is-
mertben-való-elidőzés reaktív esztétikájával függeszti fel az időn való 
munkát, hogy az egykor-volt-jövő differenciája a posthistoire üres si-
vatagi idejében törlődjön el, miközben az irány nélküli nosztalgia glo-
bális „időszerűsége” minden specifikus korszerűtlenséget, kihágást és 
aszimmetriát felszámol. (2.) Az elmúlt jövők „lenyomatának” kisajá-
títása. Ez gondos nyomelemzést és helyszínelést igényel. A lenyomat 
anakronizmusának a felfedését, mely Georges Didi-Huberman szerint 
annak a kritikai együttállásnak a megértését jelenti, amelyben az el-
különböződő idők kizökkentik egymást, miközben felszakítják a line-
áris, teleologikus és narratív kronológiákat: 

Lenyomatok vannak mindenhol, előttünk és utánunk. Sokat 
közülük észre sem veszünk, sok elhalványul és eltűnik, néha 
a szemünk láttára. Van, amelyik átlátszó, szinte észreve-
hetetlen, van amelyik majd kiszúrja a szemünket. Vannak, 
amelyek már régen eltűntek, de valami azt súgja nekünk, 
mégis itt maradtak, eltemetve, s a módszeresség vagy a vá-
gyakozás valamiféle régészeti kerülőútján visszanyerhetővé 
válnak. Vannak olyanok, amelyek néha mintha üldöznének 
minket. Sok túl is fog élni minket.10 

8 Vö. Berardi 2011, 12.

9 A retrotópia fogalma a jövővel kapcsolatos 

szociális képzelet „élőhalott” múltakba való 

nosztalgikus átcsatornázódására utal. Vö. Bauman 

2017, 10–13.

10 Didi-Huberman 2014, 10.
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A jelen „jövőarcheológusainak”, az elveszett jövők kutatóinak tehát az 
egykor-volt-jövő összetett időstruktúráját kell felszínre hozniuk, azo-
kat a kronopolitikai feszültségeket, ahogy a futurizmusok a jövő he-
lyett saját utóéletükbe csapnak át, miközben egy rögzíthetetlen jelent 
próbálnak egyszerre megalapozni és eltörölni. A meghaladás, a neki-
rugaszkodás, a jövőbe gyorsulás lendülete és nehézkedése nyomként, 
sebként és traumaként íródik vissza a történelembe. Az utópikus moz-
dulat lenyomatáról van tehát szó, mely lenyomatként a (technológiai) 
sokszorosítás, eltérés és ismétlés lehetőségével függeszti fel a moz-
dulatban megcélzott hirtelenséget, egyszeriséget és jelenlétet. A jö-
vő-akarás saját utólagosságaként él tovább a lenyomatban, de épp ez 
a paradox utóélet az, ami nem „ugyanannak” a visszatérése, vagyis az 
azonosságba való befagyás regresszív állapota, hanem a többlet ter-
melésének konstruktív lehetősége. A digitális kultúra jövőarchívuma 
épp a többlet segítségével tudja újrakeverni az elveszett jövőket, ezáltal 
újrakezdeni az idő barkácsolását, noha ez a perspektíva immár se nem 
utópikus, se nem disztópikus, hanem anakronisztikus, mert nem az új 
metafizikai akarása vagy tagadása, hanem az idők egymásba csapá-
saként felfogott régi-új dialektikus feszültsége határozza meg. 

(ősleves) A ló meghal a madarak kirepülnek a magyar avantgárd 
nem-temporális őslevese, melynek pontos receptjét meg se próbálnám 
rekonstruálni, hiszen talán épp az a legérdekesebb az olvasásélmény-
ben, hogy a különböző izmusokból származó poétikai kódok milyen 
heterogén módon szerveződnek újra. Vagyis az avantgárdnak nincsen 
„tiszta forrása”? Saját avantgárd eszményemhez amúgy remekül illene 
ez a gondolat, miszerint az izmusok nem „tisztázhatók le”, illetve, ha 
egy adott szöveg hézagmentesen visszafejthető egy esztétikai ideológi-
ai algoritmusra, akkor azzal épp azt a felforgatási potenciált veszti el, 
mely az izmushoz tartozás feltételét jelentette volna. Mindig léteznie 
kell egy „hézagnak” és/vagy egy többletnek, mely garantálja a „tiszta 
forrás”, a tervezet és az ideológia megfertőzését és szétírását. Vagyis 
számomra az önfelszámoló és anarchikus avantgárd szöveg-gép a von-
zó, ezért nyilván a dadaizmus felől közelítem meg a kérdést, miközben 
még a „dada becsületét” is túlságosan statikus éthosznak tartom.11 De 
létezik avantgárd – becsület és elköteleződés nélkül? Az elköteleződés 
legszimpatikusabb formája a Kassák-féle „Mindig tovább!” programja, 
amennyiben ezt nem valamiféle utópikus előretörésként, hanem a teo-
lógiát felülíró hálózatos keresztmozgásaként értelmezzük, vagyis nem 
egyszerűen mindig tovább, hanem mindig és tovább, illetve és mindig 
és tovább. Ez persze ellentmond az elköteleződés mint alaphoz való (ki)

11 „A dada becsülete azt kívánta, hogy semmi se 

kapjon értelmet, s hogy egy összefüggőnek tetsző 

mondat gyorsan veszítse el csalóka látszatát.” 

Bataille 2005, 224.
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kötöttség heroikus eredet-mítoszának, de egyúttal az eredet elvesztése 
fölött gyász anti-mítoszának is, ehelyett az eredet-örvény Walter Ben-
jamin-féle kontextusát idézi meg, mely ugrás és lehanyatlás, eltűnés és 
továbbélés időkrízisei mentén deszinkronizálja az avantgárd idejét.12 
Kulcsár Szabó Ernő Az elidegenített nyelv „beszéde” – Az avantgarde 
hagyomány kérdéséhez című átfogó tanulmányában A ló meghal a ma-
darak kirepülnek kapcsán arról ír, hogy a dadaizmusban ismerhető 
fel elsőként egy olyan írásmód jelentősége, mely az esztétizmus nyelv-
használatában is illúzióként leplezi le az ideológiai beíródásától való 
mentességet. Ezen a ponton Wilhelm Emrichet idézi: „A dadaizmusé az 
a múlhatatlan történeti érdem, hogy átlátta és megszüntette minden 
tartalmilag rögzített utópia dialektikáját.”13 Kassák szempontjából ez 
annyiban lehet fontos, hogy az avantgárd-ősleves dadaista elemei le-
hetővé teszik az ősleves utópikus mozzanatainak kritikai felülírását. 
Kulcsár Szabó véleménye szerint

Emrich fölismerésének poetológiai hátterében ugyanis olyan 
nyelvhasználatnak rajzolódnak ki a kontúrjai, amelynek 
mindössze járulékos eleme a nonszensz és a halandzsa pro-
vokatív töltete. Az utópiaképzést sokkal inkább az lehetet-
leníti el, hogy az avantgarde fragmentarizáció maga is olyan 
kontingenciákból származik, amelyek aláássák a tartós 
korrelatív jelentéshozzárendelés műveleteit. Többnyire az-
zal a performatív eljárással, hogy a fölépített szemantikai 
kapcsolatoknak nemcsak a tapasztalati valószerűtlenségét 
bocsátják kalkulálhatatlan véletlenszerűséggel előre, ha-
nem ugyanilyen váratlansággal meg is semmisítik a kiépült 
korrelációkat.14 

Számomra az „avantgarde fragmentarizáció” működésében az az ér-
dekes, hogy a poétikák és esztétikai ideológiák montázsaként is fel-
fogható szövegben hogyan létesül az utópikus mozdulat, illetve – ettől 
elválaszthatatlanul – hogyan válik fantomszerű lenyomattá a „per-
formatív eljárások” időkrízisében. Vagyis a jövő-akarását artikuláló 
organikus és narratív folyamatképzés „kificamodására” vagyok kí-
váncsi, azokra az őslevesen belüli anakronisztikus együttállásokra, 
melyek eltérítik, megzavarják és örvénylésbe hozzák az eredet felszínét. 

(szamovár) „s fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár.” A ló meghal 
a madarak kirepülnek „szállóigévé” változott záró sorát újraolvas-
va teljesen hidegen hagy a szamovár repülőképességének „relatív” 

12 Didi-Huberman 2014, 14.

13 Kulcsár Szabó 2000, 25.

14 Uo.
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abszurditása, jobban érdekel merre is röpül ez a szamovár, van-e irá-
nya, határozott vektora ennek a levitációnak. (De ugyanilyen joggal 
kérdezhetném, hogy egy szállóige merre repül, lehetséges-e a nyelv 
önmozgását stabilizálni?) Kulcsár Szabó Ernő állapítja meg ennek 
kapcsán, hogy a Kassák-recepció egyik problematikus értelmezési 
fogása a szövegben „mindössze el-vagy tovaszálló” szamovár ideoló-
giai vezérlése, mely a fejlődésregényi nagy elbeszélés narratív struk-
túrája mentén rekonstruálja az égi tünemény röptét. „A folyamatba 
is rendezhető történéssor értelmezési kódja itt nyilvánvalóan éles el-
lentétben áll az avantgarde írásmódban mindenütt kitüntetett disz-
kontinuitás elvével.”15 Sok minden repülni akar ebben a szövegben, de 
ezekben az elrugaszkodásoknak nem igazán tudunk irányt szabni, 
megmaradnak inkább el-szakadásoknak. A Budapesttől, Magyaror-
szágtól, a Földtől, ifjúságtól és KASIKÁTÓL, családtól és nyelvtől, 
illetve a szimbolikus jelölőrendszerek komplexumától, de a sort hosz-
szan lehetne folytatni, jelentésekkel feltöltve ezzel az elrugaszkodás 
terét, szilárdra olvasva a repüléssé-leendés kiindulási pontját. Mert 
csak valami olyasmitől lehet elrugaszkodni, vélhetnénk, ami szilárd, 
épp ez teszi ki-indulási ponttá, ez avatja egy Történet megalapozó 
eredetévé, ami rögtön visszairányít az irányadás csábításához. 

Ha az időnek a vándorlás tapasztalati mezejében megkép-
ződő interpretációját tekintjük, elmondható, hogy az utazás 
kezdetét a jövő felértékelése s az idő teleologikus szerkeze-
te jellemzi, amennyiben az utazás mint jövő nemcsak az új 
ígéretét, de a boldogság képzetét is magában foglalja. Az 
időnek a szöveg narratív dimenziójában való értelmezése így 
az énkeresés folyamatával is összefüggésbe kerül, amely fo-
lyamatot a vers már említett értelmezői egy teleologikusan 
beteljesülő történéssorként interpretálnak, egy e világi meg-
váltástörténetbe helyezvén a felidézett én utazását.16

Ugyanakkor ebbe az ígéretbe, az utópikus mozdulat kibontakozásá-
ba már az út elején beleíródnak az anti-utópikus tendenciák, mert 
„éreztem mindennek vége”. Vége – még mielőtt elkezdődött volna, vége 
– még mielőtt elindultak volna. „1909 április 25 / Párisba készültem 
gyalog a faszobrásszal”. Budapest Párizsban szeretne végződni, de 
Párizsnak már Budapesten vége van. „Én láttam párist és nem lát-
tam semmit”. Az elszakadás ugyanis nem csupán cél nélküli áram-
lás, menekülés és sorjázás, mert a kezdetet is kiszakítja önmagából, 
kétségessé teszi és elmozdítja, miközben annak illúzióját is felszá-
molja, hogy valaha rendelkezett volna szilárd identitással. A nikkel 

15 Uo., 27. 16 Bónus 2000, 128.
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szamovár Párizs és Budapest, Budapest és Párizs közötti áramlása: 
„időutazás”, egy olyan visszahajló jel, mely hurokká köti az elszaka-
dást, hogy szétszórja az új metafizikai instanciáját, mintegy elsza-
kítva várva várt jövőjétől a jelent, ezzel a jelen identifikációs alapját 
is megvonva. Mi már mindig is holnap vagyunk – csak éppen „önma-
gunkra” visszahatva tegnapelőtt, hogy Erdély Miklós Idő-Mőbiusza 
felől próbáljam dekódolni a Kassák-féle időgépet. A repülő szamovár 
valahol a futurista gép- és sebességkultusz paródiája, olyan auto-
matizált „közlekedési eszköz”, mely nincs a „helyén”, valami „régi” és 
„új” egyszerre, sokszoros anakronizmus, mint a nyolcvanas–kilencve-
nes évek popkultúrájának időutazó járművei, például a Vissza a jövő-
be-trilógia legendás Deloreanja. Vagyis KASIKA és KASSÁK LAJOS 
meg a „többiek” (az „énkeresés” dezorganizált szelvényei) a szamo-
várban vagy szamovárként szálltak tova – kiírva a processzusból 
a progresszust. Miközben ez egy „lehetetlen” repülés, egy nem-repü-
lés, olyan stabilizálhatatlan mobilitás, mely a repülés ellenében vallja 
magát repülésnek, vagyis a repülésből is kirepül. 

(virtualitás) A repülés a korszak egyik mobilitási és technológiai csúcs-
fantáziája volt, D’Annunzio háborús légi performanszai általánosan is-
mertek, de az olasz futuristák már poétikai gyakorlatok formájában is 
megkísérelték összebékíteni az irodalom és a repülés (kulturális) tech-
nológiáit, elég, ha csak az 1932-es A Légiköltészet kiáltványára (Ma-
nifesto dell’Aeropoesia) gondolunk. A légi közlekedés vélhetően máig 
képes ezt a felszabadító tapasztalatot, a technológiai mindenütt-je-
len-valóság által kilapított tér eufóriáját közvetíteni, ugyanakkor 
a legtöbbünk számára mégiscsak a digitális kultúra tette a minden-
napok elemévé, miközben meg is szelídítette az élmény vadságát, azzal, 
hogy a mobilitás alapvető mozzanatává avatta a virtualitást. Mindez 
ugyanakkor „visszafelé” is olvasható, abban az értelemben, hogy a di-
gitális fordulat felől nézve feltárul a mozgás eredendő virtualitása, me-
lyet a (poszt)modern technológiai akarat „totális mozgósítása” (Ernst 
Jünger) csak feltárt és radikalizált. A futuristák már megérezték ezt 
a virtuális dimenziót, melyet a sebesség „tisztaságaként” írtak körül. 

„A sebesség – írja Marinetti – mivel az összes mozgásban lévő erők in-
tuitív összefoglalása, természetesen tiszta. A lassúság, mint lényegé-
ben minden nyugalomban levő fáradtság a racionális analízise, termé-
szetesen szennyes.”17 A ló meghal a madarak kirepülnek „nagy utazása” 
ugyanakkor a sebesség vallása szempontjából kifejezetten „szennyes-
nek” mondható, hiszen a naponta 50 kilométerrel haladó, Passaun, 
Aachenen és Antwerpenen „magukat áthúzó” csavargók vándorlása 

17 F. T. Marinetti, Kiáltvány a sebesség új vallásáról, 

idézi Szabó 1967, 66.
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nem azt a gépesített tisztaságot képviseli, melyet a futuristák Tér és 
Idő halálához társítottak. A gyorsított mozgás eredete az emberrablás, 
írja Paul Virilio, vagyis a gyorsaságnak kiszolgáltatott utazók elra-
bolt és deportált szubjektumok, akik territoriális testüket az állandó 
mozgásban szórják szét. Ezek szerint a lóra vagy közlekedési eszköz-
re szállás testetlenítés, egyfajta virtuális halál, melyet aztán a meg-
érkezéshez kapcsolt feltámadás követ.18 (Persze a szöveg utazói sem 
végig gyalogolnak, ugyanakkor a közlekedési eszközökkel megtett út-
szakaszok inkább az utazás labirintusszerű elbonyolódását, mintsem 
a felgyorsulást segítik elő.) A technológiai kísértetek tisztaságához 
képest tehát a lassúság szennyes csavargói a mozgást felfokozott és 
nyers testtapasztalatként, a mobilitás és annak közege közti súrlódá-
sok formájában élik meg: „mi talpunkra szögeztük az országutakat  
s a nap jött velünk az űrben arany mérföldlábakon.” Ugyanakkor a csa-
vargók is részesülnek valamiféle „negatív” teljességből, ami a techno-
lógiai gyorsulás ellenében, a teljes materiális és kulturális degradá-
ció, az „(ön)feladás” mentén képződik meg: „mindenről lemondtunk és 
tudtuk csak az idő ért meg minket / ő sohse fog bennünket kiejteni 
magából.” De milyen ez az idő, „amibe” a mindentől elszakadt és ezt 
a mindent elszakító csavargók belegyalogolnak? 

(pegazus) Ahogy a záró, úgy a kezdősor is megpróbálja kiírni magát 
a szöveg(test) organikus tér-idő struktúrájából. „Az idő nyerített akkor 
azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait mondom széttárt vörös kapu.” 
A nyerítéssel animalizált idő metaforikus vihart gerjeszt, vagyis úgy 
indítja meg az olvasást, hogy rögtön egy kódlabirintusban téríti el. Hi-
ába próbálna felgyorsulni, valami célirányos vektor mentén, előretörni 
– ez a narratíva-akaró „neki rohanás” csak az idő megzavarására elég. 
Vagyis az idő nem fog segíteni az „elbeszélésben” és az „elbeszélhe-
tőségben” – eposzi evokáció helyett, inkább evocatio sacrorumról van 
szó, mely kiűzi városából, önmagából és formájából az istent. Az idő 
száműzése a nyelvben, nyelv általi mutációt indít be narratíva helyett, 
metamorfózist, melyet nyerítés és szárnycsapkodás kísér. Ugyanakkor 
az animalizált idő faji státusza kétséges, hiszen nem elég neki egy állat 

„elevenségideje,” hanem rögtön több irányba próbál elszökni és kiágaz-
ni. „Papagájossága” dadaista intertextusokat halmoz fel,19 de most 
nem az időt papagájszerű ismétlésekben „szóra bíró” ezáltal önmagát 
gépies automatizmusokban kiüresítő gesztusra koncentrálnék, hanem 

18 Virilio 1995, 46–53. 

19 „A beszéd hatáselemeinek bizarr, groteszk vagy 

rikítóan »schrill« esztétikai minőségeit pedig definitív 

motivikus azonossággal hol Huelsenbecknél, hol 

Gollnál, hol pedig Arpnál (Der Dadamax) találjuk 

meg. S itt nemcsak arról van szó, hogy a dadaisták 

kedvelt papagáj-motívuma – rokon összefüggésben 

– leggyakrabban Huelsenbecknél lelhető fel.” 

Kulcsár Szabó 2000, 21. Kulcsár Szabó itt arra utal, 

hogy a papagáj-motívum Huelsenbeck Baum című 

versében egy olyan montázsszerkezet keretében 

jelenik meg, amely A ló meghal a madarak kirepülnek 

záró képének ősformájaként is felfogható.
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arra a problémára, hogy mi a viszony a ló és a madár alakzata között. 
A ló megijed és elrohan, illetve elröpül (?) – hiszen itt minden elrepül-
ni vágyik. Ugyanakkor a kétféle állat „kétféle” szökésvonalon indulna, 
mely az amúgy is zilált időt még tovább hasítaná. A koherenciaelvű 
értelmezés itt segítségére siet a kettészakadó időnek, hiszen a nyerítő 
és szárnyas entitás zoológiai skizofréniája orvosolható a mitológiai 
embléma („pegazus”) beíródása által. Vagyis újra egy „időképünk” van 
– ezáltal, azt hihetjük, orvosoltuk az alapító krízist. Mitológiai csodát 
találtunk az avantgárd szövegben, mely vélhetően arannyá (jelentéssé) 
változtat mindent maga körül! Szigeti Lajos Sándor az idő metaforikus 
önmeghasadásának mitológiai stabilizálását a mű „egészére” kiter-
jeszthető funkcióteremtésként értelmezi: 

Magam épp azt szeretném láttatni, hogy mind az idő, mind 
pedig a ló, illetve a szárny képzete-motívuma pegazus-funk-
ciót tölt be a Kassák-műben, mégpedig a költővé válás ér-
telmében. Ilyen módon ugyanis hagyománytörténésről is be-
szélhetünk, mert értelmezésem szerint nemcsak Berzsenyire 
mutathat vissza Kassák, hanem Csokonaira is, az elemzés 
címében szereplő Lócsere ugyanis nem egyszerűen csak arra 
utal, hogy Kassák mintegy „lovat cserél” (értve ezen azt, 
hogy költői hitet vált), hanem ez a szó egyúttal egy korai 
Csokonai-vers címe.20

A „pegazus-funkció” mentén történő jelentésstabilizáció nemcsak 
a költői hitvallásváltás narratíváját konstruálja meg, hanem egyúttal 
a magyar költészettörténetben is sikerül intertextuálisan rögzíteni 
a kassáki projektet, ezzel szilárdítva meg A ló meghal a madarak kire-
pülnek „repülésének” pályáját. Ezzel a művelettel nyilván nem az a baj, 
hogy leköveti a szöveg mobilitásának bizonyos fordulatait, inkább 
a mobilitás jelentéscentrikus demobilizálása az, ami gyanakvásra ad 
okot, ahogy azt a nikkel szamovár irányítása fölötti ideológiai küzde-
lem kapcsán már érintettem. 

(hirtelenség) Nem minden ló, ami nyerít, és nem minden madár, ami-
nek szárnya van. Ugyanakkor az összeférhetetlenségek feloldása csu-
pán azt a skizoid energiát csapolja le, mely a Kassák-féle nem-re-
pülés(ek) hajtóerejét adja. A „lóvá tett” időt mintegy „félrevezettük” 
és „eltérítettük” kronologikus pályájáról. Az idő nem találja saját 

„igazságát”, hiszen a metaforikus evokáció által a ló alakjába űzve 
nem ismer magára. Ugyanakkor ez az összezavarodás sokkszerű 

20 Szigeti 1999, 776.
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eseménynek mutatkozik, hiszen a „ló-idő” lóságának első jele épp 
a nyerítés. Virilio szerint az állatvilágban a gyorsulás alapvetően 
az ijedtségből és veszélyérzetből ered, vagyis a felgyorsulási kényszer 
a szó szoros értelmében jövősokk: szörnyethalás az időben.21 A ló-idő 
és a lóvá tevés közös jellemzője tehát a hirtelenség.22 Innen megint 
csak kínálkozik egy intertextuális ugrás, mely a ló és szárny újbó-
li összebékítésével kecsegtet, hiszen a Berzsenyi-féle szárnyas idő 
ugyancsak „hirtelen elrepül.” De Berzsenyinél a Pegazusnak nyoma 
sincs. Vagyis a hirtelenség lemetszi a lovat is az időről és újabb meta-
morfózisra kényszeríti, ezúttal szárnnyal, de nyerítés nélkül. (Miköz-
ben persze a nyerítés visszhangzik továbbra is a hirtelenben.) A mi-
tológiába való újbóli visszarepülés most nem a Pegazushoz, hanem 
Kairoszhoz, a fordulópont istenéhez vezet, akit fiatal, vállán és sar-
kán szárnyakat viselő fiúként is szoktak ábrázolni. A görög időfoga-
lom már eleve hasadt, vagyis az önmagából kiűzött kassáki időt nem 
fogja újra visszatérésre kényszeríteni, csupán pontosíthatja az űzött-
ség aspektusát a kairosz modernista-avantgárd értelmezése mentén 

Apollinaire költészetéről készített interpretációjában Jauß  
a modernitás 20. századi paradigmatikus átértelmezéseként 
tekint az olasz futurizmus irodalomszemléletére, valamint 
a francia költő poétikájára, s az avantgárd mozgalmakat  
a „fejlődésként és folytonos előreszökkenésként jellemzett 
modernség” felfogásával írja le, vagyis azzal a szemlélet-
móddal, amely – mint neve is megerősíti – nem a folyton 
múlttá váló jelent, de a folyton jelenné váló jövőt teszi a mo-
dern meghatározójává.23 

A hirtelenség által megszakított kronocentrikus időtapasztalatban 
tehát a jövő betörését evokáljuk. De legyünk óvatosak. A felfokozott 
jelen(lét) imaginatív módon túlrepül önmagán, azonban nem „előre.” 
Mert a jövő nem „ott” van, a jövő már „itt” van, sőt már el is múlt, hi-
szen a szamovár mozgásának nincsen iránya, ahogy a hirtelenségnek 
sincs. A hirtelenség egy seb, egy nyom, egy lenyomat, amely a „foly-
ton múlttá váló jelen” és a „folyton jelenné váló jövő” keresztbe met-
sződésével jön létre. A ló-idő tehát holtidő, ami csak a pragmatikus 
és progresszív időfolyam szempontjából „üres,” a holtak és kísértetek 
ideje kifordított és ízesületlen időbeliség, az idők együttállásának és 
elkülönbözésének nem-helye. 

21 Virilio 1995, 40.

22 Vö. Bohrer 1981.

23 Bónus 2000, 131.



63

(régi-új) Kairosz nem jelent teremtve sebzi meg Kronoszt, hanem holt-
időt, anakronizmust, vagyis „dialektikus képet” hoz létre.

Az anakronisztikus nézőpont, mely elsősorban az anakroniz-
mus pillanatát, kihívását jelenti, olyankor keletkezik, amikor 
nincs történet. Nem azért jön létre, hogy a történet helyébe 
lépjen, hanem épp azért, hogy az megszülethessen egy olyan 
ponton, amit eddig figyelmen kívül hagytunk. [...] Így állított 
fel Walter Benjamin, a „dialektikus kép” kifejezés révén, egy 
lenyűgöző hipotézist az olyan műalkotások anakronizmu-
sáról, amelyek még nem jutottak a történeti „olvashatóság” 
állapotába: bennük, mondja, az Egykor volt összetalálkozik 
a Mosttal egyfajta felfénylésben [...]: ez nem valami olyasmi, 
ami legombolyodna, hanem egy szakadozott kép – egy kép, 
amelyben a múlt és a jelen kizökkentik egymást, átalakulnak 
egymásba, kritizálják egymást, hogy létrehozzanak valamit, 
amit Benjamin együttállásnak (constellation) nevez, az egy-
mással össze nem illő idők dialektikus konfigurációját.24

Didi-Huberman egyik példája az afrikai szobrászatot „felfedező” Carl 
Einstein, aki a Negerplastik (1915) című írásában a kubista haszná-
lati érték felől aktualizálja a használati eszköz státuszára redukált 
tárgyakat. Hogy válhat egy múltbéli artefaktum a jövő művészetévé 
a jelenben? Hogy válhat újjá valami ősrégi? A kubista kisajátításban 
olyan együttállás teremtődik, mely nem „új” – ha az újat valamifé-
le „tiszta” idegenség prezentációjaként értelmeznénk, mely elképzelés 
már csak azért is abszurd, mert az ilyen újat érzékelni se tudnánk 
újként, hiszen annyira radikálisan kikülönböződne kulturális mát-
rixunkból. Boris Groys az On the New című írásában az utópikus 
mozdulatban implikált „metafizikai” ellentétet a jövőt megnyit „új” 
és a múlt hatalmát fenntartó „régi” között a múzeumi kontextus át-
értékelése mentén vizsgálja felül.25 Érvelése szerint a futuristák által 
(is) képviselt kényszerített amnézia, vagyis a történeti tudat (és az azt 
reprezentáló múzeum) kiiktatása éppen az új termelhetőségét rekesz-
ti be, hiszen az új az archivált és nem-archivált dolgok közti határ 
folyamatos elmozdítása által képződik meg, mely működés feltételezi 
a múzeumi perspektívát, illetve annak kontextuális nyitottságát. Az 
újság betörése mint jelenné váló jövő, csak a múlttá váló jelen „elhú-
zódása”, illetve a két dimenzió kölcsönös kizökkentségében és egy-
másra íródásában adódik: régi-újként. 

24 Didi-Huberman 2014, 11. 25 Vö. Groys 2008.
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(kötőjel) A régi-új kötőjele épp az összeálló össze nem illés zaklatott-
ságára és kegyetlenségére mutat rá. Ha a központozás filozófiáját vizs-
gáljuk, akkor Giorgio Agamben szerint a kötőjel a legdialektikusabb 
központozási eszköz, hiszen csak annyiban köt össze, amennyiben el 
is választ, vagyis állandóan identitás és nem-identitás közti oszcillá-
cióban tartja a jelentéseket, mely tulajdonság alkalmassá teszi a dial-
ektikus kép kificamodott temporalitásának jelzésére.26 „mindenkinek 
nyitva volt a szeme s a falak között láttuk amint a világ kifordítja 
a szűrét / budapest–párizs–berlin–kamcsatka–szentpétervár.” A vi-
lág szűrének kifordítása a világ érzékelhetőségének megváltozására 
utal, hiszen a „kint” és a „bent” irányfogalmai felcserélődnek, mintegy 
visszájára fordul a „valóság”, bár nem egyértelmű, hogy a változás 
a leplezés vagy a leleplezés irányába mutat. A földrajzi terek (nagyvá-
rosok és Kamcsatka) felsorolásából arra következtethetünk, hogy az 
érzékelés megváltozása a szimultaneitás avantgárd fenomenológiájá-
ban azonosítható, vagyis itt megint az utópikus mozdulat tér vissza, 
ugyanakkor a kötőjelek épp annyira szinkronizálnak, mint amennyire 
deszinkronizálnak. Ráadásul itt nem is egyszerűen kötőjelekről van 
szó, hanem tapadás nélküli gondolatjelekről, melyek grafikailag nem 
a szavakra, hanem a szavak közti ürességre, a holtidőre, mutatnak 
rá, mintegy új gondolatot kezdenek a régi után, noha a régit és újat 
– ebben az együttállásban – elválaszthatatlanul össze is fűzik. A ri-
zóma és-és-és szerkezete, illetve keresztmozgása jelenik itt meg, mely 
különböző sebességek „köztes” halmaza, nem pedig a homogenizáló 
„egybelátás” kimerevítő perspektívája. 

(nem-ökonómia) „az ember elhányja csikófogait és néz a semmibe ahol 
az élet beleharap a saját farkába / a semmibe.” A csikófogak el és/vagy 
kihányása megint a lóvá tett idő felől metaforizálja az életrajz krono-
centrikus idejét, illetve ennek a logikának a hirtelenségelvű megtöré-
sét. A csikófogak nélküli embernek, úgy tűnik, még nem nőttek ki az 
érett „lófogai,” hiszen egy köztességben tartózkodik, ahol csak „néz” 
a felnövés „semmijébe.” A tehetetlen bámészkodás a között nem-ide-
jében a „semmibe” függeszkedik, vagyis stagnál, noha ezt a „semmit” 
épp a csikófogak elhányása véste ki az életidőből. A hirtelenség tehát 
ahelyett, hogy irányba szervezné az időt (beindítva a felnövés narratí-
váját) egy ellen-hirtelenséggel (vagy önmaga ellenirányú ismétlésével) 
szembetalálkozva kisiklik. Az ember nem tud harapni, hiszen elhány-
ta fogait, de az elhányás egy harapás ígérete, hiszen a fog elvesztése 
egy újabb fogat jövendöl, mellyel az élet habzsolhatóvá, felfalhatóvá és 
bekebelezhetővé válik. A fog nincs ott, de ez a hiány épp az a között, 

26 Agamben 2013, 432. 
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melyet a jövendő fog negatív jelenléte tölt ki. Vagyis a között semmijét 
a fog ígéretével harapja ki az ember, ugyanakkor az élet visszaharap, 
illetve közösen harapják a semmit, mintegy viaskodnak érte, miköz-
ben a semmi épp ebben a harapásváltásban ismétlődve termelődik. 
De a fogak mellett ott van még a farok is. A saját farkába harapó 
élet(idő) Uroborosz-alakzata, mely a felnövés-történet ígéretét a visz-
szatérés ökonómiája mentén próbálja strukturálni. Ugyanakkor itt 
nem egyszerűen egy összehurkolódásról és zárulásról van szó, hanem 
egy szakadásszerű érintkezésről, egy érintő nem-érintésről vagy ön-
magát felsebző összefonódottságról, hiszen azáltal, hogy az élet saját 
farkába harap, nem csupán önmagára csatlakozik vissza, hanem le is 
csatlakozik, hiszen saját farka: a „semmi.” Vagyis a visszatérés egyben 
egy törésnek, egy szakadásnak, a harapás „nyomának” a feltárulása. 
Ez lehet az „első keresztbe vágott nap az életemben.” A nap „keresztbe 
vágása” az a „pont,” ahol az élet saját végével mint eredettel érintke-
zik, vagyis a lineáris idő összehurkolódása a temporalitáson ejtett (ön)
bemetsződésként jelentkezik. A kör nem zárul le hermetikusan, ezért 
a tiszta ismétlés és ökonomikus elbeszélés odüsszeuszi struktúrája 
egyaránt lehetetlenné válik az örvényszerű eredetmozgásban: 

Az oikonomia Odüsszeusz útján jár, aki hazatér az övéihez, 
s csak azért hagyja el otthonát, hogy visszatérhessen a tűz-
helyhez, ahonnan útra kelt, elfogadva a rászabott részt, vál-
lalva az osztályrészét, a neki rendelt sorsot (moira). Ebben 
az értelemben az Abszolút Tudásban önmagához visszatért 
idea útja is odüsszeuszi, egy ökonómia és nosztalgia „hon-
vággyal” és az ideiglenes száműzetés önmaga-keresésének 
fájdalmával terhelt útja.27

A harapásváltás a nosztalgiát is elfogyasztja, miközben az „elveszett 
jövő” lenyomatát termeli, mert a KASIKA és KASSÁK LAJOS közti 
viszonyt épp a kör lezárhatatlansága miatt nem tudjuk fejlődéstörté-
neti narratívába helyezni, mely a nosztalgikus visszatekintés feltétele 
lenne. KASIKA és KASSÁK LAJOS az eredetörvénytől hajtva „levi-
tálnak,” kapcsolatuk funkcionálisan Budapest és Kamcsatka rég-új 
viszonyának felel meg.  

(lenyomatgyártó gépezet) Az utópikus mozdulat tehát egy lehetetlen 
mozdulat, nem-repülés, vagyis egy lehetetlen repülés, mely ugyanak-
kor a saját lehetetlenségét mobilizálva mégiscsak örvénnyé kavarja 
az eredetet. Lehetetlen, mert egy elveszett jövő akarása, ugyanakkor 

27 Derrida 2003, 17.
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ez a jövő, már akkor elveszett, mielőtt akarták volna. Legalábbis az 
anakronizmus perspektívájából, mely az utópikus mozdulat lenyoma-
tát vizsgálja. A lenyomatban az elveszett jövő még képes akarni, vagy-
is van érzékisége, noha „fantazmaszerű közelséget kényszerít ki, annak 
megsejtését, hogy túl közel áll hozzánk az eltávozott”.28 Az elveszettség 
távolsága és a fantazmaszerű közelség elkeveredése a lenyomatban di-
alektikus képet alkot, mely időkrízisként írható le, különböző idők és 
sebességek köztes halmazaként. A ló meghal a madarak kirepülnek 
utópikus mozdulata tehát megtörténik és nem történik meg: lehetetlen 
mozdulatként megtörténése egybeesik lenyomattá válásával. Kassák 
szövegét ezért alapvetően egy lenyomatgyártó gépezetnek látom, ahol 
az időformák Didi-Huberman értelmében vett dialektika szerint mun-
kálkodnak egymáson. „Olyan mozgásról van itt szó, melyben az élet-
telen élővel keveredik, ahol az élet immár nem más, mint nyugtalanító 
és mozgásban lévő forma munka közben – ahol a haldoklás és szü-
lés, »életenergia« és »romlás« (Steinberg kifejezéseivel élve), szétbomlás 
és morfogenezis vegyül, pontosabban dialektikusan fonódik össze.”29 
A lenyomat technológiai metaforikája nyilván nem képes egészen lefed-
ni a szöveg gazdagságát és működésének minden aspektusát, de azt 
gondolom, hogy az utópikus mozdulat temporális feszültségei mégis-
csak megjeleníthetővé válnak a dialektikus kép kritikai együttállásá-
ban, anélkül hogy a különböző sebességek, hirtelenségek és intenzitá-
sok feloldódnának valamiféle ideológiai összebékítésben.

28 Didi-Huberman 2014, 79. 29 Uo., 108.
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4. Kassák Lajos, A ló meghal és a madarak 
kiröpülnek, 2×2, 1922. október
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Kassák Lajos legismertebb költeménye kétségtelenül A ló meghal 
a madarak kirepülnek című hosszúverse.1 A poéma Kassák 1909-es 
nyugat-európai csavargását dolgozza fel, nyelvezete és stílusa pedig az 
1920-as évek elejének egyik legradikálisabb művészeti mozgalmához, 
a dadához köti. A költemény biográfiai témája, komplex, montázssze-
rű szerkezete és újszerű poétikai eszközei miatt elemzések sokaságát 
inspirálta a születése óta eltelt évszázadban. A számtalan értelmezés 
között azonban nem találunk egyértelmű „megfejtést” a magyar iroda-
lom e különleges művére vonatkozóan. A ló meghal a madarak kirepül-
nek egy olyan nyitott mű, amely az értelmezési lehetőségek sokaságát 
rejti magában – és talán éppen emiatt lett Kassák legtöbbet idézett lí-
rai alkotása, egyúttal a magyar avantgárd irodalom egyik remekműve.  

Kassák művét sokan, és sokféle szempontból elemezték, 
mégis figyelemre méltóak a hiányok. Különös, hogy a szakirodalom 
csak kevés információt nyújt a vers keletkezésével, kiadás- és fogad-
tatástörténetével kapcsolatban. Nem ismerjük a vers létrejöttének 
pontos időpontját, körülményeit, illetve kanonizációjának történeté-
vel is adós maradt az irodalomtudomány. Pedig e kérdések megvála-
szolásával – úgy vélem – közelebb kerülhetünk Kassák legnépszerűbb 
művének értelmezéséhez, történeti, irodalomtörténeti helyének ponto-
sabb meghatározásához.  

Mindezek okán a verset nem mint irodalmi műalkotást elem-
zem, hanem keletkezésének, különböző kiadásainak, recepciójának, 
interpretációinak és fordításainak történetét dolgozom fel, vagyis: 
A ló meghal a madarak kirepülnek „életrajzának” megírására vállal-
kozom. Mikor íródott a költemény? Mi az oka annak, hogy Kassák 
életművét e poéma alapján ismerjük leginkább? Hogyan vált a vers 
a hazai és nemzetközi avantgárd irodalom kanonikus művévé? Célom 
az, hogy ezeket a kérdéseket új források bevonásával és a kontextu-
sok elemzésével megválaszoljam a jelen tanulmányban, amely két fő 
egységből áll: az első a vers születésével és első megjelenéseivel foglal-
kozik az 1920-as évek első felében, a másik a vers kanonizációjának 
folyamatát mutatja be a második világháborútól napjainkig.

1 A tanulmány a Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák 

Múzeum Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal által támogatott, „Kassák Lajos avantgárd 

folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben 

(1915–1928)” című, NKFIH-K 120779 számú 

alapkutatási projektjéhez kapcsolódóan készült, 

megírásakor a szerző Deák Dénes Ösztöndíjban 

részesült. 

Egy poéma életrajza
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Az „új Kassák” – egy programvers története Bécstől Budapestig 

Kassák Lajos az első világháború alatt Budapesten hozta létre Ma 
című folyóiratát, amely rövidesen a magyar avantgárd művészek leg-
fontosabb fórumává vált. 1919-ben, a Tanácsköztársaság alatt úgy 
tűnt, hogy a Ma avantgárd programja teret kaphat a proletárdikta-
túra kulturális elképzeléseiben. A Ma szerkesztői, Kassák és Uitz 
Béla aktív szerepet vállaltak az írói és művészeti direktóriumokban. 
Kassákék hittek abban, hogy a proletárforradalmat követő „új világ” 
művészetének lírai és vizuális formanyelvét az aktivisták teremthetik 
majd meg, akik támogatták a társadalmi változásokat ígérő kommu-
nista forradalmat, tevékenységüket azonban nem a pártpolitika szol-
gálatában képzelték el. Kassák szuverén álláspontja miatt konfliktus-
ba került a Tanácsköztársaság vezetésével.2 

Mivel mindezek ellenére Kassák és köre elköteleződött a Ta-
nácsköztársaság eszméi mellett, így annak bukásakor, követve a bal-
oldali politikusokat, értelmiségieket és művészeket, a Horthy-rezsim 
retorziói elől Bécsbe menekültek. Az osztrák fővárosban az 1920-as 
évek első felében jelentős magyar kolónia formálódott. Számos ma-
gyar nyelvű folyóirat és napilap jelent meg, a kávéházakban újjászerve-
ződtek a korábbi budapesti asztaltársaságok.3 Kassák is itt indította 
újra a Mát 1920 májusában. Az első bécsi számok még a Budapesten 
megkezdett expresszionista programot folytatták, de a lap szellemisé-
ge Bécsben egy év alatt radikálisan átalakult. Kassák egy szélesebb 
horizonton, a nemzetközi avantgárd mozgalmak művészeit megszólít-
va építette fel új koncepcióját. 

A bécsi Ma létrehozásában a forradalmi események, viták és 
azok tanulságai is szerepet játszottak. A folyóirat első, programadó 
szövegét Kassák a „világ összes művészéhez” címezte.4 Ebben a prole-
tariátus kulturális felemelését és az új művészet propagálását tekin-
tette jövőbeni feladatának. Az „új művészet” – amit ma az avantgárd 
fogalmával írhatunk le – Kassákék értelmezésében a művészet radiká-
lisan új formáit és szerepének megváltozását jelentette, felhajtóereje 
pedig a társadalom és a világ megreformálásának utópikus program-
ja volt. Kassák Bécsben felszabadult a forradalmi tett kényszerűségé-
nek nyomása alól és a közvetlen agitáció eszközeit elvető új művészet 
széles körű terjesztésében látta a lap új perspektíváit. Kassák egyszer-
re társadalmi és művészeti programja az emigráció éveiben azonban 
alapvetően kulturális, és nem politikai természetű volt. Ez az elképze-
lés már a Tanácsköztársaság bukásától kezdve jelen volt munkássá-
gában, és később, az 1930-as években a Munka-körben kifejtett szer-
vezői tevékenységében csúcsosodott ki.

2 Szeredi 2018.

3 Szeredi 2017b.

4 Kassák 1920a; Kassák Lajos, A világ új művészeihez, 

gépirat, 1919 július, Kassák Múzeum, ltsz. KM-an. 13.
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A kortárs nemzetközi művészeti irányok hatására a lap ko-
rábbi expresszionista látásmódját a dada és a konstruktivizmus elvei 
váltották fel. Kassák a geometrikus absztrakció és az „új művészet” 
eszközeivel a kulturális forradalmat célul tűző programba kezdett. 
A Ma tartalmában eltávolodott 1919-es forradalmi programjától, 
ami feszültségeket szült a szerkesztők között. A Budapesten még azo-
nos célokért küzdő, ezért egységes szellemiségűnek mondható akti-
vista csoport a viták és kiválások következtében 1922-re felbomlott. 
Kassák kal főként azért fordultak szembe korábbi munkatársai – köz-
tük Uitz Béla, Barta Sándor és Újvári Erzsi –, mert nem hittek abban, 
hogy kizárólag művészeti eszközökkel megvalósítható volna a társa-
dalmi változások ígéretével fellépő baloldali program.5 

Kassák és a dada

Kassák az első világháború idején a Németországban működő hábo-
rúellenes expresszionista folyóiratokkal és mozgalmakkal tudott szo-
rosabb kapcsolatot kiépíteni, beleértve a Die Aktion folyóirat aktivistáit 
és a Herwarth Walden vezette Der Sturm expresszionistáit. A Tanács-
köztársaság bukását követően Kassák elfordult az expresszionizmus-
tól. Úgy vélte, hogy ez a program kimerült, és a bukott forradalmat kö-
vető emigrációban megszűnt az a közeg, amelyben az expresszionista 
költői és vizuális nyelv a hatását kifejtheti. Figyelme az európai avant-
gárd művészet új irányai és jelenségei, elsősorban a dada felé fordult és 
ez az élménye alapjaiban változtatta meg a Ma koncepcióját. 

A dada mozgalom az első világháború alatt a semleges Zü-
richbe emigrált háborúkritikus művészek és értelmiségiek nemzetközi 
olvasztótégelyében született meg 1916-ban. A dada Európa-szerte az 
első világháború jellegzetes kulturális jelensége volt, amely új para-
digmát, új nyelvet és új művészi attitűdöt teremtett. Kezdeti megnyil-
vánulásait, provokatív kabaré-előadásait a közönség öncélúnak és 
polgárpukkasztónak tekintette. 1917-ben Tristan Tzara vezetésével 
ezek a sporadikus jelenségek mozgalommá szerveződtek, és program-
jukkal „a világ összes avantgárd művészét” kívánták megszólítani 
– akárcsak Kassák 1920-ban Bécsben.6 Kassák és a Ma 1920 nyarán 
került kapcsolatba a dadával, amikor a zürichi Dada Mozgalomnak 
címzett levelében felajánlotta együttműködését Tzarának, aki rövide-
sen folyóiratokat, könyveket és reprodukciókat küldött a bécsi magyar 
aktivistáknak.7 Kassák művészi gondolkodását ez a kapcsolat erőtel-
jesen átformálta: Tzara, Hans Arp és Francis Picabia versei, mani-
fesztumai és vizuális alkotásai irányadóvá váltak számára. A dada 

5 Bővebben lásd: Szabó 1971; Szabó 1981. 

6 Bővebben lásd: Sudhalter 2016; Sudhalter 2017. 
7 Kassák Lajos levele a zürichi Dada csoportnak, 

Bécsből Zürichbe, 1920. december 6., közli: Csaplár 

1994, 18. 

5. Dada, borító: Tristan Tzara, 1918. december
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különc hannoveri képviselőjére, az ipari- és papírhulladékból Merz cí-
men asszamblázsokat és kollázsokat készítő Kurt Schwittersre a Der 
Sturmban figyelt fel. Levelezni kezdtek,8 és Kassák a Ma 1921. januári 
számát teljes egészében neki szentelte, de a nemzetközi dada más mű-
vészei is prioritást élveztek folyóiratában: az 1921-es lapszámokban 
kifejezetten őket akarta bemutatni olvasóinak. 

Kassák és a Maisták 1920–1921 fordulóján maguk is adap-
tálták a dada attitűdöt. Egyre merészebben fordultak szembe a kon-
vencionális művészeti formákkal: verseikben elhagyták a szintaxist 
és a narratív beszédmódot, absztrakt vizuális művekkel kísérleteztek. 
A dada baloldali német csoportja nagy hatással volt Kassák húgára, 
az expresszionista versekkel kísérletező Újvári Erzsire és férjére, a köl-
tő Barta Sándorra is. Kassák George Grosz társadalomkritikus rajza-
ival illusztrálta Újvári verseskötetét, Barta pedig a berlini dada-ma-
nifesztumok mintájára írt abszurd politikai kiáltványokat.9 A dada 
felszabadult, egyszerre politikus és antiművészeti jelenségei és a moz-
galom művészeivel való kommunikáció új irányokat szabott a Mának. 

Azonban bármennyire is erős hatása volt a dadaistáknak 
a Ma művészeire, Kassák nem akart alárendelődni a dada mozgalom-
nak. Ahogyan 1921 tavaszán leszögezte: „a dadaistáknak a Mához 
semmi közük [...] lévén ők egy máris konzervatív iskola, semmi kedvem 
sincs hozzájuk tartozni és a Mát sem engedem alájuk kerülni.”10 Felis-
merte, hogy a saját és mozgalmának művészi függetlenségét csak úgy 

6. 391, borító: Francis Picabia, 1919. február

7. Az első nemzetközi Dada-vásár megnyitója, Dada 
Almanach, 1920

8 Schwitters művei és versei a Der Sturm 1919. áprilisi 

számában jelentek meg. Kassák Lajos levele Chris-

toph Spengemann-nak, Bécsből Hannoverbe, 1920. 

július 25., közli: Csaplár 1994, 18; valamint Kassák 

Lajos levele Kurt Schwittersnek, Bécsből Hannoverbe, 

1920. október 30., közli: Nantke – Wulff 2014, 12–13. 

9 Újvári 1921; Barta 1921. 

10 Kassák Lajos levele Mihályi Ödönnek, Bécsből 

Kassára, 1921. tavasz, Petőfi Irodalmi Múzeum, ltsz. V. 

2293/113. Bővebben lásd: Forgács 1994.



8. Ma, borító: Kassák Lajos, 1921. március
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tudja megőrizni, ha távolságot tart a nemzetközi 
dada mozgalom „intézményesült” csoportjától, an-
nak ellenére, hogy a dada művészi kifejezésmódját 
maga is adekvát válasznak tartotta az első világ-
háború utáni években kialakult politikai és társa-
dalmi válsághelyzetre.  

„Első nekiszaladás az új Kassák felé”: 
a számozott versek

Kassák a Ma 1920. májusi, első bécsi számában 
hirdette meg új programját és ebben a bukott forra-
dalomra való reflexiók, a számvetés igénye mellett 
az új irányt is kijelölte az aktivista mozgalom szá-
mára, a proletariátus kulturális felemelését célzó, 
utópikus elképzelésével. Az emigráció első hónapja-
iban született meg a Tanácsköztársaság eseménye-
it feldolgozó Máglyák énekelnek című szabadverses 
eposza, amelynek első részletei a Ma 1920. évi bécsi 
számaiban láttak napvilágot, teljes szövege pedig 
az év végén, a Bécsi Magyar Újság kiadásában je-
lent meg.11 Kassák itt egyszerre elemző és heroikus 
módon, tárgyilagosan, de érzelmektől is fűtötten 
elemezte a forradalmak és a proletárdiktatúra ta-
nulságait, egyben lezártnak tekintette korábbi aktivista programját 
is. Az eposz, és Kassák másik műve, az 1919-ben még Budapesten 
kiadott, majd a Tanácsköztársaság bukását követően bezúzott kötete, 
a Hirdetőoszloppal nyitották meg az utat az „új Kassák” megkonstru-
álásához.12

A Máglyák énekelnek megjelenését követően Kassák költé-
szete radikálisan megváltozott. 1920 tele és 1929 között cím nélküli, 
számozott versek néven ismert nagyszabású versciklusával a kortárs 
irodalomban is egyedülálló vállalkozásba kezdett.13 A száz versből 
álló sorozat jelentős része a bécsi emigráció alatt íródott. Kassák itt 
szakított költészetének korábbi formai és tartalmi jellegzetességeivel. 
A humortól, iróniától és öniróniától sem mentes nyelvi környezetben 
számos Tzarától, Arptól és Schwitterstől átvett dadaista elem is felfe-
dezhető. A dada hatásra konkrétan is utalt a Máglyák énekelnek utol-
só egységében: „az aktivista költő, akire bankrablásokat kardlapoz-
tak rá a rendőrök, már egészen a Dadaizmus határáig teljesítette föl 
magát a verseiben”14, de kijelenthető, hogy Kassák igazán a számozott 

11 Kassák 1920b; Kassák 1920c. Bővebben lásd: 

Aczél 1985. 

12 Kassák 1919b. A kötetben Kassák 1918–1919-

ben írt expresszionista, forradalmi hangvételű verseit 

gyűjtötte össze.

13 Kassák 1921b.

14 Kassák 1920c, 109.

9. Kassák Lajos, Máglyák énekelnek, borító:  
Bortnyik Sándor, 1920
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versekkel vált dadaista költővé. A költői eszközöket és a nyelvtani 
szerkezeteket dekonstruáló számozott költeményekben szabad asszo-
ciációk, abszurd metaforikus képek és kommentáló jellegű, köznyelvi 
hangvételű szövegrészletek váltják egymást.15 Kassák e ciklusában 
lépett el radikálisan a témától, a leírástól és a „valóságábrázolástól.” 

A számozott verseket Kassák 1920 decemberében kezdte írni, 
amikor betegen feküdt Bécsben a wiedeni kórházban,16 és a Bécsi Ma-
gyar Újságban jelentette meg őket „Wiedner Krankenhaus, 1920” jel-
zéssel.17 Később a Ma 1921. februári számában újraközölte ezt az első 
ciklust „Kassák Lajos új verseskönyvéből” címmel. Az 1. számú vers 
egyértelműen az „új Kassák” programját fogalmazta meg: 

Kinek adjam ezt a könyvem első nekiszaladás az új Kassák 
felé s szívem alatt fölnyitottam a mézeshordókat / királyunk 
akkor még tojásokon ült a svájci kastélyban eljöttem sánta 
planétákkal a szemeimben / most 24 fiatal lány meszeli ben-
nem tisztára a falakat ó művészet sokszor gondolok Nemes 
Lampérthra a festőre már épen megszokta volna a cilindert 
és a glasszékesztyűt mikor az Úr megajándékozta vele a bo-
londokat / bizony mondom szomorú krumplicsuszpeizba esik 
minden fényes kilátás / s ha a költők megfaggyúzott hul-
lái nem szolgálnának ki bennünket annyira fönntartás nél-
kül rég megdöglöttünk volna / ők hát a költők, ők a szelíd 
báránykafejűek és a kiszopott édesfagyökerek is ők / ha ők 
megszólalnak a majom szégyenlősen vízbeugrik hozsanna 
hát nekik / mi pedig kinyitjuk ablakainkat / halljuk az esz-
tétikát kukorékoló jaguárokat a hajnalban / de nekünk már 
nem kell semmitől se tartanunk / szeretett tűzoltóink fölso-
rakoztak a tohuvabohu folyó partján.18

Az „új Kassák” programja nem a politikai változásért agitáló aktivis-
ta hevületről árulkodik. Ez inkább egy szabad asszociációk által vezé-
relt belső monológ, amelyből mégis kiolvasható a társadalom jobbítá-
sa iránti szándék. Kassák az aktivizmus kollektív eszmevilágától egy 

„alanyi” programra váltott, amikor megírta a számozott versek első 
ciklusát, valamint A ló meghal a madarak kirepülnek versét. A dada 
szubjektivizmusa kapóra jött az „énre” való erősebb fókuszálásban. 

Kassák új verseinek fogadtatása elutasító volt: a bécsi magyar 
sajtóban az emigráns irodalomkritikusok az érthetetlenséget és ön-
célúságot vetették szemére a korábbi célratörőbb aktivista programjá-
val szemben. Kassák dadaista orientációja a Maistákat is megosztotta. 

15 Aczél 1975. 

16 Kassák betegségéről Simon Jolán egyik leveléből 

értesülünk: „K[assák] bácsi ötödik hete kórházban 

fekszik. A rossz kenyértől tele lett a teste kelésekkel, 

most azokat vagdossák az orvosok”. Simon Jolán leve-

le Nagy Etelnek, Bécsből Helsbybe, 1920. december 

12., Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2067/2. Kórházi 

számlája alapján Kassák 1920. november 30-tól 1921. 

január 8-ig, összesen negyven napot töltött a wiedeni 

kórházban. Kassák Múzeum, ltsz. KM-an. 19/13.

17 Kassák 1920d; Kassák 1921a. 

18 Kassák 1921b.
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Formailag a dada nyelvi esetlegessége és játékossá-
ga itt ugyanis végleg felülírta Kassák agitatív líráját, 
a mozgalmiságot pedig egy fragmentált, szubjektív 
tematika váltotta fel. „A szavak nem azért vannak 
hogy tartalmat hurcoljanak mint a zsákhordók” – 
írta egyik versében.19 Ezt a gondolatot vitte tovább 
első elméleti szövegében is, ahol új verseinek védel-
mére kelt: „mennél közelebb áll valami az abszolút 
művészihez, annál kevesebb benne az értelemmel föl-
fogható tartalom”.20 Az avantgárdban való töretlen 
hit jegyében Kassák kijelentette, hogy új programja 
„vétó a tegnap ellen, ahová nem szabad többé sem a szép, sem a jó jel-
igéivel visszalépni”.21 A forradalmi hevületet felváltotta az „új Kassák” 
hangja, ami nemcsak a számozott költeményekben, hanem a nagyjából 
ugyanekkor keletkezett, A ló meghal a madarak kirepülnek című önélet-
rajzi ihletésű hosszúversében is saját múltjával vetett számot. Az „új 
Kassák” kiküszöbölte verseiből a „kívülről vett témát” a „belülről ho-
zott, maga alkotta téma kedvéért”.22 

A Ma új irányvonalát is ezek a versek reprezentálták a leg-
karakteresebben. Költeményeit Kassák a nemzetközi dada mozgalom 
alkotóinak munkáival együtt közölte folyóiratában,23 ezzel a gesztus-
sal integrálva verseit az avantgárd nemzetközi terébe, önmagát pedig 
a dada mozgalom képviselőinek táborába. A számozott versek első 
ciklusában megjelennek Kassák „régi” és „új” életének szereplői is. Te-
kinthetjük ezt egyfajta számvetésnek a magyar aktivistákkal kapcso-
latban, ugyanakkor a nemzetközi avantgárd művészek tablójának is, 
akikhez Kassák csatlakozni kívánt. Verseiben egy-egy jelzővel látta el 
társait, a „maistákat”: a forradalom után megőrült Nemes Lampérth 
Józsefet, a „bádogkalapos” Bortnyik Sándort, a „sápadt életöröm fu-
varozó” Mácza Jánost, Barta Sándort, „a fafejű relativistát” valamint 
élettársát, Simon Jolánt is, akit „elsőrangú dadaista színésznőnek” 
nevezett. De felvonultatta a nemzetközi szcéna művészeit is: a kubis-
tákra is nagy hatást gyakorló festőt, a „vámos” Henri Rousseau-t, 
Paul Klee-t, Tristan Tzarát, és Kurt Schwitterst is megidézte „An-
nácska” alakjával, utalva Annavirágnak című versére, amit Kassák 
elsőként olvasott a német művésztől.

A vers keletkezésének kontextusa

A ló meghal a madarak kirepülnek 1922 őszén jelent meg először 
nyomtatásban, azonban keletkezésének története legalább két évvel 

19 Kassák 1921c.

20 Kassák 1920e. 

21 Uo.

22 Gáspár 1924, 41. 

23 Az első 18 számozott vers összegyűjtve és 

részben újraszámozva jelent meg Kassák Világanyám 

című antológiájában (1921e). 

10. Bortnyik Sándor, Uitz Béla, Újvári Erzsi, Simon 

Andor, Kassák Lajos, Simon Jolán és Barta Sándor, 

Bécs (Hietzing), 1922
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24 Bakos 2018, 35–37.

25 Whitman 1921. 

26 Uo., hirdetések.

27 A Máglyák énekelnek német fordítását Scheiter-

haufen singen! címen a Weltbühne köréhez tartozó 

újságíró, Manfred Georg készítette el 1920–1921-

ben Breslauban, ahol a Vossische Zeitung tudósító-

jaként dolgozott. A fordítás nem jelent meg, kézirata 

a Kassák Múzeumban található, ltsz. KM-an. 67.

28 Kassák Lajos és Bán Ferenc könyvkiadásról 

szóló szerződései, Bécs, 1920. szeptember 21. és 27., 

Kassák Múzeum, ltsz. KM-an. 6/1–2. A ciceró szedés 

nyomdászati szakkifejezés, a 12 pontos betűméret-

nek felel meg. 

korábbra nyúlik vissza. A poémát Kassák feltételezhetően az emigrá-
ció első évének végén írta, így keletkezésének elsődleges kontextusa is 
a nemzetközi dadával való megismerkedés és a számozott versek első 
ciklusa volt. Kassák a vers publikálására már 1920. szeptember 21-én 
szerződést kötött Bán Ferenccel, aki bécsi kiadóját Bortnyik Sándor-
ral, Kassák közeli művésztársával közösen hozta létre. Bortnyik em-
lékei szerint a vállalkozó szellemű üzletember egy új reklámhordozót 
talált ki a kávéházak újságtartójára erősített csíkok formájában, és 
az így összegyűjtött tőkéből hozta létre kiadóját.24 Bortnyik tervezte 
a kiadványok borítóit és illusztrációit, számos közös tervükből azon-
ban csak néhány valósult meg: Kassák válogatott verseinek és no-
velláinak két kötete mellett Walt Whitman Ének magamról (Song of 
Myself) című versciklusa Gáspár Endre fordításában.25 A Bán Verlag 
Falanx-könyvtár címen világirodalmi sorozatot akart indítani Tolsz-
toj, Heinrich Mann és Dosztojevszkij műveinek fordításával, de tervbe 
vették Révész Béla újabb írásainak kiadását is.26 

Kassák és Bán 1920 szeptemberében négy kiadványra, Kassák 
összegyűjtött verseinek és novelláinak egy-egy kötetére, a Máglyák 
énekelnek német nyelvű kiadására Budapests Blutgesang (Budapest 
vérdala) címen,27 valamint A ló meghal a madarak kirepülnek önálló 
füzetként történő megjelentetésére szerződtek és Kassák arra kötelez-
te magát, hogy egy hónapon belül leadja a kéziratokat. A versnek te-
hát már 1920 őszén, azaz több mint két évvel megjelenése előtt készen 
kellett volna lennie. Mivel Kassák bécsi verseinek kéziratai elvesztek, 
a vers születésének az időpontjával kapcsolatban sok a bizonytalan-
ság, így Kassák egyik legfontosabb versének keletkezéstörténetéhez 
főként a kontextuális információk alapján juthatunk csak közelebb. 

A fennmaradt dokumentumokból kiderül, hogy A ló meghal 
a madarak kirepülnek kiadásával kapcsolatban Kassáknak határo-
zott elképzelései és konkrét nemzetközi mintái voltak: 

Terjedelme: 32–48 oldal. / Formátuma: a bemutatott Arp 
könyvhöz hasonló (der vogel selbdritt). / Példányszám: 1000, 
ebből 800 jó papiroson fűzve, 150 finomabb papiroson puha 
kötésben és 50 példány hollandi merített papiroson, egy szí-
nes melléklettel s finom kötésben jelenik meg. / A könyvek 
ritkított ciceró szedéssel nyomandók.28 

Kassák a verset önálló füzetként, egy Hans Arp-kötethez hasonló 
formátumban képzelte el. A mintául szolgáló Arp-kötet az 1920-ban 

11. Walt Whitman, Ének magamról, borító: Bortnyik 

Sándor, 1921
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Berlinben megjelent der vogel selbdritt (A madár harmadmagával) 
volt, a szerző szabadverseivel és absztrakt fametszeteivel.29 A der 
vogel selb dritt a dada könyvművészet egyik legfontosabb kiadványa 
volt a korszakban, Arp szintén 1920-ban kiadott Die Wolkenpumpe 
(A felhőpumpa) című művével együtt. Ezek Tzara révén jutottak el a Ma 
bécsi szerkesztőségébe, vagyis Kassák jól ismerte őket. 1921–1922-ben 
a Ma több verset is közölt Arptól, az 1922. márciusi számot pedig ki-
fejezetten az ő műalkotásainak szentelte.30 Arp könyvei nem maradtak 
fenn Kassák hagyatékában, viszont Tristan Tzara 1920-ban megjelent, 
Cinéma calendrier du cœur abstrait, Maisons (Az absztrakt szív mozi-
naptára, Házak) című verseskötete a Kassák Múzeum gyűjteményébe 
került Tiszay Andor révén.31 A Tzara-kötethez is Hans Arp kiadványai 
szolgáltak mintául, melyekhez maga Arp készített metszeteket. 

Arp és Tzara nagy formátumú, szellősen szedett, egész olda-
las absztrakt fametszetekkel illusztrált köteteihez formailag Kassák 
egy későbbi kiadványa esetében is visszatért. 1921 őszén a Ma kiadá-
sában, német fordításban jelent meg először a Képarchitektúra kiált-
vány, Kassák egész oldalas grafikáival és egyedi, absztrakt tervezésű 
borítójával.32 

A Kassák és Bán között létrejött szerződés alapján mind 
a négy kötetnek 1920 decemberében kellett volna elkészülnie, amely 
jól példázza Kassák aktvitását és ambiciózusságát az emigráció első 
évében. Végül azonban ezekből csak kettő valósult meg 1921–1922 
fordulóján: a Kassák összegyűjtött verseit tartalmazó Világanyám, és 
a válogatott novelláit közlő Novelláskönyv, Bortnyik borítóterveivel.33 
Mindkettőben reklámozták A ló meghal a madarak kirepülnek terve-
zett kiadását is: 

Sajtó alatt van és legközelebb megjelenik: A ló meghal és 
a madarak kirepülnek. Éposz a költő életéből. Kassák Lajos, 
aki 20–23 éves korában gyalog bekóborolta Európát, ennek 
az útjának és élettapasztalatainak hatalmas költői fantá-
ziával felérzett szintézisét adja ebben a könyvében. Ebben 
a könyvben érkezett el Kassák eddigi fejlődésének legszebb 
és legteljesebb állomásához. A mű megjelenik 1000 amatőr-
példányban, nagy formában, a szerző címlapjával.34 

29 Arp 1920a. 

30 A der vogel selbdrittet a Ma 1921. augusztusi 

számának (6. évf. 8. szám) hátsó borítóján a „beküldött 

könyvek és folyóiratok” listája is említi. Arp verseit 

Barta Sándor, Kovács Kálmán, Kudlák Lajos és 

Sánta Pál fordításában a Ma 1921–1922 során több 

számában is közölte. Arp 1921a, forrása: Hans Arp, in 

jener zeit..., Arp 1920b, 2; Arp 1921b, forrása: Hans 

Arp, weh unser guter kaspar ist tot..., schwarze winde 

hängen..., die flüsse springen..., Arp 1920a, [o. n.]; Arp 

1922a, forrása: Hans Arp: In der gräsern hingen die 

klöppel..., Arp 1920b, 3; Arp 1922b, forrása feltehetően 

a művész által küldött kézirat volt, a vers németül csak 

két évvel később jelent meg nyomtatásban (Arp 1924).

31 Tzara 1920.

32 Kassák 1921d. 
33 Kassák 1921e; Kassák 1921f.

34 Kassák 1921e, 147. Az „amatőr kiadás” alatt 

a gyűjtőknek szánt kis példányszámú, finom kiállítású 

kötetet értünk.
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12. Ma, borító: Hans Arp, 1922. március
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13. Tristan Tzara, Cinéma calendrier du 

coeur abstrait, Maisons, illusztrációk: Hans 

Arp, 1920

14. Lajos Kassák, Bildarchitektur, 1921 
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15. Kassák Lajos, Világanyám, borító: Bortnyik 

Sándor, 1921

 

16. Kassák Lajos, Novelláskönyv, borító: Bortnyik 

Sándor, 1921



17. Kassák Lajos, A ló meghal és a madarak 

kiröpülnek, előadói példány, 192182
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35 Bán Ferenc még 1921-ben elhagyta Bécset, 

és Bortnyikot anyagilag is megkárosította. Erről lásd 

Bortnyik leveleit Hevesy Ivánnak, Bécsből Budapestre, 

1921–1922-ből, Magyar Tudományos Akadémia, 

Kézirattár, ltsz. Ms. 4512/64–71 és 82. Kassák az 

1950-es években ismét kapcsolatba lépett az akkor 

már Sydney-ben élő Bánnal, és újabb köteteit küldte el 

neki, hogy azok angol nyelvű kiadását készítse elő. Bán 

Ferenc levele Kassák Lajosnak, Sydney-ből Budapest-

re, 1958. május 8., Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 1512. 

36 Kassák Lajos, A ló meghal a madarak kirepülnek, 

előadói példány, Bécs, 1921, Kassák Múzeum, ltsz. n. 

37 Névtelen 1921. 

38 „Október 16-án tartotta a »Ma« harmadik wieni 

előadóestélyét a Konzerthausban. Az előadásra már 

napokkal előbb elfogytak a jegyek. A műsor a követ-

kező volt: Kassák Lajos: Bevezető; K. Simon Jolán: 

Versek Schwitterstől és Arptól; Barta Sándor: Részlet 

a »Tisztelt Hullaházból«; Simon Andor: Saját és 

Enders Erwin verseiből; Kassák Lajos: »A ló meghal 

és a madarak kirepülnek«; A második részben: K. 

Simon Jolán: Huelsenbeck verseket szavalt; Bortnyik 

Sándor: Adolf Behne »Wiederkehr zur Kunst« című 

könyvéből olvasott fel szemelvényeket; Klein Imre: 

Újvári, Mihályi és Remenyik verseket olvasott fel; 

Németh Andor: Tristan Tzara: Antipirin úr első meny-

nyei kalandját olvasta fel”. Ma, 7. évf. 1. szám, 1921. 

november 15., 151.

A művet végül nem tudták kiadni, mivel Bán kiadója közben anyagi 
problémák miatt megszűnt.35 Kassák hagyatékában a tervezett Bán 
Verlag-féle kiadásnak azonban megmaradt egy példánya: A ló meghal 
a madarak kirepülnek teljes szövege, kilenc színes, merített papírlapra 
nyomtatva, ugyanazzal a betűtípussal, mint a Világanyám és a Novel-
láskönyv. Ezt a példányt Kassák és Simon Jolán a vers nyilvános előa-
dásához használhatták – erre utalnak a ceruzás jelölések, amelyek 
a vers sorainak hangsúlyozásában segítették a felolvasót.36 

A vers debütálása – Kassák interpretációjában 

Még a nyomtatott megjelenés előtt új dimenziót adott a költemények 
az az ötlet, hogy Kassák egy élő műsor keretében elő is adja őket. Ez 
részben lehetőséget teremtett arra, hogy személyes interpretációjával 
ő maga szabja meg a vers értelmezésének irányát, másrészt ez jó alka-
lom volt arra is, hogy tesztelhesse a vers hatását a bécsi közönségen. 

Kassák 1921. október 16-án rendezte meg a Ma harmadik 
bécsi előadóestjét a Konzerthaus kistermében. Bevezetőjében „rámu-
tatott azoknak a politikai pártokon túl álló költőknek jelentőségére, 
akik idegükkel, érzékenységükkel és lelki konstitúciójukkal a min-
denben-megnyugvás ellen tiltakozva, élő hordozói és hirdetői egy tel-
jesebb és egészségesebb emberiségnek.”37 Itt debütált a Kassák-kör 
dadaista programjával: Barta Sándor a berlini dada abszurd kiált-
ványainak hangnemében írt manifesztumait olvasta fel a Tisztelt 
hullaház című kötetéből, Németh Andor Tristan Tzara színdarabját, 
az Antipirin úr első mennyei kalandját olvasta fel saját fordításában, 
Simon Jolán pedig Kurt Schwitters, Hans Arp és Richard Huelsen-
beck verseit szavalta.38 

Itt adta elő először Kassák A ló meghal a madarak kirepül-
nek című versét is. Az esten Göndör Ferenc, Az Ember című szociálde-
mokrata emigráns lap szerkesztője is részt vett, aki szarkasztikusan 
bírálta Kassák művét: 

18. A Ma harmadik bécsi előadóestjének hirdetése, 

Ma, 1921. szeptember 
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Kassák Lajos „A ló meghal és a madarak kiröpülnek” cím-
mel valami nagyon hosszút olvasott fel. Voltak részletek, 
amelyeknek ereje, színe-szaga elkápráztatott, valóban va-
lami belső, mély zokogás rengett ki a gazdag szövetű so-
rokból. Amikor azonban Kassák rajtakapta magát ezeken 
a szépségeken, nyomban olyan furcsákat, szomorúkat és 
érthetetleneket kezdett beszélni, hogy álmélkodva és lemon-
dóan néztünk feléje.39

Az estnek nem volt sikere a bécsi magyar emigránsok körében. Aho-
gyan a Bécsi Magyar Újságban megjelent beszámolóból megtudjuk, 

„botrány nem lett a dologból, ami a közönség morális érzékéről eléggé 
szomorú bizonyíték – legalább így mondják a dadaisták”.40 

Az első megjelenés: a 2×2

A ló meghal a madarak kirepülnek végül Kassák saját kiadásában, 
a világlátott publicistával, Németh Andorral 1922 őszén indított 2×2-
ben jelent meg.41 Kassák és Németh szokatlan szerkesztői elvet kö-
vettek: a lapot felosztották egymás közt, amit ki-ki a saját „térfe-
lén” tölthetett meg tartalommal 32–32 oldal terjedelemben. Kassák 
a közös munka lényegét abban látta, hogy e sajátos vitaszituációban 
a folyóirat két progresszív, de részleteiben eltérő filozófiai, szociális és 
művészeti világképet ütköztessen. A 2×2 lapstruktúrája és koncepci-
ója egyedülálló volt a korabeli folyóiratok kínálatában: az, hogy a két 
szerkesztő nézeteik összemérésére, akár konfrontálására építsen fel 
egy folyóiratot, merőben szokatlan elképzelés volt. A 2×2 már nem az 
aktivista programot hirdette, hanem „a Nyugat utáni írónemzedék or-
gánuma” akart lenni.42 Németh Andor inkább a Ma mozgalmához is 
kapcsolódó szerzőket publikálta, ugyanakkor szerkesztői szabadsá-
gát azzal is kinyilvánította, hogy a Kassákkal nyíltan kritikus Balázs 
Bélától is közölt verseket. 

Kassák a nemzetközi nyitásra helyezte a hangsúlyt: főként 
külföldi szerzőktől válogatott. Közölte például az expresszionista 
August Stramm egyik versét és Jean Epstein Freud-kritikáját; a Ma 
állandó munkatársai, Mácza János és Gáspár Endre a frissen meg-
jelent orosz, francia, német, olasz és angol avantgárd kiadványokat 
szemlézték. Kassák a saját „térfelén” önmagának is publicitást te-
remtett A ló meghal a madarak kirepülnek publikálásával, amely nyolc 
oldalon, két egész oldalas képarchitektúra-nyomattal illusztrálva, 
formabontó tipográfiával jelent meg.43 Kassák ugyanis nem egymás 

39 Göndör 1921.  

40 Névtelen 1921.

41 Tverdota 2017.

42 Kassák 1922a.

43 Kassák 1922b.

19. 2×2, borító és tipográfia: Kassák Lajos, 

1922. október
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alá tördelte a vers sorait, hanem folyószövegként, tipográfiai jelekkel 
(aszteriszkekkel, azaz csillagokkal) tagolta a sorokat, és egyedi linó-
leummetszet-kompozícióba foglalta a vers címét is. Képarchitektúrái 
a vers szövegébe ágyazva jelentek meg, jelezve a különféle műfajok át-
járhatóságát és szellemi összetartozását. 

Kassák a vers címének egyes motívumait a 2×2-höz írt beve-
zetőjében egyenesen a folyóirat tételmondatává emelte. Megfogalma-
zásában a 2×2 „új lap a keresés és megállapítás lendületével a szár-
nyaiban. Madár az ember felkiáltó hangjával és hajó az ember hites és 
könyörtelen ajándékával”. Kassák az általa hozzáférhető „legjobb mai 
művészeti alkotásokat” publikálta új lapjában, amelyek egyek voltak 
vele, az „alkotóval és szerkesztővel.”44 Kassák tehát a 2×2 folyóiratot 
érezte a legmegfelelőbb kontextusnak A ló meghal a madarak kire-
pülnek első kiadásához. Jobbnak tartotta erre a célra, mint a Mát, 
amely egy mozgalom folyóirata volt, és számos szerző közös munká-
ja. Kassák ezen költeménye viszont nem a mozgalomhoz, az aktivista 
programhoz kapcsolódott, hanem kifejezetten személyes, saját énjé-
nek megkonstruálásában fontos szerepet játszó és egyúttal új irányt 
mutató alkotás volt. Kassák ezt, az önmaga által is kiemelkedő je-
lentőségűnek tartott művet egy teljesen új folyóirat első számában, 
kiemelt helyen, kompromisszumok nélkül kívánta közzétenni, hogy hi-
ánytalanul érvényesülhessen annak teljes esztétikája és tipográfiája. 

A 2×2 igényes kivitelezése, a kiváló minőségű papír és a nagy 
formátum egyaránt fontosak voltak Kassák számára, aki eredetileg 
önálló füzetben akarta kiadni a művet. A 2×2 tipográfiai tervezését 
Kassák teljes egészében kézbe vette, hogy verse pontosan olyan for-
mában jelenhessen meg, ahogyan azt elképzelte.45 Az avantgárd fo-
lyóiratok az 1920-as évek első felében, a nyomdatechnika fejlődésével 
párhuzamosan egyre kísérletezőbb, formabontóbb tipográfiával és 
sok reprodukcióval jelentek meg. A dizájn szerepe erősen felértékelő-
dött, mint az új művészettel kapcsolatos elsődleges információ hor-
dozója. Kassák már Budapesten, az első világháború idején kiadott 
folyóiratainál is gondot fordított a jó minőségű papírra, az igényes 
reprodukciókra és a látványos címoldalra. Bécsi éveiben a Ma még 
bonyolultabb tipográfiával és rendhagyó módon, négyzetes formá-
tumban jelent meg. A nagyméretű, négyzetes formátum egyedülálló 
volt a korabeli folyóiratok között – analógiaként az Amszterdamban 
kiadott modernista építészeti folyóirat, a Wendingen említhető ebből 
a korszakból; illetve a bécsi Ver Sacrum szecessziós lap, amelynek né-
hány száma két évtizeddel korábban jelent meg. Elképzelhető, hogy 
Kassák a négyzetes formátummal a konstruktivista programot, kife-
jezetten Malevics Fekete négyzetét idézte meg.46 

44 Kassák 1922a. 

45 Németh 1973, 610.

46 Van den Berg 2017. 



87

Kassák a modern magyar tipográfia egyik úttörőjeként, 
mint a kép és szöveg egymást kiegészítő, összművészeti produkció-
jaként tekintett folyóiratára, nem utolsó sorban érezte a versenyt 
a gombamód szaporodó avantgárd lapok konjunktúrájában. Kassák 
tökéletesen tisztában volt a verseny fontosságával: „azt hiszem, ma 
egyike vagyunk Európa legszebb lapjainak”, írta szerénytelenül egyik 
szerzőtársának 1921-ben.47 A 2×2 első (és egyetlen) számára Kassák 
különösen büszke volt, egyik levelében úgy jellemezte Theo van Does-
burgnak mint ami „hasonló a Broomhoz, de természetesen jobb tar-
talommal”.48 A Broom az amerikai modernizmus egyik legismertebb 
folyóirata volt, amely az 1920-as évek első felében rendszeresen közölt 
kelet-közép-európai avantgárd műveket is. 

Kassák lapja azonban nem aratott sikert. „…olyan gyűlölkö-
déssel fogadták a lapot, hogy nem fogok rajta csodálkozni, ha a kiadó 
felmondja a szolgálatot. Hiába, magyarnak nem való a manna. Ne-
kik ponyva kell. Az íróknak csakúgy, mint a zsurnalisztikának, mint 
a közönségnek.”49 A 2×2 második száma soha nem jelent meg, amely 
feltehetően annak volt köszönhető, hogy a lap számára Kassáknak 
és Némethnek nem sikerült megfelelő számú előfizetőt toborozniuk.  
A Kassák és Németh által megálmodott, konstruktív vitákra, eszté-
tikai nézetek ütköztetésére és nemzetközi kitekintésre építő lap tehát 
nem találta meg a közegét a bécsi magyar emigrációban 1922-ben. 
Ugyanakkor a lap a magyar avantgárd történetének egyik meghatá-
rozó publikációjává vált azzal, hogy A ló meghal a madarak kirepülnek 
itt jelent meg.  Felvethető tehát a kérdés, hogy a 2×2 alapítása nem 
arra ment-e ki, hogy Kassák publikálhassa a versét egy kifejezetten 
erre a célra szolgáló platformon, egy saját maga teremtette, „önkano-
nizáló” kontextusban? Sürgető volt számára a vers megjelentetése, de 
azzal is tisztában volt, műve a piacon lévő lapok egyikének sem illesz-
kedik a profiljába. A 2×2-ben A ló meghal a madarak kirepülnek mind 
formailag, mind tartalmilag kompromisszumok nélkül jelenhetett meg.

Kassák a világban: tervezett és megvalósult fordítások

Azt, hogy Kassák számára A ló meghal a madarak kirepülnek fontos 
mű volt, az is jelzi, hogy megjelenését követően több idegen nyelvre is 
igyekezett lefordíttatni a verset. Kassák azt gondolta, hogy új költe-
ményei között ez a leginkább konvertibilis nemzetközileg, amivel nem 
csak a magyar, hanem a szélesebb európai olvasóközönséghez is rele-
vánsan tud szólni. Ezt bizonyítja az is, hogy a 2×2-ben egy alaposan 

47 Kassák Lajos levele Mihályi Ödönnek, Bécsből 

Kassára, 1921. tavasz, Petőfi Irodalmi Múzeum, ltsz. V. 

2293/113.

48 Kassák Lajos levele Theo van Doesburgnek, 

Bécsből Leidenbe, 1922. szeptember 30., közli: Csap-

lár 1994, 22–23.

49 Tverdota 2017, 169.
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20. Kassák Lajos, A ló meghal és a madarak 

kiröpülnek, 2×2, 1922. október
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végiggondolt nemzetközi kontextusba ágyazta művét. 1922–1923-ban 
Kassák kereste a kapcsolatot azokkal a külföldi művészekkel, akiktől 
azt remélhette, hogy elkészítik a vers német, francia és holland fordí-
tásait, de csak a német változat készült el és jelent meg, a Der Sturm 
által kiadott Kassák-verseskötetben az 1920-as évek első felében.50 

Kassák és a Sturm főszerkesztője, Herwarth Walden már az 
első világháború alatt kapcsolatba kerültek és lapjaik, a Ma és a Der 
Sturm kölcsönösen hirdették is egymást.51 Személyesen azonban csak 
a húszas évek elején találkoztak. Walden 1922 novemberében hívta 
meg Kassákot Berlinbe, hogy felolvasó estet tartson a Sturm galéri-
ájában berlini magyar emigránsoknak. Kassák feleségével, Simon Jo-
lánnal érkezett Berlinbe, és az esten A ló meghal a madarak kirepülnek 
egy részletét olvasta fel. Simon Jolán, hasonlóan a Ma bécsi estjéhez, 
a kortárs dadaista művészek, Schwitters, Arp és Huelsenbeck verseit 
adta elő. A Bécsi Magyar Újság beszámolójából kiderül, hogy az esten 
főként a Berlinben élő fiatal magyarok vettek részt. „Azt a benyomást 
keltette a Maisták első berlini estélye, hogy a közönség, amely olvasva 
nehezen tud közel férkőzni a versek lényegéhez, azokat előadva teljes 
mértékben élvezni és értékelni tudja” – írta a tudósító.52 

Feltehetően ez az esemény inspirálta Waldent, hogy a Der 
Sturm kiadó gondozásában önálló kötetben kiadja Kassák verseit. 
A Kassák által válogatott verseket Gáspár Endre, Kassák poliglott 
bécsi munkatársa fordította németre. A kötetet Kassák tervezte, és 
verseihez saját képarchitektúra-metszeteit is mellékelte. A könyv 1923 
februárjában készült el, tipográfiájáért és nyomtatásáért ez esetben 
is Kassák felelt, a könyvet ugyanis egy bécsi nyomdában készítették 
el. A Walden-féle kiadás révén a poéma sokakhoz eljutott és hozzájá-
rult Kassák nemzetközi hírnevéhez. A Der Sturm márciusi száma A ló 
meghal a madarak kirepülnek hosszabb részletét is közölte.53 Kassák 
arra törekedett, hogy a vers további nyelveken is megjelenjen. 1922 
decemberében Tzarát kérte meg, hogy Gáspár német fordítása alapján 
ültesse át a verset franciára.54 Néhány héttel később az antwerpeni 
Het Overzicht folyóiratot szerkesztő Jozef Peeters festőművészt kérte 
meg a holland fordítás elkészítésére.55 Sajnos egyikük sem vállalta 
a felkérést, azonban Kassák hagyatékában fennmaradt egy gépira-
tos francia fordítás, Émile Malespine-től.56 A fordításon nincs dátum, 
és nem ismert, hogy valaha megjelent volna nyomtatásban, azonban 
feltételezhető, hogy a német kiadás alapján készülhetett, Kassák ké-
résére, 1923 körül. Malespine Lyonban adott ki 1922-től avantgárd 
folyóiratot Manomètre címen, és aktív kapcsolatban állt Kassákkal.  

50 Kassák 1923a. 

51 Pacsika 2017.

52 Névtelen 1922. Bővebben lásd: Csaplár Ferenc, 

Kassák Lajos Berlinben, in: Csaplár 1987, 14–18.

53 Kassák 1923b.

54 Kassák Lajos levele Tristan Tzarának, Bécsből 

Párizsba, 1922. december 10., közli: Csaplár 1994, 23.

55 Kassák Lajos levele Jozef Peetersnek, Bécsből 

Antwerpenbe, 1923. február 27., idézi: Bajkay 2000, 

376.

56 Louis Kassak, Le cheval meurt et les oiseaux s 

envolent, ford. Émile Malespine, gépirat, é. n., Kassák 

Múzeum, ltsz. KM-an. 99. 

21. Ludwig Kassák, Ma-Buch, borító és tipográfia: 

Kassák Lajos, 1923
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1923 márciusában saját fordításában közölte a Kassák 
és Moholy-Nagy László által szerkesztett Új művészek 
könyvének Kassák által jegyzett bevezetőjét.57

Budapesti debütálás: a Tisztaság könyve

Kassák költeménye magyar nyelven jelent meg első-
ként, illetve többször is előadta a verset a magyar 
emigránsokból álló közönségének, ami ugyanakkor 
Magyarországon nem volt legálisan hozzáférhető. 
Kassákot kommunista íróként bélyegezték meg és 
kiadványait, beleértve folyóiratait és versesköteteit 
is, a vámhatóság lefoglalta. Kassák az emigráci-
óból 1926 őszén térhetett vissza Budapestre, ahol 
rögtön egy antológiával „debütált”, amelyben az 
emigráció idején írt verseit, szövegeit és képzőmű-
vészeti alkotásait gyűjtötte össze a hazai olvasókö-
zönség számára.58 A Tisztaság könyve című kötet 
1926 tavaszán jelent meg, és ez volt Kassák első 
olyan publikációja a Tanácsköztársaság bukása 
óta, amelyet kereskedelmi forgalomban meg lehe-
tett vásárolni Budapesten.59 

A kötet az emigráció öt éve alatt kifejlesz-
tett konstruktivista programját foglalta össze, meg-
jelentek benne versei és ezek fordítása, valamint novellái, kiáltványai 
és művészetelméleti írásai. A Tisztaság könyvében Kassák újraközölte 
életrajzi poémáját, amely így már a magyarországi közönség számára 
is publikussá vált.60 A vers a Tisztaság könyvében új kontextusba került:  
a dadaista környezet helyett itt Kassák konstruktivista műveibe ágyaz-
va.  A kötet címadó esszésorozata a Mában már 1923-ban megjelent. 
Ezek a személyes, intim epizódokat és művészetelméleti fejtegetéseket 

57 Kassák 1923c. 

58 Dobó 2018a; Dobó 2019; Dobó 2020. Kassák 

1926 nyarán, hazatérését megelőzően Párizsba 

utazott, ahol fiatal munkatársaival a külvárosi Societé 

des Savants előadótermében tartott felolvasó estet 

a párizsi magyar munkásoknak. Az est alkalmával A ló 

meghal a madarak kirepülnek részletét egy felvidéki 

magyar előadó és fordító, Freiberg Eman adta elő nagy 

sikerrel (Névtelen 1926a). Eman a vers egy hosszabb 

részletének német fordítását is elkészítette 1925 körül, 

ez azonban nem jelent meg nyomtatásban; kézirata: 

Kassák Múzeum, ltsz. KM-an. 100.

59 Kassák 1926a.

60 Uo., 15–30. A vers címe az első megjelenés előtt 

keletkezett dokumentumokban és a 2×2-ben is A ló 

meghal és a madarak kiröpülnek (vagy kirepülnek) 

volt. Az „és” kötőszó Gáspár Endre német és Émile 

Malespine francia fordításában is szerepelt, azonban 

Kassák ezt az 1926-os kiadás alkalmával elhagyta. 

A későbbi kiadásokban a vers többnyire a Tisztaság 

könyvében olvasható címmel jelent meg, időnként egy 

beékelt vesszővel a két szövegegység között: A ló 

meghal, a madarak kirepülnek. Az első megjelenéskor 

a vers első egységében 1907-es évszám volt olvas-

ható, amelyet Kassák a Tisztaság könyvében 1909-re 

cserélt, és az összes további kiadásban is ez a dátum 

maradt. Nem tudjuk, hogy az első megjelenésekor 

tudatos döntés volt, vagy tipográfiai hiba miatt került 

az 1907-es dátum a versbe. Jelentősebb tartalmi 

eltérések nem fedezhetők fel a vers egyes kiadásai 

között, mindössze a nyelvhelyesség, a központozás és 

a sorok tördelése mutat kisebb eltéréseket.

22a. Kassák Lajos, Tisztaság könyve, borító: Kassák 

Lajos, 1926
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egyaránt tartalmazó szövegek szinte kiáltványszerűen foglalják össze 
Kassák 1922 végén kikristályosított konstruktivista elképzeléseit.  En-
nek a célja a „tiszta”, tehát a konstruktőr művész belső indíttatásán 
alapuló, külső behatásoktól mentes, de a társadalom átformálása mel-
lett elkötelezett (tehát nem l’art pour l’art) művészet megteremtése volt. 

Kassák művének jelentős kritikai visszhangja volt, aminek 
köszönhetően szélesebb olvasóközönséghez is eljutott Budapesten. 
Kassák önéletrajzi versének első megjelenésekor még csekély vissz-
hangja volt, de ebben az új kontextusban sikere lett. A bécsi és fel-
vidéki magyarok körében többen is pozitívan fogadták, és a Kassák 
által „gyűlölködőnek” vélt kritikákra valójában kevés példát találunk. 
Általánosságban inkább az mondható el, hogy a költeményt a kriti-
kusok újszerűnek találták. Komlós Aladár a Bécsi Magyar Újságban 
arra hívta fel a figyelmet, hogy: 

Ahogy Kassák e lírai önéletrajzban felidézi ifjúságának bó-
dult csavargásait egy magyar kisvárosból Páris felé, ahogy az 
útjába akadó alakokon, képeken át megérezzük az egész kor 
levegőjét, az Európa mezőin új tavaszok felé induló rongyos és 
tébolyodott fiatalságot és a szomorú ellentét a két kor között, 
ahogy ma kiábrándultan és szamárfüleket mutogatva gondol 
vissza arra a maga naiv és forró ifjúságára: Kassák egyik 
legszívbőljöttebb, legszebb írásává teszi ezt a költeményt.61 

Gaál Gábor a Kassai Naplóban Kassák művét emelte ki a 2×2 legfonto-
sabb írásaként: „a folyóirat legközvetlenebb értéke a második részben 
van s ez Kassák Lajos önéletrajzi értelmű, széles és meleg emlékéne-
ke egy vándorútról. A vers Kassák utolsó periódusának legteljesebb 
értékű és legtisztább alkotása.”62 1926-ban, Budapesten a Tisztaság 
könyve hevesebb reakciókat váltott ki. A kritikusok többsége eluta-
sította az „új Kassák” líráját és önéletrajzi költeményét. A Tiszta-
ság könyvének avantgárd költeményei erős kontrasztban álltak azzal 
a Kassák-művel, amelyet ekkoriban, 1924-től közölt folytatásokban 
a Nyugat folyóirat Egy ember élete címmel.63 A regény óriási sikert 
aratott, amiben az is szerepet játszott, az „érthetetlennek” és elitistá-
nak titulált avantgárd költő és lapszerkesztő Kassákkal szemben ez 
a regény sokkal konvencionálisabb, szinte naturalista hangvételű volt. 

A kritikusok 1926-ban, a Tisztaság könyvével szemben a Kas-
sák regény stílusát dicsérték, és elutasították az izmusok hatása alatt 
írt költeményeket. Pünkösti Andor Az Újság hasábjain a „szertelenség 
és formátlanság kétségbeejtő példányának” nevezte a művet,64 a Reg-
geli Hírlap névtelen kritikusa is lesújtóan írt a költeményről:

22b. Kassák Lajos, Tisztaság könyve, tipográfia: 

Kassák Lajos, 1926

61 Komlós 1922. 

62 Gaál 1922.

63 Kassák az Egy ember élete című önéletrajzi 

regényét eredetileg a Bécsi Magyar Újság 

felkérésére kezdte el megírni 1923-ban. A bécsi 

napilap időközben megszűnt, Kassáknak pedig 

sikerült kéziratát a budapesti Nyugatnál elhelyezni.

64 Pünkösti 1926.
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Hol van csak egy ember is, aki élvezni tudná [...] A ló meghal, 
a madarak elrepülnek [sic!] című költeményt, amelynek címe és 
tartalma között még nagyítóüveggel sem lehet felfedezni bár-
mily csekély összefüggést. [...] Csupa lazaság, csupa erősza-
koltság. Kassák Lajos keményen hadakozik az individualisták 
l’art pour l’art művészete ellen s könyve mégis a rajongó keve-
sek számára íródott és tipikus terméke a l’art pour l’art-nak.65

 
Kassák a kritikákra írt válaszcikkében azzal érvelt, hogy önéletrajzi re-
génye nem művészet, hanem történeti dokumentum, és igazán a Tisz-
taság könyvében megjelent költeményeit, novelláit tartja írói teljesít-
ménynek.66 Kassák később is, 1926 decemberében Dokumentum címen 
indított új folyóiratában is sokat foglalkozott az avantgárd líra magyar-
országi perspektíváival.67 A folyóiratban Kassák mellett Németh Andor, 
Gáspár Endre, Illyés Gyula és Déry Tibor is az „új versek” társadaloma-
lakító szerepe mellett érveltek, azonban a hazai kritika ezt a projektet 
is elutasítóan fogadta: a Dokumentum 1927 tavaszán megszűnt, vélhe-
tően ez indokolja, hogy Kassák hosszú évekre a regényírás felé fordult.

Előképek és analógiák: a vers nemzetközi kontextusa

A ló meghal a madarak kirepülnek a magyar avantgárd költészetben 
társtalan mű, aminek azonban a nemzetközi avantgárd irodalomban 
számos párhuzamát megtaláljuk. Kassáknak több előképe is lehe-
tett verse megírásakor, és műve szemmel láthatóan jól illeszkedett az 
avantgárd mozgalmak 1920–1922 között zajló kísérleteihez: számos 
tartalmi és formai analógiát fedezhetünk fel a Kassák kapcsolatrend-
szeréhez tartozó folyóiratokban, illetve egyes művészek munkássá-
gában is. Az alábbiakban A ló meghal a madarak kirepülnek három 
lehetséges előképét és három közeli analógiáját mutatom be, amelyek 
mentén a poéma megtalálhatja helyét a nemzetközi avantgárdban.

Három előkép: Apollinaire, Cendrars és Schwitters

A Kassák vers szerkezetét és költői eszközkészletét az irodalomtudó-
sok gyakran hozták kapcsolatba a francia szimultaneista irányzat-
tal, ezen belül is Guillaume Apollinaire és Blaise Cendrars műveivel.68 
Apollinaire a francia avantgárd líra megteremtője volt, 1913-ban meg-
jelent kötete, az Alcools (Szeszek) a kubista-szimultaneista verselés 
egyik főműve lett.69 A szimultaneizmus az irodalomban – hasonlóan 

65 Névtelen 1926b.

66 Kassák 1926b. Bővebben lásd: Dobó 2015.

67 Bővebben lásd: Dobó 2018b.

68 Rónay 1959; Rába 1970.

69 Apollinaire 1913.
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a kubista festészethez – a nézőpontok megválasztásának teljes sza-
badságát hirdette. „A szimultaneizmus művészi gyakorlatában ez 
a nézet elsősorban abban fejeződik ki, hogy a szimultaneista tagadja 
az irodalmi és művészi formák minden olyan törvényszerűségét, ame-
lyet az idő és a tér viszonylagossága határozott meg; tagadja a lo-
gikát és a kompozíció logikai módszerét. Minden emberi érzetnek és 
a világ minden jelenségének afféle központi rádióállomása akar lenni, 
vagyis arra törekszik, hogy megfogalmazza a világ objektív, időn és 
téren kívüli szintézisét” – adja az irányzat magyar olvasatát Mácza 
János, Kassák munkatársa.70 

Apollinaire elsőként hagyta el a központozást verseiből, illet-
ve újszerű módszerként alkalmazta a montázsszerkezetet, összekap-
csolva az egymástól időben és térben távol eső eseményeket. „Végül is 
unod e régi világot csupa rom” – kezdődik az elsőként a Les Soirées de 
Paris (Párizsi éjszakák) folyóirat 1912. decemberi számában megje-
lent Zone (Égöv) című hosszúvers, a szimultaneista technika egyik első 
példája.71 A versben a költő hajnaltól hajnalig sétál Párizs utcáin, ami 
számos emlékképet, szabad asszociációt idéz fel benne. A költemény 
elsőként Radnóti Miklós fordításában jelent meg magyarul, a Vas Ist-
vánnal közösen szerkesztett Apollinaire-kötetben 1940-ben.72 Kassák 
már ismerte Apollinaire költészetét, hiszen ő jelentette meg versét elő-
ször Magyarországon, A Tett első számában.73 A Saint-Merry muzsi-
kusa (Le musicien de Saint-Merry) magyar fordítását Kassák emlékei 
szerint a Párizsban tanuló frankofón modernista költő, Raith Tivadar 
postázta A Tett számára, aki feltehetően a Les Soirées de Paris 1914. 
februári számában olvasta.74 Kassák tehát már az 1910-es években is-
merhette Apollinaire költészetét és a szimultaneista technikát, amely 
egyik fontos forrása és módszere lett az 1920-as évek elején született 
poémájának A ló meghal a madarak kirepülnek című művének. 

Blaise Cendrars ugyanabban az évben született, mint Kassák, 
és hozzá hasonlóan fiatalon kimaradt az iskolából, hogy szakmát ta-
nuljon. 1904-ben egy órásmester inasaként Szentpétervárra költözött, 
ahonnan csak 1907-ben tért vissza Párizsba. 1912 tavaszán írta meg 
Les Pâques à New York (Húsvét New Yorkban) című versét, amellyel 
kivívta a párizsi avantgárd művészek figyelmét.75 Az anekdota sze-
rint Apollinaire-t is Cendrars verse inspirálta az Égöv megírására.76 

70 Mácza 1978, 36.

71 Apollinaire 1912. 

72 Apollinaire 1940. 

73 A verset a következő kommentár vezeti 

be: „Guillaume Apollinaire a Soirées de Paris 

szerkesztője s a Mercure de France munkatársa egyik 

legmarkánsabb képviselője a francia irodalomnak. 

Verseskötete a Mercure de France kiadásában s Pallo 

Picasso [sic] kubista portréjával jelent meg. Cime: 

L’Alcool. Lapunkban jelenik meg először magyar 

nyelven.” A Tett, 1. évf. 1. szám, 1915. november 1., 8.

74 Apollinaire 1913.

Kassák 1964a, 220. Raith Alkonyi szimfónia című 

verseskötete 1914-ben, Békéscsabán nyomtatva, 

Maxime Ferenczi párizsi impresszumával jelent meg 

két fiatal, német és svájci származású expresszionista 

művész – Ernst Kempter és Aloys Ludwig Wach 

– metszeteivel. Apollinaire verse kötetben először 

1918-ban jelent meg: Apollinaire 1918, 44–49.

75 Cendrars 1963, 21–32.

76 Carmody 1963.

23. Guillaume Apollinaire, Alcools, 1920



A két költő együtt lakott 1912 nyarán a Panthéon-
tól pár lépésre, a Saint-Étienne-du-Mont utcán egy 
omladozó szállodában, ablakuk pedig a Párizs vé-
dőszentjének, Szent Genovévának sírját őrző temp-
lom tornyára nézett.77 1912 őszén Cendrars Kassák 
későbbi csavargótársával, Szittya Emillel, valamint 
Maurice Hanot-val Les Hommes nouveaux (Az új 
emberek) címen rövid életű irodalmi könyvkiadót és 
folyóiratot indított.78 Valószínűleg Szittyának kö-
szönhetően ismerkedett meg Cendrars a kubisták 
élvonalbeli művészeivel, a Delaunay házaspárral is, 
valamint a Montparnasse-on a Kaptár (La Ruche) 
néven ismert olcsó műteremház művészközösségével, 
többek között Marc Chagall-lal, Amadeo Modiglia-
nival, Chaïm Soutine-nal és Csáky Józseffel. A Les 
Hommes nouveaux kiadásában jelent meg a Hús-
vét New Yorkban, valamint néhány hónappal később, 
1913 tavaszán Cendrars és Sonia Delaunay szimul-
taneista remekműve, a La Prose du Transsibérien 
et de la petite Jehanne de France (A transzszibériai 
expressz és a franciaországi kis Johanna prózája). 
A transzszibériai expressz Cendrars részben való-
di, részben fiktív oroszországi élményein alapszik: 
a tizenhat éves költő és egy Johanna nevű párizsi 
lány Moszkvából Mongóliába utaznak vonattal, az 
1905-ös forradalom és az orosz–japán háború ide-
jén. A főhősöket végig szenvedés, éhség, elnyomás és 
a háború apokaliptikus képei kísérik, a költemény 
egyfajta refrénjeként szolgál Johanna visszatérő kér-
dése: „messze vagyunk már a Montmartre-tól?”79 

Cendrars művét szokatlanul nagy formá-
tumban, egy közel két méter hosszú, több részletből 
összeragasztott papírcsíkra nyomtatta, bal olda-
lán korai stenciltechnikával sokszorosítva Sonia 

77 Szittya 1962; Cendrars 1985, 334.

78 Weinek 1987a; Gucsa 2017.

79 Cendrars 1963, 33–50.

24. Blaise Cendrars és Sonia Delaunay, La Prose 

du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France, 

1913
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Delaunay absztrakt akvarelljeivel. Az utazás egyes 
állomásait a vers címnegyedébe ragasztott korabeli 
térképen követhetjük nyomon. A festmény egyetlen 
konkrét eleme a költemény záróakkordjaként meg-
jelenő Eiffel-torony, Párizs szimbóluma. A transz-
szibériai expressz a modern művészkönyvek és az 
absztrakció egyik katalizátora volt, megjelenése 
a francia avantgárd irodalom egyik mérföldköve. Ez 
volt az első szimultaneista verseskötet, amely ku-
bista képzőművészek és írók együttműködésének 
eredményeként összművészeti alkotásként jött lét-
re. Egy vers, ami képméretben van elkészítve, erős 
vizuális impulzusokkal. Cendrars és Delaunay egy-
más mellett, egyfajta montázsként közölte a képi 
és költészeti elemeket, de már átlépték a határt 
a költészet és a képzőművészet között. Művük ebből 
a szempontból teljesen egyedülálló volt. 

1913-ban mindössze hatvan példány ké-
szült, melyekből mára csupán néhány ismert.80 
Azt nem tudjuk biztosan, hogy Kassák önéletrajzi 
költeményének megírásakor ismerte-e ezt a verset. 
Visszaemlékezéséből tudjuk, hogy 1915 nyarán is-
mét találkozott Szittyával Budapesten, aki felhívta 
figyel mét a német expresszionistákra és megmu-
tatta neki 1915-ben Zürichben kiadott Der Mistral 
című folyóiratát is. Az sem kizárt, hogy A transzszi-
bériai expresszből is ott lapult egy példány a világ-
csavargó Szittya kabátzsebében.81

A francia szimultaneista líra mellett Kas-
sák legintenzívebb művészeti élménye A ló meghal 
a madarak kirepülnek megírásakor a dadaizmus-
sal és a nemzetközi dada művészeivel való talál-
kozás volt. Tzara, Arp, Huelsenbeck és Schwitters 
hatása megfigyelhető a számozott költeményeken, 
és Kassák képzőművészeti kísérleteiben is az 1920-
as évek elején, amelyeket később Képarchitektúrának 
nevezett. Schwitters Anna Blume (Annavirág) című 
verseskönyve fennmaradt Kassák hagyatékában is. 

80 Le Quellec Cottier 2017.

81 Szeredi 2016; vö. Ferenczi 1987.
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Ez volt az első dadaista szöveg, ami magyar fordításban megjelent a Ma 
1921. februári számában,82 Kassák számozott verseinek első sorozatá-
val együtt. Áprilisban további dadaista versek jelentek meg a lapban 
Kudlák Lajos fordításában: egy részletet Hans Arp Die Wolkenpumpe 
című kötetéből,83 valamint Richard Huelsenbeck Fa című költeményét, 
az először 1916-ban, majd 1920-ban ismét kiadott Phantastische Ge-
bete (Fantasztikus imák) című verseskötetéből.84 Mindhárom verset az 
1919–1920-as kiadású kötetek alapján közölték, amelyekhez Kassák 
feltehetően első dadaista kapcsolatai révén jutott hozzá 1920 nyarán. 
Ezen versek mindegyike összefüggésbe hozható A ló meghal a mada-
rak kirepülnek szimbolikájával.85 

Schwitters Anna Blume-jének címadó verse egy olyan, fiktív 
személyhez írott szerelmi vallomás, amelyben Schwitters a dada köl-
tészet teljes eszköztárát felvonultatta egy sajátos montázstechniká-
val. Merz címen hulladékokból készített kollázsokat, és szójátékokra, 
hangokra épülő verseket írt.86 A Merzköltészet definícióját az Anna 
Blume verseskötetben megjelent, Selbstbestimmungsrecht der Künstler 
(A művész önrendelkezési joga) című manifesztumában így foglalta 
össze Schwitters: 

A Merzköltészet absztrakt. A Merzfestészethez hasonlóan új-
ságokból, plakátokról, katalógusokból, beszélgetésekből stb. 
vett egységeket, például mondatokat használ fel változtatá-
sokkal, vagy anélkül. (Ez rémes.) Ezeknek az egységeknek 
nem kell értelmesnek lenniük, mert értelem már nincs töb-
bé. (Ez is rémes.) Nincsenek többé elefántok sem, csak a vers 
egységei. (Ez borzasztó.) És Ön? (Jegyezzen hadikölcsönt!) 
Döntse el maga, hogy mi a vers és mi a keret.87

A Merz, mint módszer, az összművészeti jellegre utal, Schwitters kép-
zőművészeti és irodalmi munkáira egyaránt Merzként hivatkozott.88 
Kassák is a Merz irányába tett kísérleteket 1920–1921 fordulóján. 
A kezdő festő Kassák több művész visszaemlékezésben is megeleve-
nedett. Ék Sándor önéletrajza szerint a wiedeni kórházban találkozott 
az ágyban fekve absztrakt képeket festő Kassákkal: talán éppen ak-
kor, amikor az első számozott verseit is megírta. Kassák kijelentette:  

82 Schwitters 1919 (Kassák Múzeum, ltsz. KM-1802). 

A címadó vers magyar közlése: Schwitters 1921.

83 Arp 1921a.

84 Huelsenbeck 1921, forrása: Richard 

Huelsenbeck, Baum, in: Huelsenbeck 1920, 

9 (Kassák Múzeum, ltsz. KM-1874). A fordítás 

lapkivágata is fennmaradt a Kassák Múzeumban, 

Kassák kéziratos javításaival: KM-an. 254.

85 Lásd pl.: Kulcsár Szabó 2000, 25–27.

86 Schwittersről lásd: Passuth 1978.

87 „Die Merzdichtung ist abstrakt. Sie verwendet 

analog der Merzmalerei als gegebene Teile 

fertige Sätze aus Zeitungen, Plakaten, Katalogen, 

Gesprächen usw., mit und ohne Abänderungen. 

(Das ist furchtbar.) Diese Teile brauchen nicht zum 

Sinn zu passen, denn es gibt keinen Sinn mehr. (Das 

ist auch furchtbar.) Es gibt auch keinen Elefanten 

mehr, es gibt nur noch Teile des Gedichtes. (Das 

ist schrecklich.) Und Ihr? (Zeichnet Kriegsanleihe!) 

Bestimmt es selbst, was Gedicht, und was Rahmen 

ist.” Schwitters 1919, 37.

88 Elderfield 1985, 94–117.
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26. Kurt Schwitters műveinek reprodukciói, Ma, 

1921. január
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25. Kurt Schwitters, Anna Blume, borító: Kurt 

Schwitters, 1919

27. Richard Huelsenbeck, Phantastische Gebete, 

borító: George Grosz, 1920
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„majd én megmutatom maguknak, festőknek, hogy milyen is az új 
piktúra!”89 A képarchitektúra megszületésére Bortnyik Sándor így 
emlékezett vissza: „egyszer felhozott Kassák egy nagy mappát, s azt 
mondta »Most mutatok magának valamit!« [...] Kivett a mappából és 
letett a földre színes papírdarabokat, amelyek különböző formára vol-
tak kivágva, és ott összerakott belőlük egy kompozíciót. Azt mondta, 
hogy ez az, ezt kell követni.”90 A másik forrás az ifjú Demény Pál rö-
vid visszaemlékezése, aki Kassák első találkozását a Merz-cel szintén 
1920-ra datálta: 

Ellátogattam Kassákékhoz. Jolán nyitott ajtót, csendre intett: 
– Kasi fest. Ott állt ingre vetkőzötten egy jókora deszka előtt, 
arra színes mértani ábrákat pingált. A kubistákat már ismer-
tem, de a deszkára felragasztott fogkefe és cipőfesték-doboz-
fedél meglepett. Megkérdeztem tőle, hogy milyen kép ez. Mire  
ő röviden csak annyit mondott: – Merz, és festett tovább.91 

Érzékelhető tehát, hogy Kassák műveire 1920 végén, azokban a hó-
napokban, amikor A ló meghal a madarak kirepülnek költeményét is 
megírta, elsődlegesen a nemzetközi dada, azon belül pedig kifejezetten 

29. Kassák Lajos, Kollázs, Ma, 1921. november

28. Ma, borító: Kassák Lajos, 1921. január

89 Ék 1968, 152.

90 Hajdu 1976, 19.

91 Demény 1987, 8.
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30. Kassák Lajos, Képarchitektúra, 1922
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Tzara, Arp, Huelsenbeck és Schwitters művészete hatott. A dadával 
való megismerkedés Kassák számára új inspirációkat nyújtott: az 
irodalom mellett vizuális művekkel is kísérletezni kezdett. A dadais-
ta montázstechnika mind a költészetben, mind pedig a képzőművé-
szetben fontos módszerré vált a számára – és ez a felfogás dominált 
önéletrajzi költeményének megírásában is. Mindezeket azért is fontos 
hangsúlyozni A ló meghal a madarak kirepülnek keletkezési kontextu-
sának elemzésekor, mert a költemény csak két évvel a megírását köve-
tően, 1922 őszén jelent meg, amikor Kassák már nem a dada, hanem 
a nemzetközi konstruktivizmus felé orientálódott. 

Három analógia: Goll, Eliot és Majakovszkij

A ló meghal a madarak kirepülnek legközelebbi analógiájának a francia–
német költő, Ivan Goll 1921-es hosszúverse tekinthető. Kassák 1921-től 
kapcsolatban állt a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területén működő, 
kezdetben Zágrábban, majd Belgrádban kiadott Zenit avantgárd folyó-
irattal, amelynek Goll ebben az időben az egyik szerkesztője volt.92 Goll 
az első világháború alatt a berlini Die Aktion című lap háborúellenes 
expresszionista csoportjához kapcsolódott, akikkel Kassák már A Tett 
idején is kapcsolatban állt. A Ma Budapesten, az első világháborút kö-
vető forradalmak időszakában közölte magyarra fordított verseit. Goll 
a világháborút követően elfordult az agitatív lírától és olyan hosszúver-
sek megírásába kezdett, amelyek a modern idők, a nagyvárosi forgatag 
és az abba belecsöppenő elidegenedett „új ember” világát jelenítették 
meg. Ilyen volt az 1920-ban Fernand Léger illusztrációival megjelent, 
népszerű Die Chapliniade (Chapliniáda) című „filmkölteménye,” ame-
lyet Bolgár Imre fordításában Kassák is közölt Mában.93 

A szöveg és illusztráció viszonyának ez az elve, és Kassák 
módszere (aki költeményét összekapcsolta saját képarchitektúráival) 
véleményem szerint rokon gondolkodást mutatnak. Kassák A ló meg-
hal a madarak kirepülnek című versét geometrikus absztrakt kom-
pozíciókkal illusztrálja szemben Léger-vel, akinek grafikái, Chaplin 

„kubizált” alakját jelenítik meg, azonban az építőelemek játékos elren-
dezése, és a Kassák konstruktivista képarchitektúráira máskülönben 
nem jellemző bizonytalan aszimmetrikusság szintén Léger alkotása-
ihoz hasonlítanak. 

Goll egy évvel később, 1921-ben jelentette meg Paris brennt 
(Párizs ég) című hosszúversét a Ljubomir Micić által szerkesztett 
Zenit különkiadásaként. A vers montázsszerűen mutatja be Párizs, 
a rohanó metropolisz egy napját, filmszerűen pergő képek gyors 

92 Bővebben lásd: Sasvári – Franceschi – Sudac 

2012.

93 Goll 1923. Bolgár Imre Bécsben élő magyar 

újságíró és fordító volt, aki az 1920-as évek első 

felében számos nemzetközi irodalmi művet fordított 

a magyar emigráns kiadványok számára, többek 

között Dosztojevszkijtől és Heinrich Manntól.

32. Ivan Goll, Paris brennt, 1921
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31. Ivan Goll, Die Chapliniade, borító: Hans Blanke, 

illusztrációk: Fernand Léger, 1920
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egymásutánjával.94 A verset Goll párizsi képeslapok és sajtófotók 
reprodukcióival illusztrálta, ezzel is erősítve a vers montázsjellegét. 
Szerkezete közel áll a Moholy-Nagy László 1924-es Egy nagyváros di-
namikája című filmforgatókönyvéhez, valamint a későbbi nagyváros-
montázsokhoz: Walter Ruttmann 1927-es Berlin-filmjéhez (Berlin: Die 
Sinfonie der Großstadt) és Dziga Vertov 1929-es, Ember a felvevőgéppel 
című klasszikusához.95 Kassák nem sokkal zágrábi megjelenése után 
közölt egy részletet a műből a Ma 1921. júniusi számában.96

Ugyan nem lehet közvetlenül kapcsolatba hozni Kassák ver-
sével, mégis érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy T. S. Eliot The Waste 
Land (Átokföldje) című versének első kiadása szinte napra pontosan 
egybe esett A ló meghal a madarak kirepülnek megjelenésével. Eliot 
verse – James Joyce Ulyssesével együtt – az angolszász modernizmus 
egyik legnagyobb hatású remekműve. A hosszúverset Eliot a saját 
maga alapította és szerkesztette The Criterion című folyóirat első szá-
mában jelentette meg Londonban, 1922 októberében, tehát pontosan 
ugyanakkor, amikor Kassák verse is napvilágot látott a 2×2-ben.97 
Azaz Eliot azonos megoldáshoz nyúlt mint Kassák, és egy önálló plat-
formot hozott létre költeménye publikálására. 

Egy hónappal később az amerikai The Dial című modernista 
lap is közölte Eliot versét, feltehetően ezt fordította magyarra Gáspár 
Endre, a Ma poliglott munkatársa, 1922–1923 körül, Kopár ország cím-
mel.98 Fordítása jóval megelőzte bármelyik publikált magyar fordítást 
(később Vas István Átokföldje, Weöres Sándor pedig A puszta ország 
címen közölt magyar változatot), ami azonban kéziratban maradt. 
Kassák nem hozta le Eliot versét a Mában, sem későbbi folyóirataiban 

94 Goll 1921a; bővebben lásd: Ullmaier 1995.

95 Moholy-Nagy 1924.

96 Goll 1921b; a teljes vers magyar fordítása az 

1923-as francia kiadás alapján: Goll 1925.

97 Bővebben lásd: Rainey 2005.

98 T. S. Eliot, Kopárország, ford. Gáspár Endre, Bécs, 

1922–1923, Kassák Múzeum, ltsz. KM-an. 527. 

Gáspár később Joyce Ulyssesének magyar fordítását 

is elkészítette (Nova, Budapest, 1946).

35. The Dial, 1922. november

34. The Criterion, 1922. október

36. T. S. Eliot, Kopárország, ford. Gáspár Endre, 

1922–1923
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33. Moholy-Nagy László, Filmváz. A nagyváros 

dinamikája, Ma, 1924. szeptember
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– hogy miért, annak okát nem tudjuk.99 A Kassák- 
verssel nagyjából azonos terjedelmű Átokföldje 
a már bemutatott dadaista művekhez hasonlóan, 
montázsszerűen épült fel. A brit modernista szer-
ző viszont nem a populáris kultúrából gyűjtötte 
referenciáit, hanem hatalmas irodalmi, történelmi 
és filozófiai műveltségének különböző regiszterei-
ből. Azaz Kassákkal ellentétben a vers nem a költő 
személyes élményeire vagy érzéseire épül. Kassák 
ugyanis személyes horizontról látja a világot, Eliot 
a világ felől néz az egyénre. Eliot terjedelmes filo-
lógiai magyarázatot is mellékelt verséhez a kultúr-
történeti utalások feloldására.100 

Kassák a 2×2-ben nem soronként, hanem 
folyószövegként tördelte a verset egy-egy csillag 
alakú tipográfiai elemmel elválasztva a sorokat. 
A több mint ötszáz, eltérő hosszúságú sorból álló 
szabadvers így egységes oldaltükörrel, tömbszerű-
en jelent meg, amely egyértelmű tipográfiai újítás-
ként is értelmezhető a korszakban. A költemény 
így nemcsak tartalmában, hanem vizuálisan is egy 
erős üzenetet közvetített. A Kassák által alkalma-
zott tipográfiai megoldásnak van egy közeli analó-
giája a korszakban. 1922 májusában az El Liszickij 
és Ilja Ehrenburg Вещь/Gegenstand/Objet (Tárgy) folyóirata franciá-
ul publikálta Vlagyimir Majakovszkij orosz avantgárd költő Сволочи 

(Rohadékok) című versét (Ecoutez, Canailles). A Kassák önéletrajzi 
poémájához képest igen rövid és agitatív, kiáltványjellegű verset El 
Liszickij is tipográfiai elemekkel, fekete négyzetekkel elválasztva tör-
delte.101 Majakovszkij költeménye az El Liszickij által tipografált és 
illusztrált Для голоса (Hangra) antológiába már egy formabontóbb, 
konstruktivista dizájnnal került be 1923-ban.102 A Вещь/Gegenstand/
Objet folyóirat Berlinben jelent meg, és célja a legújabb szovjet-orosz 
művészeti tendenciák bemutatása volt az európai művészeti szcéna 
számára. El Liszickij személyesen is kapcsolatban állt Kassákkal eb-
ben az időben, és folyóiratának első, 1922. áprilisi számában is meg-
említette nevét, mint a lap külső munkatársát.103 A folyóirat mindkét 
száma fennmaradt Kassák hagyatékában. A Mában, a 2×2-ben, va-
lamint a szintén 1922 őszén megjelent Új művészek könyvének Kas-
sák-tipográfiáján is felfedezhető El Liszickij hatása.

A ló meghal a madarak kirepülnek Kassák életének és mű-
vészetének egy meghatározó fordulópontján született meg, 1920-ban. 

99 Eliot 1958; Eliot 1966; bővebben lásd: Rózsa 1977. 

100 Kappanyos 2001. 

101 Majakovszkij 1922.

102 Majakovszkij 1923, 16–25.

103 Вещь /Gegenstand/Objet, 1. évf. 1–2. szám, 

1922. április, belső borító.

37. Vlagyimir Majakovszkij, Ecoutez, Canailles, 

Вещь/Gegenstand/Objet, 1922. május
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38. Vlagyimir Majakovszkij, Szvolocsi, Dlja golosza, 

tipográfia: El Liszickij, 1923
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Kassák ekkor vonta le a bukott 1919-es forradalom tanulságait,  
és a politikai aktivizmus helyett egy utópikusabb, kevésbé agitatív 
művészet programját dolgozta ki. Ezzel párhuzamosan művészetének 
stílusa is megváltozott és Kassák főként a dadaisták által preferált 
technikákat (szabad asszociációk, montázs) alkalmazta művészeté-
ben. Kassák számára a dada elsősorban nem egy követendő irányzat 
volt, hanem inkább saját új stílusának kialakításához nyújtott inspi-
rációkat. Ez az „új Kassák” debütált 1920 végén a számozott költe-
mények első ciklusával, valamint az ezzel párhuzamosan megalkotott 
önéletrajzi poémában is ezt az útkeresést fedezhetjük fel. A ló meghal 
a madarak kirepülnek a megírását követő években számos különböző 
formában került a nyilvánosság elé: előadóesteken, folyóiratban, anto-
lógiákban, magyar és német nyelven. A költeménynek Kassák megírá-
sától kezdve kiemelt jelentőséget tulajdonított és fontosnak tartotta 
azt, hogy műve minden esetben az általa preferált kontextusba kerül-
jön – akár nyomtatásban, akár előadóestjein. 

2. A vers kanonizációja: a perifériától a tankönyvekig 

A ló meghal a madarak kirepülnek 1922-es bécsi és 1926-os budapesti 
megjelenése után hosszú évtizedekig észrevétlen maradt Kassák élet-
művében és csak a második világháborút követő évek gyűjteményes 
köteteiben bukkant fel újra. Kassák az 1960-as évek első felében ismét 
kijutott Párizsba, ahol Denise René galériájában rendeztek neki kiál-
lításokat. A friss élmények kapcsán egyre gyakrabban beszélt 1909-
es nyugat-európai útjáról is, önéletrajzi ihletésű költeménye így került 
újra a felszínre és mai ismertségét is az idős Kassák iránti kitüntetett 
figyelem alapozta meg a hatvanas években. A nyolcvanadik szüle-
tésnapja alkalmából rendezett ünnepségen Latinovits Zoltán szaval-
ta el, ugyanebben az évben megjelent kötetben is a Magyar Helikon 
gondozásában. Kárpáti Klára, Kassák özvegye mindent megtett az 
írói hagyaték teljes körű megismertetésére és Kassák kanonizációjá-
nak előmozdítására. Előkészítette Kassák összes verseinek kiadását, 
és igyekezett ezeket – kiemelten pedig A ló meghal a madarak kire-
pülnek teljes szövegét – minél több nyelvre lefordíttatni. A Magyar  
Tudományos Akadémia fiatal irodalomtörténészei 1968-ban rendez-
ték meg a strukturalista irodalomelméleti módszertant Magyaror-
szágon megismertető verselemző konferenciájukat, ahol Kassák emb-
lematikus műve volt az egyik fő téma. A konferencia után többé nem 
volt kérdés, hogy Kassák bekerül a tankönyvekbe és az irodalom-
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oktatás reformjának köszönhetően Kassák a gimnáziumi tanterv ré-
sze lesz. Versét egy 1982-ben kiadott magyar irodalom tankönyvben 
olvashatták először a legfiatalabb generációk.

A vers újrafelfedezése a második világháború után 

A ló meghal a madarak kirepülnek a két világháború közötti időszak-
ban Kassák életművében is elsüllyedt. Előadóestjeibe és 1935-ös 
verseskötetébe sem válogatta be.104 A Munka folyóirat időszakában 
(1928–1939) Kassák is eltávolodott az avantgárdtól, és maga az 
avantgárd is visszaszorult Európa-szerte. 

A második világháború után azonban újra felbukkant a vers: 
1945-ben az Új Idők adta ki Kassák újabb gyűjteményes verseit,105 de 
beválogatták a Kassák hatvanadik születésnapja alkalmából kiadott 
Hatvan év összes versei című kötetbe is.106 Ezek mindegyike reprezen-
tatív keresztmetszetet nyújtott Kassák irodalmi életművéről a korai 
avantgárd költeményektől egészen a második világháború végéig, így 
nem meglepő, hogy mindkét kiadásban helyett kapott A ló meghal 
a madarak kirepülnek is. Az, hogy Kassáknak alig két éven belül két 
ilyen volumenű kötete is megjelent, az elsősorban a rövid ideig tar-
tó, kedvező politikai helyzetnek és a koalíciós évek liberális  művé-
szetszemléletének köszönhető.  Az ekkoriban aktív szerepet vállaló 
Kassák később a Rákosi-korszakban nemkívánatos személlyé vált, 
művei tiltólistára kerültek. Az ötvenes évek egy részét „belső emigrá-
cióban” töltötte Békásmegyeren.107 1956-ban azonban újra megbízá-
sokat kapott, beválasztották a Magyar Írók Szövetsége elnökségébe 
és a Szövet ség kiadójánál a Megvetőnél egy újabb konjunktúrája lett 
művei kiadásának, ahol verseskötetei, regényei mellett az Egy ember 
életének új kiadása is napvilágot látott.108 

Meglepő módon A ló meghal a madarak kirepülnek ezekben 
a gyűjteményes kötetekben tévesen, az 1945. és 1947. évi kiadványok-
ban 1924-es, az 1956. évi kiadványban pedig 1925-ös dátummal szere-
pelt. Kassák halála után özvegye, Kárpáti Klára is a Magvető Könyvki-
adóval dolgozott együtt Kassák verseinek gyűjteményes kiadásán, ami 
1970-ben jelent meg, és a vers itt már helyesen, az első kiadásra referáló 

104 Kassák 1935a. 

105 Kassák 1945. 
106 Kassák 1947.

107 Bővebben lásd: Aczél Géza, A második – belső – 

emigráció, in: Aczél 1999, 339–373; Standeisky Éva, 

A belső emigráns, in: Standeisky 2007a, 211–245; 

Standeisky 2007b.

108 Kassák 1956. További kötetek Kassák haláláig: 

Egy ember élete (regény, 1957), Azon a nyáron, Híd-

építők (két regény, 1958; eredeti megjelenés: 1940 

és 1942), Mélyáram (új elbeszélések, 1960), Marika, 

énekelj! (regény, 1961; eredeti megjelenés: 1930), 

Misilló királysága (Kassák első regénye, 1961; eredeti 

megjelenés: Nyugat, 1916; kötetben: 1918), Mun-

kanélküliek (regény, 1962; eredeti megjelenés: 

1933), Az út vége (új regény, 1963), Vagyonom és 

fegyvertáram (válogatott versek, 1963), A tölgyfa leve-

lei (új versek, 1964), Mesterek köszöntése (új esszék, 

1965), Egy lélek keresi magát (regény, 1965; eredeti 

megjelenés: 1948), Egy ember élete (regény, 1966).

39. Kassák Lajos összegyűjtött versei, 1945

40. Kassák Lajos, Hatvan év összes versei, 1947
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1922-es dátummal szerepelt.109 Arra vonatkozóan, hogy Kassák ko rábbi 
versesköteteiben miért 1924-es és 1925-ös dátummal látta el versét, 
nincs egyértelmű információnk. A téves datálás miatt azonban több 
irodalomtörténészben is felmerült, hogy Kassák versét a dadaizmussal 
szemben inkább az André Breton 1924-es kiáltványával létrejött francia 
szürrealizmushoz lenne érdemes kötni. Ennek azonban maga Kassák 
mond ellent egy állítólagosan Rába Györgyhöz intézett megjegyzésében: 

„az én költészetemnek nem volt és nincs köze a szürrealizmushoz.”110 
A háború után az Újhold-körhöz tartozó ifjú költő, Nemes 

Nagy Ágnes figyelt fel először a versre a Kassák hatvanadik születés-
napja alkalmából 1947-ben megjelent gyűjteményes kötetben:

Összes verseit gyűjtötte össze Kassák ebben a kötetben,  
s újra meggyőződhetünk arról, hogy magyarul szabadverset 
írni igen kevesen tudnak, és sajátos kifejezési formájául egye-
dül ő tudja használni ezt a versalakzatot. [...] Ma már Kassák 
azelőtt különösnek ható formája, szabad képkapcsolásokon 
ugró fantáziája kilépett számunkra a meg nem értettség kö-
déből. Ma már világosan látjuk azt a szoros, egykorú kap-
csolatot, ami a külföldi stílusirányokhoz fűzte, s érezzük 
a szerkesztés igényes, szigorú törvényét minden egyes során. 
Apáink talán még groteszknek találták nagy verses eposzát, 
A ló meghal, a madarak kirepülnek című költeményt, – most 
már tisztán látjuk benne egy külföldi út, a csavargás és ka-
land sorozatának nyersen közvetlen, ragyogó színeit.111

Nemes Nagy és Kassák később szoros barátságot kötöttek, a vers 
további története szempontjából azonban Nemes Nagy magányos 
dicsé retének nem volt jelentősége.112 1961-ben jelent meg a Kortárs-
ban Kassák Önarckép – háttérrel című írása. A tanulmány első részé-
ben költészetének fejlődését mutatta be, kitérve a munkásságát ért 
kritikákra is a két világháború közötti időszakban és a szocializmus 
évei alatt. Kassák részletesen elemezte 1920-as évekbeli számozott 
költeményeit is, melyeket ő a dadaizmushoz kötött. Itt is kijelentette, 
amit a húszas években már egyszer leszögezett, hogy „soha nem volt 
dadaista”, de „megértette kétségbeesett vergődésüket és szimpatizált 
velük.”113 Kassák itt mondta ki azt is, egyfajta önértelmező gesztussal, 
hogy a verset főművének tekinti:

Gondolom, ez a munkám foglalja magában költészetem leg-
több „furcsaságát” és legjelentősebb értékét. Tartalmi és 
formai konvenciók nélkül tárulkozik az olvasó elé.114 

41. Kassák Lajos válogatott versei, 1956

42. Kassák Lajos összes versei, 1970

109 Kassák 1970, 1. kötet, 150–163.

110 Hankiss 1971a, 254.

111 Nemes Nagy 2004.

112 Kapcsolatukról lásd: Nemes Nagy 1976.

113 Kassák 1961a, 287–288.

114 Uo.
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Kassák művének újrafelfedezése részben tehát magán Kassákon is mú-
lott, aki jó érzékkel látta meg a történeti avantgárd újabb nemzetközi 
konjunktúráját. Ez a folyamat az 1960-as évek elején összekapcso-
lódott az avantgárd képzőművész Kassák nemzetközi újrafelfedezé-
sének történetével is. Kassák 1960-ban és 1963-ban önálló kiállítá-
sokat rendezhetett korai és újabb absztrakt műalkotásaiból Denise 
René párizsi galériájában, a magyar származású képzőművész, Victor 
Vasarely segítségével.115 A szocialista Magyarországon „belső emigrá-
cióban” élő Kassák számára a nemzetközi bemutatkozás lehetősége 
új kapukat nyitott meg művészetének elismertetése felé: az Önarckép 
– háttérrel című írásában is reflektált arra, hogy művészetét Nyugaton 
már elfogadják, viszont „formalizmusa” miatt hazájában továbbra is 
kifogásolják. Kassák az első kiállításának megnyitójára – politikai 
nyomásra – nem utazhatott Párizsba, viszont 1963-ban már igen, így 
hetvenhat éves korában ismét eljutott a francia fővárosba. 

Ekkor, a megnyitója előtt került sor a Kassák költészetét 
franciául bemutató kötet ünnepélyes bemutatására. Az Hommage 
à Lajos Kassák (Kassák Lajos tiszteletére) című kiadványt, Kassák 
közreműködésével, az akkor Franciaországban élő és fontos kultúra-
közvetítői munkát végző Gara László műfordító szerkesztette 1962-
ben.116 Ebben harminchét kortárs francia költő és műfordító ültette át 
Kassák válogatott verseit (a kezdetektől az 1960-as évekig) francia 
nyelvre, a költeményeket pedig Gara Kassákról írt tanulmánya, va-
lamint Kassák és Vasarely grafikái illusztrálták. Gara francia nyers-
fordításaiból francia költők alkották meg a végleges változatokat.117 
A kötetben Anne-Marie de Backer fordításában volt olvasható A ló 
meghal a madarak kirepülnek utolsó, Párizsra vonatkozó részlete.118 
Ugyanez a versrészlet franciául már korábban is napvilágot látott 
a Pogány Béla által 1927-ben Párizsban kiadott kortárs magyar köl-
tészeti antológiában, amelyet szintén Gara László fordított.119 

Tóbiás Áron rádiós szerkesztő az 1963-as kiállítás kapcsán 
hosszú interjút készített Kassákkal friss párizsi élményeiről. Kassák 
ekkor részletesen beszámolt első, 1909-es útjáról is, és elmondta, hogy 
milyen terveket szőttek verse teljes szövegének francia nyelvű kiadá-
sáról. Kassák az interjúban, ahogyan az Önarcképben is, reflektáltan 
beszélt első párizsi útjáról: 

1909... Ez az a híres párizsi utam, amikor gyalog elindultam, 
és nyolc hónap alatt valóban elérkeztem Párizsba. Azt mond-
hatnám: fiatal kamasz voltam még akkor. Hogy miért men-
tem el? Nyilván Ady párizsi propagandájának a hatása alatt, 
vakon, nagy izgalommal. Mikor megérkeztem Párizsba, egy 

44. Hommage à Lajos Kassák, 1963

43. Victor Vasarely és Kassák Lajos, Musée des 

Arts Décoratifs, Párizs, 1963

115 Sasvári 2010; Imre 2010.

116 Gara 1963; Gara László munkásságáról lásd: 

Tüskés 2018.

117 Uo.

118 Lajos Kassák, Le cheval meurt et les oiseaux 

s’envolent (fragments), ford. Anne-Marie de Backer, 

in: Gara 1963, 15–19.

119 Gara – Largeaud 1927.
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öreg várost találtam. Semmi más érdekességet. Hetek, majd’ 
mondhatnám, hogy hónapok kellettek ahhoz, hogy megismer-
jem Párizst. Építészetét, a párizsi nép lezserségét, vidámságát, 
közvetlenségét, és mélyebbre hatóan megismerjem a szellemi 
életet. [...] Akkor csak távolról láttam az embereket: Picassót, 
Braque-ot, Apollinaire-t, Blaise Cendrars-t, de mindenesetre 
ez a távolról-látás is sok mindenre inspirált. Először is ész-
revettem, hogy a világ nem záródik be a magyar határokkal,  
s észrevettem azt is, hogy aki nem látja meg a tágabb világot, 
az előbb-utóbb provinciális művésszé lesz, eligénytelenedik, és 
egy egész szűk kör részére próbálja átadni művészetét.120

Kassák lelkesen számolt be a Hommage-kötet bemutatásáról is: 

[Párizsban] a vernisszázs este kilenckor kezdődik és éjfélig tart. 
Zsúfolásig megtöltötték a termeket, a párizsi magyarok min-
den árnyalata képviseltette magát. Ott voltak francia festők 
és költők is. Délután hat órakor, a megnyitó előtt Denise René 
koktélpartit rendezett annak a harminchét költőnek tiszteletére, 
akik verseimet franciára fordították, és a most megjelent anto-
lógiában szerepelnek. [...] A koktélparti nagyon elegáns és gaz-
dag volt, felállított hosszú asztalokkal, fehér ruhás pincérekkel, 
francia italokkal és mindennel. Megjelent nem a harminchét 
költő, hanem legalább ötven. [...] Roppant jóban voltunk... Ga-
lériában még nem fordult elő az, hát nem is fordulhatott elő, 
hogy a kiállítás napján koktél-partit lehessen rendezni költők 

120 Tóbiás 2015, 74.

45. Kassák Lajos, Kassák Lajosné és Lengyel 

Balázs a Bécsi út 98. alatti lakásban, Budapest, 

1963

46. Kassák Lajos a Bécsi út 98. alatti lakásban, 

Budapest, 1963
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számára... Természetesen nekem ez jólesett. Mint árva gyerek 
álltam ott, azok között az emberek között, akik pár hét alatt 
megszerettek, és talán érdememen felül is értékelnek.121

Az interjúból kiderül, hogy az Hommage-kötet egyik fordítója, Alain 
Bosquet költő felajánlotta Kassáknak, hogy irodalmi folyóirata, 
a Brüsszelben kiadott Revue L’VII című lap közölné a műveit, Gara 
László fordításában. „Később megállapodtunk – mondta Kassák –, 
hogy A ló meghal a madarak kiröpülnek című versemet le fogja közölni, 
egy tanulmánnyal. Olyan tanulmánnyal, amiben azt próbálja majd 
bebizonyítani, hogy három ilyen hasonló vers létezik a modern költé-
szetben. Az első volt Blaise Cendrars-nak Szibériai utazása, a máso-
dik volt Apollinaire-nek Zone című verse, a harmadik az enyém, ami 
1924-ben készült. Úgyhogy ezt próbálják majd kihozni Párizsban, ami 
természetesen nekem nagyon jólesne... Talán ha itthonról nem tudtam 
kimenni, talán kintről be tudok jönni. S akkor talán még itthon is azt 
fogják mondani, hogy A ló meghal a madarak kiröpülnek az egy nagy 
magyar vers, ugye.”122 

A tervezett kiadás akkor nem készült el, viszont egy évvel ké-
sőbb Anne-Marie de Backer fordításában a Revue L’VII-ben megjelent 
a teljes költemény franciául.123 Kassák ezekben az években gyakori 
levélváltásban állt Garával, és siettette a költemény önálló francia ki-
adásának elkészítését.124 1963 év végén írt levelében pontos instrukci-
ókkal látta el Garát a kötettel kapcsolatosan: 

Nagyon szeretném, ha a verset úgy tördelnék, hogy a rajzok-
kal együtt 64 oldalas könyv legyen belőle. A tördelést úgy gon-
dolom, hogy a vers témai fordulatait figyelembe véve egy-egy 
könyvoldalra hosszabb-rövidebb szakaszokat kellene nyom-
tatni. Ez szép lenne tipográfiailag és az egész munkának kü-
lönös hangsúlyt adna. Erről nem kell bővebben írnom Neked, 
hiszen Te nagyszerűen értesz a tipografizáláshoz. De ne fe-
ledkezz meg arról, hogy Bosquetval úgy beszéltük meg, hogy 
Te egy tanulmányjellegű bevezetőt írsz a vers elé. Ebben a ta-
nulmányban vázolod Blaise Cendrars Transzszibériai Express 
és Guillaume Apollinaire Zone és az én versem rokonságát 
és különvalóságát vázolnád fel. Cendrars verse 1913-ban, 
Apollinaire-é 1914-ben, az enyém pedig 20-ban készült.125 

121 Uo., 79–80. 

122 Uo., 81–82. 

123 Kassák 1964b.

124 Lásd: Kassák 2004, valamint Kassák Múzeum, 

ltsz. KM-lev. 96, 501, 537, 610, 729, 1063, 1341 

és 1618–1919. Gara Kassák több versét közölte az 

1962-ben kiadott magyar költészeti antológiájában 

is: Gara 1962. Kassák már az 1950-es évek végén 

szerette volna franciára lefordíttatni az Egy ember 

életét, azonban ez csak posztumusz valósult meg: 

a Csavargások, Vagabondages címen 1971-ben 

jelent meg Roger Richard fordításában, a Corvina 

budapesti kiadásában.

125 Kassák Lajos levele Gara Lászlónak, Budapest-

ről Párizsba, 1963. november 29., Kassák Múzeum, 

ltsz. 1341/17.

47. Lajos Kassák, Le cheval meurt, les oiseaux 

s’envolent, 1971
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A francia kiadás már csak Kassák halála után jelent meg. A párizsi 
Magyar Műhely egyik alapító tagja, Papp Tibor és Philippe Dôme iro-
dalmár közösen készítették el A ló meghal a madarak kirepülnek első 
teljes francia nyelvű fordítását, amely 1971-ben a Bruno Roy által ala-
pított, kifejezetten fordításokra szakosodott Fata Morgana adott ki.126 
Hasonlóan a Gara László szerkesztette Hommage-hoz ezt is Kassák és 
Vasarely egy-egy grafikája illusztrálta. A vershez Hans Richter, a dada 
mozgalom egyik fő alakja írt bevezetőt. Richter és Kassák az 1920-as 
években kerültek először kapcsolatba, majd évtizedek múlva az 1960-
as évek első felében ismét levelezésbe kezdtek. Richter a dadaizmus kró-
nikásaként a mozgalom 1966-os jubileumi kiállításán és könyveiben 
is beemelte Kassák geometrikus absztrakt munkáit a korai avantgárd 
nemzetközi kánonjába.127 Kassák életművének elfogadottsága, aho-
gyan erre ő maga is célzott az 1963-as interjúban, ezekben az években 
meglehetősen aszimmetrikus volt. A nemzetközi szcénában, a párizsi 
kiállításainak köszönhetően újra szerephez juthatott: képzőművészeté-
nek ismertsége és elismertsége ekkoriban gyors növekedési pályára állt. 
Ugyanakkor Magyarországon Kassák kívül esett a szocialista realiz-
mus kánonján, sem írásai, sem pedig képzőművészeti alkotásai nem 
jutottak az őt megillető módon nyilvánossághoz.128 Hazai elfogadása 
csak hónapokkal halálát megelőzően vette kezdetét, és ebben a folya-
matban ismét fontos szerephez jutott A ló meghal a madarak kirepülnek.

Kassák nyolcvanadik születésnapja 

1967 márciusa, Kassák nyolcvanadik születésnapja, fordulópont volt 
a mű kanonizációjának történetében. Az író Kassákot születésnapja 
alkalmából a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki és 
március 20-án a Fészek Klubban nagyszabású ünnepséget rendeztek 
az idős művész tiszteletére.129 Írói és költői munkásságát beszédek 
sora méltatta, és a fiatal színész, Latinovits Zoltán adta elő A ló meg-
hal a madarak kirepülnek című művét. 

Latinovits több mint fél órás szavalata volt az első alkalom, 
hogy Magyarországon nagy nyilvánosság előtt egy neves színész tol-
mácsolásában elhangozhatott Kassák műve. Az előadás utáni haj-
nalon Latinovits lelkes levelet írt Kassáknak, aki válaszában megdi-
csérte a fiatal színészt a kitűnő interpretációért. Latinovits a levélben 
részletesen beszámolt arról, hogy találkozott Kassák nevével gyer-
mekkorában, és milyen nagy kihívást jelentett számára a sokak által 

„előadhatatlannak” titulált vers interpretációja: 

126 Kassák 1971a. 

127 Richter 1976.

128 Bővebben lásd: Sasvári 2010; Sasvári 2018. 

129 Kassák Lajos 80 éves. A Fészek Művészklub, 

a Magyar Írók Szövetsége és a Magyar 

Képzőművészek Szövetsége meghívója a Fészek 

Művészklubban 1967. március 20-án Kassák Lajos 

80. születésnapja alkalmából rendezendő műsoros 

estjére, Kassák Múzeum, ltsz. KM-2016.23.1. Az 

alábbiakhoz bővebben lásd: Csaplár 2002, 16–26.
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[...] szégyenem az, hogy oly korban kezdtem eszem [...] bírá-
sát, mikor Önt nem „tanították”, nem „mondták”, – ködöt 
fújtak, helyesebben sárkányt-okádtak erre az életműre; lo-
gikusan én csak KASSÁKot hallottam, a nevet; a mindig 

„elidegenítettet”, a „homo individualist”, az „összeférhetet-
lent”, kinek mivolta szűkebb hazánkban nem volt hozzáfér-
hető – sem képekben, sem könyvben. [...] Nagyon későn, jó-
formán lehetetlenül találkoztam KASSÁKkal, ezelőtt 5 évvel 
BLAISE CENDRARS kapcsán.130 [...] Ezután jött a felkérés:  
„A ló meghal, a madarak kirepülnek”. [...] Magamnak szül-
tem a szülendőt, nem telefonáltam, nem jelentkeztem. A szü-
léshez-felkészülés kétségkívül az élet jele, a vajúdó várakozás 
és legfőképpen a MEGÉRTÉS éltetett. [...] Ez a vers lényeges 
mint a víz, só, kenyér és a levegő. És ÖNISMERET és az 
Ön ismerete nélkül a statika–dinamika STERIL és illogikus 

130 Latinovits Kassák Cendrars-fordításainak 

kötetére utal: Cendrars 1963.

48. Meghívó a Kassák 

Lajos 80. születésnapjára 

rendezett estre, Fészek 

Klub, Budapest, 1967



49. Latinovits Zoltán Kassák Lajos A ló meghal 
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80. születésnapjára rendezett esten a Fészek 

Klubban, Budapest, 1967
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építmény. Nekem önkéntelenül és kénytelenül, szabad elha-
tározásból az IGAZSÁGOT támasztotta alá, kiszámítható 
[...] emberi oszlopokkal.131 

Kassák postafordultával válaszolt Latinovitsnak és megírta, hogy az 
ifjú színész szavalata milyen nagy örömöt jelentett számára:

Kedves Latinovits Zoltán, engedje meg, hogy így szólítsam, 
hiszen a Ló meghal a madarak kirepülnek című több mint 
500 soros költeményem remek előadásával valamennyire 
összekötött bennünket a sors. Nagy produkció volt a költe-
mény kompozíciója, szóhasználata, képasszociációi miatt,  
s Ön maradéktalanul oldotta meg feladatát. Nálunk az ilyes-
mi szokatlan jelenség és nagy megbecsülést érdemel. Ezt 
a megbecsülést a közönség tapsaiból bizonyára kiérezte. És 
most én is külön hálás köszönetet mondok és kérem fogadja 
szívélyes üdvözletemet.132

Latinovits a későbbiekben irodalmi estjeinek repertoárjába is felvette 
a verset, és sokszor Kassák hozzá írott levelét is felolvasta a közön-
ségnek.133 Surányi Ibolya visszaemlékezése szerint Latinovits előadá-
sa „a közönséget a Fészek Klub és az Egyetemi Színpad Kassák-estje-
in pisszenés nélküli, visszafojtott lélegzetű feszültségben tartotta.”134 
Latinovits sikerének egyik titka az volt, hogy fiatal értelmiségiek, mű-
vészek és írók számára ezekben az években a Kassák Lajos által kép-
viselt szellemiség, művészet- és irodalomeszmény követendő példává 
vált. Kassák óbudai lakása az 1960-as évek első felében olyan infor-
mális tér volt, ahol az 1970–1980-as évek neoavantgárd művészei és 
írói találkozhattak, információt cserélhettek. Kassák pedig sok fiatal 
művész számára a „mester” szerepében tűnt fel. Az Egyetemi Színpa-
don 1974-ben rendezett Kassák-estről rádiófelvétel is készült, amely 
hanglemezen is megjelent a Hungaroton kiadásában.135

Kassák nyolcvanadik születésnapja alkalmából három kötet 
is elő volt készítve kiadásra, de megjelenésüket Kassák már nem érhet-
te meg. 1967. július 22-én meghalt. Kassák közreműködésével, évek óta 
tervben volt László Károly Bázelben élő műgyűjtő Panderma kiadójánál 

131 Latinovits Zoltán levele Kassák Lajosnak, 

Budapest, 1967. március 20., Kassák Múzeum, ltsz. 

KM-lev. 1732. 

132 Kassák Lajos levele Latinovits Zoltánnak, 

Budapest, 1967. március 23., Kassák Múzeum, ltsz. 

KM-lev. 1387.

133 A levelet Latinovits közölte is: Latinovits 1985, 

131–134.

134 Surányi 1976, 1952.

135 A lemez A-oldalán Kassák olvasott fel A tölgy-

fa levelei című, utolsó verseskötetéből, a B-oldalon 

pedig Latinovits szavalata hallható (Kassák 1974). 

Latinovits „a rádióban Mádi Szabó Gáborral mondta 

el Kassák Eposz Wagner maszkjában című, szintén 

kb. félórás időtartamú, nehéz művét. Ebből is kitűnt: 

mennyire azonosul Latinovits a költő stílusával, 

néhol megvalósítva a versciklus zenei zártságát, 

máshol merészen süvítve a háború embertelen zajait, 

zörejeit.” Surányi 1976, 1952.

50. Kassák versei, Hungaroton, 1974
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egy német–francia nyelvű forrásszövegekből és Kassák műalkotásaiból 
álló kötet, amely végül csak 1968-ban jelent meg, és amely nagyban 
hozzájárult nemzetközi megismertetéséhez.136 Még Kassák életében 
megkezdődtek a munkálatok a Magvető Könyvkiadónál a teljes mun-
kásságát feldolgozó első monográfia megírására Bori Imrével és Körner 
Évával. Bori Imre, a magyar avantgárd irodalommal az elsők között 
foglalkozó újvidéki irodalomtörténész Kassák költészetét, Körner Éva 
művészettörténész pedig képzőművészeti munkásságát dolgozta fel.137 

A harmadik kötetet a Magyar Helikon kiadó készítette elő: 
Kassák itt A ló meghal a madarak kirepülnek szövegét akarta megje-
lentetni, korai és újabb absztrakt képzőművészeti alkotásainak repro-
dukcióival,138 amely végül a költemény első önálló kiadása lett magyar 
nyelven és közvetlenül a Kassák halálát követő hetekben jelent meg. 
A kiadó a kötet ajánló szövegében a mű „dokumentum” jellegét emelte ki, 
mondván, a versnek „nincs igazi epikai tartalma, [...] mégis tökéletesen 
kirajzolódik belőle az emigrációba kényszerült nemzetközi munkásmoz-
galom alakjainak hányattatott sorsa, lelkivilága, s maradandó emléket 
állít az őket körülvevő egykori, ma már történelmi Európának.”139

Egy ember élete – színpadon

Kassák özvegye az 1970-es években több irányból is igyekezett Kassák 
életművét minél szélesebb irányokban népszerűsíteni. A Magvető 
Könyvkiadónál sorra jelentek meg Kassák válogatott írásai, regényei 
és versei, amiben Kassákné is aktív szerepet vállalt.140 Személyesen 
közreműködött az Egy ember élete filmfeldolgozásában is. Még Kas-
sák életében, 1962-ben nagysikerű játékfilm készült Révész György 
rendezésében Angyalföld című, 1929-es regényéből, Angyalok földje 
címen. Kassákné szeme előtt feltehetően ez a mű lebegett, amikor fel-
vázolta a regény első három kötetének filmforgatókönyvét. A hagya-
tékban fennmaradt vázlat szerint a film a Kassák csavargását lezáró 
vonatúttal ért volna véget, Kassákné szózatos elképzelése szerint A ló 
meghal a madarak kirepülnek ötletének megfogalmazásával: 

Vonaton hazafelé: szamovár, orosz forradalmár, képek több-
ször váltják egymást, hogy a kettő összefüggése nyilvánvaló 
legyen. [Kassák] az oroszra gondol, és saját gyermekkorára. 
Lovak száguldanak, az orosz prédikál, galambok repdesnek, 
szamovárban békésen forr a teavíz. 

51. Kassák Lajos, A ló meghal a madarak 

kirepülnek, 1967

136 Laszlo 1968. 

137 Bori – Körner 1967; a kötetről lásd: Csaplár 

2002, 20; Penovác 2017. 

138 Kassák 1967a. A kötet az impresszum alapján 

2000 példányban készült; a vers ebben a kiadvány-

ban is 1924-es dátummal szerepelt.

139 Uo., fülszöveg.

140 Kassák összes verseinek első kiadása 1970-

ben, a második kiadás 1977-ben jelent meg, Kassák 

Lajosné szerkesztésében (Kassák 1970). 1975-ben 

Kada Júliával közösen szerkesztett kötetet Kassák 

1945 és 1967 között írt verseiből.
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Pályaudvar otthon: Jolán várja. – Mi volt, mesélj? – K[assák] – 
Semmi. Ide figyelj, hosszabb verset fogok írni. – Miről? – Még 
nem tudom. A lovak meghalnak, a galambok elrepülnek, egy 
orosz prédikál, szamovár gőzölög, nem az is elrepül. Vagy va-
lami ilyesmi. – Jolán: – milyen szép ez, Kasikám. Egy ezüst 
szamovár úszik a levegőben. Mint egy nagy madár. – K[assák] 
– Megvan: És fejünk felett elrepül a nikkel szamovár.141

A filmterv nem valósult meg, azonban 1980. november 28-án a Thália 
Színházban Kazimir Károly rendezésében bemutatták az Egy ember 
élete színpadi változatát. A szövegkönyvet Kazimir Károly írta, El-
bert János és Kassák Lajosné közreműködésével.142 Az előadás Kazi-
mir igazgatói programjának részeként készült el azzal a céllal, hogy 
a magyar irodalom híres alkotóinak műveit színpadra vigye. A darab 
többéves előkészület után valósult meg, és szándékai szerint az ön-
életrajzi regény „esszenciáját,” az íróvá válás és a munkásmozgalmi 
lét drámáját ragadta meg.143 

Kassák Lajost és Simon Jolánt a híres színész házaspár, 
Kozák András és Drahota Andrea formálták meg, a bohém csavar-
gótárs, Szittya Emil szerepét pedig Gálvölgyi János játszotta. A kriti-
kák egyöntetűen kiemelték az alakításokat és megdicsérték ifj. Rajkai 
György kubista-konstruktivista színpadképét is.144 Az előadás fókuszá-
ban az 1918–1919-es események álltak, de a Kassák gyermekkora és 
a nyugat-európai csavargás is bekerül a darabba. Ahogyan az előadás 
színlapjának ajánló szövegében olvashatjuk: 

A regény robbanó erejű és sodróan mulatságos jeleneteiből 
építkező új drámai változat [Kassákot,] a „kegyetlenül meg-
formált embert” állítja színpadra, epizódok sorában „egy em-
ber életét”. Az olasz filmekből megismert otthonok érzelmek-
ben, figurákban, kis perpatvarokban és viharokban gazdag 
hétköznapjaira emlékeztet a Mutterka körül összetartó-ma-
rakodó család fészekmelege. És innen indul – ahogyan Szerb 
Antal, a magyar irodalom egyik legjobb ismerője fogalmazta: 
„gazdag és mulatságos kalandokra” a történet hőse. [...] Az 
angyalföldi lakásból nemcsak Bécsbe és Párizsba vezetnek 
megdöbbentő és megnevettető epizódokkal teli utak, ha-
nem a kor itthoni nagy mozgalmaiba is. A facér lakatosfiú 

141 Kassák Lajosné, Javaslat Kassák Lajos Egy em-

ber élete című regényének filmváltozatához, Budapest, 

1979 k., Kassák Múzeum, ltsz. KM-an. 855/2; hosz-

szabb változata, azonos befejezéssel: KM-an. 855/1.

142 Kassák Lajos, Egy ember élete, színpadra írták: 

Kassák Lajosné, Elbert János és Kazimir Károly, 

Budapest, 1979, Kassák Múzeum, ltsz. KM-an. 857. 

Kassák Lajosné elsődlegesen Kassák életművének 

ismerőjeként, szakértőként vett részt a szövegkönyv 

kidolgozásában. Vö. Kazimir Károly levele Kassák 

Lajosnénak, Budapest, 1980. [december], Kassák 

Múzeum, ltsz. KM-lev. 790.

143 Elbert 1980.

144 Lásd pl. Major 1980; Rajk 1980; Koltai 1981. 
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52. Az Egy ember élete 

premier előadása a Thália 

Színházban, 1980

Kassák (Kozák András) 

és Jolán (Drahota Andrea)

Kassák (Kozák András), 

Herr Potyke (Rátonyi 

Róbert) és Szittya 

(Gálvölgyi János)

Kassák (Kozák András) 

és a Mutter (Pásztor Erzsi)

Kassák (Kozák András) 

és Szittya (Gálvölgyi János)

Kassák (Kozák András)

és Szittya (Gálvölgyi János)  

Kassák (Kozák András)
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verseivel és társadalmi izgatottságával lassan bekerül a ma-
gyar élet közepes közepébe. [...] A Thália Színház bemutatója 
nem csupán drámai és költői percekkel, vagy éppen felharsa-
nó nevetésekkel teljes színházi estet ígér – reméljük, sokan 
veszik újra kezükbe a magyar irodalom e szép alkotását.145 

Az előadásban a családi és munkásmozgalmi drámára került a hang-
súly, de az 1909-es nyugat-európai csavargás is tematizálódott, vissza-
emlékezés formájában. Szittya Emil karakterének inkább a komikus 
oldalát domborította ki a rendező, és eltúlzott jelmezben mint bohém 
világcsavargó jelent meg a színpadon. Az előadásban több részlet is 
elhangzott A ló meghal a madarak kirepülnek szövegéből.

Kassák és az irodalomtörténet

A nemzetközi színtéren elért sikerek ellenére Kassák irodalmának 
és művészetének megítélése az 1960-as évek első felében Magyar-
országon ellentmondásos volt. A hivatalos kultúrpolitika és a mar-
xista irodalomtörténet-írás elutasító volt az avantgárd művészettel 
szemben; a hatalom pedig uralni próbálta a Kassák művészetével 
kapcsolatos diskurzust. A szocialista rendszer Kassákot sem tiltott 
„ellenségként,” sem pedig támogatott „barátként” nem tudta beállí-
tani, alakja, munkássága azonban ekkor már megkerülhetetlen volt. 
Irodalmi életművének feldolgozása ekkoriban indult meg a különböző 
szakmai műhelyekben, és Kassák lírájának értékelése kapcsán A ló 
meghal a madarak kirepülnek kiemelt szerepet kapott. 

Kassák munkásságáról 1963-ban vita indult a Magyar Tu-
dományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. Ennek egyik fő 
kérdése az volt, hogy az életmű milyen formában kerüljön be a készü-
lő irodalomtörténeti kézikönyvbe. A vita tárgya Kassák korai avant-
gárd költészetének és absztrakt műveinek megítélése volt, ami miatt 
kiszorult a szocialista irodalmi kánonból.146 Kassák avantgárd kor-
szakáról József Farkas és Szabó György írtak tanulmányt 1966-ban 
a jellegzetes zöld borítója miatt „Spenót”-ként elhíresült irodalomtör-
téneti kézikönyv hatodik kötetébe. A szerzők Kassák korai bécsi köl-
tészetét a dadaizmus irányzatához kapcsolták és a bukott forrada-
lom utáni traumatikus állapot negatív érzelmi megnyilvánulásaként, 
az expresszionista aktivizmus és a jövőbe tekintő konstruktivizmus 
közötti átmenetként mutatták be ekkor született műveit. „Kavargó, 
sokszor a különféle tipográfiai eljárásokkal is bonyolított mondatok 
panaszolják, hogy »mindennek vége van«” – olvashatjuk a kézikönyv-

145 Kassák Lajos: Egy ember élete. Drámai játék 2 

részben. Színpadra írta: Kassák Lajosné, Elbert János 

és Kazimir Károly, rendezte: Kazimir Károly, Thália 

Színház, Budapest, 1980–1981, színlap, Kassák 

Múzeum, ltsz. KM-2261. 

146 József – Szabó 1964.
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ben. – „Még önéletrajzi költeménye, a fiatalkori csavargásait megé-
neklő A ló meghal, a madarak kirepülnek (1925) is ezt a lassan már 
rezignáció felé haladó kétségbeesést árasztja: záró-sorainak megüt-
közést és (az irányzat szabályai szerint) »sokkot« provokáló képe (»én 
KASSÁK LAJOS vagyok s fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár«) 
erre a megbolydult és kohézióját vesztett lelkiállapotra utal.”147 

Egy évvel később, 1967-ben Bori Imre a „Spenót” szemléle-
tével gyökeresen ellentétes módon Kassák dadaista elemeket is fel-
használó korai bécsi költészetének csúcspontjaként értékelte a verset. 
Véleménye szerint az önéletrajzi ihletésű mű az „új Kassákot” bemu-
tató „hősköltemény,” amely éppúgy reflektált Kassák 1909-es csavar-
gására, mint a bécsi emigráció szomorú valóságára.148 A Bori Imre 
és Körner Éva által jegyzett első Kassák-monográfia fordulópontot 
jelentett Kassák művészetének értelmezésében. Jelentősége mindene-
kelőtt abban állt, hogy nem egymástól külön választva, hanem együtt 
tárgyalták Kassák irodalmi és képzőművészeti életművét. A szerzők 
kiemelten foglalkoztak Kassák korai avantgárd korszakával, a nem-
zetközi avantgárd mozgalmak összefüggéseiben elhelyezve a magyar 
aktivista csoport vezető alakjának műveit. Az ideológiailag kevésbé 
keményvonalas Jugoszláviában élő Bori volt az első irodalomtörté-
nész, aki a magyar avantgárd jelenségeit nemzetközi kontextusban 
tárgyalta. A Kassákról írt esszében A ló meghal a madarak kirepülnek 
elsődleges referenciájaként a dadaizmust jelölte meg. 

A következő Kassák-kismonográfia Rónay György költő-író 
és irodalomtörténész munkája 1971-ben jelent meg a Szépirodalmi 
Könyvkiadó Arcok és vallomások című ismeretterjesztő sorozatában. 
Kassák halálát követően, párhuzamosan a Magvető Könyvkiadónál 
sorra megjelenő szépirodalmi köteteivel, az irodalomtörténeti érdek-
lődés is felerősödött művei iránt. Az ismeretterjesztő jellegű kötettel 
Kassák művészete még szélesebb olvasói réteghez juthatott el – ezért 
is fontos szempont, hogy Kassák avantgárd korszakát Rónay is ér-
zékenyen mutatta be. Kassákot „alkotásai és vallomásai tükrében” 
vizsgálta, elsősorban a hagyatéki dokumentumokra építkezve. Rónay 
a művész és az ember Kassák arcképét akarta megrajzolni, ami mél-
tán volt népszerű a nem szakértő közönség körében is. A ló meghal 
a madarak kirepülnek Rónay szerint is a bécsi korszak fő műve volt, 
amit az izmusok és Kassák korábbi költői nyelve közötti „szintézis” 
fontos példájaként mutatott be.149 

A két kismonográfia mellett Kassák munkásságát a Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében új alapokon 
kezdték feldolgozni halálát követően. 1968 novemberében a frissen 
létrehozott Stilisztikai és Verstani Munkabizottság megrendezte első 

147 József – Szabó 1966. 

148 Bori – Körner 1967, 110–122. 

149 Rónay 1971, 186–195. Rónay kiemelten 

foglalkozott a vers első megjelenésének dátumával 

is (1922), rámutatva, hogy véleménye szerint Kassák 

hibásan datálta 1924-re művét az 1940-es, ’50-es 

és ’60-as években kiadott köteteiben. 
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53. A Formateremtő elvek a költői alkotásban 

konferencia programja, MTA Stilisztikai és Verstani 

Munkabizottság, Budapest, 1968
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verselemző konferenciáját. A kétnapos vitán a fiatal irodalomtörté-
nész-generáció – mások mellett Szegedy-Maszák Mihály, Kabdebó 
Lóránt, Bernáth Árpád és Csúri Károly – célja az újabb irodalomtu-
dományi módszerek és megközelítések, főként a strukturalista elvek 
magyar közegben történő bemutatása volt, szemben a lukácsi hagyo-
mányokra épülő szocialista irodalomtörténeti modellel.

Elemzésük tárgyaként Kassák versét, valamint Babits Mihály 
kései, 1936-ban írt Ősz és tavasz között című költeményét választot-
ták, e két művel akarták tehát demonstrálni az új irodalomelméleti 
gondolkodást, szemléletet. Hankiss Elemér, a konferencia főszervező-
je szerint „a költői kifejezés két pólusán elhelyezkedő versek igen al-
kalmasnak bizonyultak a műelemzés sokoldalú módszereinek alapos 
megvitatására, mind a hagyományos irodalomtörténeti, eszmetörté-
neti, stilisztikai, mind pedig az újabb keletű szemantikai, szemiotikai, 
kommunikációelméleti, strukturalista és kvantitatív szemlélet alap-
ján.”150 Ez az új irodalomtörténeti szemlélet hozta elő, jelenítette meg 
igazán a Kassák-művet. Azzal, hogy a fiatal szakemberek el tudtak 
lépni a szocialista realista modelltől, a poéma hosszú évtizedek után 
teljesen új fénytörésbe került. A konferencia áttörést hozott Kassák 
megítélésében és A ló meghal a madarak kirepülnek az ismeretlenség-
ből egy csapásra az egyik legtöbbet elemzett magyar költeménnyé 
lépett elő.151 A konferencián a korábbi egysíkú nézőponttal szemben 
a megközelítések és módszertanok sokfélesége volt jelen: a klasszi-
kus irodalomtörténeti, komparatív elemzések mellett szerepet kaptak 
a strukturalista, szemiotikai, nyelvészeti és pszichológiai szempontok 
is.  Kassák versét az elemzők – szemben Babits „klasszikus modern” 
költeményével – az avantgárd kísérletezés par excellence példájává 
emelték a magyar líra történetében, ami megkönnyítette a hasonló 
életművek értelmezését is. Az előadásokban, vitaanyagokban számos 
különböző „megfejtési javaslat” olvasható a Kassák-vers „értelmével” 
kapcsolatban. Az előadók pedig kifejezetten hangsúlyozták a többné-
zetűséget, az eltérő olvasatok összefésülését, rávilágítva az avantgárd 
művek sokféle interpretációjának a lehetőségére. 

A konferencia, ahogyan azt Kabdebó Lóránt utólag megfo-
galmazta, egybeesett a magyar neoavantgárd születésével, politikai-
lag pedig a szocialista rendszerek válságának tudatosodásával.152 Ez 
volt az első bemutatkozási lehetősége annak a fiatal irodalomtörté-
nész generációnak, amely francia mintára a strukturalizmus módszer-
tanát alkalmazta a hazai irodalomtudományban. A strukturalizmus 
nem csak az irodalomtörténetben volt jelen módszertanként, hanem 
világszemléletet is volt, egyfajta kiszabadulás a marxista ketrecből. 

54. Formateremtő elvek a költői alkotásban, 1971

150 Hankiss 1971a, fülszöveg.

151 Kassák özvegye nagy érdeklődéssel figyelte 

a konferenciát: hagyatékában fennmaradt az 

előadások összefoglalóinak jegyzetekkel gazdagon 

ellátott példánya (Kassák Múzeum, ltsz. KM-an. 230), 

később pedig Fodor Ilonának mesélt részletesen 

benyomásairól egy 1974-ben készített interjúban 

(Petőfi Irodalmi Múzeum, ltsz. OR0804/3).

152 Kabdebó Lóránt, Egy remekmű poétikai 

pozíciója, in: Kabdebó, et al. 2000, 80–81.
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„A magyar irodalomtörténészek szinte kollektíven 
aludtak át egy – vagy több – korszakot, és a struk-
turalizmus megjelenése ebből a hibernáltságból 
ébresztette fel őket” – értékelte Bezeczky Gábor 
a konferencia jelentőségét.153 A strukturalista néző-
pontot a szocialista vezetés a nyugati módszertan 
alkalmazása miatt ellenzéki gesztusként értékel-
te, és röviddel a Hankiss Elemér által szerkesztett 
három kiadvány – a verselemző és a novellaelemző 
konferenciák kötetei,154 valamint egy strukturalista 
szöveggyűjtemény155 – megjelenése után egy politi-
kailag motivált vita kiprovokálásával hatalmi erővel 
felszámolták a kialakulófélben lévő munkaközössé-
get.156 Kassák verse ebben a kontextusban is értel-
mezhető: a korai avantgárd poéma az 1960-as évek 
végén egy újfajta politikai szituációban az új iroda-
lomtörténész-generáció hivatkozási alapja lett. 

Kassák strukturalista értelmezésével pár-
huzamosan, az 1970-es évek elején indult meg a köz-
oktatás átfogó reformja, az irodalomoktatás friss 
koncepciója pedig az évtized közepére készült el. A 
gimnázium második és harmadik évfolyama szá-
mára készített reformtankönyvek a MTA Irodalom-
tudományi Intézetében megalakult Fiatal Iroda-
lomtörténészek Köréhez tartozó Szegedy-Maszák 
Mihály és Veres András elképzelései nyomán készültek el. Az új tan-
tervben Kassák életműve is helyet kapott. Korai líráját a Mesterembe-
rek című, agitatív hangvételű expresszionista verse, az izmusok korát 
pedig A ló meghal a madarak kirepülnek képviselte. A harmadik év-
folyamnak szánt tankönyv koncepcióját 1977-ben fogadták el, a kö-
tet végül – hosszas vitát követően – csak 1982-ben jelenhetett meg. 
Kassák műveinek elemzése a korábbi tankönyvekben megszokott egy 
helyett tíz oldalon kapott helyet a kötetben. „Az új tankönyvek két 
legfőbb újdonságát abban látom, hogy szakítanak az értelmezés és 
értékelés uniformizáló felfogásával, s igyekeznek minél több szempon-
tot, értelmező technikát adni az olvasói érveléshez” – foglalta össze 
koncepciójukat Veres András 1982-ben.157 Tehát a reformtanköny-
vekben az értelmezés sokfélesége ugyanúgy fontos szerepet kapott, 
mint korábban a Formateremtő elvek-konferencia esetében. A har-
madikos tankönyv Kassák-fejezetét Szegedy-Maszák Mihály írta, és 
részletesen elemezte A ló meghal a madarak kirepülnek poémát, amely 
– véleménye szerint – „egyenesen Kassák fő művének tekintendő”.158  

55. Irodalom a gimnázium III.  osztálya számára, 

1982

153 Bezeczky 2006.

154 Hankiss 1971b.

155 Hankiss 1971c.

156 Bővebben lásd: Bezeczky 2006; Szerdahelyi 1977.

157 Veres 1982, 508.

158 Szegedy-Maszák, et al. 1982, 424.
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A tankönyv szövege nem a költemény önéletrajzi vonatkozásait részle-
tezi, hanem költői nyelvéhez, montázsszerkezetéhez és irodalomtörté-
neti kontextusához nyújt értelmezési keretet. „Kassák eredetiségéhez 
nem férhet kétség – írja Szegedy-Maszák. – Fölépítése nagyvonalúan 
kigondolt, következetesen megtervezett, s jól áttekinthető. Az első 
egység bejelenti a szöveg jelrendszerének fő szabályát, az utolsó kettő 
egyszerűen egymás mellé helyezi a kétféle időbeliségét: az önéletrajzi 
elbeszélést és az orosz forradalom látomását”.159

Megjelenését követően a reformtankönyvek harmadik kö-
tete a kritika össztüzébe került.160 Az újabb módszertani elveket de-
monstráló műelemzések a tankönyv legfontosabb újításai, egyúttal 
leginkább kritizált szövegei is voltak. Nagy Péter a Népszabadságban 
erre az ambivalenciára hívta fel a figyelmet, mondván a kötet „kitűnő 
műelemzés-technikára tanít – sok olyan stilisztikai, poétikai, retori-
kai, s még más módszer, technika, fogás vagy szakkifejezés felhaszná-
lásával, amelyekről diákjaink eddig bizonyosan nem hallottak, attól 
félek, magyartanáraink nagy része is alig”.161 Visszatekintve Veres 
András is ebben látta a tankönyvek „felemás” fogadtatásának okát: 
„a tanárok egy részének az okozott gondot, hogy a művek értelmezé-
sében előnyben részesítettük az előttük ismeretlen poétikai-retorikai 
szempontokat, és igyekeztünk minimalizálni az ideológiai magyará-
zatokat, holott nem ehhez voltak szokva.”162 Kassák verse Veres és 
Szegedy-Maszák döntése nyomán a továbbiakban a középiskolai iro-
dalomoktatás állandó szereplője lett: az 1980-as évektől kezdve ben-
ne volt a legtöbb tankönyvben és szöveggyűjteményben.163

Az elmúlt évtizedekben számtalan irodalom- és művészettör-
téneti elemzés született Kassák munkásságáról, valamint kifejezet-
ten A ló meghal a madarak kirepülnek értelmezési lehetőségeiről is.164 
Az irodalomtörténészek közül önálló tanulmányban foglalkozott 
a poémával Rába György,165 Aczél Géza166 – aki Kassák-monográfiáját 
fejezetenként közölte folyóiratokban, majd önálló kötetként is megje-
lentette167 –, valamint Deréky Pál, aki a művet az „elvont avantgárd 
költemény” példaverseként elemezte köteteiben.168 1999-ben a Mis-
kolci Egyetem Irodalomtörténeti Tanszéke rendezett konferenciát 

159 Uo., 425.

160 Bővebben lásd: Pala 1991. 

161 Nagy 1991.

162 Veres 2015.

163 A verselemzés bekerült a Vasy Géza és 

Mohácsy Károly által eredetileg a szakközépiskolák 

részére készített irodalomtankönyv-sorozat negyedik 

kötetének bővített változatába, amely az 1990-es és 

2000-es években a legnagyobb példányszámban 

forgalmazott irodalomtankönyv volt (az első, 1984-

es kiadásban csak a Mesteremberek elemzése 

szerepelt). Ugyanígy helyet kapott Domonkos 

Péter négy- és hatosztályos gimnáziumok számára 

készített, 2004-ben kiadott tankönyvében is, valamint 

a Pethőné Nagy Csilla által a 2010-es évek első 

felében kidolgozott irodalomtankönyvek 11. évfolyam 

számára készített köteteiben. Bővebben lásd: 

Kecskés 2006; Fenyő 2006.

164 A számos interdiszciplináris közelítés közül lásd 

pl. Péter 2010.

165 Rába 1986.

166 Aczél 1976.

167 Aczél 1999.

168 Deréky 1992, 109–114; Deréky 1998a; Deréky 

1998b, 168–176.
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Kassák avantgárd költeményeiről, Újraolvasó című sorozatukban. 
Az előadók a poéma mellett már a Kassák-szakirodalmat is kritikai 
újraolvasásnak vetették alá.169 2007-ben jelent meg a „Spenót” utód-
ja, az új magyar irodalomtörténeti kézikönyv. Az 1920 utáni iroda-
lom történeteit feldolgozó kötetet Szegedy-Maszák Mihály és Veres  
András szerkesztette, a magyar avantgárd irodalom, képzőművészet 
és színház korabeli elenségeit Kékesi Zoltán és Schuller Gabriella mu-
tatták be.170 Tanulmányuk az 1921. évet, Kassák Világanyám című 
versantológájának megjelenését vette kiindulópontnak de A ló meg-
hal a madarak kirepülnek is fontos szerepet kapott. Az MTA Iroda-
lomtudományi Intézetében jelenleg is dolgoznak egy újabb magyar 
irodalomtörténeti kézikönyvön, amelyben a modernizmus és avant-
gárd irodalmának feldolgozását a Kappanyos András vezetette ku-
tatócsoport végzi.171 A készülő kézikönyvhöz 2012-ben A ló meghal 
a madarak kirepülnekről egy mintaelemzés készült, melyben Kappa-
nyos a poémát a kortárs irodalomtudomány megközelítései, illetve 
a bécsi emigráció történeti kontextusa felől olvassa.172 

A ló meghal a madarak kirepülnek irodalomtörténeti kano-
nizációja már Kassák életében megkezdődött. Ez a folyamat halálá-
nak évében – a vers nyilvános bemutatásával és ismételt publikálá-
sával – felgyorsult, és az 1980-as évek elejére le is zárult azzal, hogy 
a poéma a középiskolai tananyag részévé vált. A további elemzések 
és kézikönyvek fontos szerepet tulajdonítanak a költeménynek Kassák 
életművében, illetve a magyar avantgárd egészében is. Ugyanakkor az 
irodalom- és művészettörténeti kánonalkotás folyamatai a Kádár-kor-
szakban  Kassák munkásságával kapcsolatban, a mai napig érzékel-
hetően kifejtik hatásukat. A ló meghal a madarak kirepülnek kiemelt 
szerepe Kassák életművének értékelésében ezekkel a folyamatokkal is 
összefüggésbe hozható: a „remekmű” piedesztálra emelésével Kassák 
sokirányú irodalmi, szerkesztői, mozgalomszervezői és képzőművésze-
ti munkásságának főként a politikai és társadalmi tematikákhoz köt-
hető egységei hosszú időre háttérbe szorultak. De szerencsére Kassák 
munkásságával kapcsolatban időről időre újabb és újabb diskurzusok 
alakulnak ki, a róla alkotott kép dinamikusan változik, formálódik. 

Kassák a nagyvilágban: a vers fordításai 

Kassák Lajos önéletrajzi poémáját, Kassák Lajosné közbenjárásával, 
az 1960-as évek végétől kezdve több nyelvre lefordították. Talán ennek 
köszönhető az is, hogy az 1970-es évektől egyre gyakrabban említet-
ték meg Blaise Cendrars és Guillaume Apollinaire avantgárd eposzai 

169 Kabdebó, et al. 2000

170 Kékesi – Schuller 2007. 

171 Bővebben lásd: Kappanyos 2008; 

Kappanyos 2019. 

172 Kappanyos 2012.

56. Delo, 1966. december
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mellett. A vers idegen nyelvű kiadása, ahogyan azt már láthattuk, 
Kassák számára a kezdetektől fontos volt. Gáspár Endre jóvoltából 
németül szinte azonnal megjelent, de Kassák a bécsi emigráció ide-
jén a francia és a holland fordítást is szorgalmazta.173 A további for-
dítások az 1960-as évek végén, még Kassák életében megkezdődtek. 
A verset ekkor a „keleti blokk” országainak nyelvére ültették át kiváló 
műfordítók. Danilo Kiš jóvoltából 1966-ban szerbül is megjelent.174 
Kiš az 1950-es évektől Ady Endre, Radnóti Miklós, József Attila és 
kortárs magyar írók műveit fordította szerbre. Ebbe a sorba illeszke-
dett Kassák költeménye is, amit 1966. október 5-én este a belgrádi 
rádióban is előadta, amit Kassák és felesége együtt hallgattak meg 
budapesti lakásukban, miután Kiš táviratban megküldte nekik a mű-
sor pontos frekvenciáját és időpontját.175 „Nem felejtem el azt az estét, 
amit itthon a férjemmel együtt a Rádió mellett töltöttünk el, amikor 
magyar könyvvel a kezünkben hallgattuk a Ló meghal szerb fordítá-
sát s legnagyobb szórakozásunkra jól tudtuk követni, hála a nemzet-
közi és a halandzsa szavaknak” – emlékezett vissza Kassákné egy 
1970-ben Danilo Kišnek írt levelében.176 

A poéma lengyelül Kerényi Grácia irodalomtudós fordításá-
ban 1967-ben jelent meg Varsóban.177 Kerényi 1956-ban, a visegrádi 

57. Danilo Kiš távirata Kassák Lajosnak, 1966. 

október 4.

173 Gáspár Endre német fordítását 1972-ben 

Robert Stauffer svájci származású, Bécsben élő 

újságíró és fordító dolgozta át (kézirata: Kassák 

Múzeum, ltsz. KM-an. 843), amely 1989-ben önálló 

kötetként jelent meg Ausztriában (Kassák 1989a).

174 Kassák 1966; újabb megjelenés: Ivanji – Kiš 

1970; Somlyó 1988, 123–133; Kiš 2003. 2011-ben 

jelent meg Bojan Radics új szerb fordítása: Kassák 

2011b. 

175 Danilo Kiš levele Kassák Lajosnak, Belgrából 

Budapestre, 1966. szeptember 15., Kassák Múzeum, 

KM-lev. 542; Danilo Kiš távirata Kassák Lajosnak, 

Belgrából Budapestre, 1966. október 4., Kassák 

Múzeum, KM-lev. 159/1. 

176 Kassák Lajosné levele Danilo Kišnek, 

Budapestről Belgrádba, 1970. december 10., Kassák 

Múzeum, ltsz. KM-lev. 1111. Vö. Fodor Ilona interjúja 

Kassák Lajosnéval, 1974, Petőfi Irodalmi Múzeum, 

ltsz. OR0804/3.

177 Kassák 1967b; újabb megjelenés: Somlyó 1988, 

134–144. A kötet előkészítéséről Kerényi Grácia 

Kassák Lajosnéval levelezett (Kassák Múzeum, ltsz. 

KM-lev. 794/4–5).
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alkotóházban ismerkedett meg Kassákkal, és később Szigligeten is 
gyakran találkoztak, ahol Kassákék a nyarakat töltötték.178 A szlo-
vák kiadás Vojtech Kondró pozsonyi költő, Babits, Weöres és Illyés 
fordítójának jóvoltából  jelent  meg 1971-ben, Kassák válogatott 
műveinek kötetében.179 Románul a rendszerváltás előtt csak a vers 
részletei jelentek meg, Petre Pascu fordításában.180 A teljes fordítást 
2011-ben publikálta George Volceanov műfordító.181 A verset oroszra 
mindeddig nem fordították le.

A kelet-európai kiadások mellett nyugati fordítások is ké-
szültek. A Kassákot személyesen is ismerő költő és műfordító, Paolo 
Santarcangeli fordította olaszra,182 aki – Ady után – már Kassák éle-
tében belekezdett183 A ló meghal a madarak kirepülnek fordításába, 
ami 1969-ben jelent meg önálló kötetként, Vanni Scheiwiller milánói 
kiadójánál.184 Egy évtizeddel később Gunnar Harding, Apollinaire, 
Majakovszkij és az amerikai beat-költők fordítója ültette át a verset 
svéd nyelvre. A poéma önálló kiadványként jelent meg Stockholmban, 
az olasz kiadáshoz hasonlóan Kassák saját műveivel illusztrálva.185 
A fordítást Csatlós János ellenőrizte, aki az 1956-os forradalom 
után emigrált Svédországba és több magyar regényt fordított svédre 
az 1970-es és 1980-as években. Angolul 1987-ben jelent meg a mű, 
Kassák születésének centenáriumára, amikor két fordítás is született: 
az egyik Edwin Morgan skót költőtől és fordítótól, amely Kassák több 
versének angol fordításával együtt a Boldizsár Iván által szerkesz-
tett The New Hungarian Quarterly című kulturális folyóiratban jelent 
meg.186 A másik a Kanadában élő brit származású történelemprofesz-
szor, Kenneth McRobbie és Kőrösi Mária közös munkája volt, és a ma-
gyar P.E.N. Klub évkönyvében jelent meg.187 A svéd fordítást 1990-ben 
egy újabb északi kiadás, a finn követte Kassák válogatott verseinek 

178 Kerényi 1976. 

179 Kassák 1971b, 49–72; újabb megjelenés: 

Somlyó 1988, 145–155.

180 Lajos Kassák, Calul moare, păsările zboară afară, 

ford. Petre Pascu, in: Kassák 1980, 10–14; újabb 

megjelenés: Somlyó 1988, 156–158. Kassák Lajos, 

Kassák Lajosné és Petre Pascu kiterjedt levelezést 

folytattak a kötet előkészítése során (Kassák Múzeum, 

ltsz. KM-lev. 1428, 1835 és 1180). Pascu a Kassák 

által írt leveleket meg is jelentette: Pascu 1981.

181 Kassák 2011a. 

182 Santarcangeli 1976. A fiumei származású fordí-

tóval Kassák a szintén fiumei történész, Leo Valiani 

ajánlására lépett kapcsolatba 1964-ben, műveinek 

olasz nyelvű kiadásával kapcsolatosan. Lásd: Kassák 

Lajos levele Paolo Santarcangelinek, Budapestről 

Torinóba, 1964. március 15., Kassák Múzeum, ltsz. 

KM-lev. 1452/2. Santarcangeli és Valiani kapcsolatá-

ról lásd Sárközy 2019. Santarcangeli és Kassák, vala-

mint Kassák özvegye ezt követően gyakran váltottak 

leveleket, elsődlegesen Kassák olaszországi kiállítási 

és bemutatkozási lehetőségeivel kapcsolatban. Le-

velezésüket lásd: Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 1452 

(Kassák Lajos levelei Paolo Santarcangelinek); KM-

lev. 1869–1870 (Paolo Santarcangeli levelei Kassák 

Lajosnak); KM-lev. 1219 (Kassák Lajosné levelei 

Paolo Santarcangelinek); KM-lev. 928 (Paolo Santar-

cangeli levelei Kassák Lajosnénak). 

183 [Santarcangeli] 1967.

184 Kassák 1969; újabb megjelenés: Somlyó 1988, 

111–122.

185 Kassák 1979.

186 Kassák 1987a; újabb megjelenés: Kassák 2007. 

Edwin Morgan munkásságáról lásd: Vajda 2011. 

Edwin Morgan és Kassák Lajosné francia nyelven 

váltottak leveleket 1969-ben, ekkor fogalmazódott 

meg a mű angol fordításának gondolata (Kassák 

Múzeum, ltsz. KM-lev. 870 és 1158).

187 Kassák1987b; újabb megjelenés: Somlyó 1988, 

100–110; Kassák 1989b.
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61. Lajos Kassák, Hästen dör, fåglarna flyger ut, 

1979

58. Lajos Kassák, Koń umiera, ptaki ulatują, 1967

59. Lajos Kassák, Il cavallo muore e gli uccelli 

volano via, 1969

60. Lajos Kassák, Kôň zomrie vtáky sa rozletia, 1971



62. Lajos Kassák, Averea și colecția mea de arme, 

1980

64. Arion 16. Nemzetközi Költői Almanach, 1988

65. Lajos Kassák, Das Pferd stirbt und die Vögel 

fliegen aus, 1989

63. The New Hungarian Quarterly, 1987
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68. Kassák Lajos, Hászúsz mátá, ciporim porekhot 

lahen, 1996

66. Lajos Kassák, Muotoilen ainetta / Anyagot 

formálok, 1990

67. Kassák Lajos, Uma wa shi ni, kotori wa tobidas, 

1991

69. Lajos Kassák, Hobune sureb ja linnud lendavad 

välja, 2017
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Anyagot formálok című anotológiájában Hannu Launonen irodalmár 
és Jávorszky Béla műfordító jóvoltából.188 1991-ben Hukaya Sitori ja-
pán hungarológus ajándékozta a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtá-
rának Kassák versének kéziratos – kiadatlan – japán fordítását az 
alábbi dedikációval: 

A PIM könyvtárának szeretettel Tokió, 1991. jún. 6., a Simon 
fiam 9-ik születésnapján. Hukaya Sitori, aki elkövette ezt 
a fordítást és valaha Eötvös kollégista is volt.189 

1996-ban Itámár Jáoz-Keszt magyar származású izraeli költő fordí-
totta le Kassák válogatott költeményeit héberre,190 legutóbb 2017-ben 
jelent meg A ló meghal a madarak kirepülnek Lauri Eesmaa fordításá-
ban észtül, a tallinni Elusamus kiadónál, Taavi Piibemann és Madis 
Katz kortárs fotogramjaival illusztrálva.191

A vers nem csak Kassák, de talán a magyar irodalom leg-
több nyelven olvasható alkotása: teljes fordítása elérhető németül, 
franciául, angolul, olaszul, szerbül, lengyelül, szlovákul, románul, 
finnül, svédül, héberül, japánul és észtül. Mester Yvonne spanyol for-
dítása 2017-ben kifejezetten a Kassák Múzeum felkérésére készült el, 
így a vers már tizennégy nyelven olvasható a Petőfi Irodalmi Múzeum 
Digitális Filológiai projektjének weboldalán.192 

Összefoglalás

Írásom célja az volt, hogy bemutassam, hogyan született és vált 
Kassák legismertebb költeményévé A ló meghal a madarak kirepülnek. 
Az első részben felvázoltam a mű keletkezésének történeti és művé-
szeti kontextusát, bemutattam a vers keletkezésének és korai kiadá-
sainak történetét, a költemény kritikai recepcióját, valamint a vers 
nemzetközi avantgárd kontextusát is. A keletkezés- és kiadástörténet 
minél pontosabb rekonstruálásához a Kassák Lajos hagyatékában 
található dokumentumokat hívtam segítségül. A dolgozat második 
felében a poéma kanonizációjának főbb állomásait vettem végig te-
matikus egységekben, a második világháborút követő évektől nap-
jainkig. Ahogyan az a bemutatott események és kiadványok sorából 
is látható, a verset Kassák élete utolsó évtizedeiben az egyik legfon-
tosabb művének tartotta, amelyet igyekezett minél szélesebb körben 
elismertetni. A vers teljes körű „rehabilitációjára” azonban életében 
nem került sor, így özvegye foly tatta a megkezdett munkát. A vers 

188 Lajos Kassák, Hevonen kuolee linnut lentävät 

pois, in: Kassák 1990, 27–43. 

189 Kassák Lajos, Uma wa shi ni, kotori wa tobidas, 

ford. Hukaya Sitori, gépirat, 1991, Petőfi Irodalmi 

Múzeum, ltsz. Any.8092.

190 Kassák 1996, 29–42. 

191 Kassák 2017.

192 Kassák 2018.
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mai ismertségét azonban elsősorban nem Kassáknak és feleségének 
köszönheti, hanem az 1960-as évek végén színre lépő fiatal irodalom-
történészeknek, akik Kassák művét a magyar avantgárd költészet 
csúcsteljesítményeként értékelték.  

Ahogyan Kassák élete és munkássága, úgy A ló meghal 
a madarak kirepülnek recepciója és elismertetése is jellegzetesen 
kelet- közép-európai történet. A poéma, amely az 1920-as évek elején, 
számos világszerte ismert avantgárd hosszúverssel egy időben kelet-
kezett, a modernizmus és avantgárd művészet 1945 utáni aszimmet-
rikus kanonizációja miatt sokkal hányattatottabb sorsra volt ítélve, 
mint a nyugat-európai avantgárd művészek hasonló munkái. Mára 
azonban, a számos idegen nyelvű kiadásnak, irodalom- és művészet-
történeti interpretációnak köszönhetően Kassák műve is megtalálta 
a helyét az európai avantgárd irodalom történetében. Ezt a folyama-
tot igyekeztem tudatosítani a vers olvasójában, annak minden var-
gabetűjével együtt. Kassák költeményének értékelése együtt mozgott 
azokkal a folyamatokkal, amelyek a politikában, a művészetben és az 
irodalomtörténetben zajlottak le a 20. század során. És ez a bonyolult 
szövet A ló meghal a madarak kirepülnek igazi kontextusa és hogy 
mindezen helyzetekben lassan száz éve felszínen tudott maradni. 
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II. Csavargások
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Csavargások
Kassák Lajos
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Kassák Lajos bécsi emigrációjának idején, 1923 végén kezdte Egy 
ember élete című önéletrajzi regényét írni. Az avantgárd folyóiratai-
nak és versesköteteinek publikálása mellett az 1930-as évek közepéig 
folyamatosan bővített regényfolyam stílusa tárgyilagos, célja pedig 
az volt, hogy az „ember fejlődésének az útját regisztrálja.” Kassák ön-
életrajzát nem műalkotásnak, hanem „leírásnak” tekintette, amely-
ben feldolgozta saját fejlődését.1 Az Egy ember életében Kassák őszin-
tén és részletesen számol be életének legapróbb részleteiről, azonban 
írása nem tárgyilagos önéletrajz, hanem regény, amely a munkásból 
művésszé válás útjának íve mentén mutatja be sorsának alakulását. 
A regényt Kassák eredetileg a Bécsi Magyar Újság szerkesztőinek fel-
kérésére kezdte el írni, közlését azonban – a bécsi lap megszűnése mi-
att – már a budapesti modernista irodalmi folyóirat, a Nyugat kezdte 
meg 1924-ben. A Kassák életét kisiskolás korától 1909 végéig követő 
első három kötet 1927-ig, folytatásokban jelent meg a Nyugatban, ezt 
követően pedig a Dante Könyvkiadó gondozásában három kötetben 
is (Gyermekkor, Kamaszévek, Csavargások). 1931-ben szintén a Nyu-
gatban látott napvilágot a negyedik könyv, Vergődés címmel, majd 
egy évvel később önálló kötetként a második trilógia (kiegészülve 
a Kifejlődés és a Háború című kötetekkel). A regényfolyamot lezáró, 
az 1918–1919-es forradalmak eseményeit bemutató két kötet pedig 
1934 végén jelent meg. Az alábbiakban a Kassák 1909-es nyugat-eu-
rópai csavargását bemutató harmadik könyvet közöljük, kiegészítve 
a Kamaszévek utolsó, az eseményeket felvezető fejezetével, valamint 
a Vergődés című negyedik könyv első fejezetével, amely Kassák haza-
térését dolgozza fel.2

Csavargások

1 A regényről lásd: Csaplár 1987, 129–176; György 

1988; Deréky 1998a, 123–179; Azcél 1999, 

195–210; Balázs 2013; Dobó 2015.

2 Az Egy ember élete második könyvének (Kama-

szévek) utolsó fejezete először a Nyugat 1927/2. 

számában jelent meg; a harmadik könyv (Csavar-

gások) a Nyugat 1927/7–16. számában, a negyedik 

könyv (Vergődés) pedig a Nyugat 1931/13. számá-

ban jelent meg először. A közölt szöveg a Dante 

kiadó 1927-es és 1932-es köteteit követi. 



72. Simon Jolán portréja, 1900 körül

73. Gödrös József portréja, 1908 körül

71. Kassák Lajos portréja, 1915
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Jolán, aki eddig mintaképe lehetett volna a takaros, kispolgári asz-
szonynak, egy napon azzal lepett meg, hogy levágatta a haját. Nagy 
családi megbotránkozások következtek, de őt nem lehetett többé visz-
szapörölni a szalagokkal föltornyozott kalap alá és a vak négy fal 
közé. De ez a szokatlan frizura az utcát se hagyta békességben, ha 
együtt mentünk valahová, a kültelki emberek megfordultak utánunk, 
s a gyerekek utánunk küldtek egy-egy kődarabot. Később a Gödrös is 
kecskeszakállat növesztett, s mint valami megszelídített Lucifer élt 
közöttünk a vörös pamaccsal az állán. Kétségtelenül Újpest és An-
gyalföld legkülönlegesebb figurái voltunk.

Az asszonynak sem ízlett már a gyárba járás. Később ki is maradt 
a munkából, s egy festő ismerősünk Gödrössel együtt beajánlotta mo-
dellnek. Gödröst Júdásnak, őt pedig Krisztusnak állították be az ep-
reskerti akadémián. Most már ő is egészen közénk tartozott. Együtt 
jártunk be az egyletbe, és együtt jártunk be a kávéházba. Itt, ahol 
akadtak hozzánk hasonló alakok, jól éreztük magunkat, de az egy-
letben alig is álltak velünk szóba. De hiszen milyen tág és sokszínűen 
boldogító volt körülöttünk a világ. A buta, szemforgató embereken 
kívül még voltak nagyszerű könyvek, regények és versek, és mi össze-
hangoltan és értelmesen tudtunk együtt élni a könyvekkel.

A szabók egyik csoportjának a matinéján, ahol Kosztolányi is felolva-
sott, kezembe került a költő Négy fal között című verseskönyve. Eddig 
alig éreztem valamit ez iránt az író iránt. De most, hogy A bal lator-
hoz című versét elolvastam, megváltozott róla a véleményem. Erős és 
komoly vers volt ez.

Később a magyar szonettek sorozatban is találtam olyant, ami tet-
szett nekem. A könyv újabb vitaanyagot adott elénk, és sokáig foglal-
koztunk ezzel a részünkre újonnan felfedezett költővel.

De mégis Ady, ő volt a legnagyobb mind között.

Egyik este nagy disputa közben azt mondta a Jolán:

– Lássátok, fiúk, ha én nektek lennék, elmenék Párizsba. Ott mégis-
csak más élet lehet, mint nálunk.
Megindult a szabad és vakmerő fantáziálás.
– Párizs, Párizs.

Bevezetés: Az indulás
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– Embersűrű gigászi vadon – szavalta a Gödrös, s vörös kecskeszakál-
la lobogott az éjszakában.
– Menjetek, fiúk – mondta az asszony újra. – Aztán írjatok, és én is 
elmegyek utánatok.

Már nem volt mit okoskodnunk.
– Elmegyünk! – mondtam. – Aztán írunk, és te is jöhetsz!
A Gödrös gyerekesen lelkesedett.
– Holnap elindulunk.

Ennyi volt az egész.

S másnap délben hármasban kimentünk a hajóállomáshoz. Csoma-
gok nélkül és minden nélkül. Nyolcvanhárom krajcár volt a zsebemben.

Jegyet váltottunk Pozsonyig – úgy határoztunk, hogy onnan aztán 
gyalog megyünk tovább.

Elbúcsúztunk az asszonytól, aki a Gödröst is megcsókolta.

A hajóból integettünk és kiabáltunk ki a partra. Úgy láttuk, hogy sír.

Aztán harangoztak és sípoltak, és a hajó lomha, nehézkes mozgással 
megindult velünk a Dunán fölfelé.

Csütörtök délután hat óra volt.



74. Fotográfiák Budapestről, 1909 körül
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1.

Az ember élete kiteljesedik.

Másodszor indultam útra, hogy életemet kiteljesítsem. Nem tudatos 
megmozdulások voltak ezek, pontosan nem tudtam volna megmonda-
ni, miért és merre akarok menni, de valahol a legbensőmben dolgoz-
tak a vágyak, s minden óra újabb és újabb erőfeszítést szült bennem 
a cselekvésre. Más huszonkét éves fiatalemberek elbutulásig iszákos-
kodtak, vagy békességes családi élet megalapozására gondoltak, s én 
csak úgy megkötetlen ösztönnel elindultam az idegen világba, amiből 
csak a másoknak érthetetlen versekből s a hazudozni szerető Gödrös 
fecsegéseiből tudtam valamit.

Életemben először voltam hajón. A jelzőharang kongatása még ben-
ne zúgott a fülemben, a víz ringatott bennünket, hogy nevetnem kel-
lett ettől a részeg mozgástól, s a parton, a nyüzsgő emberek között 
még láttam a fehér kendővel integető asszonyt. Nem éreztem, hogy 
eltávozom tőle, nem éreztem semmit, csak éltem az életemet, amit 
ha értékelni tudtam volna, bizonyára határtalannak és nagyszerűnek 
találtam volna.

Ránéztem Gödrösre, és láttam, valamiért szomorú.

– Félsz?
– Nem. Hiszen semmi az egész!
– Az a jó, hogy te tudsz németül. – Mintha nem hallotta volna, kitért 
a válasz elől. A part felé nézett, és azt mondta:
– Jó lesz, ha majd ő is utánunk jön. Írunk neki?
– Ki tudja, mi lesz holnap...

Elúsztunk az állomástól, az asszonyt már nem lehetett látni, de nem 
is kívánkoztam utána. A nyugtalan víz, a mozgó alkotmány, amin 
nyugodtan álltunk és a sötétedő ég tartottak maguknál.

Az összekötő hídnál újra találkoztunk az asszonnyal. Villamoson ki-
utazott Újpestre, s mire mi a hídhoz értünk, ő már ott állt a hatalmas 
pillérek fölött, kiabált, integetett, és valami papírszeleteket dobált 
a hajónk felé. Nem egyedül volt. Egy régi ismerősünk, egy Csitér nevű 

Budapest és Bécs között 
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ember állt mellette, aki csámpás lábaival és vigyorgó ábrázatával már 
hónapok óta lődörgött az asszony körül, s akit én, nem tudtam volna 
megmondani, miért, összetalálkozásunk első pillanata óta nem sze-
rettem, majdnem gyűlöltem. A korláton át kinyújtózkodtunk a repülő 
papírszeletek után, de nem tudtunk egyet sem elfogni.

Kíváncsi voltam az asszony üzeneteire, bizonyára valami fontosat 
akart mondani. Ezt így éreztem pillanatokig, aztán hirtelen minden-
nek az ellenkezője, és szokatlan nyugtalanító gondolatok születtek 
meg bennem.

– Láttad a Csitért?
– Láttam – mondtam közömbösen.
– Kijött, hogy megnézze, csakugyan elmentél-e. Azt hiszi, most már 
az övé lesz.

Nem feleltem. Mi mondanivalója is lehetne az ilyesmiről az embernek. 
Ha jól meggondolom, semmi közöm nem volt ehhez az asszonyhoz, 
okosan teszi, ha elmegy a Csitérhez. Hangosan mondtam:

– Éppen jó lesz neki avval a csámpás lábaival és avval a ferde ábráza-
tával.

Gödrös nem kérdezte meg, kiről beszélek, bizonyára ő is az asszonyra 
gondolt, és szavaim beleillettek a gondolatmenetébe.

Lekerültünk a hajóba. Kevesen voltunk, még alvásra is elegendő hely 
jutott a kemény, ide-oda tántorgó padokon. Nem ismertem senkit, és 
nem is néztem meg közelebbről senkit. Nem voltunk még éhesek, de 
mit csinálhattunk egyebet, Gödrös elővette a cókmókját, és szótla-
nul enni kezdtünk. Lehet, most hogy minden köteléket elvágtunk sok-
szor kényelmetlen és sohasem kielégítő múltunktól, vidámaknak és 
gondtalanoknak kellett volna lennünk. Gödrös, mint a kérődző kecske, 
mozgatta hegyes, rózsaszínű szakállát, és én mértéktelenül elfárad-
tam vagy elálmosodtam valamitől, s nem tudtam rendet teremteni 
a fejemben összeszaladt gondolatok között. Sem érzéseimben, sem 
gondolataimban nem találtam egy fix pontot, amibe megkapaszkod-
hattam volna. Nem értettem meg, hogy mi baja lehet Gödrösnek, de 
rám bizonyára a nedves párákkal telített levegő volt ilyen nyomasztó 
hatással. Ledőltem a padra, úgy éreztem, kegyetlenül álmos vagyok, 
és nem tudtam lehunyva tartani a szemeimet. Fáztam, hogy összeva-
cogtak a fogaim.
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– Alszol? – kérdeztem Gödröstől, aki a pad hosz-
szában a fejem fölött feküdt. Nem válaszolt. Neki 
jó – gondoltam –, ő itt is el tud aludni, mint aho-
gyan valami furcsa, szinte beteges közömbösséggel 
Mária díványán is el tudott aludni. Nyugtalanul 
egyik oldalamról a másikra fordultam, a kemény 
deszka törte a csontjaimat, és éreztem, hogy a hi-
deg belefúr, beleharap a testembe. Később fölkeltem, 
nyugtalanságom ide-oda csavargott velem a hajón.

Fáztam és álmos voltam. Akárha valami nagy mulatozás után elron-
tottam volna a gyomrom, pálinkagőzzel és oktalan szomorúságok-
kal telezagyváltam volna a fejem. Sose hittem volna, hogy ilyen nagy 
különbség lehet megszokott csavargásaim és egy ilyen közönséges 
hajóutazás között. A szél, ami átjárt a huzatos hajón, a víz közvet-
len folytatásának érződött, hideg és szinte fullasztóan nedves volt. 
Később a gépház fölé kerültem, s a dolgozó emberek látása, a fénylő 
géprészek sikamlós játéka, a mozgások hangja kissé megnyugtatott. 
Az utóbbi időben sokat voltam munka nélkül, már szerettem is a fe-
lelőtlen tétlenséget, de mégis most éreztem, hogy nem halt ki belőlem 
a munka szeretete. Kívántam lent a gyönyörű gép mellett s a félig 
levetkőzött munkások között élni. A fölszálló párák átmelegítették 
a vérem, s a gyors, egyöntetű mozgás szépségekkel s újdonságokkal 
etette a szemeimet. De a hideg dunai szél dolgozott mögöttem, vé-
kony kabátom alatt hátba támadt, és megfájdította a tüdőmet. Vala-
mi helyet kerestem, ahol pihenni lehetne. A kémény tövébe húzódtam, 
háttal a meleg pléhnek támaszkodva elaludtam... Milyen ismerős és 
milyen mindennel kielégítő itt az élet. A kertajtón most jött be Mária, 
s egy szalagon nagy, nemes fajtájú házinyulat vezetett maga mellett. 
A másik oldalán a jutagyár van a hóna alatt, látom tehát, hogy mind 
a két keze le van foglalva, s valami más két kézzel, de mégis ugyan-
azokkal, barátságosan integet felém. Örültem neki, hogy látom, és 
éppen el akartam tőle kérni a házinyulat, mikor ő nevetve szárnyra 
kelt, és a házinyúl a Jolán volt csúnya, szalagos kalapban, és csúnyá-
ul kancsalítottak a szemei. – Te vagy az? – kérdeztem akaratlanul, 
és elfordítottam a fejem, hogy ne kelljen látnom. A szemeim előrenéz-
tek, de keresztül a fejemen hátrafelé is láttak. Határozottan csúnya 
volt ez az asszony. Mi a fene az, ami mégis mindig megmutatja nekem. 
Hogy észrevétessem, semmi közöm hozzá, hangosan énekelni kezd-
tem... Arra ébredtem, hogy egy hajóslegény a kéményhez kocogtatja 
a fejemet, és így költöget:

75. Fotográfia Pozsonyról, 1909 körül
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– Menjen a helyére – mondta –, van elég üres pad, aludjon ott.

Fölálltam, s most még jobban fáztam, nem volt bennem életkedv, mint 
valami gép mozogtam szinte öntudatlanul. Gödrös, mintha kiesett 
volna a világból, mozdulatlanul aludt. Semmire se gondoltam, keserű 
ízekkel a számban magamra maradva vártam, hogy megvilágosod-
jon a reggel. Aztán a Gödrös is fölkelt, s mielőtt a többiek mozdultak 
volna, a födélzeten nekivetkőződve megmosakodtunk. Friss volt a reg-
gel, tiszta és szűziesen illatos. A nap melege kiölte belőlem a tétlen-
séget, egészségesen mozgott a vérem, láttak a szemeim, és hallottak 
a füleim. Eddig mindig közömbösen álltam szemben a természettel,  
s a Duna két partját most szépnek, eleven, lüktető testeknek éreztem 
a hegyeket, s szinte hallottam a távoli fák növését és a kiterített me-
zőfoltok lélegzését.

– Nézd – mondtam Gödrösnek. – Az élet csakugyan él. – Ő szaporán 
fecsegett, és éppen olyan gondtalan és vidám volt, mint én. Az egész 
múltam, mint valami súlyos kölönc, leszakadt, elmaradt tőlem.

– Bécsben keresünk munkát, s ha dolgozni tudunk, többet vissza se 
megyek Pestre.

– Persze – válaszolta Gödrös. – Jól megtanulunk németül, és írni is így 
fogunk.

Már késő délelőtt volt, mindenki feljött a hajóra. Így utaztunk dél-
után ötig, mulattunk az emberek fecsegésein, néztük a lányok mezte-
len karjait, s akiket érdemesnek tartottunk volna szerelemre, azokra 
trágár, buta megjegyzéseket tettünk. Az otthoniakról nem beszéltünk. 
Én nem is gondoltam rájuk, teljesen a pillanatoké voltam. Ilyen jól 
csak az állati tisztaságban érezheti magát az ember. A tegnap elma-
radt, s a holnap nem érdekelt.

Frissen és mindenre elkészülten érkeztünk Pozsony alá. A hajón még 
annyira se vettük komolyan a sorsunkat, hogy a legközelebbi teendő-
inket megbeszéltük volna. Az első embertől, aki valami kőmíves lehe-
tett, megkérdeztük, van-e Katolikus Legényegylet a városban.

– Tudja a fene – mondta az ember –, mesteremberek maguk?

– Igen – felelte Gödrös. – Facérok vagyunk, valami szállásfélét keresünk.



150

– Szervezett munkásoknak van itt helye az Otthonban, de a huligáno-
kat egye meg a fene.

Gödrös egyszerre beletalálta magát a helyzetbe.

– Szervezett munkások vagyunk mi is, csak azért kerestük a Legény-
egyletet, hogy éppen jól összepiszkítsuk az ágyukat.

Az ember kezet fogott velünk, és megadta a Munkásotthon címét. Ekkor 
már este volt, a Duna felől fújt a szél, megint fáztunk, és mind a ketten 
éreztük a tárgytalan szomorúságot. Az Otthon gondnoka előtt igazol-
tuk magunkat könyvecskéinkkel, elfogadta, elvtársnak szólított ben-
nünket, és szíves volt hozzánk. Levest és főzeléket kaptunk vacsorára, 
valamikor ő is dolgozott Pesten, az ottani dolgok felől érdeklődött, és 
éreztük, hogy tiszteli bennünk a nagyvárosi jövevényeket.

– Mielőtt aludni mennének, vetkőződjenek le az elvtársak. Ruhájukat 
akasszák föl erre a fogasra.

Egy rosszul világított pincefolyosón voltunk. A falakból hosszan elő-
renyúlt fogasok álltak ki, a rájuk dobált ruhadarabjaink mint valami 
akasztott hullák árnyékolták be a fehér falakat. Nem értettük meg, 
miért kellett így előre levetkőződnünk. Mikor elkészültünk, vacogva, 
ágyékunkon összekapott kezekkel szaladtunk az előttünk járt gond-
nok után.

Egy fehérre meszelt szép pincehelyiség volt a háló. A falak körül meg-
vetett vaságyak sorakoztak, akárcsak egy kaszárnyában vagy kór-
házban. A gondnok meggyújtotta a mennyezet közepéről lecsüngő 
lámpát, egyedüli lakói voltunk a szobának. Az ágyak, mintha nedves-
séggel szívták volna tele magukat sokáig, szinte megdermesztették 
a testünk, aztán egyszerre hazakerültünk, a meleg takaró alatt gond-
talanul éreztük életünket.

– Hát nem bolond az, aki dolgozik? – mondta röhögve Gödrös. – Ha ez 
továbbra is így megy, nincs az a pénz, amiért munkát vállaljak.

Áradozva sokáig beszélgettünk, de megint nem okosan a jövőbeli ter-
veinkről, csak úgy a levegőbe. Aztán magától kialudt fölöttünk a lám-
pa, nem emlékeztünk rá, hol jártunk, mit cselekedtünk álmainkban, 
korán reggel készen voltunk az útra. A gondnoktól visszakaptuk iga-
zolványainkat, és néhány fillért is adott.
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Tagadhatatlanul benne voltunk a csavargásban. Kis ennivalós cso-
maggal az üres országúton meneteltünk Bécs felé. Csendőrrel vagy 
más hatósági emberrel nem találkoztunk. Jó kedvünk volt, roman-
tikus vándornótákat énekeltünk, s észre se vettük, hogy átkerültünk 
a magyar határon. Gödrös még otthon azt mondta nekem, hogy tud 
németül, s így teljesen rábízva magam, minden belső kétségek nélkül 
mozogtam előre. Otthon az egyletben üldögélő emberek voltunk, csak 
kényszerűségből, csak ritkán végeztünk valami munkát, izmainkba 
mégse állt be a fáradtság.

– Mit csinálhat most Jolán? – kérdezte minden átmenet nélkül Gödrös.

– Biztosan az egyletben ül a Csitérje mellett – hümmögtem kedvetle-
nül. – Még akkora ökröt se láttam soha, mint az a marha tanító.

Megint kint voltunk a víz partján, megettük az utolsó falatainkat,  
s mikor újra nekiindultunk, már fáradtak és szótlanok voltunk. Ma-
gamban káromoltam magam, hogy ilyen könnyeden indultam neki az 
útnak, s végtelen áhítattal gondoltam valami meleg zug felé, ahol el-
dűlhetnék pihenni érzéketlen nyugalommal.

Későn este volt, mikor Bécsbe érkeztünk.



76. Fotográfiák Bécsről, 
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2. 

Ki tudja, merre van az út, ami nyugvópontra vezethetne bennünket. 
Céltalanul mentünk a szemeink után, amik néztek, de semmit se lát-
tak. A város sötét volt, néhány emberrel találkoztunk, nem mertük 
őket megszólítani.

– Fáradt vagyok – mondta Gödrös –, fáradt vagyok, majd megdöglök.

– Szólíts meg valakit, talán kapunk valahol szállást.

– Mondom, hogy fáradt vagyok, most utálom ezeket a németeket.

Tovább-botorkáltunk még vagy egy óra hosszat. Mintha sötét üvegta-
karó alatt lépegettünk volna, az éjszakából itt-ott kivirágoztak a lám-
pák, alakok mentek el mellettünk, zagyva beszédükből egy hangot se 
értettem. Valami térre érkeztünk, padok voltak rajta körben, az egyikre 
erőtlenül leereszkedtünk. Néha-néha megszólaltunk, de mindegyikünk 
másról beszélt, s így szavainkkal se tudtuk magunkat ébren tartani.

– Nem fázol? – kérdeztem rövid időközökben többször.

– Fázom – mondta Gödrös mindannyiszor, és érezni lehetett a hang-
jából, hogy fájdalom van minden kimondott szóban. Egyszer aztán 
nem felelt. Bizonyára elaludt. Valahol egy torony közelében ülhettünk, 
időnként hallottam a sötét magasságokba kilökött óraütéseket. Pilla-
natokra el-elfeledkeztem magamról, lehet, hogy ilyenkor egy óra hosz-
szat is aludhattam, fölriadtam, és tájékozatlanul nézelődtem az idegen 
helyen. Úgy éreztem, hogy ezek a csipetnyi alvások még jobban kime-
rítenek, nyirkos utálat volt az egész testemben, elkesernyedett számat 
kinyitottam a friss levegőnek. Valami fizikai tárgyak húzták le szem-
pilláim, s már láttam, hogy az ismeretlen távolból jön felénk a világos-
ság. Hatalmas, szürke cirádákkal telerakott épület előtt, csakugyan 
egy téren ültünk. Megjelent egy furcsa vaskazános kocsi, két oldalából 
nagy bajuszos sugarakban locsolta ki a vizet. Messze tőlünk körbe-
ment a téren, s mégis a csontjainkig éreztük a kiömlő víz hidegségét. 
A kocsi után utcasöprők jártak, hatalmas ecseteikkel tisztára mázol-
ták a kemény földet. A nedves kövek visszaragyogtatták a napot.

Bécsben
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Egyszerre, mintha a földből nőtt volna ki, egy rendőr állt előttünk. 
Beszélt valamit németül, éreztem, hogy a szavai kérdések lehetnek, de 
semmit se tudtam válaszolni. Lehet, hogy ez a kiglancolt, uniformis-
ba szorított ember egész éjszaka a hátunk mögött állt, s most, hogy 
előbújt a nap, ő is előlépett, hogy elveszejtsen bennünket. Együgyű ér-
telmetlenséggel néztem rá és néztem Gödrösre, s nem tudtam fölfogni, 
mi történhetett vele ezekben a pillanatokban. Különben rózsaszínű 
feje most lángvörös volt, és láttam, ahogyan a rózsaszínű szakálla 
fölött elrepülnek a hangok.

– Bitte, bitte – sokszor egymás után mondta ezt a zagyvaságot. Keze-
ivel idegesen a zsebeiben kotorászott, mintha valami fegyvert keresett 
volna bennök.

A rendőr beszélt és hadonászott. Most éreztem, hogy valamit akar 
tőlünk, hogy valamit sürget.

Gödrös végre piros kis szótárt húzott ki zsebéből, és dadogva olvasott 
föl nyelvtörő német szavakat. A rendőr sokszor közbe-közbemondta, 
hogy Pass. De Gödrös, mintha észre se vette volna, tovább olvasott 
a szótárból. A rendőr végre is mindkettőnket karon fogott, és kifelé 
vezetett a térről. Ismeretlen utcákon mentünk át, az emberek, akik 
szembe jöttek velünk, először csodálkozva megbámultak bennünket, 
de mikor elhaladtak mellettünk, fölényesen mosolyogtak. Az őrszo-
bán nagy gesztusokkal újra beszélni kezdett a rendőr, és Gödrös is 
újból belekezdett, úgy látszik, mindenki részére érthetetlen fölolvasá-
sába a szótárból. Hosszú percekig tartott ez így, s a rendőr végre is 
fájdalmasan fölordított. Alighanem káromkodott, de azt bizonyosan 
éreztem, hogy szid bennünket. Gödrös már hiába mondta, hogy bit-
te. A rendőr elvette tőle a szótárt, gondosan az asztalra tette, aztán 
maga elé húzta, és nagy lármával beleturkált a megriadt ember zsebe-
ibe. Piszkos rongydarabbal és még piszkosabb papírszeletekkel lettek 
tele a kezei. Aztán én kerültem sorra. – Nekem ugyan gajdolhatsz 
– gondoltam. – Ha az a gazember Gödrös nem tud vele beszélni, mit 
akarsz akkor tőlem, akinek még szótára sincs.

Gondosan kutatott a papírjaim között. Én Gödrösre néztem, de ő nem 
mert visszanézni rám, a fejét kicsit hátradöntötte, mintha a mennye-
zeten keresett volna valamit, s négy ujjával fésülgette a szakállát.

A rendőr valószínűleg célhoz ért, a papírhalmazból kiemelte a mun-
kakönyveinket, látszott rajta, hogy boldogan nézegeti bennük 
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a budapesti gyárak összegyűjtött bélyegzőit: aztán elégedett mo-
solygással azt mondta:

– Pass...

– Ja, ja – zökkent meg Gödrös is szinte boldogan és rám nézett, és 
röhögtek a szemei.

A rendőr is mondott még valamit, és el voltunk intézve. Mutatta, hogy 
mehetünk tovább, és megveregette a vállainkat.

– Látod, micsoda marha itt még a rendőr is – mondta Gödrös, mielőtt 
én még szóhoz juthattam volna. – Nem köll itt németül tudni. Pass 
az azt jelenti, hogy útlevél, s az a marha azt hitte, hogy a sok vacak 
bélyegző a könyvben mind a mi jó erkölcsünket bizonyítja.

Elkeseredett voltam, rá se néztem.

– Most már látom, hogy nem tudsz hazugság nélkül meglenni. Mért 
hazudtál, hogy tudsz németül, mikor egy kukkot se tudsz. Ha még 
egyszer rajtakaplak valamin, akkor elválok tőled.

– Jó, hogy össze nem házasodtunk, mikor elindultunk – mondta, és 
cinikusan nevetett. – Buta kispolgár vagy, ha még most se látod be, 
hogy itt nem kell németül tudni.

Sokáig pörlekedtünk, aztán mégis összebékültünk, és órák hosszat 
csavarogtunk, bámészkodtunk az idegen utcákban. Délfelé érezni 
kezdtük az éhséget, de se harapnivalónk, se pénzünk nem volt. Gödrös, 
aki tegnapelőtt este azt mondta, hogy soha többé nem lép munkába, 
most azt indítványozta, nézzünk be mégis néhány mesterhez, hátha 
fölvennének bennünket valahol.

– Csak kis időre – mondta. – Csak addig, amíg ennivalónk lesz.

Ő tudta a mestersége nevét németül, az enyémet kikerestük a szótár-
ból. Az első lakatosműhelybe egyedül mentem be. Épületműhely volt, 
két hosszú padsor előtt dolgoztak az emberek. Az ajtón belül meg-
álltam, kalapomat idegesen a két kezem között forgattam, magyarul 
köszöntem, vártam, hogy valaki észrevegyen. Egy munkás, lehet, hogy 
maga a művezető jött hozzám, és beszélt valamit németül.
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– Schlosser, facér? – Az ember felelt valamit, de megint németül.

Tehetetlenül néztem rá. – Schlosser – mondtam újra, s éreztem, hogy 
lassan elönt a düh és kétségbeesés. A hozzánk közel dolgozó munká-
sok megálltak, és jóindulatúan mosolyogtak.

– Schlosser – mondtam szinte kétségbeesetten. Akárha egy siketné-
ma torkából szakadtak volna föl a hangok, fizikailag fájt ezt a szót 
kimondanom, és fájt, hogy semmi folytatást nem tudok hozzáfűzni.

A szemben álló ember már hangosan nevetett, de a hangjából nem 
éreztem ki gúnyt vagy a megvetést. Barátsággal nézett rám, s mintha 
sajnált volna. Aztán a többiek felé fordult, és azokhoz beszélt, levet-
te a sapkáját, és kért tőlük valamit. Pénzt kért, és mindenki dobott 
a sapkába. Az összegyűjtött filléreket átadta nekem, nem tudtam 
megköszönni, de illedelmesen, szinte gyerekesen meghajtottam ma-
gam mindnyájuk felé. Kimentem, majdnem elsüllyedtem a szégyen-
től. Kint káromkodtam, elvadult dühvel ráztam az öklömet az ég felé. 
Gödrös sunyin meglapult, hagyta, hogy kidühöngjem magam, s csak 
aztán kérdezte meg, hogy mi történt.

Megolvastuk a pénzt, több mint húsz fillér volt.

– Látod, ez így megy, itt igazán bolondság volna dolgozni – mondta 
Gödrös.

– Én nem megyek be több helyre. Én nem tudom ezt csinálni.

– Ja, barátocskám, úgy nehéz lesz az élet, ha te mindig nyafogni fogsz.

– Az anyád istenit! Hát mi vagyok én, koldus?

– No jó, majd meglátjuk, mit tudsz csinálni, ha nem lesz megint enni-
valónk.

Pörlekedve ültünk be egy kiskocsmába, főzeléket ettünk, és így evés 
közben kicsit megnyugodtunk. Gödrös szavakat írt ki a szótárból, 
szintén hangtalanul. Bort is ittunk, az egész pénzt elköltöttük. Mikor 
kint voltunk, azt mondta:

– Majd én bemegyek veled, ha egyedül nem mersz. Én majd beszélek 
velük.
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Még órák hosszat kötekedtünk, aztán mivel se vacsoránk, se la-
káspénzünk nem volt, megegyeztünk, hogy így közösen bemegyünk 
a mesterekhez. Ő lépett be először, a kezében tartotta a cédulát, 
amelyre a német szavakat fölírta. Az első helyen nem volt szerencsénk, 
Gödrös hiába darált össze mindenfélét, a mester mogorva ember volt, 
mondott néhány szót, aztán visszafordult a munkájához, tudomást se 
vett rólunk, mintha megszűntünk volna a részére.

– Látod – mondtam, mikor kint voltunk –, nem olyan könnyű mester-
ség ez, mint ahogy te gondoltad. – De nem beszéltem dühösen, valami 
ismeretlen félelem támadt föl bennem, az eljövő napokra gondoltam, 
és majdnem megfogott a reménytelenség.

– No persze, ilyen betyárok mindenütt akadnak – felelte Gödrös, és 
látszott rajta, hogy ő is izgul a sikertelenség miatt. Néztük a címtáb-
lákat, mint valami kopók szimatoltunk, aztán megint bementünk egy 
helyre. Megint lejátszódott a komédia, megint nem kaptunk semmit. 
Aztán a harmadik hely, onnan is kinéztek bennünket. Idegesek és tü-
relmetlenek lettünk. Nem mertünk szólni egymáshoz, éreztük, hogy 
a legkisebb ellentmondás verekedésbe vadított volna bennünket.

Végre a negyedik helyen kaptunk valamit. Aztán mentünk tovább, 
megint hiába, múlt fölöttünk az idő, sietnünk kellett, ide-oda kapkod-
tuk a fejünket a címtáblák után. Estére összeszedtünk néhány fillért, 
de legalább annyira belefáradtunk a koldulásba, mintha kőtörő mun-
kát végeztünk volna.

Éjszakai szállást kezdtünk keresni, s valami zugszálló-félében fejen-
ként tíz fillérért kaptunk is fekvőhelyet. Maradt még némi pénzünk, 
mielőtt lefeküdtünk, vacsorázni szerettünk volna.

– Tudod mit – indítványozta Gödrös –, spórolnunk kell, vegyünk vala-
mi olcsó dolgot.

– Persze – feleltem –, valami virslit.

– Vegyünk szamárhúsvirslit.

– Jó, azt hallottam, hogy az nagyszerű.

A szótárból kikerestük a szamár és a virsli német nevét, és Gödrös be-
ment vásárolni. Olyasmit hozott ki, mint a szalámi, de nagyon drága 
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volt, kenyérrevalónk már nem maradt. A lakás felé 
mentünkben rágtuk a drága szamárhúst, kegyetle-
nül kemény, íztelen és zsírtalan volt.

– Az annya istenit annak a gazembernek! – tört ki 
Gödrösből. – Ezért a pénzért fűrészporral is meg-
tölthette volna azt a lóbelet, amibe ezt a döglött 
szamarat beletolta.

Én megadtam magamat a sorsomnak, és nem lá-
zadtam. Amióta Pestről eljöttem, állandóan álmos-
nak éreztem magam, most is csak aludni, kényel-
mesen aludni szerettem volna.

A szobánk valami elátkozott kamra volt, négy gya-
núsan sötét ággyal. Az egészet egy deszkafal vá-
lasztotta el a másik kamrától. A fal rései többszö-
rös újságpapirossal voltak beragasztva, néhol föl 
voltak szakadva ezek a papírok, mintha valaki nagy, 
mocskos sebeket késelt volna a falba. Az egyik sa-
rokban mécses állt, alig gombostűfejnyi lánggal, ez 
volt minden világosság. Se szék, se mosdóedény. Az 
ágy szélén vetkőződtünk, ruhánkat a lábhoz tet-
tük. Fáradtak voltunk, alig beszéltünk egymáshoz. 
Ahogy lehunytam a szemeim, egy csatorna partján 
álltam, a piszkos víz kijött a medréből, a talpaim 
alá csúszott, a hátára vett, és megindult velem, akár egy óriási állat. 
Fölriadtam, mert valaki lökött rajtam egyet, és tolt befelé a falhoz. 
Hallottam, hogy németül beszélnek fölöttem, aztán éreztem, hogy 
nagy, rossz szagú testtel valaki mellém fekszik. Szörnyű gyilkossá-
gok jutottak az eszembe, arccal egészen a falhoz lapultam, szerettem 
volna megsemmisülni, lélegzeni is alig mertem. Kíváncsi voltam rá, ki 
az, aki mellém feküdt, irtóztam az érintésétől, pálinkagőz terjengett 
körülöttem, ebben a szörnyű bűzben megint elfogott az álom. De nem 
tudtam igazán elaludni, a bőrömmel, az orrommal és az idegeimmel 
mindent éreztem, csak éppen a védekező cselekvéshez nem volt erőm. 
Valami csípte a lábaimat, és éreztem, hogy időnként mintha fűszállal 
csiklandoznának, valami végigmászik az arcomon.

Még alig virradt, amikor felébredtem. Egy kövér öregember feküdt mel-
lettem. Nagy, felfújt, mezítelenre vetkőzött testével kibújt előttem az 
ágyból, majdnem rosszul lettem a látásától. Németül beszélt hozzám, 
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és dühös volt, hogy semmire se tudtam neki válaszolni. Átnéztem 
a másik ágyba. Gödrösnek is akadt párja. De ő az ágy külső felén 
maradt, jóízűen még most is aludt, szakálla világított a takaró fölött.

Az éjszakai megundorodás egész napra bennem maradt. Ha gondo-
latban el is feledkeztem róla, az egész testem emlékezett rá, minden 
porcikám beteg volt tőle.

Egész nap a lakatosműhelyek látogatásával és lekoldulásával voltunk 
elfoglalva. Ami pénzt összeszedtünk, az ennivalóra is alig volt elég, 
egy fillér nélkül mentünk bele az estébe, és átkozódtunk és marakod-
tunk egymás között, mint az ellenségek.

3. 

Valaki azt ajánlotta, menjünk ki az Asylba, ha idejekorán érkezünk, 
ott ingyen kapunk szállást. Nehezen igazodtunk célirányba, az Asyl 
kívül feküdt a városon, s a szürke kőrengeteg és megszámlálhatat-
lan útkereszteződés végeszakadatlannak látszott előttem. Ellepett 
a fáradtság, az unalom és a reménytelenség. Mikor az utolsó házat 
is elhagytuk, dombos, völgyes mezőség állt előttünk. Az volt az ér-
zésem, hogy a világ végére érkeztünk meg. Erősen sötétedett már, 
kémlelődtünk a mező fölött, sehol se láttunk házat, ahol állítólag 
meleg vacsora és megvetett ágyak várnak ránk. Végre akadt vala-
ki, akitől tudakozódhattunk, negyven-negyvenöt éves csavargó, aki 
szintén az Asylba készült aludni. Melléje csatlakoztunk, s meggyorsí-
tott iramban úsztunk a mező fölött. Az ember szótlan volt, fáradtan 
előretartotta a fejét, s két oldalán, mint a megkopasztott szárnyak, 
mint két súlyos inga mozogtak előre-hátra a karjai. Az egyik domb 
mögött előtűnt az Asyl. Szomorú, nagy épület volt, egyedül állt a tér-
ben. Hogy a bejáróhoz juthassunk, meg kellett kerülnünk a házat. 
Körülbelül hét óra lehetett, még nem nyitották fel a kapukat, a fal 
mellett, négyes sorban hosszú emberkígyó várakozott szakadatlan 
morgással s nyugtalan mozgolódással. A kapu elé akartunk kerül-
ni, egyszerre mindenki ellenünk ordítozott, az embersor végére ve-
zényeltek bennünket. Bizalmatlanul nézelődtem, hogy hova és kik 
közé kerültem. Sovány kamaszok és sárga, megpuffadt öreg férfiak 
és asszonyok zsúfolódtak körülöttem. Nem voltam az az ember, akit 
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könnyen csodálkozásba ejtenek a dolgok, és meghatnak a helyzetek. 
Mégis, most közel álltam a síráshoz. A mezőn át újabb és újabb ala-
kok érkeztek, és úgy éreztem, hogy ezek a sötét figurák magukkal 
hozzák az én holnapjaimat és holnaputánjaimat is. Körül voltam 
zárva, és csillagtalan volt fölöttem az ég. Hazagondoltam: milyen jó 
lenne most a Meteor kávéházban ülni, rendesen öltözött, megmosa-
kodott emberek között; az asztalokon nagy kosarakban pirosan sült 
kiflik hevernek, zúg a ventillátor, s eleven, szép artistalányok járnak 
el előttem. Amit otthon csúnyának és unalmasnak találtam, az most 
csodálatosan fölterebélyesedett előttem, kábult a fejem, és sajogtak 
az idegeim. Holnap visszamegyek, határoztam el magamban, nem 
nekem való ez az élet, itt összerongyolódik az ember gyomra az éh-
ségtől, és maholnap bizonyára fölfalnak a tetvek. És a mezőn át még 
mindig érkeztek újabb és újabb figurák. Asszonyok és férfiak és gye-
rekek. Akik körülöttem voltak, pörlekedtek egymással, ócska holmi-
kat csereberéltek, és voltak, akik úgy álltukban, félig behunyt szem-
mel már aludtak. Olvastam valahol a bélpoklosokról, akiket csúnya 
betegségük miatt az egész város kiközösít magából: a szegénység 
bélpoklosának éreztem magam, akit erre a sötét mezőre kergettek az 
élet szerencsései és gazdagjai. Barikádokra kívánkoztam osztálytu-
datosan, rendet kívántam volna teremteni a világban.

De végre megnyíltak előttünk a kapuk. Szorosra zsúfoltan tolakodtak 
az emberek befelé. A mellem, a hátam és az oldalaim nyugtalan idegen 
testek között préselődtek, mint valami kődarabot sodrott magával az 
áradat. A folyosókon nekigyürkőzött, nagy munkára készülődő szolgák 
álldogáltak, mint a mészárosok. Rengeteg ember, akik már ismerték 
a törvényt, libasorba igazodtak, és meglapult alázatossággal járultak 
a szolgák elé, a rend és hatalom képviselői elé. Nagy szerénységükben 
valamennyiünket egyenlővé degradáltak a házi szokások. Férfiak és 
nők félig mezítelenre vetkőződtek, és megoldották alsónadrágjukat és 
szoknyájuk ráncait. A szolgák morgós, kegyetlen ábrázattal vadász-
tak a tetűk után. Micsoda purgatóriuma a kegyetlen Istennek! Mint 
az áldozati barmok ajánljuk föl magunkat, hogy egy igennel vagy nem-
mel döntsenek sorsunk fölött. Láttam a tapasztalt, öreg csavargókat, 
amint, hogy a szolgák észre ne vegyék, piszkos ujjaikkal keresőn tapo-
gattak a férgek után. Ha találtak valamit, mint egy kendermagszemet, 
leejtették maguk mellett a földre. Bizsergett a testem, mintha hangyák 
járnának a bőröm alatt, és émelygett a gyomrom az undortól.

– Also! – ordították a szolgák – also! – És mi lassan vonultunk előre, 
s mintha egy hatalmas rostán álltunk volna, akiket már megettek 
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a tetvek, azokat irgalmatlanul kirostálták közülünk. Részükre nem 
volt mentség, és velük már senki sem törődött. Mikor idejöttem, még 
láttam őket, és fájtam értük, de egy félóra múlva, most már én is csak 
magamért szűköltem. S ha mindenkit kidobtak volna, mégiscsak fon-
tos volt, hogy legalább én bekerüljek. Aki benn maradt, annak a vizs-
gálat után egészen le kellett vetkőznie, nagy, kőburkolatú terembe 
mentünk, ahol a terem közepén álló húsz-harminc embert nagy gumi-
csövekkel szörnyű hideg vízsugarakkal lemostak a szolgák. Kegyetlen 
emberkínzás volt a tisztálkodásnak ez a fajtája, de aztán felöltözöt-
ten egy kicsit átmelegedtem, be kellett vallanom magamnak, hogy itt 
csakis ilyen szigorú módszerrel lehet rendben tartani a dolgokat.

A meleg vacsora, amiről nagyszerűeket fantáziáltam, nagy bögre vi-
zes feketekávé és negyed kiló kenyér volt. Az első korty nem akart 
lemenni a torkomon, tartani kellett magamat, hogy szét ne nyíljon 
a szám, és vissza ne kelljen köpnöm ezt a moslékot. És nem lettem re-
nitens. Ha lenne rá valami mérőeszköz, kegyetlenül lemérhető lett vol-
na rajtam, hogyan lesz az ember testvér- és önmegtagadó. Mindenki 
mohón rágott és nyelt körülöttem, kecskelábú puhafa asztalok fölött 
előrehajoltak az árnyékok, a megvedlett szemöldökökkel és bajszok-
kal bezsaluzott fejek otrombán dolgoztak, és én is tömtem magamba 
az émelyítő falatokat, hogy holnap tovább tudjak koldulni, és hol-
nap újrakezdhessem összes nyomorúságaimat. Éreztük, túl vagyunk 
a mai napon, túl vagyunk a harcokon. Bizonyára mindenki az ágyak 
felé gondolt, testem és lelkem kívánta a megnyugvást. Először voltam 
ilyen helyen, minden furcsa és ismeretlen volt előttem.

A hálóban a szolgák rendelkeztek az ágyak felett. Óriási hideg hodály 
volt ez a terem, vaságyakkal túlzsúfoltan. Sodronyosak voltak, de hi-
ányzott róluk a matrac vagy a szalmazsák. Csak egy nagy, szürke 
lepedőt kaptunk, a párna is sodronyból volt a fejünk alatt. Az ágy 
fejénél egy vaspálca ágaskodott fel a magasba, a végén fogasszerű 
kajmóval. Ruháinkat kis batyuba összekötöztük, s hogy az esetleges 
férgek meg ne közelíthessék, fölakasztottuk a rúdra, a magasságok-
ba. Mezítelenül kellett az ágyba menni, s hogy meg ne fagyjunk, dider-
gő testünket becsavartuk a lepedőbe. Pillanatok alatt elaludtam, nem 
emlékszem arra, hogy álmaim lettek volna.

Reggel pihenten ébredtünk, hogy Gödrössel egymásra néztünk, han-
gosan fölröhögtünk. A csupasz sodrony, amin aludtunk, fonatainak 
mintáját belenyomta a csupasz testünkbe, s így mezítelenül megba-
rázdálva, nagyon komikus figurát mutattunk.
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– Ezek jól ránk ütötték a bélyegzőjüket – mondta Gödrös. – De nem baj, 
így legalább estére könnyebben ránk ismernek.

– Talán a városba is így mehetnénk be? Legalább könnyebben meg-
szánnának bennünket a mesterek – mondtam én is cinikusan, gond-
talanul. A többiek is hangosan beszéltek és hangosan vihorásztak, 
mint a jóreményű gyerekek vagy a futásra kész lovak.

Reggelinél, ami megint feketekávé és kenyér volt, megint összetalál-
koztunk az asszonyokkal, akiket este szétválasztottak tőlünk. Ők 
is mezítelenül aludhattak, mezítelenül, mezítelen vason, arcukon és 
kézfejükön meglátszottak a sodrony négyszögletes mintái. De ők is 
könnyűkedvűek és beszédesek voltak. A keleti ablakokon becsurgott 
a napfény, a fém- és cserépdolgok ragyogtak a teremben, s az embe-
rek ide-oda beszéltek lármásan. Aztán kimentünk a melegítő nyárba, 
most nem tolakodtunk, nem előzgettük egymást a fiatal mezőn át, 
mintha leróttuk volna tegnapi vétkeinket, nyugodtan és megtisztál-
kodottan elindultunk Bécs felé.

A város, amiben tegnap csak egyhangú szürkeséget láttam, mintha 
fölszépítette volna magát előttünk, a széles, tiszta utcák, a gyerekek-
kel teli parkok elevenek és színesek voltak. Ha valaki megkérdezte 
volna tőlem, akarok-e munkába állni, nem tudom, mit feleltem vol-
na, de egyáltalán nem vágyódtam a gyárak vagy műhelyek sötétjébe, 
sorsommal szemben nem irigyeltem a bérmunkás sorsát. Ha lakatos 
cégtáblát láttunk, előzetes megbeszélés nélkül mindketten bemen-
tünk a műhelybe. Alázatosak voltunk, s már sokkal ügyesebben tud-
tuk megértetni magunkat, mint tegnap. Néztem a dolgozó embereket, 
és az utcák világosságát és szabadságát éreztem a magaménak. Ha 
valahol eredménytelenül jártunk, az nem keserített el bennünket. Hi-
szen nem akartunk mi vagyont összegyűjteni. Az ingyen szállásunk 
már megvolt estére, és el se hittük volna, hogy ebben a gazdag nyüzs-
gésben valaki éhen halhatna. Délben virslit, fügés kenyeret és bort 
ebédeltünk. Kinyílott és látó szemekkel kószáltunk az utcákon. Bá-
mészkodtunk a kirakatok előtt, és kritikusan körülvizsgáltuk a szob-
rokat. A Volkstheater előtt levő költő vagy színész ülőszobra annyira 
tetszett nekem, hogy jegyzeteket írtam le róla a noteszembe.
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– Ez igen – mondtam. – Nem úgy, mint a pesti vacakok. Nézd meg, 
ahogy ül, érzem, hogy az arca milyen sápadt.

Gödrös is lelkesedett a szoborért, és elég ügyesen leskiccelte. Aztán lá-
togattuk tovább a műhelyeket. Ránk jött az este, s most, hogy a men-
helyre gondoltam, kissé szomorú lettem. Nem kísértett a kétségbeesés, 
az utóbbi két nap alatt sok minden történt bennem, de mégis éreztem, 
hogy nem nekem való hely az ott kint, megaláz és nagy hatással van 
rám ez az életmód. Az embercsoport ott állt a kapuk előtt, piszkosak 
és lerongyolódottak voltak. Már akadt köztük, akik mint ismerősöket 
köszöntöttek bennünket.

Nagy lármával hajszoltak föl bennünket a szolgák. Tegnap este na-
gyon sok tetvest dobtak ki közülünk, s az ettől a sorstól való féle-
lem elhatároztatta velem, mindenáron védekezni fogok a férgek ellen. 
Batyumból elővettem egyetlen luxusholmimat, a hazulról magammal 
hozott ruhakefét. Szőrös, jól kifejlett testemmel mezítelenül ott áll-
tam az ágy előtt, szóltam Gödrösnek, hogy elölről-hátulról keféljen 
végig, nehogy valami véletlen is rám tévedt krokodil benne maradjon 
a hajzataimban. Ezt nagyon jó ötletnek tartottam, később is ragasz-
kodtam ehhez a módszerhez, s a mindennapi mosdásnál is fontosabb-
nak tartottam. Ha elég friss volt hozzá a testem, éreztem az erős 
szőrű kefe csiklandozását, s ha játékos kedvem volt, föl-fölnyerítettem, 
mint valami paripa. A csavargók szerettek bennünket, és örültek a já-
tékainknak.

Ezen a reggelen már nem Bécs felé vettük az utunk. Pillanatok alatt 
határoztuk el, hogy továbbmegyünk. Végre is Párizsba készültünk, 
nem akartuk fölöslegesen elpocsékolni napjainkat. Térkép nélkül, 
csak úgy a csavargók félig megértett magyarázata után indultunk 
el Németország felé. Ha faluba értünk, összekoldultuk az élelmünket, 
és valami pajtában vagy a szénapadláson kaptunk szállást. Jó népek 
voltak ezek az osztrák parasztok, és mi hamar kitapasztaltuk a ter-
mészetüket. Be kellett látnom, hogy a németül nem tudásunk nem 
nagy zavart hoz az életünkbe. Az emberek beszéltek hozzánk, kérde-
zősködtek és magyaráztak, és mi csak ájtatos tehetetlenséggel hüm-
mögtünk. A városokban megint elővettük a lakatosokat, később pedig 
a Gödrös mesterségéhez rokon asztalosokat is beosztottuk az élelme-
ző körzetünkbe. Némi vándorlósegélyért és szállásért a szakszerveze-
tekben, pártszervezetekben és munkásotthonokban is jelentkeztünk. 

Passau
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Ezeken a helyeken mindig akadtak emberek, akik a saját zsebükből 
is segélyeztek néhány fillérrel. Gödrös már elég jól gagyogott néme-
tül, s a legszükségesebb kérő és köszönő szavakat már én is betanul-
tam. Munkába állásra egyikünk se gondolt. Ha erről esett szó közöt-
tünk, mind a ketten nagyon komolyan Párizsról kezdtünk beszélni. 
És nem restelltük egymásnak elárulni, hogy a baromi munka helyett, 
úgy érezzük, valami különösebb hivatás betöltése vár ránk az életben. 
Jártuk a poros országutakat, és a művészetről fantáziáltunk. Olvas-
mányaink emlékei éltek bennünk, és töretlen nagy hitünk volt a jövő-
ben. Elhatároztuk, hogy jegyzeteket fogunk készíteni arról, ami újat 
és szépet látunk útközben, s ha egyszer hazakerülünk, könyvet írunk 
a tapasztalatainkról. Lelkesedésünk azonban nem volt hosszú életű. 
Telefirkáltunk néhány irkalapot, aztán az egészet eldobtuk. Szabadon, 
a mozgásainkban, cselekvéseinkben éltük ki magunkat, verset is csak 
ritkán írtunk. Postrestante címen állandó levelezésben voltunk Jolán-
nal. Ígérgettük, hogy nemsokára már ő is kijöhet, elküldtük neki a ver-
seinket, és utasítottuk, hogy melyik szerkesztőségbe vigye föl azokat. 
Leveleink különben sürgönystílusban és erősen cinikus hangon voltak 
írva. Gödrös félt tőlem, nem mert érzelmes és kedves lenni, én pedig az 
asszony előtt nem akartam érzelgősen holdkóros szerelmesnek látsza-
ni. Nem mintha különösebben sokat törődtem volna az ő véleményével, 
de óvakodtam tőle, nehogy oktalanul elbizakodottá tegyem. Végre is 
én nagyszerűen megvagyok nélküle. Reggel korán kelünk, este későn 
fekszünk, s napokig eszembe se jut, hogy az ő személyével foglalkoz-
zam. Ha városba érkezünk, mondhatnám, csak éppen szokásból me-
gyek a postára, s ugyanúgy csak szokásból káromkodom, ha nem jött 
levél. Végezze, amit rábízunk, gondoltam megnyugtatón, akkor min-
den rendben lesz. Ha egyszer rosszul végez el valamit, biztos, többet 
nem írok neki.

Feltört lábakkal, de mégis gondtalanul mentünk át falukon és váro-
sokon.

4.

Megérkeztünk Passauba. Edzett fickók voltunk már, cinikusak és 
szemérmetlenek. Ketten azok közül, akik kiismerik magukat a világ-
ban, hajlandók úgy mutatni, mintha fejjel is nekimennénk a falnak, de 
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mindig csak a magunk kis érdekeit látják szem előtt, semmit sem vesz-
nek komolyabban a maguk felelőtlen szabadságánál. A vidéki embernek 
az a szentimentalizmusa, ami kivirágzott belőlem a bécsi Asyl előtt, 
teljesen elhervadt, s itt, ebben a zegzugos határvárosban már a tolva-
jösztönök ébredeztek bennem. Nagy, átformáló hatással voltak rám az 
országutak, az újabb és újabb vidékek, az idegen faluk és városok jó 
és rossz emberei. Gyámoltalanul senkitől semmit sem vártam, tudtam, 
ha nem akarok éhen dögleni valamelyik árokban, a saját lábamon kell 
megállnom, és csak a saját magam képességeiben bízhatok.

A néhány heti kísérletezések után úgy éreztük, hogy ma már szisztema-
tikus és biztos módszerrel dolgoztunk. Nem spekuláltunk a véletlenek-
re, és fölöslegesen nem pocsékoltuk az energiánkat. Nem ragaszkod-
tunk hozzá, hogy csak a vas- és famegmunkáló műhelyeket keressük 
föl, ha valamelyik városba beérkeztünk, mindjárt az első házban kezd-
tük meg a koldulást. Rendszeresen a sírkőfaragó telepeket kerestük 
fel először. Kőfaragóknak adtuk ki magunkat, biztosra vettük az 
eredményt, ezekben a naiv halottdíszítőkben sohasem csalatkoztunk,  
s a lehető legmagasabb filléreket siránkoztuk ki a kőporos zsebekből. 
A második állomásunk valami közeli kiskocsma volt, ahol gyomor- és 
szíverősítőt vettünk be a további munkához. Tudatosan úgy rendeztük, 
esténként érkezzünk be a városba, s mire aludni akartunk, együtt volt 
az estéli sör- és szálláspénz. Reggel, hogy továbbindultunk, a kifelé ve-
zető úton fekvő műhelyeket koldultuk le, hogy napközben ne maradjunk 
teljesen pénz nélkül. Csak így, majdnem pillanatnyi átmenetben érint-
keztünk az emberekkel. Szerettünk felügyelet nélkül kint lenni a határ-
ban, a mezők között futó országúton és a folyóparton. Éreztük, nincs 
jobb, izgalom nélkül és fontosabb cél nélkül menetelni, vagy megfáradt 
tagokkal feküdni a fűben, arccal a nap felé.

Passau rideg, rám kellemetlenül ható város volt. Az ausztriai, bé-
kességes és kényelemszerető emberek után itt a megfagyott rend és 
a rohanó élelmesség fészkébe jutottunk. Az egész város megépítése 
valami titokzatos vakondtúráshoz hasonlított, az utcák tele voltak 
csendőrökkel és vámőrökkel, juhászkutyák és rendőrspiclik szagát le-
hetett érezni a levegőben. Az első órában észrevették rajtunk, hogy 
idegenek vagyunk, és bekísértek a rendőrségre. Még nem házaltunk, 
még semmi bűnt nem követtünk el a német pontosság ellen. A rendőr-
ségen fölmutattuk a most már rendszeresen útlevélnek használt mun-
kakönyvünket, s a mogorva, nagyképű ellenőr nagyon rendben találta 
azt. Láttuk, hogy ő is a rengeteg lebélyegzésnek örül.
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– Sehr gut, sehr gut – mondta isteni megelégedéssel.

Mi is rendben találtunk mindent, s vigyorgó ábrázattal már kint vol-
tunk az utcán. Egy kis parkban leültünk haditanácsot tartani.

– Nehéz dió – mondtuk –, nehéz dió! Ezek nagyítóüveg alatt tartanak 
bennünket. – Mindenféle terveink születtek meg, de egyiket se tartot-
tuk alkalmasnak a kivitelre.

– Majd én próbálok valamit – mondta Gödrös. – A koszvakarókat ed-
dig úgyis elhanyagoltuk, máma megpróbálok borbély lenni.

Elindultunk az áldozat után. Zug, sötét utcákon mentünk fölfelé. Suny-
in leselkedtünk ki a kalapunk karimája alól, semmit nem mertünk 
tüzetesebben megnézni, ha cipőkongást hallottunk magunk mögött, 
megálltunk, és megvártuk, míg az ember elénk kerül. Mindenkiben 
rendőrspiclit sejtettünk.

Bekerültünk a belvárosba, itt nyüzsögtek az emberek, ezt a helyet már 
alkalmasabbnak találtuk a munkára.

– No, Isten segíts, oda bemegyek – sóhajtott föl Gödrös, s piszkos ujja-
ival megfésülte a szakállát, s mint ahogy az egy igazi borbélyhoz illik, 
fölfelé pödörte a bajuszát. Eltűnt a homályos üvegajtó mögött.

Én az üzlettel majdnem szemben, az utca másik felén, egy kapubejá-
rat lépcsőjére ültem. Gödrös feltűnően sokáig maradt a boltban. Türel-
metlenkedtem, dühös voltam rá, de azért semmi rosszra nem gondol-
tam. Az emberek, akik elhaladtak mellettem, gyanakodón megnéztek, 
s unalmamban én is utánuk eresztettem a szemeimet. Egy ideig azzal 
szórakoztam, hogy gondolatban levetkőztettem az előttem elkacsázó és 
elpáváskodó nőket. Csak a fogyatékosságaikat, gusztustalanságaikat 
érzékeltem, nem ébredt föl bennem az egészséges fiatalember vágyako-
zása. Már negyedórája is bent lehetett Gödrös a boltban, és még mindig 
nem jelentkezett. Elővettem a papírjaimat, megpróbáltam egy félig el-
készült versemet befejezni. Most észrevettem, valami belső rendetlenség 
van bennem, a gondolatok összevissza ugrálnak a fejemben, egyetlen 
jó sort sem tudtam kifogni közülük. Hála istennek, már nyílik az üzle-
tajtó. De csak egy lekent fejű inasgyerek lépett le a lépcsőn. Valahová 
készült, véletlenül meglátott engem, nem tudom, mért, átjött hozzám, vi-
gyorogva megnézegetett, s csak azután ment tovább a dolgára. Izgatott 
lettem, rossz sejtelmek fészkelődtek be a bőröm alá. Mintha a levegő is 
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meghűvösödött volna körülöttem. Gödrös még mindig nem jelentkezett. 
Jó néhány perc múlva láttam, hogy az inas egy idegen fiatalemberrel jön 
visszafelé. Nagy gesztusokkal beszéltek, de az üzlet előtt egyszerre meg-
komolyodtak. Már biztosra vettem, hogy valami nincs rendben Gödrös-
sel. Szitkozódtam magamban, ebből a városból a legrövidebb úton el kel-
lett volna szelelnünk, itt minden próbálkozásunkra csak ráfizethetünk. 
– Hátha benéznék hozzá. Talán hirtelen rosszul lett, vagy ki tudja, milyen 
népek közé került, hátha megölték. – Kétségekkel tépelődtem magam-
ban, s végre kinyílott az ajtó. – No végre – gondoltam, s a következő má-
sodpercben anélkül, hogy a lába érintette volna a földet, Gödrös repült 
ki a boltból. Vörös feje, mint valami lángcsóva meglobogott a levegőben, 
aztán egész testével a kövezetre hullott. Három-négy szörnyű pofa állt 
a boltajtóban, és röhögve ordítoztak. Nem értettem meg, hogy mi tör-
tént, de már készen álltam a futásra. Gödrös egy pillanat alatt talpon 
volt, már elém is került, futva kiabálta: – Szaladj, szaladj, mert baj van. 
– Mint az eszelősök menekültünk be a legközelebbi mellékutcába.

– Mi történt veled? – kérdeztem sürgetőn. – Mit csináltak veled?

Lassan nyugodott meg az ijedtségtől, a kalapja keresztben állt a fején, 
a ruhája poros volt a zuhanástól.

– Dögöljenek meg a gazemberek – mondta. – Így még sohase bántak 
el velem.

– Megvertek?

– Nem. De megkínoztak, mint az inkvizítorok – mondta haragosan. 
Látszott, hogy nagyon neki van keseredve, de még ebben a pillanat-
ban fölengedett a szomorúsága. Aztán vidáman, mintha csak valami 
gyerekcsínyről lenne szó, elmesélte a történetet.

– Amint az ajtót betettem magam mögött, és a két dominózó segédet 
megláttam, rögtön éreztem, hogy rossz helyre tévedtem be. Úgy tettek, 
mintha elhitték volna, hogy borbély vagyok, szakmai dolgokról kezdtek 
velem beszélgetni, én ijedezve dadogtam, s már szerettem volna kívül 
lenni. Aztán úgy tettek, mintha fölvettek volna, s mindjárt odaállítottak, 
hogy nyírjam meg és borotváljam meg az egyik segédet. Nem tudtam vé-
dekezni, dolgoztam, reszketett a kezem, és kiütött rajtam a veríték. Az 
a marha türelmesen hagyta, hogy összevissza szabdaljam a frizuráját. 
Aztán azt mondták, jól van, úgy tettek, mintha meg lennének elégedve 
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velem, várták, hogy belekezdek a borotválásba. Éreztem, valami történ-
ni fog velem, menni akartam, de nem engedtek. Fölvertem a habot, mi-
előtt azonban még belekezdtem volna a borotválásba, valamennyiükből 
kitört a nevetés, szitkozódtak, meg akartak kötözni, hogy így visznek el 
a rendőrségre. Az üzlet a borbélyegyesület elnökéé volt, és ott követtük 
el a hibát, hogy éppen ide kergetett be az ördög. Könyörögtem nekik,  
s ők azt indítványozták, ha hagyom magam kedvükre kidobni az üz-
letből, akkor szabadon engednek. Persze hogy beleegyeztem. Az anyjuk 
istenit, jó, hogy a nyakamat nem törtem ki.

Még meg se tárgyaltuk, hogy mit fogunk csinálni, hogy jutunk vala-
mi kis harapnivalóhoz, a lábaink már vittek kifelé bennünket a vá-
rosból. Milyen tehetetlen, együgyű kamaszok voltunk Pesten, most 
határozottan megfigyelhettük volna, minden tagunk külön-külön is 
él, védekezik a bajok ellen, és küzd a létfenntartásért. Nehéz lett volna 
átöleltetni velünk a forró kályhát. Igaz, hogy mindennapi eledelünk-
nél és szálláshelyünknél semmit se vettünk komolyabban. Csak élni 
akartunk. A lehetőségekhez mérten szabadon és egészségesen. Hogy 
ebbe a könnyen végzetessé válható bajba beleestünk, csak pillana-
tokra keserített el bennünket. Estére fedél alatt kell lennünk, hosszú 
lépésekben mértük az országutat. Szinte nem is gondolkodtunk, nem 
is láttunk, nem is hallottunk. Minden energiánk az előrevivő mozgás-
ban koncentrálódott. Lassan sötétedett felettünk, a szívünk dobogott 
a gyors meneteléstől, s még a közelségét se éreztük falunak vagy vá-
rosnak. Vagy egy óra múlva, mélyen benn a mezőkön, valami tanyafé-
lét vettünk észre. Az ablakokban már égett a világosság.

– Menjünk?

– Menjünk.

Letértünk az országútról, neki a kivilágított szemű házcsoportnak. 
Valami falu előtti majorság lehetett. Kutyák ugattak elénk, a hangok 
megsokszorozódtak a sötétben.

Dörömböltünk a kapun, egy parasztember jött ki hozzánk. Nem akart 
befogadni bennünket, alázatos könyörgéssel puhítottuk.

– Nem – mondta. – Nem – és a kutyák veszettül ugattak mögötte. De 
mi se tágítottunk, és végre is ráerőszakoltuk magunkat. Bűzös desz-
kakamrába csukott be bennünket, a tyúkok közé. Mikor elment, meg-
morogtuk, ha fáradtak voltunk is, mégsem találtuk egészen nekünk 
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valónak ezt a hálószobát. Döglesztő volt a levegő, és ganéjos a föld. 
Guggoló helyzetben ültünk sokáig, aztán panaszkodni kezdtünk egy-
másnak az éhségről.

– Nem tudod, júniusban ülnek a tyúkok a tojáson? – kérdezte Gödrös 
hirtelen megelevenedetten.

– Nem tudom – mondtam, és egyszerre megértettem a kérdés jelentő-
ségét. – Tojás, az jó lenne!

Gyufát vettünk elé, és óvatosan szétnéztünk a kamrában. Renge-
teg baromfi volt itt bezsúfolva. Benyúltunk az egyik kosárba, tojást 
vettünk ki az egyik kotlós alól. Föltörtük, de nem ehettük meg, már 
csirke volt benne. Aztán még három-négy helyen próbálkoztunk meg 
eredménytelenül. A meglékelt tojásokat visszadugtuk a tyúk alá. 
A tyúkok fölébredtek, csapkodtak a szárnyaikkal, a lármás csőrükkel, 
mint valami ragadozók kapkodtak a világosság felé. A kutyák megve-
szekedetten ugattak a kamra körül. Abba kellett hagyni a vadászatot, 
visszaguggoltunk a földre, aludni.

Még alig virradt, mikor valami szokatlan lármától fölriadtunk. A ka-
kasok egymást túllicitálva kukorékoltak a fölöttünk kifeszített lé-
ceken. Mintha kegyetlen tőröket szúrtak volna a fülembe, egyszerre 
kimenekült belőlem az álom. Hirtelenében nem tudtam tájékozódni. 
Csak mikor a mellettem eldőlt Gödröst megláttam, jutott eszembe 
a tegnapi történetünk, és értettem meg pillanatnyi helyzetünket.

– Kelj föl – lökdöstem meg a még mindig álomba veszett Gödröst. – 
Kelj föl, hiszen már hármat kukorékolt a kakas.

Nehezen feltápászkodott. – Mi, mi? Kicsoda a kakas? – kérdezte ijed-
ten. Bámész, értelmetlen szemekkel nézelődött. – A teremtését neki, 
hol vagyunk?

– Hát nem tudod, hogy tegnap tyúkokká változtunk, s most itt lakunk 
a Passau melletti majorban.

A Passau szótól egyszerre előtte is megvilágosodott a helyzet. – Vigye 
el őket az ördög! – dünnyögte – azok ott jól elbántak velünk... Olyan 
éhes vagyok, mint egy kutya.

– Merre indulunk ma tovább?
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– Stuttgart felé.

– Zörögjünk az ajtón, hátha már fönn vannak.

– Én még az Istennek se mozdulok meg!

– Jó. Én se.

Néhány perc múlva már hallottuk, hogy a gazda kint járt az udvaron. 
A lakótársaink is észrevették, siketítően kodácsoltak és kukorékoltak.

Kint melegítőn sütött már a nap, a majorság ébren volt, a kút előtt 
félig mezítelen emberek mosakodtak. Mi is odamentünk a vízhez, 
óvatosan meglocsoltuk magunkat, és megtörülköztünk a kabátunk 
bélésében. Az emberek szóba álltak velünk, mi, akárha rossz gramo-
fonlemez beszélne ki a torkunkból, nyögdécselve panaszkodtunk. Ez 
a módszer mindig elérte a kellő hatást. A gazdasszony nagy tál Brot-
suppét adott elénk, s csak azután engedett ki bennünket a majorból.

– Mégiscsak jó az Úristen, aki fölöttünk pipál – mondta Gödrös cini-
kusan. – Máma írunk Jolánnak, és megírjuk neki, hogy nagyon bol-
dogok vagyunk, mert a mezők liliomához lettünk hasonlóak, akiket 
az égi gondviselés táplál.

– Írjunk neki mindjárt. Fölmegyünk oda a dombra, oda jól süt a nap, 
legalább még alszunk is egy kicsit kényelmesen.

Gödrös hosszú, vicces mondatokat szerkesztett a levelezőlapra. Én 
csak ennyit tartottam illőnek: Szervusz, Kasi.

Elfeküdtünk a magas fűben, a nap rásütött az arcunkra, a hasunkra, 
és éreztük, ahogyan jön felénk sorsunk legnagyobb ajándéka, az álom.
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5.

Örömök és szenzáció nélküli napok következtek. Belső összeütközé-
seim nem voltak, majdnem állati módra szemlélődtünk. Ha valami 
verset vagy újságcikket kaptunk hazulról, elolvastuk, tetszett vagy 
nem tetszett, de nem kezdtünk fölötte vitába. Általában, mintha el-
hidegültünk volna egymástól. Lehet, hogy ez az első hetek gazdag 
élményeire jövő reakció volt bennünk, de lehet, hogy csakugyan ter-
hesekké, nemkívántakká lettünk egymás részére. Gödrös folytonos 
hazudozásai, amik otthon mulattattak, itt kiszámítottan az én ro-
vásomra történő merényletnek érződtek. A koldulási szisztémánk úgy 
alakult, hogy látszatra közös erővel, közös kasszába dolgoztunk. De 
észrevettem dolgokat, amik ellene szóltak Gödrös velem szembeni 
őszinteségének. Például, mikor én éhes voltam, ő nem panaszkodott 
éhségről. Mikor nekem elfogyott a cigarettám, neki véletlenül még 
mindig volt egy utolsó darabja. Ezek a kicsiségek gyanút ébresztettek 
bennem, leselkedni kezdtem rá, és egyszer határozottan megfigyel-
hettem, hogy becsap. Ebéd után érkeztünk valami kis városkába, volt 
pénzünk, mindjárt szállás után néztünk. Egy kocsma-szálló emeleti 
szobácskáját vettük ki. Én otthon maradtam, ő elment, hogy a sza-
bókat lekoldulja. Véletlenül az ablaknál álltam, mikor ő visszafelé jött, 
és láttam, hogy a túlsó utcasarkon olvassa az összeszedett pénzt, és 
megosztja azt két különböző zsebébe. Mikor feljött, panaszkodott, 
hogy nagyon rosszul sikerült az út, és valóban csak néhány pfenniggel 
számolt el. Ettől az esettől kezdve tudatosan bizalmatlan és ingerlé-
keny lettem vele szemben. De pillanatnyilag semmit sem változtattam 
ezen az állapoton. A pénztelenség és tanyátlanság összekötött ben-
nünket, és sokszor órák hosszat jártunk egymás mellett mint lelketlen 
automaták. S így megint terhesebbekké váltak a nyomorúságaink, és 
fárasztóbbak lettek a menetelések a köves, mészporos országutakon. 
Naponta 30–40 kilométert hagytunk magunk mögött, s esténként 
sajgó, intenzív fájást éreztem az izmaimban. Otthon szerettem a friss, 
kemény fekvőhelyeket, s itt most valósággal el tudtam veszni, egy éj-
szakára valósággal meg tudtam halni a puha szalmazsákon, a ful-
lasztó dunyhák alatt. S reggel megint elölről minden.

Úton Passau 
és Stuttgart között 
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Sokáig tartott közöttünk ez az elhidegült állapot, s hogy mindent ked-
vetlenül csináltunk, a legminimálisabbért is sokkal többet kellett dol-
gozni, mint azelőtt. Később, hogy beljebb kerültünk Németországba, 
idegen csavargókkal akadtunk össze, egy-egy darab útra összetársul-
tunk velük, ezek a barátkozások kettőnket is megint közelebb hoztak 
egymáshoz, és sok új koldulási fogást tanultunk el az idegenektől.

Németország belsejében államilag is segélyezték a vándorokat. Mint-
ha a céhrendszerbe értünk volna vissza, itt még szinte kötelező volt 
a fiatal segédeknek kimenni az országútra, a saját felelősségükre lát-
ni, élni, tapasztalatokat szerezni a jövő életükre. A világot látni vágyó 
fia talembereknek a részére „Verpflegung”-stációk voltak felállítva min-
den városban és községben. Ezeken a segélyhelyeken minden vándorló 
mesterlegény ingyen megkaphatta vacsoráját és reggelijét. Csavargó 
életünknek ezt az újabb létalapját mi csak most vettük tudomásul.

Ha fáradtan és eluntan beérkeztünk egy városba, legelsősorban ezek 
iránt a segélyhelyek iránt érdeklődtünk. A világ minden részéből ta-
lálkoztunk itt hozzánk hasonló piszkos és elnyűtt emberekkel. Nem 
a szülői ház melegsége volt ezekben a fészkekben, legtöbbnyire petró-
leummal világított barlangokhoz vagy üres fáskamrákhoz hasonlítot-
tak. De azért lehet, hogy éppen így volt ez jól. Senki se törődött velünk, 
evés előtt nem kellett megtisztálkodnunk, kedvünkre káromkodhat-
tunk és köpködhettünk. Ha a házigazda bejött hozzánk, Jóatyának 
szólítottuk. Ő se vetett meg bennünket, mintha égi mannát hintene 
elénk, vörösre sütött cseréptányérokban elénk tolta a vacsorát. Egész 
esztendőben, a tüzes nyelvek megjelenésekor csakúgy, mint Jézus meny-
nybemenetelekor, napokon át ecetbe áztatott pacal volt az eledel. Néha 
áldásosan jó volt ez a savanyú kegyetlenség, de ha egy deka kenyér volt 
az ember gyomrában, akkor az ecetben úszkáló pacalspárgákat rög-
tön megelevenedett csúszómászóknak láttam. És mégis mindig üres 
maradt a tányér, és mégis mindig áldásosan búcsúztunk el ezektől az 
állami állattenyésztő telepektől. És néha összeakadtunk ott kivénhedt 
öreg csavargókkal, akiknek már szinte lófejük volt a maró piszoktól és 
a bennük ekével dolgozó nyomorúságtól. És voltak ott vihorászó asz-
szonyok, ijesztően nagy hassal és szőke, kiszáradt varkoccsal a fejük 
tetején. És a világnak ezek a torzszülöttei mesélni szoktak csodákról, 
amikkel az országúton találkoztak, és undorító, erotikus történeteket 
beszéltek el, amik sose történtek meg, de amik után ők egész életük-
ben vágyakoztak. Néha elgondolkoztam ezek fölött a dolgok fölött, ir-
tóztam a körülöttem levő alakoktól, és irtózás fogott el önmagamtól, 
akinek már majdnem-majdnem tetszettek is ezek a dolgok. Éreztem 
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már, amilyen könnyű volt az országútra rálépni, éppen olyan nehéz 
lesz majd egyszer visszatérni az úgynevezett rendes emberek közé, elfo-
gadni azok cikornyás törvényeit, törvények közé szorított szokásaikat. 
A legtöbb fiatal ember úgy indul el, hogy tisztán és kíváncsian végigvi-
gye magát a világon, s mint valami lelketlen, mindent elunt féreg hull 
el valamelyik árokban, menhelyen vagy kórházban.

De ki gondolt itt komolyan mindarra, ami elszomorító és reménytelen. 
Vacsora után összeszedelőztünk, és úgy csoportosan baktattunk ki az 
Asylba. És ez a hely már az én számomra is lehetett volna maga a po-
kol, különösebben nem érdekelt volna, volt benne valami vacak, amin 
vízszintesen elnyújtózkodtam és elaludtam, akárha Isten tenyerére 
helyeztek volna. Ezek a németországi menhelyek semmivel se kevésbé 
voltak hírhedt tetűmagazinok, mint az ausztriaiak, s csak annyiban 
különböztek amazoktól, hogy esténként elszedték tőlünk a papírjain-
kat, s reggel kétórai munka után adták azokat vissza. Ezek a menhe-
lyek mintha valamennyien fűrésztelepek is lettek volna, az udvarok tele 
voltak fahasábokkal, s nekünk az éjjeli szállás fejében fát fűrészelnünk, 
vágnunk és kamrákba cipelnünk kellett. Száz-kétszáz ember csúszott, 
mászott a hatalmas farakások között. De mindez tulajdonképpen csak 
látszatra történt itt. A szolgák hiába ordítoztak, a munkának ilyen 
hadseregét másutt aligha láthatta volna a világ. Nincs kizárva, hogy 
a két óra munka után több elvégezni való maradt mögöttünk, mint volt, 
mikor dologhoz láttunk. Két-két ember állt a fűrészbaknál, de inkább 
csak átkozták, káromolták az eléjük fektetett fatönköt, mintsem hogy 
azt a fűrész fogaival megsebezték volna. Az udvar egyik végéből a má-
sikba három-három ember szállított egy-egy fahasábot. Egyenként 
bizonyára százszorta kényelmesebb lett volna ezt a munkát elvégezni, 
mint így hármasban, de ezek az évtizedes szokásokon már nem lehet 
itt változtatni. Az emberek állandóan morogtak egymásra, letaposták 
egymás sarkát, s minduntalan szét kellett választani az egymásnak 
szabadult verekedőket. Nyolc órakor vége volt a munkaidőnek, aki hol 
állt, ott ejtette ki kezéből a szerszámot, s az egész udvar egy szétz-
üllött csatatérnek maradt mögöttük. Eleinte nagyon nehezemre esett 
a semmittevő munkálkodásnak ez a formája, de később az én kezem-
ben is vagy önmagától indult meg a fűrész, vagy én se mozgattam meg 
azt. Általában eszembe se jutott, hogy valahol és valamiért munkába 
kellene állnom. Orrom nem kívánta az égő vas szagát, izmaim nem 
emlékeztek a szerszámok szorítására és súlyok emelésére.

Hogy a munkába állásnak a lehetőségét is elkerüljük, egy magunkat 
megvédő és másokat megtévesztő módszert találtunk ki a kolduláshoz. 
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Mielőtt beérkeztünk volna a városba, jobb karunkat mind a ketten 
a nyakunkba kötöttük, mintha sebesültek lettünk volna. Bent a mű-
helyben így már nem is munkát kértünk mint rokkant lakatos-, susz-
ter-, szabó-, borbély- és cukrászsegédek, csak némi kis pénzsegélyért 
nyújtottuk ki a bal kezünket. Az emberek általában sokkal nehezeb-
ben adnak rendes munkabért a dolgozóknak, mint alamizsnát a nyo-
morultnak. Mi pedig nem voltunk rátarti természetűek. Ha a szükség 
úgy kívánta tőlünk, egy kukkot se tudtunk németül, ha úgy gondol-
tuk jobbnak, ájtatos hülyékké változtunk, vagy ha úgy kellett volna, 
bizonyára még meg is tudtunk volna halni anélkül, hogy életben ne 
maradtunk volna. Gödrös ezeket a mókáinkat szerette mindig vala-
mi gazemberkedés felé kiélezni, én szerényebben és meggondoltan ját-
szottam. Az én módszerem ezért belsőleg megnyugtatóbb és külsőleg 
eredményesebb volt.

Falu alá érkeztünk, az első ház kovácsműhely volt, s Gödrös egyedül 
akart bemenni.

– Nem, azt nem lehet – mondtam. – Ne gazemberkedj, mert ha itt rá-
jönnek, hogy csalsz, akkor összetörik a derekad!

Együtt mentünk be, és én beszéltem.

Nagy melák ember volt a kovács, a kohó előtt álldogált, fogóba zárt 
vasdarab melegedett a tűzben.

– Mi? te kovács vagy?! – förmedt rám mogorván. Kezeit a csípőjére fek-
tette, s mint az óriás nézett le rám, a Gulliverre. – A cirkuszból gyüssz, 
mi? – s ne úgy, hogy fájjon, belemarkolászott a hosszú hajamba.

Belém szaladt az önérzet, milyen oktalanság, most az egyszer, hogy 
igazat mondok, nem akarja elfogadni ez az ember.

– No várjatok – mondta röhögve. – Ha mégis gazemberek vagytok, 
akkor megsütlek benneteket.

A tűz szikrázott mögötte, már olvadt, égett a szén közé dugott vas.

– Ha kovács vagy, hegyezd ki hát ezt a vasdarabot!

Pillanatig se haboztam. A régi virtus lobogott bennem, arcomat meg-
csapta a tűz forrósága, hátamon éreztem a mester gonosz, kajánkodó 
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szemeit. A tűzből kiemeltem a vasat, a szikrák fölrepültek és szétzá-
poroztak. A következő pillanatban már ott álltam a tőke előtt, az üllő 
szarván harangozott a kalapácsom, s az erős jobb kezemben égett és 
virított a fehérre izzott vasdarab. Éreztem, hogy körülöttem elsüllyed az 
idegen, értelmetlen világ. Már csak a kovács áll előttem, s szétzilált haj-
szálaimmal és homlokomon kifakadt verítékcsöppekkel látom a két rám 
bámuló szemét. Gyerekes csodálkozással bámul, most én vagyok a vi-
lágot forgató óriás. Ütéseim alatt nyúlik a vas, nyúlik és hegyes végbe 
kényszerül. Mikor készen voltam, az egészet elégedetten a földre dobtam.

A kovács kezet fogott velem és megdicsért, mintha valami jótéteményt 
követtem volna el vele. Látni lehetett rajta, jólesik neki, hogy nem csa-
latkozott bennem. És én is boldog voltam, csordultig megelégedéssel 
tele. Az apámhoz sosem voltam annyira közel, mint most ehhez a ma-
homet, bizonyára nagyon buta és nagyon igénytelen emberhez.

– Ha úgy nézöl is ki, mint valami cirkuszi komédiás – mondta –, föl-
vennélek, ha munkám lenne. A jó kovácsokra nagy szüksége van Né-
metországnak.

Húsz pfenniget adott, mikor elmentünk, s én meleg emberi áldással és 
töretlen, fiatal erőkkel vándoroltam tovább. Sokáig bennem maradt 
a diadalmas munka íze. Még napok múltán is kísértett a vágy, hogy 
visszaforduljak Pest felé, hazugságaival együtt elhagyjam Gödröst, el-
hagyjam az Asylokat, a segélyhelyek moslékostálait, és visszaálljak 
a munkapadhoz, és beteljesítsem a hivatásomat, amiért születtem. De 
mindezt kint az országúton gondoltam el, lábaim rakoncátlanul to-
pogtak a földön, a végtelen ég kék volt fölöttem, és mentem, mintha 
a szél hajtott volna el Pest felől a még keresztül nem hasított térbe 
és föl nem mért időbe. A munka szeretete már csak pillanatnyi rossz 
betegség volt a számomra. Valami megnyughatatlan erők laktak ben-
nem, ezek vittek, és én engedelmeskedtem. Merre és hova, nem érdekelt.

6.

Számolatlan múltak el fölöttünk a napok. Mindig csak az általá-
nosságban, semmi élmény nem akadt, semmi, ami kiváltotta volna 
belőlünk a felelősségérzetet. A komoly elfoglaltság hiánya idegesített 
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bennünket, keveset tartózkodtunk a városokban, falvak és tanyák 
közt, napokon át az országúton éltünk. Egész közelről megismer-
kedtünk a parasztokkal, és visszaéltünk a jámbor együgyűségükkel. 
Sokkal könnyebben jutottunk eledelhez és szálláshoz, mint a váro-
sok kőrengetegében, de igénytelenséggel és egyhangúsággal kellett 
fizetnünk ezekért a könnyebbségekért. A parasztoknak nem voltak 
szimpatikusak a vándorlegények, volt köztük, aki egész életében nem 
mozdult ki a falujából, s a fiai is otthon maradtak, a föld rabszol-
gaságában. Eleinte nehezen nyitották meg előttünk a zsebeiket vagy 
a konyhaajtójukat, de mi hamarosan alkalmazkodtunk hozzájuk, és 
megtaláltuk a módot, amivel tőrbe ejtjük őket. Nem alázatosan kol-
dultunk tőlük, hanem mindig meg akartuk vásárolni, amire éppen 
szükségünk volt. Ha mennyi pénzünk volt is, mielőtt benyitottunk 
volna a kapun, elővettünk egy pfenniget, és mókás fáradtsággal to-
pogtunk beljebb.

– Éhes vándorlegények vagyunk – mondtuk –, se apánk, se anyánk,  
s már három napja nem volt meleg kanál a hasunkban.

A parasztok morogtak, és ki akartak bennünket űzni a portáról. De 
mi azt mondtuk:

– Nem ingyen kívánjuk mi az ételt, szívesen megfizetünk érte.

A paraszt megenyhült, és húsz házban hússzor ugyanúgy játszódott 
le a folytatás.

– Magunk is szegény emberek vagyunk – dünnyögte a paraszt. – Sava-
nyú tejnél nincs egyebünk a háznál – de már meg se várta a feleletün-
ket, ment a lefölözött savanyú tejért, hogy elénk öntsön belőle a hatal-
mas cserépedényekbe. Elővettük a pfenniget, s alázatosan át akartuk 
nyújtani neki. Először értelmetlenül bámult ránk, aztán, mintha bics-
kát eresztettünk volna bele, hirtelen felhördült:

– Ördög vigyen el benneteket, gazemberek. Engem nem fogtok megbo-
londítani. Ennek a jó tejnek az ára még a testvérek között is 5 pfennig 
– ilyenkor már rendesen az asszony és a gyerekek is ott álldogáltak 
a gazda körül. Az asszony fölkapta előlünk a tálakat, hogy elvigye, mi 
nyújtózkodtunk utána a szemünkkel.

– Ha nincs több – siránkoztunk –, honnan vegyünk, ha nincs több! 
– tudtuk előre, hogy az asszony megenyhül, és a tej nálunk marad.  
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S csakugyan, mindig úgy történt.

– Vigyétek pokolba a pfennigeteket – mondta, de már nem haragosan, 
és már visszatolta elénk a tálat. – Az a mi bajunk, hogy megesik rajta-
tok a szívünk. A paraszt egész esztendőben dolgozik, mint az állat, és 
jönnek ilyen madarak, s még a savanyú tejet is kiéneklik a fazekából.

Lecsüggesztett fejjel hallgattunk, mint a bűnbánók. Aztán, hogy men-
ni készült, bátortalanul megszólaltunk:

– Ha már nem akarta, hogy fizessünk a tejért, legalább adjon egy kis 
kenyeret ezért a pfennigért. – Mintha már észrevették volna, hogy ját-
szunk velük, legtöbbnyire elnevették magukat ezek a jó emberek, tel-
jesen megpuhultak, és adtak kenyeret, s csak ritkán akadt közöttük 
olyan, aki a pfenniget elfogadta volna. Voltak olyanok, akik leültek 
mellénk, és komolyan beszédbe elegyedtek velünk. Nem ritka volt ná-
luk a csavargó mesterlegény, az előttünk jártaktól már hallottak va-
lamit a városokról, az élő nagyvilágról, most tovább kíváncsiskodtak. 
Beszélgetéseink végén mindig a háború kérdéséig jutottunk el.

– Hallottatok-e valamit Németország sorsáról? Lesz-e mostanában 
háború? – kérdeztek, és mi mindenfélét hazudtunk nekik, könnyű szív-
vel beígértük a győzelmes háborút, és bejósoltuk nekik, hogy utána 
minden német rettentően gazdag lesz majd. Mindebből egyelőre csak 
annyi volt igaz, hogy mi csordultig tele ettük magunkat savanyú tej-
jel, teletömtük magunkat savanyú fekete kenyérrel, és gondtalanul to-
vább indultunk.

A mezők felé tartottunk, hogy dologtalan testünket elnyújtózzuk 
a nap alatt. De nem minden történt velünk ilyen szépen, ahogyan azt 
előre elgondoltuk. A sok mindenféle zagyvalékkal elrontott gyom-
runkban dolgozni kezdett a savanyú tej, morgott, nyugtalankodott 
bennünk, és kegyetlenül csavarni kezdte a beleinket. Szörnyű emész-
tési zavarok álltak belénk. Úgy éreztük, az egész belsőrészünk elhagy 
bennünket, legyöngültünk, elszomorodtunk, újból megéheztünk, és 
nem volt kedvünk a továbbvándorláshoz. Napokig tartott, amíg a te-
jet megszoktuk, gyomrunk rendesen emészteni tudta. És mértéktele-
nül lakmároztunk, és az orrunk lassan tele lett megsavanyodott illa-
tokkal, utálatos savanyú tej lett körülöttünk a világ, és savanyú tej 
ömlött rá az agyvelőnkre. Éjjel, ha álmodtunk valamit: nagy köcsö-
gökben és hordókban a savanyú tej is megjelent, mint egy új vízözön 
szakadt ránk, s már valósággal fojtogatott bennünket éjjel-nappal. 
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Hiába nyugtatgattuk magunkat, hogy ez csak a mi oktalan finnyás-
kodásunk miatt van így, legyünk türelemmel, ezen a vidéken jól föl-
táplálhatjuk magunkat, s így majd sokkal könnyebben úszhatjuk meg 
a még ránk várakozó bajokat. Nem bírtuk tovább. Valósággal mene-
kültünk, a legközelebbi patakban megfürödtünk, ruháinkat kitereget-
tük a partra, hogy a szél kivigye belőle az átkozott tejszagot.

– Nehéz veled az élet – mondta Gödrös. – Én még kibírtam volna, úgyis 
kilátszanak a bordáim. Ha tudtam volna, nem indultam volna el veled 
az útra.

– Elmehetsz tőlem most is.

– Ha már jobban tudnál németül, el is mennék. Butaság, hogy az em-
ber mindig a másik után igazodjon. Nem elég volt nekem Újpesten, 
acsarkodtak rám, mindig más irányba akartak téríteni, mint ahogy 
én kívánkoztam. Ha most egyedül vagyok, akkor ezen a vidéken ma-
radtam volna őszig.

– Ha viszont én vagyok te, akkor egész életemben itt maradtam volna. 
Tudod jól, hogy mi nem Párizsba készültünk! Nem akarunk világot 
látni vagy verseket írni! De azért fecseghetsz nekem, amit akarsz, én 
mégse fogok a savanyú tejbe belefulladni!

– Ja, nálad az más! Hogy zseni vagy, azt már a hosszú hajaddal is 
elárulod, s így, mint az egy futóbolondhoz illik, meg akarod váltani 
a világot... Nekem fáj a tüdőm, és én csak úgy jól élni szeretnék még 
néhány évig.

– Látod, ha annak idején nem faszobrásznak, hanem püspökinasnak 
mentél volna, akkor most már öreg püspök lehetnél. Igaz, hogy a sza-
kálladat valamelyik falusi kecske rázogatná a savanyútejes vályú felett.

Hasonló buta zsörtölődésekkel töltöttük az egész napot. Későn este 
érkeztünk egy kisvárosba, koldulásról már szó sem lehetett, néhány 
pfennigünkért szállást vettünk az egyik kocsmában.

– Ne feküdjünk le mindjárt – mondta Gödrös –, lehet, hogy itt még 
akad valami.

Lementünk a kocsmaszobába, az egyik sarokba, a magányos asz-
tal mellé telepedtünk. Az ivó még üres volt, mi is hallgattunk és 
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szuszogtunk, mint a betegek. A plafonon petróleumlámpa csüngött, 
gyéren világította meg a szobát, és groteszkül megnyújtotta az asz-
talok és székek árnyékait. A falakon egy kis oltár, a császár arcképe, 
vadászjelenetek és csataképek függtek. A kocsmáros meg se kérdezett 
bennünket, hogy akarunk-e valamit. A söntés mögött vacsorázott, 
néha-néha nagyokat kiáltott, a nyitott ajtón át pörölt a konyhába.

A kakukkos óra valahol nyolcat kakukkolt.

Lassan szállingózni kezdtek a vendégek. Félig paraszt, félig városi 
emberek voltak ezek, látszott rajtuk, hogy már túl vannak a munkán, 
és túl vannak a családi vacsorán. Sört rendeltek nagy kőkorsókban, 
kortyogva ittak, a napi teendőjük felől beszélgettek. Mi feltámasztott 
állal néztük őket, s én éreztem, hogy az ő életük sokkal különb a mi-
énknél. A kocsmáros új söröket hozott, a hab kiloccsant az asztalra, 
s én megnyaltam a szám szélét, mintha érezném a sör zamatát.

– A fene a cudar németjét, ezek jól értik.

– Jó lenne lekoldulni őket, az ilyen emberekből könnyen le lehet venni 
néhány pfenniget.

– Én nem próbálkozom. Utálom ezeket a dagadt kispolgárokat.

Valaki most hozzánk kiáltott a másik asztaltól:

– Mi bajotok van, gyerekek? Miért vagytok olyan csöndben, mint 
a döglött verebek?

Mechanikus mozdulattal föl akartam állni, hogy a magunk koldus 
illendőségével válaszoljak nekik. De Gödrös az asztal mögött beleka-
paszkodott a kabátomba. Most már tudatos számítással továbbra is 
csöndben maradtunk. Láttuk, hogy a kocsmáros rólunk beszél vala-
mit a társaságnak. Azok megértően bólogattak, aztán a kocsmáros 
fölkelt, hozzánk jött.

– Rendeljenek maguknak sört – mondta. – A tisztelt urak majd kifizetik.

Gödrös, mint az iskolás gyerekek, fölállt a padról, csendesen és na-
gyon okosan visszautasította az ajándékot.
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– No, ne komédiázzanak – mondta a kocsmáros. – Nem a tulajdon 
pénzükbe kerül, s az urak szívesen kifizetik.

– Köszönjük szépen – mondta Gödrös –, de nem iszunk. – S mintha 
halál kerülgette volna, visszaereszkedett a padra. Én szó nélkül ma-
radtam, néztem a két embert és nagyon tetszettek Gödrös mókái.

A kocsmáros lármásan hátraszólt: – Nem akarnak inni – felénk legy-
intett, és visszament a társasághoz.

– Ebből még valami jó fog kisülni – súgtam Gödrösnek.

– Persze hogy az – válaszolta. – Csak maradj csöndben, csinálj úgy, 
mintha aludni kezdenél.

– Halló, Kamerád! Fáradjon csak ide azzal a szép szakállával – szólt 
felénk az egyik vendég. – Sose búsuljanak úgy, a világ vége még messze 
van. – Gödrös nehezen cihelődött föl, az ember biztatta, a többiek röhög-
tek. – Méltóztassék, tisztelt vándorló úr, méltóztassék közelebb fáradni!

Gödrös már ott állt előttük, vékony hátát szépen meggörbítette, és 
sovány, ravasz képű volt az előretolt szakállával, mint valami csavar-
gásaiból megtért kandúr.

A társaság tagjai mind össze-vissza beszéltek, s végre Gödrös is kiad-
ta a nagy tromfot.

– Hogyan ihatnánk sört, tisztelt uraim, mikor már három napja nem 
volt meleg kanál a hasunkban. Rossz vidéken jártunk, majd elvesz-
tünk éhen.

A társaság vidáman nevetett.

– Hát mért nem méltóztattak szólni a vándor urak, hogy éhesek? 
Wurstot nekik – parancsolták a kocsmárosnak. – Annyi Wurstot, 
amennyi csak beléjük fér, és sört még többet, mint amennyi beléjük 
fér. – A kocsmáros egy egész koszorú szafaládét tett elénk, tányér-
on kenyeret és két nagy kőkorsó sört, éppen úgy, mint az uraknak. 
Ettünk, ittunk. Először suttogtunk egymás között, aztán megeredt 
a nyelvünk, és hangosan beszélgettünk át a másik asztalhoz. A tár-
saságban akadtak olyanok, akik már itt-ott jártak a világban, egyi-
kük Párizsban élt évekig. A keserű sörlé már elöntötte az agyát, hogy 



183

megtudta, mi is Párizsba készülünk, mindenáron franciául akart ve-
lünk beszélni. Mi se hagytuk magunkat, magyarul felelgettünk neki. 
A kocsmáros sürgetett bennünket, hogy igyunk, újra és újra telehozta 
a korsónkat. Valóságos cirkuszi hangulat lett a szobában. A Párizs-
ban járt ember németül és franciául felköszöntött bennünket, a többi-
ek éljeneztek, kézzel-lábbal beszéltek, összekoccintottuk a korsóinkat. 
Hogy miért ért bennünket ez a nagy megtiszteltetés, azt nem tudtuk 
volna megmondani, de nem is igen kutattunk az okok után. Az egé-
szet rendben valónak találtuk úgy, ahogyan az adódott.

Éjfél után volt, mikor aludni mentünk. A társaság asztala előtt meg-
hajoltunk, éreztem, hogy tántorogva megyünk az ajtó felé, s hogy mi 
történt tovább, arra nem emlékeztem. Tudja az ördög, hogyan kerül-
tünk föl a rozoga lépcsőn a padlásszobába, ahol az ágyaink voltak. 
Másnap későn délelőtt ruhástól ébredtünk, keserű volt a szánk, fájt 
a fejünk. Zsebeink tele voltak szafaládéval, amiket elővigyázatosan bi-
zonyára tegnap este mentettünk meg a koszorúból. A kocsmáros még 
egy-egy üveg pálinkát adott az útra, amit szintén a vendégek fizettek ki 
a részünkre. Későn volt már, rég kint kellett volna lennünk az ország-
úton, de nem volt pénzünk, a város egy részét le kellett még koldulnunk. 
Elég jó eredménnyel dolgoztunk, mintha a szerencse fészke lett volna ez 
a város. Egy ideig tanakodtunk, ne maradjunk-e itt pár napig, izgattak 
bennünket eddigi könnyű eredményeink, de végül mégis a továbbmenés 
mellett döntöttünk. Tudtuk, várost már nem érhetünk estig, már előre 
szitkozódtunk a „Brotsuppés” és savanyútejes parasztok felé.

– Talán ha komolyan pénzért vennénk tőlük valami ennivalót – indít-
ványoztam. – Biztosan van nekik valami húsféléjük is.

– Nem – makacskodott Gödrös. – Azt már régen elhatároztam, hogy 
ezek tőlem egy vasat sem fognak zsebre vágni! Elég, ha megmutatjuk 
nekik a pfenniget. A savanyú tej se lesz most rossz. Ez után a muri 
után legalább egy kicsit rendbe hozza majd a hasunkat. Azt a néhány 
szafaládét pedig, amink van, majd megesszük éjjel.

– Fene jó dolgunk van, az már igaz. Most már éjjel is virslit fogunk 
enni.

Megnyújtott, könnyű lépésekkel meneteltünk. Jó hangulatban voltunk, 
elfelejtettük egymás kiállhatatlan hibáit, maradék nélkül pajtáskod-
tunk, és ismét a versek is szóba kerültek köztünk.
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– Amióta eljöttünk hazulról, még jobban szeretem Adyt – mondta 
Gödrös. – A többiek érzelgős, pipogya emberek lehetnek, de ő biztosan 
még a lányokkal is úgy bánik, mint a szavakkal. Ha kedve van hozzá, 
legyűri őket, s aki az ő keze alól kerül ki, az biztosan nem hasonlít 
a tegnapi magához... Hallottam, hogy szifilisze is van neki.

– Lehet, és ez elég baj is! – mondtam. – Lehet, hogy tévedek, de azt hi-
szem, ahhoz, hogy valaki nagy költő legyen, nem föltétlenül szükséges 
a sok ital meg a nemi betegség. Ha jól meggondolom, akkor én Adyt 
nem fogadom el szocialista költőnek. Szépek és maróak ezek a versek, 
de abban igazat adok az ellenségeinek, hogy nem egészségesek. Lá-
tod, én megvallom őszintén, most, hogy versekről beszélgetünk, én 
szégyellem magam a tegnap esti dolgok miatt. És azt is megvallom, 
hogy az az érzésem, ha sokáig így fogunk csavarogni, akkor nem lesz 
belőlünk semmi. Mi komiszul felelőtlen emberek vagyunk most, kis 
praktikákban utazunk, és vakon elszaladunk minden mellett, ami 
szép vagy nagyszerű akad elénk.

– Igaz – dünnyögte Gödrös is magába szálltan. – Még se egy templomot, 
se egy múzeumot, se egy temetőt nem néztünk meg. Egye meg a fene, 
mikor az ember egész életét lefoglalja a napi kenyér utáni szaladgálás.

– Azért másképp is csinálhatnánk a dolgot!

– Jó, hát csináljuk másképp.

Tervezgettünk és tanácskoztunk, szörnyen okosak voltunk. Ha most 
valaki hallgatott volna bennünket az otthoniak közül, bizonyára ránk 
se ismert volna. Lehet azonban, hogy Gödrös most is csak a szép sza-
vakért mondta a szépet. De néha ezek a semmiségek is módfelett jól-
esnek az embernek. Arcunkat simogatta a friss levegő, s az országút 
alázatosan feküdt alattunk, mint egy végtelen dunyha.

7.

Istenien jól éltünk. Bármihez nyúltunk, minden sikerült. Mintha a jólel-
kek földjére kerültünk volna, privát helyeken laktunk, és kocsmák-
ban ettünk. Vagy százötven kilométerre lehettünk még Stuttgarttól, 
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elhatároztuk, hogy kitérők nélkül befutunk. De nem erőltettük meg 
magunkat, mielőtt továbbindultunk volna, reggelire beültünk egy 
Herbergszerű kiskocsmába. A helyi koldusok és csavargók fészke volt 
ez a hely. Sokan voltunk a helyiségben húsz- és hatvanéves emberek, 
húst ettünk és pálinkát ittunk. Egy szakállas csavargó oktatott ben-
nünket az országutak moráljáról.

– Akinek ragadósak a kezei – prédikálta –, az nem az országútra való. 
Rázza le magáról a föld a tolvajokat és gyilkosokat. A csavargók az 
emberek barátai. A csavargó előtt nyitva vannak az ajtók. Neki min-
denre alkalmat adnak a véletlenek, éppen azért csúnya bűn lenne ezzel 
a helyzettel visszaélni. Egy igazi csavargó semmi egyebet nem akar, 
csak élni, nincs szüksége se két öltözet ruhára, se megtakarított 
pénzre. Mindenki elégedjen meg a maga körzetével, aki a nagyvilágot 
akarja átgázolni, az gyanús, telhetetlen embernek tűnik fel előttem.

– Aki így gondolkozik, az viszont nem egyéb közönséges munkakerü-
lőnél – feleltem. – Az ilyen embert megeszi a tétlenség, a saját igényte-
lensége öli meg, és elhull valamelyik árokban.

– Hát én vállalom, hogy munkakerülő vagyok! Attól sem fáj a fejem, 
hogy az árokban vagy a püspök díványán fogok-e megdögleni. Nem 
dolgozni jó, s oktalanság lenne bizonytalanul belemenni a világba. 
Egyik háztól a másikig még csak bírja az ember, de az ördög vállal-
kozzon többre, mint amennyire kényszerült. Látod, ha nem volna esze 
az embernek, akkor most azt mondhatná magában: „meleg nyár van, 
s ilyenkor, mint az urak, hogy egészen jól éljek, kimegyek a falura.” 
De hidd el, hogy az urak között és miközöttünk mégis van valami 
különbség. Ha én most beállítok egy paraszthoz élelmet kunyorálni,  
s arról panaszkodom előtte, hogy nincs munkám, amiből fönntarthat-
nám magam, mint valami nagy pók, rögtön utánam kap a gazember, 
belekényszerítene valami buta munkába, amit se testem, se lelkem 
nem kíván. Azt mondja: „sajnállak, testvér, és jó szívvel segíteni aka-
rok rajtad. Itt hajnaltól éjfélig dolgozhatsz, és kapsz annyi savanyú 
kenyeret és savanyú tejet, hogy majd a füleid is kétfelé állnak tőle.” 
De hála Istennek, annyi eszünk nekünk is van, mint a parasztoknak. 
Nyáron benn maradunk a városban, elhűsölünk itt a kocsmában, té-
len pedig kimegyünk a falura, a paraszt akkor benn alszik a kemence 
mögött, munkahiány van, de a szívek azért nem romlanak meg egé-
szen, s nekünk is jut ott valami meleg zug két-három hónapra.
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Az első pillanatokban úgy tűnt, hogy sok igazság van ennek az em-
bernek az okoskodásában, mégsem kívántam meg az ő életmódját. 
Itt ültek körülöttem a környék helyiérdekű csavargói, reménytelenül 
lekopottak voltak, nyújtózkodtak, és tátogtak az unalomtól. Éreztem, 
hogy az ő abszolút céltalanságuk engem még lejjebb vinne a lejtőn, 
teljesen elveszíteném emberi ábrázatomat. Mi is csavargók vagyunk, 
mi se végzünk semmi produktív munkát, de nincs is semmi, ami féken 
tartana bennünket. Erők élnek bennünk, arra megyünk, amerre jól-
esik, és mondhatjuk, hogy miénk a világ. Ma például majdnem délig 
üldögéltünk ebben a kocsmában, elettük és elittuk, ami pénzünk volt, 
de aztán félelem és spekulációk nélkül továbbindultunk.

Vidámak voltunk, mint a gyerekek. Huszonöt kilométer állt előttünk, 
körülbelül négyórai gyaloglás. A nap forrón sütött fölöttünk, hogy 
könnyítsünk magunkon, levettük a cipőinket. Most először indultunk 
neki mezítláb. Mintha tüzes lemezre léptünk volna, az első percekben 
a por égette a lábunkat, de aztán ezt is megszoktuk, tele voltunk jó 
érzéssel. Mentünk és mentünk s ha kedvünk jött hozzá, belekiabál-
tunk a könnyű szélbe. Kellhet-e valami jobb, valami életesebb élet az 
embernek, aki arra született, hogy éljen?

– Milyen bolondok voltunk, hogy eddig csámpás bocskorba törtük 
a lábunkat – lamentálta Gödrös boldogan. – Mintha újjászületett vol-
na az ember.

– Én azért már érzem kicsit a talpaimat. – Fölemeltem a lábam és meg-
mutattam. – Látod, milyen vörös? Hát ha megdagadnak a lábaink?

– Üljünk le kicsit – mondta Gödrös. – Még semmit se érzek, de lehet, 
hogy már fájnak az én lábaim is.

Leültünk az árokpartra, az árnyékos gödör hűsítette a lábainkat.

– Én gondolkodtam afölött, amit az öreg mondott a kocsmában 
– kezdte Gödrös. – Nem egészen bolondság... Mennyivel is van több 
hasznunk nekünk abból, hogy így elnyűjük magunkat? Most már lá-
tom, hogy marhaság volt egyáltalában eljönni hazulról. Talán Ady is 
gyalog ment ki Párizsba?! Ha te nem lennél velem, vissza is maradtam 
volna a városban. Ha jól meggondolom, nem akarok én sem Apolló, 
sem Tirteus lenni... Fájnak a lábaim, az Isten döglessze meg ezt az 
egész világot.
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– Fájnak, fájnak – tört fel belőlem is az elkeseredés. – Hát az enyémek 
is fájnak.

Mikor talpra álltunk, erős fájást éreztünk, mintha ezer tű keresz-
tül-kasul feküdt volna a lábfejünkben. Lépésről lépésre belénk szúrtak 
a fájdalmak.

– Mégis jobb lenne, ha fölhúznánk a cipőinket – indítványozta Göd-
rös. Nézett rám a szétálló egérszemeivel, és nem látszott túlságosan 
vidámnak.

Újra leültünk az árokpartra, és megpróbáltuk felhúzni a cipőinket. Be 
kellett látnunk, hogy itt minden rafinériánk és okoskodásunk hiábava-
ló. A megdagadt lábaink már nem fértek bele a kemény alkotmányba.

– Már nem lehet – mondtuk. – Már nem lehet! – Fölkeltünk és tovább-
csoszogtunk. Az a néhány kilométerünk, ami még hátra volt, egyszer-
re a végtelenbe nyúlt előttünk, és éreztük, hogy furcsán reménytelen 
lesz a helyzetünk. Lassan jutottunk előbbre, sarkainkat nem akasz-
tottuk bele a földbe, nem kapaszkodtunk velük, csak éppen emelget-
tük őket a testünk alatt. Tüzes kis pontok születtek meg a talpunkon, 
fájdalmasan nőttek a föld érintésétől.

A helyzeten nem lehetett változtatni. Már túl voltunk az út felén, ha-
csak nem akartunk fedél nélkül maradni az éjszakában, estig még el 
kell érnünk a legközelebbi városig. Artikulálatlan hangon Isten ellen 
és magunk ellen káromkodtunk. De sorsunkban ez sem jelentett vál-
tozást. Nem apadtak le a bokáink, s talpunk alatt nem puhult meg és 
nem hűlt ki a föld. Hol egyikünk, hol másikunk mondta: – No gyerünk, 
gyerünk, mert este lesz. – Gyerünk, mert este lesz.

Biztattuk egymást, s már gyűlölködőn vicsorogtunk egymásra.

– Most örülj neki, hogy levetetted a cipődet. Miért nem fecsegsz most? 
Talán énekelhetnél is valamit.

– Utálatos vagy! – ordította Gödrös. Villogtak a szemei, s látszott 
rajta, hogy nekem szeretne ugrani. De nem jutott tovább a trágár, 
nyöszörgő káromkodásoknál. Sokkal nagyobbak voltak a pillanatnyi 
bajaink, semhogy verekedőn egymásnak tudtunk volna esni. Mintha 
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tüskéken jártunk volna, minden lépésünk újabb fájdalmat okozott.  
S az idő gyorsan múlt felettünk, s a város még kegyetlenül messze volt.

Újra leültünk, és újból erőszakoltuk fölfelé a cipőinket. A talpunk, 
a sarkunk, s az ujjaink közei is tele voltak már hólyagokkal. Gödrösnek 
nagyobb cipői voltak, mint nekem, azok talán fölmentek volna a lá-
bamra, de nem mertem szólni neki. Annyira elkeseredett voltam, ha 
a cipőket kölcsönözné, bizonyára egyedül hagynám itt az országúton. 
Hallgattam tehát, védtem magam ettől a megkísértéstől. Ha már ed-
dig együtt voltunk, nem akartam visszaélni a kellemetlen helyzettel. 
Pillanatról pillanatra változott a hangulatunk. A föllobogott dühtől 
majdnem vénasszonyos siránkozásba hulltunk vissza. Meggörbülten, 
magasra emelt lábakkal lépegettünk tovább. Nézelődtünk, hogy va-
lami fiáker vagy szekér mutatkozzon a láthatáron, de egyedül voltunk, 
akárha az egész világ elpusztult volna körülöttünk. Olyanok voltunk, 
mint két tenger alatti búvár, társtalanok és kiszolgáltatottak.

De semmi se tart örökké. Végre megérkeztünk. De így mezítláb nem 
mehetünk be a városba, az első rendőr elfogott volna bennünket.

– Most aztán nincs más hátra – mondtam –, át kell szúrnunk ezeket 
a hólyagokat, és fel kell húzni a cipőket.

– Fel kell húzni – dünnyögte Gödrös. – Nincs más mód, fel kell húzni.

Elővettük a bicsakot. Fájós lábunkat az ölünkbe emeltük, és elkezdtük 
az ostoba hóhérmunkát. A kés hegyével fölszúrtuk az első hólyagot, 
fehér víz jött ki a megfőtt, fehér bőr alól, és az égés nem is volt olyan 
fájdalmas, mint ahogy mi azt előre elgondoltuk. Nagy figyelemmel 
dolgoztunk, de a kés hegye néha hozzáért az eleven húshoz, és ilyenkor 
mintha tüzes vassal érintették volna, fölszisszentünk. Aztán a cipő-
húzásra került a sor.

– Isten segíts! – sóhajtotta Gödrös. – Irgalmazz nekünk! – De kiér-
ződött a hangjából, hogy szavainak nem az az igazi tartalma, amit 
kimond. Igazán még most se tudott megenyhülni, cinikus grimasz volt 
az arcán, kezei remegtek a lefojtott izgalomtól.

Kitartóan próbálkoztunk a cipőkkel. Mintha valami éles fogú pofák-
ba dugtuk volna bele a lábainkat, ellenségeskedtek, haraptak ezek 
az elcsámpázott dögök. Gödrös ordítozva elvágta magától az egyik 
cipőt, de hogy kissé kifújta magát, négykézláb érte mászott.
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Nekem sikerült először révbe jutnom, lábamat moccanás nélkül már 
félig beleerőszakoltam a cipőbe, mikor valami lassú zsibbadás fogta el 
az egész testemet. Az állkapcsaim mintha megmerevedtek volna, még 
kiáltani se tudtam. Kidülledt szemeimmel láttam, ahogy az ég elsöté-
tedik, a mesekönyvek virágkertjei és elszabadult üstökösök keringtek 
az űrben. Aztán egyszerre, mintha a kút fenekéről a tiszta napverés-
be jutottam volna, túl voltam a fájdalmakon. Megdagadt lábaimat 
mint acélfogók szorították magukba a cipők, de az égető és szúró 
fájdalmak elmaradtak, s majdnem érzéketlen megnyugvás állt belém. 
Gödrös sokáig nyafogott még, fogadkozott, hogy inkább felakasztja 
magát, de ő ezt nem bírja ki. Végre ő is túljutott a legnehezebbjén.

Járás közben mintha nem érintkeztünk volna közvetlen a földdel, úgy 
éreztük, valami emelkedő és süllyedő bőrhídon járunk. Későn volt már, 
az üzletek zárva voltak, gondolni sem lehetett holmi pénzszerzésre. 
Éhen kerültünk ki az Asylba. Akárha részegek lettünk volna, nem ér-
zékeltük a környezetünket, az egész napi kínlódás szörnyen kimerített 
bennünket. Lefekvés előtt afölött tanakodtunk, vessük-e le a cipőinket, 
vagy így, bepréselve jönnek könnyebben rendbe a lábaink. A levetkőzés 
mellett döntöttünk. De így se volt jó, amit tettünk, alig hogy eldőltünk 
az ágyon, úgy éreztük, a lábaink rohamosan dagadni kezdenek, és fájt 
rajtuk a megfeszült bőr. Később visszaemlékeztem, gyerekkoromban 
hallottam, ha szűk az ember cipője, magasra kell tartani a lábakat, 
hogy a vér kimenjen belőlük, és így megszűnik a fájdalom.

Megpróbáltam, feltettem az ágyvég magas támlájára, és néhány perc 
múlva a fájdalom csakugyan megenyhült.

– Tedd föl a lábaidat az ágy támlájára – tanácsoltam Gödrösnek is 
–, és mindjárt jobban leszel. – Megtette, és benne is megenyhültek 
a fájdalmak.

Így, az ég felé tartott lábakkal aludtunk reggelig. Munkaképesen éb-
redtünk, csak éppen rosszkedvűek és türelmetlenek voltunk. Rendes 
módszer szerint kezdtük újra a koldulást, de mintha az egész város 
összebeszélt volna, nem tudtunk semmi eredményt elérni. A négy-öt 
napi mennyországos élet után most egyszerre beleestünk a pokolba. 
Nincs egyéb lehetőség, tovább kell mennünk. Azt azonban lehetetlen-
nek tartottuk, hogy az országútra lépjünk. Tudtuk, Németországban 
nagyon szigorúan büntetik azokat, akiket jegy nélküli utazáson kap-
nak rajta, mégis elhatároztuk, hogy így próbálunk szerencsét.
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– Ezért két hónapra lecsukhatnak bennünket – mondta Gödrös –, de 
most ez is csak áldás lenne.

– Amilyen szerencsénk van, még az se fog sikerülni, hogy becsukathas-
suk magunkat. Az azonban bizonyos, többet nem indulunk el mezítláb.

Kimentünk az állomásra, megvizsgáltuk a lehetőségeket, s elhatá-
roztuk, a legközelebbi vonattal továbbutazunk. Hogy hova megy ez 
a vonat, nem is érdekelt bennünket. Fontos, hogy túllegyünk ezen a le-
tarolt vidéken.

Nemsokára begurult az első vonat. A szertár mögött a pályatestre 
lopakodtunk, s a másik oldalon beszálltunk az egyik kocsiba. Lesel-
kedtünk az ablakon át, s láttuk, a kalauz a vonat elején száll föl, mi 
pedig a végén vagyunk. Úgy gondoltuk, ha szerencsével jár a dolog, 
a legközelebbi állomáson leszállunk. Nem egészen így történt. Az első 
percekben nagyon izgultunk, aztán megnyugodtunk, s hogy még min-
dig nem fogtak el bennünket, felébredt bennünk a hazardírozó kedv. 
Az első állomáson nem hagytuk ott a vonatot, csak éppen a végé-
ről átszálltunk az elejére. Úgy gondoltuk, a kalauz most valahol a mi 
előbbi kocsink felé jár, így tehát biztonságban lehetünk megint lega-
lább egy állomásig. Így még néhányszor átlopakodtunk a vonat elejére 
és vissza. Végre is, hogy nagyon sok helyet el ne hagyjunk magunk 
mögött lekoldulatlanul, kapzsi, vak ösztöneink leszállítottak bennün-
ket a vonatról. Szerencsésen keresztüllopakodtunk az állomáson.

– Ez jól sikerült – mondogattuk röhögve. – Ezt máskor is megcsinál-
hatjuk. – Tele voltunk életes bizakodással.

– Mindjárt a kőfaragókkal kezdjük – mondtam. – Te bemész oda, én 
valami privát házat veszek munkába.

– Estére megint urak leszünk – lobogott Gödrös is. – Rajtunk azért 
nehéz kifogni.

Elértük az első házakat. Ott állt előttünk a kőfaragóműhely, kis kert 
vette körül, a ház előtt fekete és fehér márványoszlopok ragyogtak.

– Nézd csak, a Krisztusát – mondta röhögve Gödrös –, éppen ilyen 
tanya körül jártunk már egyszer. – A műhelytől nem messze egy vil-
laszerű épület állott.
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– Nekem is nagyon ismerős – feleltem már kissé megszeppenve. – Nézd 
csak ott azt a házat, Isten bizony, már voltam ott egyszer. – Gödrös-
nek hirtelen meggyulladt a feje. – Az egész utca nagyon ismerős.

– Nekem is az egész utca. – Még mindig ott álltunk a kőfaragó kertje 
előtt, a műhelyből most uzsonnáskosárral kijött az inas, mellettünk 
kellett elhaladnia, ismerősen ránk köszönt: „Grüss Gott.”

– Teremtő Isten! – ordított föl Gödrös. – Négy nappal ezelőtt már jár-
tunk ezen a helyen. – Ez a kiáltás mintha már valami hegyszakadék-
ból visszhangzott volna.

Tönkre voltunk silányítva. Mi keresnivalónk lehetne ezen a tájon, amit 
négy nappal ezelőtt megkopasztottunk? Nem szóltunk, és nem mer-
tünk egymásra nézni. Lassan megindultunk, de sehova se mertünk 
bekopogtatni, mindenütt ismerős pofák álltak az üzletajtókban. Éhe-
sek voltunk, az egyik rendőrtől megkérdeztük, hol van a „Verpflegung-
s”-stáció, s csak úgy ösztönösen arrafelé tartottunk. Korán volt még, 
sütött a nap, nagyon nem szívesen fogadtak bennünket. Az asztalo-
kon még rajta volt a tegnapi vacsora nyoma, valami gyúródeszkafélén 
egy öregasszony és egy fiatal lányka a jövő hétre beáztatandó pacalt 
darabolták nagy, széles késekkel. Az öregasszony zsörtölődött velünk, 
szeretett volna kimarni az utcára, de mi már nem mozdultunk. Olya-
nok voltunk, mint a halálraítéltek. Fejünkben megálltak a gondolatok, 
nem mertünk a holnapra gondolni. Bámultuk a két dolgozó alakot,  
s alig is láttunk meg belőlük egyebet a föl-le mozgó kések villogásánál.

Aztán lassan, mintha valami csigalépcsőn mennénk lefelé, teljesen be-
levesztünk a szundikálásba.
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8.

Csöndben, még egészen ki nem mondottan régen élt bennünk a vágy, 
hogy elváljunk. Most ez is bekövetkezett, nem volt bennünk annyi erő, 
hogy ezen az előzőleg letarolt vidéken egyensúlyban tudjuk tartani 
egymás iránti gyűlöletünket. A második napon alaposan kiéhezve fe-
küdtünk el a mezőn, egyikünk se akart továbbmenni. Gödrös végre is 
nyugtalanná lett, indulni akart, de engem nem lehetett megmozdítani.

– Ha nem gyüssz, itthagylak – mondta dühösen.

– Menj – feleltem –, semmi szükségem rád. – Aztán lehunytam a sze-
mem, mozdulatlan voltam, mintha nem érdekelt volna, ami körülöttem 
történik. Gödrös csakugyan fölcihelődött, és elindult egyedül. Hallot-
tam a távolodó lépéseit, nem néztem utána, nem akartam tudomásul 
venni, hogy merre halad. Úgy éreztem, a vele egy úton való célba jutás 
is terhes, szinte kibírhatatlan lenne a részemre.

Esteledett, mikor én is elindultam. Nagyon keveset tudtam még néme-
tül, bizonytalan érzések éltek bennem, mégis rábíztam magam az or-
szágútra, vezessen, hiszen egészen mindegy, hogy hová érkezem meg. 
Útközben találkoztam idegen, megkésett csavargókkal, azelőtt kö-
zömbösen továbbmentünk mellettük, most megszólítottam őket, tájé-
kozódtam tőlük. Megnyugtattak, hogy egyenesen Stuttgart irányába 
haladok, s még egyéb hasznos útbaigazításokat is adtak.

Ők is megkérdezték tőlem, milyen a vidék, ahonnan jövök, milyen 
módszerrel lehet legjobban boldogulni, s végül pontos, kipróbált cí-
meket kértek.

– Címeket? Minek kellenének a címek? – kérdeztem értelmetlenül.

Fölényesen nevettek. Piszkos, elnyűtt noteszt vettek elő, és kioktattak 
arról, hogyan kell egy igazi körültekintő csavargónak berendezkednie. 
A noteszban nevek és pontos lakcímek voltak összegyűjtve.

– Írd föl magadnak. A legközelebbi városban az X utcában lakik Y 
zsidó magánzó, ha ügyesen sírsz neki, biztosan lead fél márkát.

Stuttgart
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– De én nem vagyok zsidó.

– Az nem tesz semmit! Csinálj úgy, mintha zsidó lennél. Legtöbbet 
a zsidók érnek erre.

Följegyeztem az adatokat, és én is bemondtam, amit tudtam az ál-
talam lekoldult vidékről. A csavargók nagyszerű érdekközösségét 
ismertem meg ezen a napon. Íme hát a betyárszolidaritás nemcsak 
közönséges legenda. Ezután én is jegyzeteket készítettem, s a velem 
szembejövőkkel kicseréltük címeinket. E nélkül a felfedezés nélkül nem 
tudom, hogy boldogultam volna egyedül, így semmi komolyabb ba-
jom nem adódott. A kiszemelt zsidókhoz még nem mertem elmenni, de 
a többi címek pontosan beváltak.

Nem nagyon törtem magam a gyaloglásban, nem mentem ki az Asyl-
ba, esténként a kocsmában ültem egyedül, vártam, hogy valaki ér-
deklődjön szomorú sorsom felől, határozottan ügyes voltam, s minden 
este megkaptam a magam ingyen sörét és ingyen virslijét.

A negyedik nap délutánján érkeztem be Stuttgartba. Pénztelen vol-
tam, de nem izgultam, azt már tudtam, hogy ilyen nagy városban 
az utolsó pillanatban is előkerül a legszükségesebb. Darab papirosra 
már föl volt írva a Herberg címe, legelőször azt kerestem meg. Hatal-
mas, téglavörös épület volt ez, tiszta és megnyugtató ábrázattal. Itt 
nem álltak elém a durva, nekigyürkőzött szolgák, senki se akart erő-
szakkal beleavatkozni az életembe, az ajtók szabadon álltak a jövevé-
nyek előtt. Hatalmas, kőpadlós, fehér síkfalakkal körülvett terembe 
jutottam. Emberek zsongtak benne. Ettek, lármásan vitatkoztak, és 
sört ittak. De nem a vidéki kocsmák öreg csavargói voltak ezek az 
emberek, legtöbbjük fiatal, egészséges kamasz, rendes öltözetben és 
hátizsákkal. Valahol magyarul beszélgettek. Ezek az ismerős szavak 
határozottan jólestek a füleimnek. Odamentem a beszélgetők közé,  
s megszólítottam őket. Nem valami nagyon szívesen fogadtak, gyana-
kodón néztek rám, s csak úgy félvállról hümmögtek vissza a kérdé-
seimre. Kedvetlenül eloldalogtam tőlük. Lehet, hogy attól féltek, le 
vagyok égve, segítséget fogok kérni, de lehet, hogy általában nem vol-
tam szimpatikus nekik.

Egy német csoport asztalának a végénél ültem le egyedül. A németek 
nagy, frissen sült krumplis lepényeket ettek, titokban oda-odasandí-
tottam, számban kiszáradt a nyál.
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– Ön magyar? – kérdezte tőlem valaki váratlanul. Egy rosszul borot-
vált, nagy hajú, művésznyakkendős emberke állt előttem. Szúrósan 
nézett rám, a száját összehúzta, mintha affektált volna.

– Igen, magyar vagyok – feleltem.

– Nemde most érkezett? Egyedül?

– Igen. Egy barátommal indultunk el Pestről, de útközben szétváltunk.

– Megengedi, hogy leüljek?

– Persze hogy megengedem.

Az emberke, még mielőtt leült volna, kezet nyújtott és bemutatkozott.

– Szittya vagyok... Szittya Emil.

Én is megmondtam a nevem. Szittya leült a velem szemben levő szék-
re, lábait finoman keresztbe fektette. Beszélt, a szavakat erősen meg-
nyomta, nagyon vigyázott arra, hogy tekintélyesnek látsszon előttem, 
s magamban én mégis nagyon furcsa, majomkodó figurának tartot-
tam az egész embert. Bokáig csámpás cipők voltak a lábain, elrágott 
szárú tengerészpipa nézett ki a mellényzsebéből, a haja sűrű és drót-
kemény volt, mint valami sündisznónak a tüskéi.

– Nem éhes talán? – kérdezte kis idő múlva. – Látom, hogy nem jól tud 
németül, ha megengedi, rendelek valamit.

– Köszönöm, ne rendeljen. Nekem egy pfennigem sincsen.

– Ó, az ügynek ez a része már engem terhel.

– Egy olyan lepényt szeretnék – mondtam, és nyeltem utána, az ínyem-
mel már éreztem a meleg tésztát.

Szittya zörgetett az asztalon:

– Én természetesen nem bírom ezt enni, különben, amint ön kívánja.

Nem tudtam fölfogni, ki ez az ember, s mit akarhat tőlem. Az összes 
jelenlevők között ő nézett ki leginkább csavargónak, s mégis most 
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valami elátkozott királyfi szerepét játssza el előttem. A lepény már 
megérkezett, valóban nagyszerű volt, nyeltem, mint a friss harmatot. 
Szittya boldogan nézett rám, látszott rajta, hogy jólesik neki az én 
mohó étvágyam, kérdezősködött, alig győztem neki felelni. Már tudta, 
hogy verseket írok, s már ő is bevallotta, hogy író.

– De én csak németül írok. És nem verseket, mert azokat nagyon nőies 
dolgoknak tartom. Tudom, ön azt fogja mondani, költők is éltek már, 
akik nagy hatással voltak az emberiség fejlődésére. Megvallom azon-
ban, hogy engem így, nagy masszában, az emberiség maga sem érdekel. 
Nagy terveim vannak, de ezek a tervek csak a nehéz feladat megoldá-
sáért érdekelnek. Elhatároztam, hogy könyvet írok a Krisztus- képek 
Európában címen, s ez a föladat egészen lefoglal.

Mikor a lepényt megettem, készségesen kérdezte:

– Kíván még egyet?

– Igen, megennék még egyet – feleltem szégyenkezve –, nagyon jó. – 
Jóllaktam, hogy alig bírtam ki a nadrágszíjam szorítását. Egyenesre 
meredten ültem, elálmosodtam, s már csak valami ködön át láttam 
az előttem gesztikuláló emberkét, a hangja mint valami távoli za-
katolás csapkodott be a füleimbe. S még mindig beszélt, késő estig. 
Csak arra feleltem neki, mikor megkérdezte, van-e lakásom. Azt már 
tudtam, hogy itt a Herbergben is lehet lakást kapni, az emberek háló-
jegyet váltottak a pincértől, és lassan szállingózni kezdtek a teremből.

– Nincs szállásom, s amint már mondtam, pénzem sincsen – feleltem. – 
Pedig már két éjszaka nem aludtam. – Ezzel nem mondtam igazat, de 
így akartam presszionálni az emberkét, hogy a segítségemre legyen.

Szittya, mintha komolyan haragudott volna, azt mondta: – Ilyen él-
hetetlen embernek kár elmenni a mamája szoknyája mellől – aztán 
elhallgatott, gondolkodott. – No, természetesen ezen is segítünk. Vár-
jon csak meg itt, rögtön visszajövök. – Sietősen kifelé indult, erősen 
előretolt testtel evezett el az asztalok között, külső és belső zsebei 
púposak voltak a beléjük tömött papírhulladéktól.

Nem kételkedtem benne, hogy a mániákus ember visszajön, nyugod-
tan üldögéltem, hallgattam a németek ízetlen, drasztikus viccelődé-
seit. Néhány perc múlva arra jött a pincér, megkérdeztem tőle, lehet-e 



197

még ágyat kapni. A felelet újra megnyugtatott, most már gondtalan 
és testben, lélekben megnyugodott voltam.

Körülbelül egy óra múlva csakugyan visszajött Szittya, és két ágyje-
gyet vett a pincértől. – Nekem bár rendes lakásom van, de hogy együtt 
maradhassak önnel, ma én is itt alszom. – Ezeket magyarul mondta, 
a pincér még ott állt mellettünk, nem tudta, miről van szó, kedveske-
dően bemondta Szittyának: – Megvan még a tegnapi ágya, megint 
fönntartottam. – Szittya valahogyan olaszul vagy franciául károm-
kodott, látszott rajta, hogy szörnyen megveti a fecsegő embert, hát-
tal eléje állt, mintha egyszer és mindenkorra el akarta volna takarni 
a szemeim elől.

Egymás melletti ágyba kerültünk, és még félálomban is hallottam, 
hogy kelepel a nyelve. Itt is mezítelenül mentünk az ágyba, de reggel 
nem kellett végigkefélni a testem a tetvektől és poloskáktól. Gondta-
lan és dologtalan napok következtek rám. Szittya, akár egy anyaállat, 
a pártfogásába vett, friss lepényekkel táplált, s esténként megváltotta 
az ágyamat. Nem mondta el, hogy honnan szerzi a kettőnknek szük-
séges összeget, és én nem érdeklődtem ebben az irányban. Egész nap 
bent tartózkodtam a Herbergben, s ő mindig újabb pénzekkel tért 
vissza. Nem volt kétségem, hogy ilyenkor koldulni ment, módfelett im-
ponált az ügyessége és az is, hogy minderről egy szót se szól, nem 
panaszkodik és nem dicsekszik. De ő is csak ember volt, és ő sem bír-
ta magát a végletekig megtartóztatni. Ekkor már tegeztük egymást,  
s bizalmasan megsúgta:

– Máma egy új segélyforrásra akadtam, de oda már neked is velem kell 
jönnöd. Lehet, hogy valami szobafélét is szerezhetünk. Egy magyaror-
szági öreg szabólegényről van szó, s az a különösebb gyöngéje, hogy 
félreismert zenésznek és operaénekesnek képzeli magát. Herr Potyké-
nek kell szólítani. Te csak figyeld meg, én hogyan beszélek vele, aztán 
te is úgy beszélj.

A „Herr Potyke” kinn a város végén lakott, az új negyedben, az abla-
kai a mezőre és a hegyekre néztek.

Szittya szörnyű rutinnal játszotta el az elátkozott királyfit. Potyke 
kicsit gyanakodva fogadott bennünket, de alig hogy helyet foglaltunk, 
Szittya már kérte, játsszon valamit a zongorán, mind a ketten nagy 
zeneélvezők vagyunk, s ő zenekritikákat is szokott írni arra érdemes 
koncertekről.
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Potyke úr kellemesen mosolygott, egy ideig hagyta kéretni magát, 
aztán felállt a szabóasztalka mellől, nyakából kiakasztotta a centi-
méterét, a tükör előtt felvette a bársony zekéjét, s odaült a zongorá-
hoz. Mint valami minden hájjal megkent virtuóz, ujjaival végigszaladt 
a zongora fekete-fehér fogain, s aztán valami édes Mozart-kompozíci-
óba kezdett. Sovány teste ide-oda hajlott a melódiák után, valósággal 
átszellemült, már valahol a mennyország kapujában járhatott. Aztán 
a torka is fölnyílott, zengette a hangszálait, a végsőkig feszített hang-
hullámok, éreztem, hogy elöntenek, fizikai fájdalmat okoztak nekem, 
majdnem agyonvertek. Még sokáig kellett így élet és halál között vir-
rasztanom, s mikor a koncertnek vége lett, Szittya tapsolni kezdett,  
s mint jó statisztának, nekem is tapsolnom kellett.

Potyke fölállt a zongora mellől, stuccolt bajuszával játszott és meg-
kérdezte: – No, mit szólnak, uraim, az egészhez? Csak tessék őszintén 
beszélni, rajtam már senki sem ejthet újabb sebeket.

Szittya szinte tálcán vitte elé a dicséreteket. Édes, jószagú szavak-
kal kenegette, de közben a mi helyzetünk elpanaszolásáról se feled-
kezett meg. Beszélt, beszélt, s a végén édes-keserű krumplicukor jött 
ki a mondókájából. Potyke úr már le se tudta volna tagadni, hogy 
igazi jó barátokra akadt, éreznie kellett, hogy hálával tartozik ne-
künk, szíves és vendéglátó volt hozzánk. Meghívott ebédre. Potyke 
nemcsak zongorista és énekes, de hogy a lelke egészen megtisztuljon, 
a húseledelektől is megtartóztatta magát, vegetáriánus volt. Naran-
csot, banánt és egyéb déligyümölcsöket ebédeltünk. Szittya a vegetá-
riánizmusról is tudott prédikációt tartani, de én szerényen süketné-
ma lettem, ínyemben a herbergi lepényt s a távoli kocsmák virsli- és 
sörízét éreztem.

– Legyen szerencsém, uraim, máskor is – áradozott Potyke. – A jó ba-
rátság az élet jó íze, uraim. Boldog lennék, ha önök is áttérnének a tel-
jes vegetáriánizmusra, a művészi lélek pusztítson el magából minden 
állati vonást, így a húsevés csúnya szokását is. A jövő a tiszta léleké.

– Én mindig híve voltam a vegetáriánizmusnak – válaszolta Szittya, 
s hódító gesztussal rám mutatott –, a barátom szintén. De mennyi-
vel könnyebb önnek konzekvensnek maradni, mint minekünk. Ha önt 
a művészetben ma még nem is méltányolják eléggé, a szabóság meg-
hozza önnek az élet fönntartásához szükséges minimumot. De nekünk 
költőknek se fix jövedelmünk, se lakásunk nincsen.
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Potyke egy ideig mintha tétovázott volna, aztán azt mondta, hogy van 
neki egy padlásszobája, ahol a könyveit tartja. Ha meg nem vetjük 
ezt a helyet, szívesen rendelkezésünkre bocsátja. Szittya nehezen ha-
tározott ebben a kérdésben, először látni kívánta a szobácskát, s csak 
aztán mondta: – Ha valamiképpen használható az, természetesen el 
fogjuk fogadni.

Két emeleten túl, magas padlásgerendákon át jutottunk be a szobács-
kába. Nem nagy, de szép tiszta fülke volt ez, egyik sarkában valóban 
volt vagy huszonöt rémregény, s a plafonon egy fölfelé nyíló ablak.

Szittya elfogadta az ajánlatot, s Potyke úr örült neki, hogy boldogí-
tottuk.

– Majd hozatok föl matracokat és takarókat az uraknak. Lent majd 
adok egy alumíniumkulcsot, kérem, hogy állandóan hordják maguknál.

Mind a hárman elégedetten búcsúztunk.

Későn éjszaka egyedül tértem vissza az új szállásra.

9.

Szittyával másnap reggel csak a Herbergben találkoztam újra. Eleven 
és kialudt volt.

– Bocsáss meg, hogy nem mentem haza – mondta –, sok dolgom volt 
az éjszaka.

Nem haragudtam, legalábbis olyan jól aludtam, mintha ő is otthon 
lett volna. Potyke úr azonban nem invitált meg reggelire, vártam, 
hogy fizessen valamit Szittya. Mintha kitalálta volna a gondolatomat, 
megkérdezte, teát vagy kávét akarok-e reggelizni.

Kávéztunk, és közömbös dolgokról beszélgettünk. Később levelet 
kezdtem írni Jolánnak, beláttam, itt az ideje, hogy végre részletesen 
beszámoljak neki eddigi élményeimről. Bőbeszédű voltam, minden ér-
dekesebb dologra kitértem.
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– Kinek írsz? – kérdezte Szittya.

– Egy fiatal asszonynak. Újpestre. Nagyon érdekes asszony, szereti az 
új verseket, és vakmerő tud lenni minden dologban.

– Szereted?

– Az lehet – mondtam fölényesen. – De aligha vagyok bele szerelmes. 
Ezt az érzést nem is ismerem.

– Gyerekség. Meg se tudom érteni, hogy valaki egy asszonyba szerel-
mes lehessen.

– Pedig ezerszámra vannak ilyenek.

– A plebsz. Utálatos az embereknek ez a sablonos nemi élete. Egészen 
másképpen volt ez a görögöknél. Ó, a fiatal atléták pompás teste!

Hirtelenében nem értettem meg a mondatok jelentését, tétován mo-
solyogtam.

– Te is szép fiú vagy, de ez a szépség még nyers és érzéketlen. Kár, hogy 
ennyire unintelligens vagy. A cizellált lélek a tiszta dolgok iránt von-
zódik, a fiatal férfitest mindig tisztább, mint a nőé.

– Eriggy a pokolba – dünnyögtem ingerülten. – Mondom, nem tudom, 
hogy mi a szerelem, de csak nem bolondultam meg, hogy „fiatal atlé-
ták” után futkossak!

Szittyát mintha valami undorféle fogta volna el, fölkelt mellőlem, nem 
érdemesített rá, hogy tovább beszéljen velem erről a különös témá-
ról. Később elment, és csak ebédhez jött vissza. Összeismerkedtem 
a Herberg többi magyarjaival, most már szívesebben fogadtak, be-
szélgettek velem.

– Legyen elővigyázatos – mondta egyikük –, mert az a maga mókusa ho-
moszekszualista. Itt mindenki ismeri, s nem szívesen állnak vele szóba.

Kellemetlenül hatottak rám ezek a beszédek, valami félelem vagy un-
dorodás fogott el. Megindult a fantáziám, mindenféle eddig nem lá-
tott és nem érzett dolgok jutottak az eszembe. Ebéd után úgy, hogy 
Szittya semmit se vegyen észre, hazaszöktem Potyke úrhoz.
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A közös ágyba is mezítelenül kellett volna befeküdnöm, de mivel ilyen 
veszedelmes alaknak ismertem meg Szittyát, nem lett volna bátorsá-
gom ahhoz, hogy védtelenül egy takaró alá kerüljek vele. Potyke úrnak 
elmondtam, nincsenek alsóneműim, kértem, hogy kölcsönözzön vala-
mi hálóruhát. Egy hosszú inget adott, nagyon szívesen beszélgetett 
velem, és uzsonnával is megkínált. Szorosan egymás mellett ültünk az 
asztalnál. – Szép haja van – mondta, és apásan megsimogatta.

Megszeppenve hallgattam.

– Maga szimpatikus fiú, de barátját, a Szittya urat nem kedvelem. Úgy 
látszik, nemigen gondozza a testét, rossz érzése van az embernek, ha 
a közelébe kerül. Legyen óvatos vele szemben, s ha ő nem akarna 
valamiért magával lakni, használja csak a szobát egyedül is tovább-
ra. – Felém nyúlt a kezeivel, mintha át akart volna ölelni. Ijedten 
elhúzódtam tőle.

– Csiklandós nagyon? – kérdezte, hogy kilátszottak a fogai és a meg-
fehéredett ínye.

– El kell mennem – mondtam. Megígértem, hogy mindjárt visszajövök, 
marasztalt, nehezen tudtam elszabadulni tőle.

A hálóinget összegöngyöltem, elvittem magammal a Herbergbe, és 
útközben furcsa, összezagyvált gondolatok zsongtak a fejemben. Úgy 
éreztem, valami átgázolhatatlan hínárba kerültem a két ember között. 
Pontosan nem tudtam, mit akarhatnak velem, de rájuk gondolnom is 
kellemetlen volt. Egész estig nem tudtam megszabadulni ettől a nyug-
talanságomtól. Szittya bántóan jó volt hozzám, kétségtelenül láttam, 
hogy udvarol nekem. Elhatároztam, nem rettenek vissza tőle, erősebb-
nek éreztem magam nálánál. Megnyugodtam, ha valami szemtelensé-
get akar, kegyetlenül elverem.

Este ő csokoládét és fügés kenyeret vacsorázott, nekem krumplis  
lepényt rendelt. Jóízűen ettünk, és korán mentünk haza.

A négy fehér fal mint hűvös lemezburkolat vett bennünket körül. Nem 
mertünk hangosan beszélni, ez azonban nem gátolt meg bennünket 
abban, hogy óra hosszat kötekedjünk afölött, ki kerüljön falhoz a mat-
racon. Szittya mindenáron engem akart belülre erőszakolni, rossz sej-
telmekkel voltam tele, nem engedtem magam legyőzni. Végre is ő kény-
szerült belülre húzódni. Neki még volt alsóneműje, ezekben a piszkos 
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dolgokban bújt a takaró alá. Eltitkolhatatlanul izgatott voltam, csak 
úgy ímmel-ámmal vetköződtem, testem érintésekor éreztem, hogy 
a bőröm megripacsosodott. Eloltottam a lámpát, és fölvettem a háló-
inget, sokkal hosszabb volt nálamnál. Leültem az ágy szélére, és alul 
csomóra kötöttem az inget. Emlékeztem rá, apró gyerekeket szoktak 
így megvédeni a gonosz játékoktól. Kissé megnyugodtam. Csöndben 
behúzódtam a takaró alá. Lehunytam a szemeimet, de sokáig nem 
tudtam elaludni. Megfeszült idegekkel vártam, éreztem, valami szo-
katlan dolognak kell bekövetkeznie. És semmi nem történt. Szittya 
arccal a falnak fordultan már aludt mellettem. De nem tudtam meg-
nyugodni, hátha csak szimulál. Órák múltak el így, ebben a rettentő 
várakozásban, aztán láttam, a fejünk fölött levő ablakokból eltűnnek 
a csillagok, s az indigó-színű ég lassan megvilágosodik. Mielőtt még 
Szittya is felébredt volna, hogy éjszakai gyávaságomat el ne áruljam, 
ingem alján kikötöttem a csomót, és fesztelenül fölnyújtóztam, mint-
ha jó álomból ébredtem volna.

– Utálatos ember vagy, hogy annyit mozogsz éjszaka – mondta Szittya. 
– Azért mondtam, hogy menj belülre, akkor én jobban elhúzódhatok 
tőled.

– Arról szó se lehet, hogy a falhoz menjek.

Anélkül hogy vizet láttunk volna, fölöltözködtünk, s valami ennivaló 
reményében lementünk Potyke úrhoz. A zseniális szabó már a zongo-
ránál ült, és fülrepesztően eregette ki magából az áriákat. Természe-
tesen újból megdicsértük a tehetségét, s ő újból jól tartott bennünket 
naranccsal és banánnal.

Jóllaktam, és jó érzéssel lődörögtem, de mégis úgy látszott, elmúltak 
fölöttem a gondtalan tétlenség napjai. Szittya minden bevezetés nél-
kül azt mondta:

– Én már minden területet learattam, most már neked is meg kell kez-
dened a munkát. Ismered-e a zsidókasszákat?

– Hogy ismerném, hiszen én nem vagyok zsidó!

– De mivel hercegprímás se vagy, a két márkát tehát fölveheted a zsi-
dókasszánál.

Értelmetlenül hallgattam.
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– Majd én elkísérlek egész odáig. Az előszobában van egy kasszaablak, 
várakozol, amíg a sor rád kerül, aztán azt mondod: „Ich bitte, arme Jud.”

Tehetetlenül szabadkoztam.

– Mi lesz akkor, ha mégis észreveszik, hogy nem vagyok zsidó?

– Semmi. Azt ők nem tudják az ablaknál megállapítani, hogy te zsidó 
vagy-e csakugyan. Ha azt kérdezik tőled, hogy honnan jöttél, mondd, 
hogy Magyarországból, Tiszaeszlárról, ahol az egész családodat 
megölték, s csak neked sikerült elmenekülnöd. Ezért vagy most itt, se 
rokonaid, se ismerősöd, se pénzed nincsen.

A dolognak ez a beállítása tetszett nekem, rászántam magam, hogy 
végigjátsszam a játékot.

A hatalmas váróterem tele volt pajeszes és szakállas emberekkel. 
Zsongott az élet, mint a méhkas. Oroszul, lengyelül és zsidóul beszél-
tek egymás között, nagy szélmalom-gesztusokkal, elsavanyították 
a levegőt, és összetördelték a világosságot. Később megtudtam, a tö-
megnek egyik része az orosz–lengyel pogromok elől menekült világgá, 
nagy szomorúságú, hazátlan emberek ezek. A másik, nagyobbik ré-
szük azonban közönséges csavargó, akik tavasszal útra indulnak ha-
zulról, végigkoldulják fél Európa zsidókasszáit, s őszre némi vagyon-
kával térnek vissza a családjukhoz. Türelmetlen, erőszakos emberek, 
áskálódnak egymás ellen, s mint valami szentséget mutogatják föl 
mesterségesen táplált nyomorúságukat. A hitközségek sameszei már 
messziről megismerik őket, de rohamozó jajgatásaik elől nincsenek 
kibúvók. Őket nem törték meg családi tragédiák, nem rémítették el 
az élettől gyilkos kezek fenyegetései, mint a piócák vetik rá magukat 
mindenre. Hiába voltak a rendszabályok és prédikációk, ők furakod-
tak oda legelőbb a kasszaablakhoz. Egy se mozdult addig, míg a neki 
járó összeget föl nem vette. A pénztárnok németül beszélt, s ők ször-
nyű zsargonban feleseltek.

Órák hosszat tartott előttem ez a torlódó mocskos áradás.

Ott álltam az ablak előtt.

– Ich bin arme Jud – dadogtam sután. A szavak, mintha üvegcsere-
pekből lettek volna, fájdalmasan meghasogatták a nyelvem, arcom 
vértelenül lefonnyadt, és nem mertem a pénztárosra tekinteni.
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– Wo von?

Elmondtam a betanult mondókát, kabátom alatt éreztem a kiugrani 
akaró szívemet, majd megfulladtam a terem forró levegőjétől.

– O ja, Tiszaeszlár, ich weiss – mondta a pénztárnok melankolikus 
sóhajtással, és kiszórta elém a két ezüst márkát.

Kint a kapu előtt holtra fáradtan még mindig várakozott rám Szittya.

– Megvan? – kérdezte bizonytalansággal.

– Meg – mondtam. – Csúnya, utálatos dolgot csináltam most, szégyel-
lem magam önmagam előtt. Ha tudnám, hogy kettőnk közül nem te 
vagy a nagyobb gazember, akkor azt mondanám: köpj le, jelents föl 
a rendőrségnél ezért a gazemberségért.

– Ugyan kérlek! Képzeld el, milyen krumplis lepényeket vehet magá-
nak ezen a pénzen az ember. És egyáltalában, mért a lengyel zsidók 
vigyék el azt helyettünk. A kapitalista társadalomban nem szabad, 
hogy moralista skrupulusai legyenek az embernek. Igaza van Stirner-
nek és Nietzschének, mikor az individuum abszolút jogairól beszélnek. 
Micsoda kényszerűség gátolhatná az én életem kiteljesedését.

– Ezek ostoba szólamok. Ezen az alapon szó se lehet a szociális emberi 
közösség megépítéséről.

– Ismerem, ezt így tartja a szocialisták birka értelmisége. Minket an-
archistákat nem nyugtalanítanak morálgiliszták. Elhatároztam, ha 
befejezem a Krisztus-képekről szóló könyvemet, prédikációkat fogok 
tartani az anarchizmusról. Tolsztoj ostoba csizmadia-filozófus, az 
embernek nem Istenhez kell hasonlítania, fölül kell emelkedni Iste-
nen... én például határozottan érzem, hogy uralkodónak születtem.

Már benn ültünk a Herbergben, ő savanyú halat, én pedig lepényt et-
tem. Végeszakadatlanul még mindig beszélt. A teremben levő magya-
rok körénk szivárogtak, nem tudták, honnan indult a beszélgetésünk, 
de belevetették magukat a vitába, mint a farkasok, rászabadultak 
Szittyára. Nem hátrált meg. Már állva, s valóban mint valami próféta, 
szónokolt.

Aztán megjelentek a pincérek, és csöndet teremtettek.
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Este kimentünk a városba csavarogni. Még bennem zsongtak a délutá-
ni vita hangjai, de már magam se tartottam olyan nagy bűnnek a zsi-
dókassza lekoldulását. Az merő agyalágyultság következménye, amit 
Szittya beszélt, de mégis beláttam, ha magunkfajta ember a magunk 
módján élni akar, sok minden kellemetlennek látszó dolgot el kell kö-
vetnie, hogy valahogyan a fölszínen tarthassa magát. Kétségtelen, az 
alaphibát ott követtem el, mikor meggondolatlan vakmerőséggel útra 
indultam, s most már vállalnom kell minden elkövetkező kényszerűsé-
get. Én nem is tudom, mi a helyesebb, korán reggeltől késő estig benn 
dolgozni egy gyárban, s negyvenéves koromban anélkül, hogy a világ-
ról tudomást vettem volna, koldus módra elpusztulni, vagy pedig kis 
praktikákkal, szégyentelen szembeszállásokkal kiverekedni a napi fa-
latot, s a nagyvilágban élni, leélni a részünkre megadott életet... Embe-
rek jöttek-mentek az utcákon, a kirakatok világítottak, s a vendéglőaj-
tókon kiáradt a friss ételek szaga. Nem voltam fáradt, nem voltam éhes, 
maradék nélkül élveztem a hangokat, fényeket és illatokat.

– Még maradt elegendő pénzünk holnapra – mondta Szittya –, délelőtt 
elmehetünk a múzeumba, délután pedig megnézünk egy-két templo-
mot. Ha komoly szerephez akarsz jutni mint író, akkor tanulnod kell. 
Hallottál már valamit Rembrandtról és Böcklinről?

– A Rembrandt az egy amsterdami festő volt, ismerek tőle néhány 
reprodukciót, és azok tetszenek is nekem. A másikról azonban még 
semmit sem hallottam.

– Az is festő. Holnap majd meglátod a képeit, a misztikus csönd és 
a melankólia legnagyobb mestere.

Így beszélgetve még kimentünk az állomásra, aztán kissé elfáradtan 
hazaballagtunk.

Hogy egyedül fönn voltunk a szobában, megint elfogott a tegnap esti 
félelem. Szittya megint megkísérelte, hogy a matrac külső felére ke-
rülhessen, én megint nem engedtem magam legyőzni. Csönd lett, de 
mielőtt még bebújtam volna a takaró alá, minden eshetőségre való 
tekintettel megint bekötöttem magam a hálóingbe.
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10.

Reggel még alig virradt, kopogtattak az ajtónkon. Két nagybotos és 
keménykalapos detektív volt.

– A rendőrségtől jövünk – mondták. – Mióta laknak ebben a szobá-
ban?

– Két napja – felelte Szittya. Összekuszált fejéből ijedten pislogtak elő 
az álmos szemei.

A detektívek firkáltak valamit a könyveikbe, mogorván parancsolgattak.

– Öltözzenek fel, eljönnek velünk!

Szittya, mint valami hörcsög, elvadultan tiltakozott, de hiábavaló volt 
minden. Ki kellett másznunk a takaró alól, morgolózva öltözködtünk.

A rendőrségen felvették a nacionálénkat, s még mielőtt tudták volna, 
tulajdonképpen kik is vagyunk, máris úgy kezeltek bennünket, mint 
büntetendő homoszexualistákat. Egyik detektív a priuszunk után ku-
tatott a kartotékban.

– Még nincsenek bent – mondta, s nekiült a munkának, hogy beso-
rakoztasson bennünket a nyilvántartottak közé. Készenlétben vára-
kozott, az elöljárója keresztkérdésekkel vallatott bennünket. Mind 
a ketten tiltakoztunk az oktalan gyanúsítás ellen, s én valóban sem-
mi érdemlegeset nem tudtam volna mondani a homoszexualizmusról. 
Szittya valósággal együgyűnek mutatta magát. Semmi kompromittá-
lót nem tudtak kivenni belőlünk, s így nem is kerültünk rá a nyilván-
tartottak listájára.

– Egyelőre nincsenek adataim maguk ellen – jelentette ki a rendőr-
tisztviselő. – De két héten belül mégis el kell hagyniok Stuttgartot. 
Addig is nem szabad egy ágyban aludniok, most pedig ezzel az úr-
ral átmennek a laboratóriumba, ahol lefényképezik és ujjlenyomatot 
vesznek magukról. Két héten túl tehát nincs joguk itt tartózkodni. 
Megértették?
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– Igen, megértettük! – mondtuk, s anélkül hogy egyszer is hátranéz-
tünk volna, az egyik detektívvel átmentünk a laboratóriumba. Az ab-
lak előtt fehér háttérrel oldalról és elölről lefényképeztek bennünket, 
aztán egy mérleg alá álltunk, megmértek, milyen hosszúak vagyunk, 
végül valami masszával bekenték a hüvelyk- és mutatóujjunkat, s rá-
nyomatták velünk egy papírlapra. Vékony, finom erezetű nyomok ma-
radtak az ujjaink után a papíron. Valami idegen szemlélő előtt mindez 
csak gyerekes játéknak látszhatott volna, engem erősen megrendítet-
tek ezek a percek. Ha egyszerűen pár hónapra elítéltek volna, azt bi-
zonyára sokkal fölényesebben vettem volna tudomásul. Ismertetőjele-
imnek ez az elkönyvelése embertelen megalázásnak tűnt föl előttem. 
Úgy éreztem, többé nem vagyok a magam ura, itt számon tartanak 
engem; mintha hosszú láncra kötöttek volna, amivel, ha nekik úgy 
tetszik, bármikor kiemelhetnek a világból.

– Ostobaság! – mondta Szittya az utcán. – Ez a német bürokrácia. 
Mindent ellajstromoznak, és azt hiszik, ezzel mindent meg is oldottak. 
A mi eszünket és akaratunkat egyszerűen kihagyják a játékból. Ez már 
a hetedik ujjlenyomatom Németországban, s én azért mégis itt vagyok.

– Rám nagyon komiszul hatnak az ilyen dolgok. Ha ki nem tiltottak 
volna, akkor se tudnék tovább ittmaradni.

– Miattam egye meg őket a fene! Én nem vagyok olyan érzékeny, mint 
te. De ha nem akarnál egyenesen Párizsba menni, ahonnan én csak 
két hónapja jöttem el, akkor szívesen veled mennék. Gyere először 
Brüsszelbe, ott maradunk néhány hétig, aztán én is átmegyek Párizs-
ba. – Hosszú alkudozások után megegyeztünk.

Tegnapi határozatunk szerint múzeumba mentünk. Éhes, kipihent 
szemekkel nézelődtem a rengeteg kép között, sok volt olyan, ami meg-
állított, ami minden érdeklődésemet le tudta kötni. De mind közül 
Böcklin sötétkék színei voltak azok, amik legteljesebben tudtak szólni 
hozzám.

– Szépek, valóban nagyon szépek – mondtam elragadtatással Szittyá-
nak. – Ezek valóban hangulatképek, de ezek a hangulatok testté vál-
nak a vászonra rakott festékben. Azt hiszem, mindent kiérzek belőlük, 
amit a festő érzett, mikor festette őket.

Szittya még órák hosszat beszélt Böcklinről, a festőről és emberről 
egyaránt. Örömmel hallgattam, és nem tagadtam le, hogy sokat 
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tanultam ezen a napon. Jóformán semmi pozitívum nem volt abban, 
amit ő mondott, de az a lelkesedés, amivel beszélt, bennem is megin-
dította a rajongás áradatát, talán még sohasem éreztem ilyen erős 
vágyat a teremtő munka után.

Délután „Csöndsziget” című versemet írtam a Herbergben. Szittyának 
nagyon tetszett a költemény, azt mondta, nagyon jó a technikája, és 
mély emberi tartalma van. Boldog voltam, mint valami megdicsért 
ártatlan gyerek, s hogy valahogyan kihirdessem magamból ezeket 
a szokatlan örömöket, a verset hazaküldtem Jolánnak, és egy hosszú 
levelet is írtam hozzá. Ez volt az első alkalom, hogy mellékcélzatos-
ság nélkül jöttek ceruzáimra a szavak, mértéktelenül áradozó voltam. 

„Válaszolj minél előbb” – írtam a levél végére. „Szeretnék együtt lenni 
most veled, s bevallom, te különb voltál nekem minden asszonynál. Az 
itt küldött verset jól sikerült munkámnak tartom, ha te is úgy gondo-
lod, vidd fel a Független Magyarországhoz. A lapot expressz küldd el, 
ha a vers megjelenik benne. Csókollak, Kasi.”

Nem sokáig tartott ez a határtalan jó érzésem. Ha beosztóan tud-
tunk volna gazdálkodni, akkor kellett volna, hogy legyen még pár 
pfennigünk a két márkából, de mi mértéktelenül ettünk, sőt édes-
ségeket is nyalakodtunk, s így már újból pénztelenül álltunk. Szity-
tya új címeket keresett elő a noteszéből, ezeket most az ő utasításai 
szerint nekem kellett lekoldulnom. Estefelé elmentünk az Újságírók 
Segélyegyesületébe, s mielőtt aludni tértünk volna, az Újságkiadók 
Klubjába. Szittya ismert figura volt mind a két helyen, mintegy kö-
télen vezetett föl engem, és erősen protezsált. Nem nagyon szívesen 
láttak bennünket. De Szittya ezt nem vette tudomásul, szerénytelenül 
dolgozott érdekemben.

– Érdekes, hogy önök, magyarországi kollégák ennyire leszegényedet-
ten, pénztelen vetődnek ki külföldre – lamentált mind a két helyen 
a titkár.

– Miért is jönnek ki hozzánk, ha nem tudnak németül? Hogy lehet re-
ményük ahhoz, hogy itt bármiféle pozícióba kerülnek?

– Ó, uram! – mondta Szittya. – Magam részéről nem panaszkodha-
tom az utóbbi időben. Több helyen közlik a dolgaimat, s anyagilag 
nem vagyok zavarban. Mondhatom, a fiatal kolléga úr nagyon érdekes 
tehetség, s mikor ide fölhoztam, biztosra vettem irányában az önök 
jóindulatú támogatását.
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A titkár elkényszeredetten mosolygott.

– Kérem, kérem, valószínűleg ön nem téved. – S már elő is vette a nyug-
takönyvet, beleírt öt márkát, és elküldött bennünket a pénztároshoz.

Fölvettem a pénzt, és megint gazdagok voltunk.

– Nagyon nehéz veled boldogulni – elégedetlenkedett Szittya még ak-
kor is, mikor már ismét csokoládé és krumplis lepény előtt ültünk. – 
Annyi ra hozzászoktál a pfennigek koldulásához, hogy kicsit jobb he-
lyen ki se mered nyitni a szádat.

– Elismerem, hogy te nagyobb kaliberű koldus vagy, mint én, de látod, 
hogy a Kiadók Klubjában te se tudtál elérni semmit.

– Nem, mert meg vannak kötve a kezeim. Túlságosan rosszul vagy 
öltözködve ahhoz, hogy ezek az emberek meghatódjanak pillanatnyi 
helyzeteden. Ha ilyen ruhában állítasz be hozzájuk, amilyenben most 
vagy, egyszerűen kívülesel a látókörükön, és nem hajlandók tudomást 
venni rólad. Minden az első impressziókon múlik. Ha lenne jobb ruhád, 
ebből a puszta tényből következőn mindjárt lenne több ennivalód is... 
Nekem már nem szükségesek ezek a külsőségek. Pillanatok alatt bele-
találom magam az új helyzetekbe, tudok a nyelvükön beszélni, és úgy 
tudom megmutatni magamat, ahogyan akarom.

Éppen azzal akartam neki visszavágni, hogy ő még madárijesztőbb 
figura nálamnál is, de utolsó mondatával meggyőzött a kettőnk kö-
zötti különbségekről.

– Itt nincs semmim, de odahaza maradt még egy öltözet fekete ruhám, 
egy pár cipőm – mondtam. – Ha gondolod, hogy ezzel könnyíthetünk 
magunkon, utánam küldethetem.

– Írj érte máma, s kérd, hogy a frankfurt am maini főpostára küldjék.

Későn mentünk haza, s némi félelem élt bennünk, hátha leselkednek 
ránk a délelőtti detektívek. Mint az idegenek, elhúztunk a kapunk 
előtt, csak miután átnéztünk az utcán, mentünk be a házba, és mász-
tunk föl a sötét padlásra. Komikusnak tűnt előttem, hogy itt a rend-
őrség speciális nagyítókkal őrködik az egyes emberek erkölcse felett,  
s mégis köztudomású, hogy sehol sincs annyi kéjgyilkos és homosze-
xualista, mint éppen Németországban. Ezeknek a deformálódásoknak 
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bizonyára mélyebb társadalmi okai vannak, de a mechanikusan 
mozgó bürokrácia megelégszik a külszín elkendőzésével. Komolyab-
ban segítő kézzel senki sem nyúl felénk, de vigyáznak arra, hogy két 
lehasznált csavargó egymás mellé ne kerüljön az ágyban. Ők félnek 
miattunk, én azonban már egyáltalában nem féltem Szittyától. Az 
ő állítólagos homoszexualitása nem volt egyéb egy bogaras ember 
hencegésénél. Holmi elképzelt merényletek ellen már nem védekez-
tem gyerekes óvatossággal. Nem húzódtam ki a matrac szélére, hogy 
egész éjszaka nyugtalan bizonytalanságban balanszírozzak ég és föld 
között. Szittya a tipikus jó alvó volt, befordult a fal felé, aludt hideg 
vérszegénységben, hogy akár kidobhatták volna az ablakon. Én még 
sokáig ébren maradtam, s ha már nem is féltem tőle, nem tudtam 
megszokni magam mellett az idegen testet. Szittya pipázott napköz-
ben, s a keserű dohánylé mintha a bőre alá is beszivárgott volna, csí-
pős pipaszag áradt ki a testéből. Minden este ideges kimerüléssel tör-
tem csak álomba. De ennek nem valami testi vagy lelki betegség volt 
az oka, reggel kipihenten és frissen ébredtem.

Majdnem naponta belátogattunk Potyke úrhoz. Napi táplálékaink 
közé az ő déligyümölcseit is bekalkuláltuk, s módosítás nélkül ragasz-
kodtunk ehhez az elhatározásunkhoz. Pedig hát nem, egyáltalában 
nem túlságosan kis árat fizettünk ezekért a materiális gyönyörökért. 
Potyke úr örült nekünk, a hálójába került publikumnak, megzengette 
hangszálait, és nyihogott és vonyított előttünk, mintha tüzes vassal 
kínozták volna. Lehet, hogy valóban volt valami tehetség ebben az 
emberben, de az én zeneművészeti tudásom és fölvevő képességem alig 
terjedt túl a ligeti énekesek élvezésénél. Valami iszapos, szürke tenger 
felületén ringatóztam, a föleresztett hanghullámok hajótöréssel fenye-
gették körülöttem a világot. Émelygett a gyomrom, hasogatott a fü-
leimben, s a gazember Szittya után az előadás végén nekem is mindig 
tapsolnom kellett. Ez a műélvezés tagadhatatlanul szenvedés volt az 
én számomra, de rosszul mentek a boltjaink, szolgálnunk kellett a há-
zigazdánknak. Váratlanul azonban mégis megvirradt fölöttünk.

Az egyik reggel csak úgy unalomból szétnézelődtem a padláson,  
s a szobánk mögött ponyvára szétteregetett s nyilván télire konzer-
válódó gyümölcsökre találtunk. Érett, saját édességében megaszaló-
dott fügék, almaszeletek, narancshéj, héjában maradt dió s más egyéb 
dolgok hevertek garmadával a padlásablakon becsurgó nap alatt. 
Potyke úr akár meghalhatott volna most tőlünk árvaságában. Nem 
volt rá szükségünk, hogy leüljünk az asztalához, este hazajöttünk, 
pótlakomát csaptunk a szárított gyümölcsökből, s reggel útravalóul 



211

teletömködtük vele a zsebeinket. Ha semmi jövedelmi forrásunk sem 
lett volna, nem kellett volna éhen pusztulnunk. S valóban gyorsan 
közeledtünk ahhoz a pillanathoz, hogy minden kereseti lehetőségből 
kimaradjunk. Már nem volt egyesület vagy klub a városban, amit 
meg ne látogattam volna, s ahonnan el ne hoztam volna a legalábbis 
minimálisan elhozhatót. Ez a minimális nagyon gyakran a semmi 
volt. A falusi koldulásoknál szinte előnyömre szolgált, hogy nem tud-
tam eléggé németül, itt azonban már az ajtóküszöbről elutasítottak 
a libériás szolgák. A falukon nagy reményű vándor, de itt csak kelle-
metlen koldus voltam.

– Itt már nagyon ég alattunk a föld. Ideje lesz továbbmenni, különben 
belecsúszunk a kanálisba. – De én is inkább csak sokat lamentáltam, 
magamban azonban nem föltétlenül ragaszkodtam a rögtöni továb-
binduláshoz. A dologtalan ember öntudatlan kényelemszeretete ma-
rasztalt bennünket, máról holnapra halasztgattuk az utazást, s végre 
is csak a rendőrségtől engedélyezett két hét letelte után indultunk neki 
Frankfurt am Main felé.

Újból Isten tenyerében, az országúton voltam, semmivel se gazdagab-
ban, mint mikor hazulról elindultam, semmivel sem igényesebben és 
gondtalanabbul, csak éppen hogy a macskaábrázatú Gödrös helyett 
a bulldogábrázatú Szittya kullogott mellettem. Rengeteg iratcsomók-
kal teletömött hátizsákot cipelt, és szívósan kapaszkodott a földbe. 
Kitartó tempóban hagytuk magunk mögött a kilométert jelző köve-
ket. Úgy látszott, ő gyöngébb fizikumú nálamnál, s mégis én voltam 
az első, aki a fáradtságról szót ejtett.

– Semmi az egész – mondta. – Ha kitartás van az emberben, 50 kilo-
métert is lemorzsolhat naponta.

– De minek! Ki parancsolhatna ránk ilyen esztelenségeket. Nem az 
a fontos, hogy az ember sokat menjen, hanem hogy mennél kényelme-
sebben éljen. – Már az első faluban meg akartam pihenni, de őbenne 
mintha valami bolond masina dolgozott volna, tovább mozgott, ma-
gával húzott akár egy eleven mágnes.

– Mit akarsz ezektől a faluktól – mormogta. – Ezek nem nekünk való 
helyek. Utálom az ambiciózus koldusokat, benned is sok van még ebből 
a kicsinyességből. A mi tanyáink a városok. Igaz, hogy mi is koldulás-
ból élünk, mint a többi csavargók, de mi mégiscsak intelligensebbek 
vagyunk náluknál, mázoljuk át legalább a cégéreinket. Egészen más 
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az, a paraszttól alázatosan egy darab kenyeret kérni, mint valamelyik 
egyesület titkáránál megjelenni. Nálunk, „pillanatnyilag anyagi zava-
rokba jutott íróknál” minden a stílustól függ.

Már belevadult a prédikációba. Jóllehet, rá se hallgattam, de ma meg-
csappanás nélkül áradtak belőle a szavak. Fölvirágozta és körülhí-
mezte magát elszabadult fantáziájával.



81. Képeslapok Frankfurt am Mainról, 1909 körül
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11.

Beérkeztünk az első városba. Pénzünk nem volt, de mégsem kezdtünk 
neki a koldulásnak. Ösztönösen tekingettem erre-arra, értékeltem 
a lehetőségeket, amit a meg nem látogatott házakban elmulasztot-
tunk. Gödrösre gondoltam, be szerettem volna látogatni a kapuk 
mögé, s eljátszani a mi megszokott mindennapi komédiánkat. Szittya, 
mintha előre megrajzolt terv szerint dolgozna, célirányosan törtetett 
előre, vitt magával a város belsejébe.

Egy kisebb vendéglőbe ültünk be vacsorázni. Társam igazi módsze-
rét még nem ismertem, nyugtalanított, hogy így, pénz és minden re-
ális kilátás nélkül elhelyezkedtünk lakmározni. Szittya meggondolás 
nélkül rendelt, és előhozatta a cím- és lakjegyzéket is. Kissé rövidlá-
tó volt, ceruzás kezével, mint valami rutinírozott hivatalnok, végig-
szántott a könyv oldalainak kezdőbetűin. És jegyezgetett, sorra ke-
rültek a vegetáriánusok, a gnosztikusok, az üdv hadserege, a zsidó 
hitközség, a szocialisták és minden egyesület és klub, ami a városban 
föllelhető volt. Vacsora után nekem sört rendelt, ő pedig nekilátott 
a pénzszerzésnek. Nem vitt magával, élt benne valami beteges virtus 
s valami anyáskodó szentimentalizmus, rendkívüli jelenségnek akart 
előttem látszani, és jólesett neki, hogy gyámolítson engem, a nálánál 
ügyetlenebbet.

– Ha elfogyott a söröd, csak rendelj magadnak – mondta –, mindjárt 
itt leszek a pénzzel.

Kivágódott az ajtón, s én láttam az ablakon át, amint majdnem futva 
haladt tovább az utcán. Az emberek, akik szembejöttek vele, bizonyá-
ra valami hibbant eszű festőnek gondolták, groteszk figurája kiütkö-
zött a járókelők közül. Már hetek óta együtt voltam ezzel az emberrel, 
de hozzám is idegen volt még, nem tudtam fölismerni igazi lényét. Ab-
ban már biztos voltam, nem homoszexualista, s abban is, hogy nem ő 
a hasfölmetsző Jack, mégis megmaradt titkolódzó, álarcos idegennek. 
Úgy beszélt, mint egy Istentől megszállott, s lompos és piszkos volt, 
mint ősszel az elcsavargott ebek. Jó ember? rossz ember? szoktam 
kérdezni magamtól. S nem találtam határozott választ a kérdésemre. 

Németország Stuttgart 
és Aachen között
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Talán a gyerekkorát kellett volna ismernem, vagy talán még mesz-
szebbre visszamenően a származását. Egy lehetett ő azok közül a le-
gendás zsidók közül, akik egész életükben úton vannak, és sosem 
érkeznek haza. Megkérdezhettem volna most tőle, mért csal engem is 
Brüsszelbe, s ha csakugyan oda akarunk megérkezni, mért indultunk 
el majdnem ellenkező irányba.

De ez a kérdés komolyan engemet sem érdekelt. Nekem is jólesett már 
a csavargás magáért a csavargásért. Ha volt ennivalóm és volt szál-
lásom – volt mindenem. Nem törtem magam semmi után komolyan, 
beláttam, oktalanság kicsinyes dolgok miatt emészteni magát az em-
bernek. Vigyáz ránk valami isteni vagy ördögi gondviselés, s úgy még 
sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna.

Már a harmadik korsó sört iszogattam, mikor Szittya visszaérkezett. 
Sokáig maradt, tehát nehéz munkája lehetett, de most mégis vidám-
nak és megelégedettnek látszott.

– Nem szeretem a sört – mondta, és likőrt rendelt magának. A kocs-
máros valami viccet mondott, nagyon fölényesen válaszolt neki. Ál-
talában, ha egy kis pénz volt a zsebében, rögtön elátkozott királyfivá 
változott, hisztérikusan ingerlékeny volt.

Későig fönn voltunk ezen az estén, Szittya könyvekről, képekről és fur-
csa élettapasztalatairól prédikált, és nagyon hálás volt nekem, hogy 
meghallgattam.

Reggel továbbindultunk anélkül, hogy az utunkba eső házakat lekol-
dultuk volna. Forró nyár volt, az árnyéktalan utakon valósággal 
égetett bennünket a nap, s időnként embertelen kínzásnak találtam 
a folytonos menetelést.

– Mi a fenének rohanunk ilyen szakadatlanul – dörmögtem. – Akárha 
máma, akárha holnap érünk be a városba, nagyon mindegy nekünk.

– Hogy melyik városba érkezünk be, nekem is mindegy, fontos, hogy 
valamelyikbe beérkezzünk. Itt kint a piszkos parasztok között meg-
alázottnak érzem magam, ezek még nem emberek, otromba tuskók, 
akik állatokkal és trágyarakásokkal vannak körülvéve. Én a lelkem-
nek élek, s szeretem a tiszta, szép dolgokat. Általában érzem, hogy 
a zsidó arisztokráciához tartozom. Ha egyszer módom lesz hozzá, 
olyan palotát építtetek magamnak, amelynek minden ablaka kelet 
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felé néz. De ne hidd, hogy vallásosságból! Vastag szőnyegek lesznek 
a padlón, s képzeld el, az ember meztelenül heverészhetik rajtuk. Puha 
lesz, mint a fű, és mégse lesz fű. Olyan virágok lesznek rajta, amilyene-
ket én a szövőknél megrendelek. Ragaszkodni fogok ahhoz, hogy csak 
fiatal lányok dolgozhatnak a szőnyegeimen. Ó, Istenem, a brüsszeli 
csipkeverő lányok!

Alig is válaszoltam neki. Mentem mellette, és oldalról nézegettem ezt 
a csodabogarat, ezt a mézeskalács-bulldogot, ezt a göndör hajú siva-
tagi tevét, ezt a hátizsákkal megrakott hétszínű papagájt, és úgy tet-
tem, mintha minden bolondériáját komolyan venném, s lelkesülnék is 
értük. Végre is ahhoz megvan a joga, hogy olyannak képzelje magát, 
amilyennek neki jólesik. Hogy én csak a piszkos, lehasznált csavar-
gót tudom látni benne, annak bizonyára az én paraszti alaptermé-
szetem az oka. Az én fantáziám nem tudott olyan magasra fölrepülni, 
mint az övé, éreztem a fizikai gyötrődéseket, a forró, kegyetlen földet 
s a még kegyetlenebb, forró napot. De ezen nem lehetett változtatni. 
Oda voltam kötözve Szittyához, s ő cipelt magával. És ő fáradha-
tatlan volt. Szakadatlanul menetelt, és prédikált vagy írt menetköz-
ben piszkos irkalapokra. Belső nyughatatlansága nem engedte, hogy 
unatkozzon, vagy testileg elfáradjon. Elképzeltem róla, hogy így me-
netközben fog meghalni, s fölismerhetetlenül továbbra is mozgásban 
marad az országutakon.

Mintha kergettek volna bennünket, egyik városból átvándoroltunk 
a másik városba, aztán hirtelen minden értelem vagy cél nélkül meg-
ragadtunk. Ilyenkor mindig kifogytunk a pénzből, napokig koplal-
tunk, és ismét kikerültünk az Asylba. Ezek a gazdasági letörések 
engem mindannyiszor megrettentettek, de Szittya ezt is jobban bírta, 
közömbösen vette tudomásul a legborzalmasabbat is. Tegnap még 
azt mondta, utálja a krumplis lepényt, s egy márkánál is többet 
költött el krémes süteményre, ma itt vagyunk a szegénység purga-
tóriumában, vacak rántott levest vacsorázunk, és a csupasz földre 
fekszünk le aludni. Voltak idők, mikor egészen leromlott a helyze-
tünk. Eleinte nem értettem meg ezeket a hirtelen változásokat, ké-
sőbb észrevettem, mindennek Szittya szeszélyeskedése az oka. Egy-
szerre, mintha kihunytak volna benne az életenergiák, egészen csak 
a véletlenekre számított, és semmit nem akart megtenni önmagáért 
és értem. Ezek a nagy lobogások utáni elpocsolyásodások voltak. 
Ilyenkor jött mellettem az országúton, vagy ült mellettem a széken 
bambán néző és semmit sem látó szemekkel, s valami fölényes gőg-
be biggyesztett ajkakkal. Eleinte próbáltam megvigasztalni, aztán, 
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hogy ezekkel a bogaraival is megismerkedtem, hagytam, hogy ön-
maga föllobogó erejéből kivergődjön ezekből a kritikus állapotokból. 
Nehéz, határozottan nehéz volt mellette az élet. Ha beleesett ezekbe 
a tehetetlen szomorúságokba, bozontos hajáról leszáradt a zsír, rő-
ten megvörösödött, s a szemei ijesztően kancsalítottak. Ilyenkor lát-
ni lehetett, hogy démonok laknak benne, könyörtelen utcagyerekek 
és gonosz vénasszonyok.

Hetek múltán érkeztünk meg Frankfurt am Mainba. Elmentünk 
a postára, levelem volt Jolántól, s egy nagy skatulyában a hazulról 
kért ruhaneműim is megérkeztek. A hosszú levélben semmi különö-
sebbet nem találtam. Kíváncsi lettem volna rá, mit csinál otthon az 
asszony, kikkel érintkezik, van-e neki valakije, de ezekről semmit nem 
írt. Úgy éreztem, valószínűleg megvan az oka rá, hogy ilyen ügyesen 
más dolgokról beszél. Szerettem volna tudomására hozni, nem harag-
szom érte, ha helyettem van valaki más barátja, de hogyan az ördögbe 
írhattam volna ezt meg neki. Bizonyosan félreértette volna. Azt olvas-
ta volna ki a levelemből, hogy bolondulok utána és nyugtalankodom 
miatta. Ez pedig határozottan nem volt igaz. Néha gondoltam rá, de 
csak úgy, mint holmi barátra, s ha átfutott rajtam egy-egy nyugta-
lanító érzés, ez teljesen érthető volt, hiszen amióta eljöttem hazulról, 
csak sajnálkozó szavakat és egy-egy darab kenyeret kaptam az asz-
szonyoktól. Mégis elhatároztam, hogy ha ő nem ír magáról részlete-
ket, én sem írom meg neki az érzéseimet és gondolataimat. Versek is 
voltak a levélben, az enyémek, amik a „Független Magyarország”-ban 
jelentek meg. Örültem nekik, megmutattam Szittyának, és őneki is 
tetszettek. De ezek mégiscsak apró nyomtatványok voltak, és sokkal 
nagyobb hatást váltottak ki belőlem a hazulról megérkezett ruhane-
műim. Egy pár cipő, egy fekete öltöny és egy fekete művészgallér volt 
a csomagban. Este, mikor a Herbergben átöltöztem, Szittya el volt 
ragadtatva tőlem, körülhízelgett, valósággal szerelmes lett belém.

– Ez igen! Most már el lehet veled menni valahova – mondta ideges 
nyugtalansággal. – Majd meglátod, mennyivel könnyebben él meg az 
ember, ha rendes ruhája van. Ismered Gottfried Keller „Ruha teszi az 
embert” című elbeszélését?

– Nem ismerem.

– Különben igazad van, zagyva fecsegés az egész. De nézd meg a kele-
ti virágokat, mért öltöznek föl azok olyan gyönyörű színekbe? Ha az 
ember önmagában olyan szép lenne, mint a virágok vagy az állatok, 
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akkor nem kellene magát ruhákkal letakarni. Így azonban fontos, 
hogy szépek legyenek a ruháink. Ma eljössz velem néhány egyesületbe, 
majd meglátod, milyen könnyen összehozzuk a márkákat.

Én nem voltam elragadtatva az ő ömlengéseitől annyira, mint ő az 
én ruháimtól. Most már nekem is újra bele kell kapcsolódnom a pénz-
szerzésbe, ez a munkaterület csak kellemetlenséget hozhat a részemre. 
Már hónapok óta csak annyiból állt az életem, hogy jártam, ettem és 
aludtam, ezentúl azonban a pénzszerzés fáradalmaiban is meg kell 
osztoznom Szittyával. Már nemcsak a komoly napi munkától, hanem 
a koldulástól is irtóztam. Megszoktam, hogy kitartott legyek, s most 
fájt, hogy engednem kell nagy kényelemszeretetemből.

Szittya összeírta a címeket, és elindultunk a vadászatra. Áradozón 
beszélt a kilátásainkról, de csakhamar tapasztalnom kellett, hogy 
csak a részeg fantáziájában voltak ilyen szépek a dolgok. Négy helyre 
látogattunk el ezen az estén, de sehol se tévesztettek bennünket össze 
a napkeleti bölcsekkel. Csak kelletlenül álltak velünk szóba, két helyen 
semmit se kaptunk, s a másik két helyen is valósággal a pénztárnok 
bőre alól kellett kikönyörögni a márkákat. Szittyát már régebben is-
merték ezeken a helyeken, bizonyára már többször is lekoldulta őket, 
s ezért most taktikából semmit se kért a maga részére. Az írók egye-
sületét is meglátogattuk. Szittya nagy ravaszkodón elővezetett, mint 
valami cirkuszi paripát, erőszakosan bemutatott a nagyon fancsalian 
néző titkárnak, s önzetlenül, mint nagyra becsülő honfitársam bele-
kezdett a mondókájába.

– Méltóztassék megengedni – mondta –, hogy bemutassam önnek fia-
tal kollégánkat. Magyarország legtehetségesebb fiatal poétáját, a le-
gelőkelőbb folyóiratokba dolgozik, és az őszi szezonban három egyfel-
vonásosát fogják bemutatni a budapesti Nemzeti Színházban...

Az elegáns úr vizsgálódón nézett rám, én a lehető legbájosabb ábráza-
tommal mosolyogtam rá vissza.

– Tanulmányúton van – dikciózott tovább Szittya –, s mint méltóz-
tatik tudni, Magyarország szegény kis ország, agrárállam... Méltóz-
tassék elképzelni tehát, milyen anyagi helyzetben lehet egy fiatal író; 
– hirtelen felém fordult. – Szabad az egyesületi könyvecskéjét?

Megbeszélésünk szerint átadtam neki a szocialista párttagsági köny-
vecskémet, úgy tett, mintha a pénztárnok részére kérte volna el, de 
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aztán mégiscsak ő nyitotta föl, hangosan megszámlálta benne a bé-
lyegeket, s nagyon elégedetten visszaadta nekem. – Helyes, nagyon 
rendben van – aztán –, méltóztassék talán valami rendkívüli segélyt.

Az ember hümmögött, lassan, nagyon kelletlenül szánta rá magát, 
hogy mondjon valamit. Végre megkaptam az üdvözítő 5 márkát. Szity-
tya nagyon úri módon megköszönte ezt a semmiséget, kitűnő men-
ezsernek bizonyult.

Összesen 10 márkát gyűjtöttünk össze, ez határozottan szép összeg 
volt, s gondtalanul nézhettünk elébe a legközelebbi napoknak.

– Továbbra is ezzel a metódussal fogunk dolgozni – mondta Szittya. 
– A jobb helyeken engem már személy szerint ismernek errefelé,  
s így könnyen lecsúszhattunk volna. Most azonban biztosítva vagyunk 
minden hajótörés ellen.

Egy kis étterembe mentünk vacsorázni, finom cigarettákat szívtunk, 
s csak éjfél után mentünk a Herbergbe aludni. Másnap dologtalanul 
sétálgattunk a városban, s mivel Szittya kezelte a pénzt, sok krémes 
süteményt ettünk.

– Akarsz velem eljönni estére? – kérdezte Szittya, mikor már torkig 
voltunk minden jóval. – Ismerek itt egy nagyszerű helyet, ahol csak 
szép fiúk szoktak összejönni. Egészen meztelenre vetkőzhetik az em-
ber, s a rendőrségtől sem kell félni. Már beszéltem neked a homosze-
xuálisokról. Ott majd meglátod, mennyivel szebb egy fiú teste, mint 
egy lányé.

– De én mégis inkább lányokra lennék kíváncsi. Valami olyan helyre 
szívesen elmennék már. Olyan régen nem voltam lányoknál.

Karon fogott. – Bízd csak rám magad. Semmiben sem szabad konzer-
vatívnak lenni az embernek. Ha ismernéd a nagyszerű görög kultúrát, 
akkor most nem kellene annyit beszélnem, hogy meggyőzzelek az ide-
ális szépségről.

Még szabadkoztam. Igazán nem voltam kíváncsi a gyönyörűnek ígért 
fiúkra, de volt bennem valami nyugtalanság, kívántam valami él-
ményt, éhes voltam valami szenzációra.

– Nem megyek – mondtam –, ilyen helyre nem megyek – és mentünk. 
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Meleg nyári éjszaka volt, az emberek párosával jártak az utcákon, 
a vendéglőkből kihallatszott a zene. Szittya beszélt, s én úgy hallot-
tam, a gyerekek vásári kereplőn zajongnak körülöttem. A belváros 
egyik sötét mellékutcájában jártunk.

Megálltunk a ház előtt, körülnéztünk, nincs-e rendőr a közelben.

– Lehet – mondta halkan Szittya, és karonfogva bementünk a kapun.

12.

Túlzsúfolt, föld alatti helyiségben voltunk. Csupa férfiak, púderes és 
kifestett ajkú fiúk és piperkőc, ősz fejű öregurak. Inaskoromból visz-
szajöttek első bordélyházi impresszióim, s ugyanúgy ma is félénk, bi-
zalmatlan voltam ezzel az új társasággal szemben. Szittya már járha-
tott itt, szinte tüntetően otthoniasan érezte magát. Egy fiatal, nyurga 
ember zongorázott, a hangok megfakultak a szivarfüstben és sűrű 
izzadságszagban. A szalon üvegplafonja visszatükrözte az összeke-
vert társaságokat. Együgyű szemérmességgel nézelődtem, határtalan 
idegenség volt bennem ezek iránt az emberek iránt, és mégis láttam 
őket karakterisztikusan, s összegombolt ruháimon keresztül is érez-
tem az előttem nyüzsgő mezítelen fiúk testét. A szépség helyett, ami-
ről Szittya beszélt, buja mérgezett növények virágoztak körülöttem.

Helyet szorítottunk magunknak egy asztalnál, és italt rendeltünk. 
Zöld, kék, vörös és sárga szeszt fogyasztott mindenki, mi is ilyesmit 
kaptunk. Mikor az első kortyot leeresztettem a torkomon, úgy érez-
tem, hogy tüzes szikrát nyeltem, s éreztem, amint összeégeti és meg-
forrázza a gyomrom.

– Nézd meg, hogy mi van körülötted – mondta Szittya. – Ilyesmit még 
úgyse láttál. Ez az az élet, ami ma még a föld alá kényszerül, de holnap 
előbújik, és behinti a talajt virággal. Mit tudják a jámbor moralisták, 
mi az élet. A baj csak az, hogy ide nem jöhet el pénz nélkül az ember. 
Viszont nem mindenki olyan nehézkes figura, mint mi vagyunk. Belő-
lünk együgyű fajankókat neveltek a szüleink, ezért ma mindenütt csak 
az asztal sarkáig érünk el. De nézd meg ott azt a fiút, személyesen 
ismerem, a maga részére megoldotta a dolgokat. Hogy ide jöhessen, 
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természetes passzióinak élhessen, nappalra eladta magát egy öreg 
arisztokrata hölgynek, s most az ő pénzéből éli át az éjszakáit.

A fiú, akiről Szittya beszélt, az egyik öregúr asztalánál ült, hosszú 
selyemingben, mezítelen teste átlátszott a kelmén; kifestett szája női-
esen kacagott, és beszélt végeszakadatlanul, nyegle frivolsággal kel-
lette magát. Undorodtam, határozottan undorodtam ettől a képtől. 
És sorban az asztalok mellett ilyen alakok virítottak, és az öregurak 
bágyadtak és szemérmetlenek voltak, mint valami levedlett, elörege-
dett állatok.

– Irtózom tőlük – mondtam Szittyának. – Mindazt, ami itt van, ter-
mészetellenesnek látom. Bennem potens erők vannak s minden ilyen 
hüllőszerű életet természetemnél fogva visszautasítok.

– Ha mindaz igaz lenne, amit most papolsz, akkor lehetetlen lenne, 
hogy valaha is értékes művészetet csinálj. Ha hallottál volna már va-
lamit Wilde Oszkárról, akkor most megrettenhetnél önmagadtól. Pa-
raszt vagy még, tisztára csiszolatlan, nyers paraszt.

Egy öregúr jött az asztalunkhoz, nagyon előkelően bemutatkozott, és 
mellém ült. Beszélt hozzám, de nem tudtam válaszolni neki, mint va-
lami fertőző betegtől, idegesen elhúzódtam tőle.

– Ne húzódzkodj – súgta Szittya –, az úr egy előkelő politikus, ha ko-
molyan megtetszel neki, meg van oldva a karriered. – Zsongott kö-
rülöttem a terem, csúnya víziók születtek meg a fejemben, szemeim 
megteltek az öregúr viaszábrázatával, s óhatatlanul egyszerre kitört 
belőlem a düh. Parasztosan, bolond nekivadulással káromkodtam. 
Csak egy szó, csak egy ellenkező pillantás kellett volna, és fölborítot-
tam volna az asztalt, és összetörtem volna, ami üveg és embercsont 
a kezem alá került. De mindez csak egy pillanatig tartott. A zongora 
megnémult, az öregúr elhúzódott tőlem, s két hatalmas szolga ter-
mett előttem, mintha csak a falakból jöttek volna elő. Gyakorlott fo-
gással a levegőbe emeltek, nem rúgkapálhattam s hiába ordítottam.

Kint voltam az utcán, és mögöttem becsukódott a kapu.

Szittya bent maradt, az utca üresen ásított előttem, módfelett jól-
esett ez az egyedüliség. Pillanatok alatt egész világok fordultak meg 
az agyamban. Emlékeztem a múltamra, dolgos küszködéseimre, el-
hagyott lelkes barátaimra, tegnapelőtti célkitűzéseimre, és bamba 
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tájékozatlansággal néztem a holnapjaim elé. A langyos, könnyű szél-
lel játszó éjszaka lassan nyugtatgatott. Az előbbi percek, mint lázbe-
teg víziói, mögöttem maradtak, éreztem magamban az ellenálló erőt,  
s a csüggedések helyett megszállt a hit és önbizalom. Töprengően nem 
gondoltam semmire, valami maradéktalan teljességgel vittem magam 
a házsorok között, láttam a magasban világító lámpákat, hallottam 
a sötétségben átszűrődő zajokat, teljességében érzékeltem az egész vi-
lágot. Kedvem lett volna még valahova bemenni, leülni egyszerű embe-
rek közé, elbeszélgetni velük dolgokról, amik egyszerűek és átlátszóak 
a tisztaságtól. Megtapogattam a zsebeimet, egész pénzünk Szittyánál 
maradt. Egy ideig még csavarogtam céltalanul, aztán hazamentem 
a Herbergbe. Nehezen aludtam el, és rossz, nyomasztó álmaim voltak.

Szittyával csak délfelé találkoztam lenn az étkezőben. Részegesen 
zavarosak voltak a szemei, kegyetlenül fáradtnak és lehasználtnak 
látszott.

– Adj ide valami pénzt – mondtam neki anélkül, hogy az éjszakai dol-
got előhoztam volna.

– Bocsáss meg, barátocskám, de egy pfennigem sincsen – alázatosan 
beszélt, s szelíd és megadó volt, mint valami szerzetes.

– Most hát kezdhetjük elölről a koldulást.

– Köpj le, barátocskám, beismerem, egész szívemmel beismerem, un-
dorító féreg vagyok. Hidd el, én se csináltam ott semmit, hidd el, hogy 
én is lelkemből utálom az egész társaságot, de én nem vagyok olyan 
erős, mint te, én nem tudok ellenállni a különös dolgoknak. Bocsáss 
meg nekem, ez nem rosszaság bennem. De ha nem tudsz megbocsáta-
ni, üss meg, gyalázz meg a hóbortjaimért, és én nem fogok védekezni.

Néztem rá, és alig tudtam visszatartani magamban a nevetést. Ha az 
orosz regényekben nem olvastam volna ugyanilyen szentimentális la-
mentálásokat, talán ellágyultam volna, megesett volna rajta a szívem.

– Hallgass el – mondtam közömbösen. – Láttam, hogy tegnap milyen 
vidáman éltél abban a piszokban, s most összevissza hazudozol itt, 
hogy újra megfürdesd magad a saját szópiszkodban. Mondtam már, 
nem hiszem el rólad, hogy homoszexualista vagy, de elhiszem, hogy 
nem tudsz piszok nélkül élni, és belehalnál, ha nem játszhatnád el 
hisztérikus pózaidat.
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Nem válaszolt. Sokáig hallgattunk.

A pincérek már tálalták az ebédet, a levegő tele volt zsír- és olajszag-
gal. Evőszerszámok csörömpöltek mindenütt, s önkéntelenül bennün-
ket is újból összehangolt az éhség.

– Maradj csak itt – mondta Szittya még mindig nagyon alázatosan 
–, megpróbálom, talán tudok valamit szerezni. – Fölállt, sápadt volt, 
mintha valami nagy betegség után lenne, tétován lépkedett át a termen.

Kedvetlenül nézelődtem. Szétszórtan magyar szavak is röpködtek 
a levegőben, ismerős alakokat láttam az asztalok körül, bizonyára 
szerezhettem volna valami ennivalót, de nem volt hozzá kedvem, hogy 
valakivel is szóba álljak. Várakoztam, vagy jobban mondva, céltala-
nul csak éltem.

Szittyából folydogáltak a panaszok, mikor megérkezett.

– A jó helyeimet már régen levettem, s máma meg kellett tennem azt, 
amit már évek óta nem tettem meg. De ezt csak miattad csináltam. 
Én inkább éhen halnék, semhogy magánházba menjek be koldulni. Ne-
sze, itt van hatvan pfennig. Ennyit tudtam összehozni, ha nem akarsz, 
ne adj belőle semmit.

Közösen rendeltünk ebédet, és Szittya csodálatosképpen nem volt vá-
logatós, a krumplis lepényt nagy darabokban eregette le a torkán.

– Menjünk tovább – indítványoztam –, ebben a városban már nem sok 
keresnivalónk van.

– Én nem mehetek. Még van két templom, ezeknek a Krisztus-képeiről 
még semmit sem írtam, addig nem mehetek, míg ezt az anyagot föl 
nem dolgoztam. Később elmegyünk az eszperantistákhoz és a vege-
tariánusokhoz, talán ott is össze tudunk valamit szedni.

Elmentünk, egész délután dolgoztunk, s csak éppen kenyérrevalót és 
a szálláspénzt tudtuk összehozni. Kedvetlen voltam, éreztem, rossz 
napok következnek ránk, de egyedül mégsem akartam továbbmenni.

– Csak péntekig húzzuk ki valahogyan – lamentálta Szittya –, akkor 
elmegyünk a zsidó templomba, a komédia után kapunk vacsorát és 
szombaton ebédet.
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Nem mondtam el újra, hogy nem vagyok zsidó, már tudtam, az ered-
mények az ember ügyességén múlnak. Most azonban csak szerda este 
van, tehát még két egész napot kell átküszködnünk. S ezen a két na-
pon ellátogattunk mindenhova, ahol csak némi eredményt is sejtet-
tünk. Szittya könnyen le tudott mondani a dohányzásról, de nekem 
a cigaretta előteremtése is külön gondot okozott. Egy-egy darabot 
tudtam szerezni a herbergi ismerősöktől, aztán utcahosszat fölszed-
tem az eldobott cigaretta- és szivarvégeket. Ha Gödrössel való csavar-
gásaimban nyolc-tíz márkánk sohase volt is együtt, aránylag sokkal 
könnyebben éltem, mint most. Tíz márka nekem egy fél hónapig is 
elég lett volna, Szittya azonban szórta a pénzt. S komolyan még csak 
nem is tiltakozhattam ez ellen a mániája ellen. Kétségtelenül sokat 
segített ő rajtam, volt idő, mikor rám pocsékolta a saját szerzeményeit, 
most tehát tűrnöm kellett, hogy az én keresetemet költse el mások-
ra vagy magára. És tudtam, ez a mostani nyomorúságunk sem fog 
örökké tartani. Anélkül hogy nagyobb tragédiákig jutottunk volna el, 
beértük a péntek estét.

Jóval a ceremónia megkezdése előtt már ott álldogáltunk a templom 
előtt. Nem kerültünk egészen előre, nehogy a samesz meglásson ben-
nünket, de nem is akartunk egészen utolsók lenni. A samesznek, aki 
ott áll az ajtóban, éppúgy az emlékezetében maradnak az utolsók, 
mint az elsők. Óvatosan becsúsztunk előtte a lármás és hadonászó 
hívők között.

Életemben most voltam először zsidó templomban. Szittya már künn 
figyelmeztetett, nehogy a kalapomat levegyem, viselkedjek közvetle-
nül, és mindent igyekezzek ügyesen utánacsinálni. De majdnem hiá-
bavalók voltak ezek az instrukciók, alig hogy beléptünk az ajtón, gépi-
es mozdulattal a kalapomhoz nyúltam, illendően le akartam emelni, 
csak az utolsó pillanatban eszméltem a tilalomra, hosszan, félre nem 
érthetően megvakartam a homlokomat. A koldusok helyére behúzód-
tunk az utolsó padsorba. Nem egyedül voltunk, szakállas, pajeszes 
lengyel zsidók ültek már mellettünk. Aztán még jöttek néhányan, mi 
körülbelül a pad közepe táján helyezkedtünk el. Szörnyen érdekesnek 
tetszett nekem, amit most láttam és hallottam. Fölébredtek bennem 
a mi templomaink misztikus emlékképei, és itt állt előttem a valóság, 
aranyozott falak héber írással, nagy csomó ember, amint tarka ken-
dőkkel letakartan Isten felé ájtatoskodik, s amint még ugyanabban 
a percben szomszédjához beszél profán üzleti dolgokról, s megint visz-
szafordul közvetlenül Istenhez.
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– Ne bámészkodj olyan feltűnően – suttogta Szittya. – Vedd elő te is 
a könyvet, nem látod, itt már mindenki imádkozik?! Vigyázz, hogy 
a samesz észre ne vegyen valamit.

A padból előhúztam a szörnyen megviselt imakönyvet, értelmetlenül 
lapozgattam benne. Lépéseket hallottam, fölpillantottam, és láttam, 
hogy a samesz egyik oszlopnak támaszkodva vizslálkodott. Most 
megindult felém. Szittya is észrevette, idegesen sugdolódzott:

– Fordítsd meg, fordítsd meg...

– Mit fordítsak meg? – kérdeztem szintén idegesen és értelmetlenül.

A samesz már ott állt a hátunk mögött.

Szittya súgta: – Fordítsd meg a könyvet, te marha!

Gyorsan megfordítottam a könyvet úgy, hogy a betűk lábbal álltak 
fölfelé.

A samesz vállamra tette a kezét, és egész hangosan kérdezte: – Zsidó 
vagy te?

Szittya beletalálta magát a helyzetbe, és rám förmedt: – Bolond vagy 
te, hogy nincs itt az eszed a templomban?! – Kikapta a kezemből 
a könyvet, megfordította, és szépen hátulról kezdte előre lapozgatni 
az oldalakat. Rámutatott az egyik oldalra, azt mondta magyarul: – 
Csináld úgy, mintha olvasnád – és hivalkodó lenézéssel visszaadta 
a könyvet. A samesznek pedig azt mondta: – Máskor dobja ki az ilyen 
együgyűt.

Hallgattam, és úgy tettem, mintha olvasnám a szöveget. De a fejem 
nem mertem a sorok irányában se jobbra, se balra mozgatni, mert 
hiszen azt még mindig nem tudtam, hogy balról jobbra vagy jobbról 
balra kell-e a szöveget olvasni.

Az elfojtott izgalmaktól kijött rajtam az izzadság, fejem tetején és 
a hátam közepén viszketett a bőr, de meg se mertem moccanni. A sa-
mesz még jó ideig ott állt a hátunk mögött. Bizonyára nem lett volna 
kegyetlenebb büntetés, ha erre az időre kalodába zártak volna. Aztán 
vége lett a ceremóniának, s mi koldusok megkaptuk a vacsorához és 
a holnapi ebédhez szóló jegyeinket. Sorban vonultunk föl a samesz 
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elé, egy pillanatig még merőn rám nézett, mintha át akart volna látni 
a bőrömön és a húsomon.

– Szóval te is zsidó vagy?! – kérdezte.

– Igen. Persze hogy zsidó vagyok.

– Zsidó – mondta Szittya is –, én igazolhatom, hogy zsidó.

Minden rendben volt, összecsukott tenyereimben éreztem a sárga 
cédulákat.

13.

Egy jó vacsora és egy jó ebéd mi volt a mi hirtelen ránk szakadt nyo-
morúságunkban? Sötét zászlókkal járt fölöttünk az idő, minden nap 
újabb nehézségeket hozott. Szittyának hiába beszéltem, hagyjuk el 
a várost, egészen belezavarodott a Krisztus-képek tanulmányozásába. 
Nem lehetett továbbmozdítani. Azt mondhatnám, hűtlen lett hozzám, 
egész nap a templomokat bújta, és dolgozott, hanyag, összevissza 
írással firkálta tele a piszkos irkalapokat. De most erről a korszakal-
kotó munkájáról se beszélt velem. Ha együtt voltunk a Herbergben, 
szeretett egyedül félreülni az árnyékba, búskomornak, szinte fizikai-
lag betegnek látszott. Nem kívánta a krémes süteményt, nem beszélt 
színes italokról, egyszerre még nálamnál is igénytelenebb lett. Pfenni-
gekből éltünk napokig, s ezeket is a herbergi ismerőseinktől gyűjtöt-
tük össze. És még lejjebb kerültünk. Már az Asylba jártunk ki aludni, 
s hideg koszton vegetáltunk. Nem értettem meg, mért kell ezt nekünk 
mind végigcsinálnunk itt. A legközelebbi város bizonyosan jobb, még 
megkopasztatlan terület lett volna a részünkre.

– Menjünk – mondtam, valahányszor Szittyával beszélni lehetett. Men-
jünk, mert itt teljesen csődbe jutunk. – Komolyan beszélni sem akar 
erről a témáról, mint valami elbúsult szamár, teljesen megcsökönyö-
södött.

Valakitől egy új címet tudtunk meg a városban, egy gazdag, öreg zsi-
dó címét, akitől egy márkát vehettek le a szegény hitsorsosok. Szittya 
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rászánta magát, hogy meglátogassa ezt az új áldozatot. Sokáig elma-
radt, s mérgesen, átkozódva tért vissza.

– Dögöljön meg ott, ahol van a piszok, ha így megkínozza az embert 
azért az egy márkáért. – Amíg beszélt, rám nézett, és úgy láttam, el-
lenem is gyűlölet van a szemeiben. A pénzt elém dobta az asztalra, és 
azt mondta: – Nesze, csinálj vele, amit akarsz, ne félj, hogy éhen kell 
meghalnod.

Sokáig kötekedtünk.

– Mi bajod van tulajdonképpen? – kérdeztem végre. – Valaki betörte 
a bordáidat, vagy talán reménytelen szerelmes vagy?!

Nézett rám tanácstalanul, lehet, hogy mondani akart valamit, de nem 
volt hozzá bátorsága. Bizalmasan kérdezősködtem tovább, s megpu-
hult, lassan, panaszkodón csobogtak belőle a szavak. Nemi betegsé-
get szerzett valahol, s ez volt hirtelen kedvetlenségének és tehetetlen-
ségének az oka.

– Sokszor megkérdeztem magamtól, hogy tulajdonképpen mért is élek 
én – nyöszörögte. – Butaság, hogy azok után a képek után szalad-
gálok, butaság az, amiket összefirkálok, és butaság az egész világ. 
Piszkos, csúnya állatnak érzem magam, s legjobban szeretném, ha te 
is rám se néznél. Most már évekig hordhatom magammal ezt az átkot.

– Szamárság. Másnak is voltak már ilyen bajai, menj orvoshoz.

– Már nekem is volt, de akkor sem mentem el vele az orvoshoz, és most 
se megyek. Egy idő múlva magától is elmúlik. – A szemei ragyogtak, 
mintha ki lettek volna glancolva, és mély, kék karikák voltak alattuk.

Hiábavaló volt minden rábeszélésem, nem akarta magát rászánni, 
hogy orvoshoz menjen. Napokig tartott ez a bamba szomorúsága, az-
tán mintha megfeledkezett volna a bajáról, lassan fölengedett a nyo-
mott hangulata. De most se lett nagyobb a munkakedve, nem nézett 
nagyobb érdeklődéssel a világba. Csak éppen hogy jobb étvággyal 
evett, és beszélni lehetett vele. Az anyagiakról nem akart gondoskod-
ni, ahogyan-úgy nekem kellett előteremtenem a napi minimumot.

– Menj el ahhoz az öreg bolondhoz, akinél én voltam a múltkor – mond-
ta Szittya, mikor már az utolsó fűszálakat is lekaszáltam körülöttünk. 
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– Komisz állat, de azért, ha ügyes vagy, leadja az egy márkát. Az 
a mániája, hogy egy héber könyvből olvastatja az embereket. Lega-
lább, ha két-három betűt ismernél, akkor biztosan levághatnád.

Nem sok reményem volt ehhez az üzlethez, de meg kellett próbálkoz-
nom vele. Mindenféle trükkökön törtem a fejem, végre is jobb híján, 
rábíztam magam a véletlenekre. Elhatároztam, pénz nélkül semmi 
esetre sem jövök el az öregtől, s ez az elhatározásom megnyugtatott, 
vakmerő bátorságot adott nekem.

Már két öreg pajeszos üldögélt az előszobában, melléjük ereszkedtem, 
figyeltem rájuk, hátha valami jó módszert tanulhatok el tőlük. De hiá-
ba erőltettem magam, semmit sem tudtam megérteni a gajdolásukból. 
Határozottan rossz jelnek vettem, hogy az egyik megkérdezte, én is 
zsidó vagyok-e? Ha már ezek se tartanak maguk közé való figurának, 
mit szól majd hozzám a harmadik.

Egy szép szakállú, sovány pátriárka dugta ki fejét az egyik ajtón. 
A két öreg fölugrott mellőlem, és egymást majdnem agyongázolva 
tolakodtak be a szobába, a következő pillanatban az egyiket már visz-
szaszorították hozzám. Morgott, szörnyű átkokat mondhatott a sze-
rencsésebb társára, hosszú, piszkos ujjaival, mint valami kitágult du-
góhúzókat sodorgatta a pajeszeit. Vagy egy negyedóráig várakoztunk, 
aztán kijött a társunk, és sóhajtozva besurrant helyette a másik.

– Mennyit kapott? – kérdeztem az öregtől.

– Nü, öt márkát.

Hangosan csodálkoztam. – Öt márkát?!

– Na ja, mi kétszer leégtünk Varsóban, a pogrom lemészárolta a fele 
családomat, és hogy is mondhatnám el, még mi minden történt ve-
lünk. No és mi ez az öt márka ennyi bajra?

Tudtam, nem mond igazat az öreg, de nem kötekedtem vele. Egészen 
önmagammal voltam elfoglalva. Éltek bennem valami remények, ha az 
öreg öt márkát kapott, akkor nekem is leesik valami. Sorra kerültem.

Lefüggönyözött ablakú, tágas szobában voltam. Egy hosszú, sovány 
öregúr állt előttem, s valami furcsa templomi hangulat lebegett fölöt-
tünk. Az öregúr nem nézett meg komolyabban, mintha mechanizmusra 
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mozgott volna, egy kottaállvány-félére tette azt a bizonyos héber 
könyvet, aztán beleereszkedett az egyik fotőjbe. Fejét nagy, várakozó 
csöndben a tenyereibe hajtotta.

Pillanatok múltak el. Végre anélkül, hogy fölnézett volna, kérdezte: – 
No, mi lesz?

– Á-á-á-á-á-á-á – dadogtam, az erőlködéstől kidagadt szemekkel, 
anélkül hogy egy szót is ki tudtam volna mondani. Mikor bejöttem 
a szobába, még egészen értelmesen köszöntem az öregnek, de hogy 
a nagy könyvet megláttam, abban a pillanatban elhatároztam, félbo-
londnak fogom magam tettetni, így talán könnyebben félre tudom ve-
zetni az öreget. – No, no, csak nem kell komédiázni – mondta az; már 
ott állt előttem, és éreztem, ahogy belém szúrja a szemeit: – Minek 
jöttél te hozzám, ha nem vagy zsidó?

– É-é-é-én zsi-zsi-zsidó vagyok... zsidó vagyok j-j-jó zsidó vagyok.

Az öreg kegyetlenül mondta: – Ha zsidó vagy, akkor olvass!

– É-é-é-én bo-bolond – az egyik lábam fölhúztam, mint ahogyan va-
lamikor a ludaktól láttam a jégen, s a kezemmel a homlokom körül 
hadonásztam. Csúnya, kétségbeesett figura lehettem ebben a pilla-
natban. Világosan éreztem, most minden emberség kihullott belőlem, 
a magam megtagadó, legszörnyűbb harcot folytatom a kenyérért. Úgy 
tettem, mintha hirtelen elvadultam volna, riasztó, artikulálatlan han-
gokat eregettem ki a torkomból. De az öreg csak nem akart kötélnek 
állni. Megfogta a vállam, és tuszkolt kifelé.

– Te zsidó vagy? Te egy közönséges csavargó vagy! Szabad egy zsidó-
nak így leborotválni a képét? Lehetsz te egy zsidó ilyen hajjal, mint 
a cigányok?

Nyomott kifelé, de én se voltam sárból. Annyira belelendültem a játék-
ba, hogy hangosan sírtam és dadogtam, eltört fájdalmas szavakat 
produkáltam, mint a halálraítélt. Percekig harcoltunk így egymás el-
len, végre is az öreg fáradt bele.

Ötven pfenniget dobott elém: – Itt van neked, te piszok cigány, ha meg 
akarsz lopni! De most már takarodj, mert letartóztatlak.
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Fölvettem a pénzt, nem szóltam semmit, de az ajtónál kitört belőlem 
a nevetés. Kívül voltam már, hallottam, hogy az öreg átkozódik utá-
nam. – Vigyen el az ördög – gondoltam –, csakhogy itt van ez a fél 
márka. Ilyen nehezen se dolgoztam meg még pár fillérért. – Diadalma-
san mentem vissza a Herbergbe.

Szittya szentimentális hangulatban volt, és mikor elmeséltem neki az 
öregúrral történt kalandomat, szinte gyerekesen sajnálkozott fölöt-
tem. A pénzt nem akarta átvenni, hagyta, hogy én gazdálkodjam. És 
valóban, most nem költöttünk se krémes süteményre, se datolyára. 
Valakitől halottam, hogy a piactéren új halcsarnok nyílott meg, ahol 
pár pfennigért nagy darab sült tengeri halat lehet kapni. Pajtásko-
dón elcsavarogtunk arrafelé. Még korán volt, a halcsarnok nem volt 
nyitva, kint csavarogtunk az árusok bódéi körül. Színek és szagok 
ingerkedtek velünk, s mint elszabadult rakéták szétzsongtak bennünk 
az emlékeink, és szétrepültek a vágyaink. Nem voltam ínyenc termé-
szetű, de most, hogy itt hevertek körülöttem a kosarakba tornyozott 
gyümölcsök, egyszerű emberségemet könnyű lett volna átformálni 
tolvajjá vagy talán gyilkossá is. És Szittya, az ínyenc, tüntetett a pu-
ritánságával, mintha nem lettek volna szemei, és nem lettek volna 
szaglószervei, közömbösen ment el a dolgok mellett, egészen önmagá-
ba veszettnek látszott. Lehet azonban, mindennek a betegsége volt az 
oka, a kétségbeesett hangulatok visszajártak hozzá, ilyenkor sajnálni 
való volt, mint valami magával tehetetlen öreg.

Mikor beleuntunk a kószálásokba, fölültünk a csarnokkal szemben 
levő korlátra, ami már tele volt idegen csavargókkal és a város kol-
dusaival. Szőrösen, vizsgálódóan előretolt fejjel meredtünk az üzlet 
felé, akár valami hulladékra leső madarak. Én még nem ettem tengeri 
halat, bűzös szagok terjengtek felénk, szinte erőszakkal kellett ma-
gam visszatartani, hogy éhen el ne meneküljek erről a nyomorúságos 
környékről. S aztán vettünk nagy húsokat és jók voltak. Csak a szag, 
a tompa, meleg szagok gyötörtek, amik a húsokból kiáradtak. De 
ez csak pillanatokig tartott, ínyemmel éreztem a sós ízt, és éreztem, 
gyomrom megtelik és elnehezül.

– Ide máskor is eljövünk – mondtam lelkendezve Szittyának. – Jófor-
mán semmibe se kerül, s az ember torkig jóllakott.

Szittya ott járt mellettem, csoszogtatta a cipőit, de nem felelt.

– Vagy te talán még éhes vagy?
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– Nem. Nem vagyok éhes.

Úgy éreztem, fájdalmai vannak, lehet, hogy a betegségtől, de lehet, 
hogy a mai ebédet utálkozza még most is. Küszködtem magamban, 
hogy föl ne ajánljak neki néhány pfenniget süteményre vagy cukorra. 
Sokáig azonban mégsem tudtam magam visszatartani az ajándékozó 
mániától. Ahogy az első cukrászbolt elé kerültünk, szó nélkül bemen-
tem, és vettem neki krémes süteményt. Én nem szerettem ezt a dolgot, 
ízléstelen keveréknek tartottam, de most örültem neki, hogy a tészta 
még egészen meleg volt, most kerülhetett le a pléhről, mint valami 
lemérhetetlen értéket nyújtottam át Szittyának.

Boldogok voltunk, akár a gyerekek, és tiszta emberi jóság lakozott 
bennünk. Milyen csodálatos, hogy csak ennyi kellett ahhoz, hogy 
összehangolódjunk, és érezzük, érdemes egymás mellett élnünk. Az 
egész kevés jó, normális állapotban tudott bennünket tartani, de ha 
kissé több pénzhez jutottunk, akkor szétestünk egymástól, Szittya 
elcsavargott az éjszakai mulatókba, s másnap én féltem tőle, utáltam, 
ha az asztalom mellé ült. Éreztem a bőrén lerakódott piszkosságot.

Végre is elérkezett az idő, hogy menthetetlenül tovább kellett lépnünk 
ebből a városból. Szittya egy csomó lapot firkált tele a Krisztus-ké-
pekhez fűzött jegyzeteivel, s az Asylban se akartak bennünket ítélet 
napjáig megtűrni. Mint mindig, most is meghatározatlan cél nélkül 
léptünk ki az országútra. Oktalanság is lett volna bárminemű progra-
mot csinálnunk, mert hiszen lehet, hogy minden értelem nélkül a leg-
közelebbi helyen megint napokig vesztegelni fogunk, vagy összetalál-
kozunk egy csavargóval, és az szép szavakkal elvisz bennünket egész 
más irányba, mint amerre elindultunk.

14.

Nem akart följavulni a helyzetünk. Mintha két bal kézzel nyúltunk 
volna a dolgokhoz, a lehetőségek összezsugorodtak előttünk. Célta-
lanul csatangoltunk az országúton, nem tudtuk rászánni magunkat, 
hogy megkezdjük a rendszeres koldulást, jóformán a zsidókasszák 
voltak egyetlen táplálóink. Van az úgy néha, hogy megszáll bennün-
ket az ördög. Hiába, nem mindig vasszerkezeten állunk, érintkezünk 
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a világgal, s a dolgok hatással vannak ránk. Arról már meggyőződ-
tem, hogy voltak napok, sőt hetek, mikor Szittya minden látható ok 
nélkül egyszerre megbicsaklott, tehetetlenné vált. És most már én is 
ugyanígy vagyok. Ha ő nem akar koldulni, én se koldulok, éhezünk és 
kínlódunk anélkül, hogy mindennek komoly okát tudnám adni. Már 
eszembe se jut, hogy munkát is lehetne vállalni, hogy vissza lehetne 
változni a rendes, polgári keretek között mozgó emberré. S ha valaki 
megkérdezte volna tőlem, mért nem akarok dolgozni, egyszerűen azt 
feleltem volna, nincs értelme. S hogy semminek sincs értelme. Annak 
se, hogy dolgozzunk, annak se, hogy ne dolgozzunk, annak se, hogy 
éljünk. Idegen kezek által mozgatott igénytelen tárgynak éreztem 
magam, aki semmi után nem vágyakozik, és semmiért sem felelős. 
Ez a hangulat nyilvánvalóan Szittyától származott át rám, de nem 
védekeztem ellene, mennél jobban belementem a csavargásba, annál 
természetesebbnek fogadtam el ezt a zavaros mindentagadást.

A szakadatlan nélkülözés is csak egy-egy pillanatra tudott magunkra 
döbbenteni bennünket. Megtörtént, hogy későn érkeztünk az egyik 
városba, éhesen és elfáradtan, s még arra se volt kilátásunk, hogy 
éjjeli szálláshoz jussunk. A végső pillanatban a lopás gondolata ve-
tődött föl bennünk, de erről is le kellett mondanunk, hiszen semmi 
dolgot nem tudtunk volna éppen a késői idő miatt pénzzé tenni. Ke-
resztülcsatangoltunk a város utcáin, kijutottunk egész a folyóig, ahol 
észrevettük, hogy hidat építenek.

– Mégis meg kellene próbálni, hátha fölvennének bennünket – indítvá-
nyoztam.

Szittya ellenvetés nélkül beleegyezett. – Rendben van. Egy hétig dol-
gozhatunk, nekem úgyis tetszik ez a városka.

Túl voltak a munkaidőn, az emberek a folyó partján, a fűben heverész-
tek. Némelyek hideg ételekből falatoztak, mások már készen voltak 
a vacsorával, csoportokban kártyáztak. Meggyávultan ide-oda lődö-
rögtünk, s egyiküket se mertük megközelíteni.

– Keresnek valakit? – szólított meg végre bennünket egy magányosan 
sétálgató, jól öltözött ember. Észrevehetően hivatalnok vagy munka-
vezető lehetett, levett kalappal beszéltem vele.

– Vándorlegények vagyunk, valami munkát szeretnénk vállalni az épí-
tésnél.
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– Lehet – mondta, de nem sok biztatás volt a hangjában, majdnem 
bántóan hatottak rám a szavai. – Van valami mesterségük?

– Én lakatos vagyok, ez pedig hivatalnok, de napszámosmunkát is vállal.

– Rendben van, lakatosra szükségünk van, reggel mind a ketten kijö-
hetnek. Hat órakor kezdünk.

– Valami előleget szeretnénk, mert szálláspénzünk sincsen.

Nem akadékoskodott, belenézett a papírjainkba, aztán elküldött egy 
másik emberhez, akitől fejenként egy-egy márka előleget kaptunk.

Megvacsoráztunk és lefeküdtünk aludni. Nem beszélgettünk a hol-
napról. Szittya oktalanul szomorúnak látszott, bennem is valami kel-
lemetlen, nyomasztó érzések dolgoztak. Amióta Pestről eljöttem, az 
első eset, hogy a munka komoly lehetősége előtt álltam. Örülnöm kel-
lett volna, hogy rendeződnek az életkörülményeim? Nem, egyáltalá-
ban nem örültem, inkább féltem, mint lelkesedtem. Nem tudtam volna 
megindokolni, miért nem szimpatikus nekem ez az új állapotokra való 
kilátás. Visszaemlékeztem Győrre, a vagongyári hídépítőkre, a hatal-
mas darukra, a vasszögecsekre, amik eltörpülnek a kalapácsütések 
alatt, a munkások félig mezítelen testére, a magam kitartó, egész-
séges lendületeire, már majdnem visszaestem régi munkakedvembe,  
s mégis kereken elhatároztam, reggel nem kezdek el dolgozni.

– Alszol már? – kérdeztem Szittya felé.

– Nem.

– Reggel kelts föl fél hatkor, különben, úgy érzem, elalszom.

– Rám ne számíts, én beteg vagyok.

Már nem kellett többet beszélni, tudtam, ő is úgy határozott, mint én, 
nyugodtan befordultam a falhoz.

Reggel nyolc órakor a kocsmárosné zavart ki bennünket az ágyból.

– No, ezt jól megcsináltuk, szerencse, hogy értünk nem jöttek – mond-
tam nagyon szelíden. – Tényleg, legalább egy hetet le kellett volna 
dolgoznunk.
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– Kérlek szépen, az ilyen kérdésekben nincsenek skrupulusaim. A leg-
nagyobb oktalanságnak tartanám, hogy az ember odaálljon törni 
magát azért a néhány márkáért.

– Igaz – egyeztem bele ellenállás nélkül –, ha eddig megéltünk, ezentúl 
se fogunk elpusztulni. – Arról azonban le kellett mondanunk, hogy 
csak egy percig is a városban csatangoljunk. A híd mellett kellett 
volna elmennünk, de óvatosan, nagy kerülővel fordultunk ki a folyó-
partra. Vagy fél kilométernyire az építéstől mezítelenül átgázoltunk 
a folyón, s gonoszul röhögtünk az egyre inkább mögöttünk maradó 
embercsoportok fölött. A híd váza már föl volt építve, a traverzek kö-
zött mint valami bogarak másztak ide-oda az emberek, láttuk a ka-
lapácsot emelő lendületeket, s mulattunk azon, hogy milyen sokára ér 
hozzánk az ütések hangja.

– Látod, milyen oktalan az egész élet – mondta Szittya. – Ezek az em-
berek most beleölik az egész erejüket ebbe a hídba, s aztán ha majd 
készen lesz, és át akarnak menni rajta, adót kell fizetniök. Ezért va-
gyok én anarchista. Az anarchista elméletben rejlő rombolási tenden-
cia az egyetlen igazi szociális tendencia a mi életünkben. Akiknek híd 
kell, építsen magának. Mint láthattad, nekünk nem kell, mi átjöttünk 
a vízen. Az emberi élet megrontója a kultúra és a civilizáció. Nem 
szörnyűség az, hogy vannak nők, akik egész nap varrnak és mos-
nak, s vannak ezrekre menő emberek, akik manzsettagombokat és 
melltűket gyártanak. Minek ez? Ezt mind a tőke produkálja, ő szabja 
meg a morált, az etikettet, a divatot s mindezt csak azért, hogy saját 
magát megsokszorozhassa. Egyszerűen le kell rombolni a gépeket, föl 
kell gyújtani az áruházakat, és meg van oldva a probléma.

– Szóval, menjünk vissza az őserdőbe?!

– Nincs ezen semmi nevetnivaló! Természetesen, hogy vissza az őser-
dőbe! Vissza az ősemberekhez! Akinek csak elemi szükségletei van-
nak. Nem vetted még észre, a villamos csilingelése mennyire elrontja 
az ember idegeit!? A házak elveszik előlünk a napfényt! A füst elrot-
hasztja a tüdőnket!... Igen, barátom, kint a szabadban. Ha a majmok 
meg a zsiráfok meg tudnak élni kint, akkor mi is megélhetünk.

– De mi már észrevettük, hogy sok mindenben különbözünk az egy-
szerű állatoktól. Oktalanság lenne tehát azt kívánnunk, hogy vissza-
menjünk a primitív ősállapotba. A szocialista mozgalomnak éppen 
az az egyik tendenciája, hogy a technikai kultúrát az ember érdekeibe 
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állítsa. Ne az őserdőbe akarjunk visszamenni, hanem csináljunk ma-
gunknak olyan városokat, ahová bejut a napfény, ahol nincs füst és 
villamoscsilingelés.

Szittya eszelősen toporzékolt.

– Hát mi vagyok én, áldozati barom?! Az én életem árán akarjátok ti 
a világot megreformálni? Én már megszülettem, és nem az életet elő-
készíteni, hanem az életet élni akarom. Ha Párizsban sikerül egy kis 
pénzt összeszednem, úgyis kimegyek valami szigetre.

– Az nagyon jó lesz. Csak azt mondd meg, majom vagy zsiráf leszel-e 
ottan?

– Plebsz! – mondta, és nagyon lekicsinylően nézett végig rajtam – meg-
látszik, hogy honnan jöttél, és mi lesz belőled.

Elém lépett, gyorsan menetelt, el akart hagyni, egészen meg volt va-
dulva.

– Ne haragudj, Szittya – kiáltottam utána –, ha zsiráf leszel, én is 
elmegyek veled!

– Plebsz! – mondta megint hátra rendületlenül. És ment a hátizsákjá-
val, egészen előregörbülten, és már megint dolgozott, az irkát egészen 
a rövidlátó szemei előtt tartotta, és írt bele a Krisztus-képekről. Én 
még mondogattam neki egy-két heccelődő szót, de nem válaszolt. So-
káig így kettesben meneteltünk az országúton, a nap magasan állt az 
égen, meleg volt, de a szél friss illatokat hordott a tüdőmbe. Jó így élni, 
valóban némi igaza lehet Szittyának. Munka nélkül és felelőtlenül élni 
nem rossz.

Egy idősebb, meglehetősen lefáradt csavargó jött velünk szemben.

Mivel ő előttem járt, Szittyát szólította meg, nem felelt neki.

– Hová mennek, kolléga urak? – kérdezte aztán tőlem.

– Nem tudom – feleltem. – Ide a legközelebbi városba. Van ott valami 
érdemes bolt?
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– Van hát, van egy csomó címem. Ha cseréltek, akkor ti biztosan jól 
jártok az én címeimmel – mondta, és már barátságosan tegeződtünk.

Szittya, mintha megbékélt volna, csöndesen visszaszivárgott hozzánk. Én 
alkudoztam az idegennel, s ő még hallgatott. Látszott rajta, hogy nagy 
figyelemmel értékeli a kicserélendő címeket. Magyarul szólt hozzám:

– Úgy látszik, elég jó batyuja van az öregnek.

– Hát mér nem mondják, hogy maguk magyarok? – rikkantott föl 
örömmel az idegen. – Van szerencsém, Fischer Ignác vagyok! – Mi is 
bemutatkoztunk, csak éppen Szittya húzódozott még kicsit.

– Nem vagyok elragadtatva a szerencsétől, eddig még minden magyar 
becsapott – dünnyögte. – Pláne maga még zsidó is, amint látom.

A kolléga vidáman röhögött.

– Ne add a bankot, mintha dzsentri lennél, hiszen már két kilométer-
nyiről láttam, hogy itt jön a dobuccai hitközség.

Szittya morgott, el akart menni, de mégis maradt. Mi már lent ültünk 
az árokparton, s ő megint csak a komolyabb üzleti tárgyalásoknál 
ereszkedett közénk.

– Ezen a vidéken a zsidók érnek a legtöbbet. Ad a hitközség, adnak kü-
lön-külön a rőfösök és a gabonások. De imádkozni kell tudni. Tudtok 
imádkozni?

Szittya mondott valamit, amiből azt lehetett érteni, hogy ő tud 
imádkozni.

Én megmondtam, hogy nem vagyok zsidó, és nem is tudok imádkozni.

– Tudjátok mit? Tulajdonképpen nekem mindegy, hogy merre me-
gyek, Hamburgba készültem dohányárusnak, de ha meg tudok veletek 
egyezni, visszafelé is megyek. Felesből megcsinálhatjuk a boltot. Oda-
adom nektek a címeket, téged megtanítlak imádkozni, és azért a te 
bevételednek a fele az enyém lesz.

Szittya tiltakozott. – Először is utálom a zsidókat általában – mondta 
–, másodszor szörnyű unesztétikus az, hogy ezeket az alkudozásokat 
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csináljátok. – Mindezt nekem mondta, szörnyen hidegen és fölényesen. 
Az öreg hitsorsost még mindig nem akarta tudomásul venni.

– Jól van, kérlek, neked nem kell velünk egyszerre bejönnöd. Te bemész 
előbb vagy utóbb. De mégis kár lenne az én részemet egészen elveszte-
ni! – Lebiggyesztett szájjal félreült, és hagyott bennünket, hogy meg-
egyezzünk.

– Hiszen nem olyan nagy dolog az egész – ragaszkodott ötletéhez 
Fischer kolléga –, elég, ha néhány sort megtanulsz abból, amit akkor 
mondanak el, ha a barcheszt fölvágják. – S már neki is kezdtünk a ta-
nulásnak.

– Figyelj... Boruch átó ádonáj elauhénó melech hoálom hámauci léchem 
min hoórec.

Egy kukkot se értettem az egészből. Bámultam az öreg csavargóra, 
bajusza és szakálla között mozgott valami mélységes nyílás, s a sza-
vai, akárha valami gumilabdák csapódtak a fülem kagylójához.

– Ne darálj úgy, mintha gabonát őrölnél. Egy árva kukkot sem értet-
tem az egészből. Kezdd elölről, és mondd szótagonként.

Újra kezdte. – Bo-ruch á-tó á-do-náj e-lau-hé-nó me-lech...

Nem tudtam kötőfékre kötni az öreget, mintha valami ár sodorta vol-
na, megint beleveszett a szózuhatagba.

– Írja be neki a noteszébe – mondta neki Szittya és fölállt. – Ennek 
a gójnak még tölcsérrel se tölti a fejébe ezt a zagyvaságot – s határo-
zottan megvetés volt a hangjában.

Az öreg pontosan úgy beírta a könyvembe a szöveget, ahogy azt ki kell 
ejteni. Aztán elindultunk hármasban. Ők elöl mentek, már némileg ösz-
szebarátkozva, én mögöttük félhangosan tanultam az imát. Ez a va-
didegen dolog nehezen ment bele az én tanuláshoz nem szokott fejembe, 
félhangosan magoltam, s éreztem, hogy a nyelvem minden pillanatban 
beletörhetik ebbe a munkába. Vagy félóra múlva az öreg kikérdezett. Le-
írni már le tudtam volna a szöveget, csak éppen a kiejtést nem tudtam 
begyakorolni. Szittya nagyokat sóhajtozott mellettem, az öreg tehetet-
lenül vakaródzott. – Nem bóruc, te szerencsétlen – üvöltötte –, a céhát 
egyszerre kell kimondani. Az első samesz észreveszi rajtad, hogy csalsz!
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Újra nekikezdtem, s mire a város elé értünk, ha nem is éppen zsidósan, 
de érthetetlenül már el tudtam mondani az imádságot. Kétségtele-
nül nagy vagyonnal gazdagodtam meg. Napi küzdelmeimben soká-
ig ez a kis hebehurgyaság volt a fegyverem és mentőcsónakom. Az 
első nyilvános próbán nagyszerűen beváltam. Az öreg kint várako-
zott ránk a samesz háza előtt, de Szittyában fölgyülemlett a jólélek, 
és nem hagyott el. Lépkedett előttem, mint egy valódi, pillanatnyilag 
pénzzavarba került entellektüel, finoman hajlongott, és olyan lendü-
lettel imádkozott, mint egy Baltwile. Ennek a szent görögtűznek a fé-
nyében én már csak ráadásnak következtem. Az egész nagyszerűen 
sikerült, s Fischer kolléga kint megkapta a fél márkát.

– No, az Isten segítsen bennünket továbbra is így – mondta –, majd 
meglátjátok, ha továbbra is így hármasban csináljuk a boltot, fene 
bajotok se lesz.

S megindult belőlünk a fecsegés. Ez a kis siker megint annyira felvil-
lanyozott bennünket, hogy gátat szakítottak a vágyaink, nagy fan-
táziával kiterveztük holnapjainkat, vidám kezdésekkel és szerencsés 
befejeződésekkel. A maszatos korcsmaasztalnál: krémes sütemények-
kel megrakottan, dologtalanul és néhány fiatal szeretővel, tulajdon-
képpen már Párizsban éltünk. Szittya az előző évek párizsi kaland-
jairól szónokolt, és mi láttuk magunkat, amint az ő vezetése alatt 
végiglejtünk a boulevardokon, aranyporral behintett alattunk az út, 
és hajnali csillagok havaznak a fejünk fölött.

15.

Napokig csavarogtunk hármasban, aztán Fischerről is bebizonyoso-
dott, hogy ő sincs jobb anyagból gyúrva nálunknál. Egy reggel nyom-
talanul eltűnt. Ahogy Szittya eddig pörlekedett vele, most valósággal 
siránkozott utána. Mióta beteg volt, tűrhetetlenné vált vele az együtt-
élés. Valami nyegle, tárgytalan szomorúság tartotta megszállva ezt 
az emberkét, mint egy terhes, nagy folt élt mellettem, néha a hátamon 
is, s néha az agyvelőmön is. Ha pedig beszélt valamiről, akkor lát-
szott rajta, a fellegek mögött jár, én pedig jelentéktelen pontocska va-
gyok a szemében. Különösebben azonban nem izgattak ezek a dolgok. 
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Elfogadtam az életet úgy, ahogyan adódott. Ha nem tudtunk enniva-
lót szerezni, akkor legföljebb nem ettünk.

Ilyen lerongyolódott lelkiállapotban kerültünk az egyik városba. 
A kasszákat hogyan-úgy lekoldultuk, aztán csak kószáltunk célta-
lanul, nem volt hozzá erőnk, hogy valami módon berendezkedjünk, és 
ahhoz sem volt erőnk, hogy továbbmenjünk. Ha valaki egyszer egy 
óriási söprővel összetakarította volna az utcákat, a papír-, rongy- 
és gyümölcshulladékkal együtt bizonyára minket is kisöpört volna 
a szeméttelepekre. Az eltetvesedett menhelyre jártunk aludni, s hideg 
koszton éltünk. Aztán azon se. Valakitől megtudtuk, a barátok zár-
dájában ingyen ebédeket adnak a város szegényeinek, végső tehetet-
lenségünkben mi is jelentkeztünk.

Hatalmas, levedlett falú épület volt a zárda. Apró ablakokkal és bolt-
hajtásos kapuval. Nem kellett kint várakozni, a rongyos, elzüllött em-
berek egészen otthoniasan vándoroltak be a napsütéses, hatalmas ud-
varba. A legtipikusabb figurákkal itt találkoztam csavargásaimban. 
Öreg, kiérdemesült csavargók voltak ezek, ősz szakállal és könnyező 
szemekkel. Az udvar közepén egy kőmedencés kút állott, s előtte egy-
másra dobáltan öreg lavórok, fazekak s fületlen éjjeliedények hevertek. 
Sose hittem volna, hogy egyszer annyira erős legyek, mint amilyennek 
most láttam magam. Ahogy az öregek megérkeztek, egyenesen a kút-
hoz mentek, belerúgtak, beleturkáltak ebbe az edényhulladékba, végre 
is fölemeltek egy-egy legkedvükre valóbb darabot, s visszavonultak 
vele a fal tövébe, az árnyékba. Ott üldögéltek már sorban, maguk előtt 
a fazekakkal, lavórokkal és éjjeliedényekkel, s úgy látszott, mintha 
komolyan ebédhez készülődnének. Kanalat vettek elő zsebükből, né-
melyik, mint a gyerek a cukrot, gondtalanul megnyalogatta, mások 
nagy koppanással beledobták az edénybe. Mi ma voltunk itt először, 
még nem ismertük a házi szokásokat, s az utánunk jövőkkel együtt 
már edények nélkül maradtunk.

– Ha ezekből a szörnyűségekből köll itt majd ennünk – nyafogta Szittya 
–, akkor az nagyon ízléstelen dolog.

– Na, ne beszélj butaságot! – mondtam. – Csak nem gondolhatja ko-
molyan az ember, hogy ezekbe a vacakokba fognak nekünk föltálalni! 
Tudja a fene, mért szedik magukhoz ezt a limlomot.

Tizenkét óra volt. A zárda templomában fölcsendültek a harangok, 
galambok röpültek szét a toronyablakokból, s mint óriási fehér pihék 
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keringtek az udvar fölött. Egy pillanatra mindenről megfeledkeztem, 
visszaemlékeztem az én gyerekkori galambjaimra és nyulaimra, érez-
tem, azok voltak az én legkedvesebb barátaim.

– Látod, ezek müncheni purclik – mondtam Szittyának, egészen fellel-
kesülten.

– Micsodák a purclik? – kérdezte értelmetlenül.

– Purcligalambok. Neked nem voltak soha galambjaid, nyulaid, ma-
daraid?

– Ugyan kérlek, mindig utáltam ezt a szentimentalizmust! Ilyesmikkel 
csak a falusi ember tud elszórakozni. A modern ember játékszerei a re-
pülőgépek. Képzeld el, az ember reggel beül egy repülőgépbe, itt ül be, 
és estére már Amerikában van.

Elfordultam tőle, most untatott és megundorított ez a nagyképű fe-
csegés. Igaz, tegnap még majom vagy zsiráf akart lenni az erdőben, 
ezzel most valószínűleg haláláig megbosszanthattam volna, de mi-
nek? Érdemes az ilyesmire szót pocsékolni?! A harangok még mindig 
szóltak, láttam a galambokat, amint a felhők alól lefelé bukfenceznek, 
ragyogtak a napfényben, és kinyitották előttem a távolság kapuit.

Az emberek mozgolódtak a falak alatt, az egyik ajtóból két-két ba-
rát jött ki, rúdra fűzött nagy rézüstökkel. Letették az udvar közepén,  
s a csavargók körülállták őket szörnyű edényeikkel. A barátok imád-
kozni kezdtek, s levett kalappal mi is valamennyien utánuk mondtuk 
az imát. Mint mindenütt, itt is voltak stréberek, ezek szinte lábhegyre 
álltak, magas fejhangon kornyikálva mindenkit túllicitáltak. Egy ob-
jektív szemlélő előtt szörnyen komikusnak tűnhettek volna ezek a pil-
lanatok, rám tragikus kegyetlenséggel hatott az egész. Tájékozatla-
nul és értelmetlenül néztem, részletekbemenően láttam mindent, és 
nem akartam hinni a szemeimnek. S a többieknek volt igazuk. A ha-
lálon kívül minden bajt és nyomorúságot elbír az ember. Imádság után 
a barátok nagy merőkanalakkal valami sötétbarna, sűrű folyadékot 
meregettek a koldusok edényeibe. Mindenki Isten nevében megköszön-
te az ajándékot, és ott, álltukban nekifogtak a falatozásnak. Nekünk 
nem voltak kanalaink, várnunk kellett, míg valakitől kölcsönkapha-
tunk. Utálkoztam az ételtől, de éreztem, ez a várakozó állapot sokkal 
rosszabb lehet, mint maga az evés. Hárman-négyen álltak egy edény 
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körül, reszketős kezeikkel magasra, a szájak elé emelték azt, és faltak 
és szürcsöltek belőle, mint a ragadozók.

A harangok már elhallgattak, valahol fönn, Isten közelében ültek csil-
logó érctestükkel, s a fekete-fehér purcligalambok arany búzaszeme-
ket szedegettek a földön.

Végre nekünk is jutott kanál, valaki ellépett a vályútól, és én félsze-
gen, ügyetlenül a helyébe álltam. Az úgynevezett étel kétségbeejtően 
nézett ki így közelről, az első kanállal becsukott szemmel kerestem 
meg a számat. A szagokra és ízekre mindig nagyon érzékeny voltam, 
s most egyszerre elöntöttek a súlyos és meghatározhatatlan szagok 
és ízek. Bableves, csokoládés tortadarab és lerágott csontszilánk volt 
egyszerre a számban. Egy pillanatra úgy gondoltam, az eddig látot-
taktól halálosan megbetegedtem, azért érzek most egyszerre huszon-
öt ízt. De nem. A lavórunkban határozottan együtt volt az asztalokról 
visszamaradt levesmaradék, hús- és süteményhulladék. Fölnyitottam 
a szemem, és láttam magam körül a megsárgult szakállak koszorúját, 
az ételben fürdő bajszokat s a gyorsan pillogó szemeket, amik zavaros, 
átláthatatlan pocsolyákhoz hasonlítottak. Remegtek a térdeim, de 
nem engedtem. Végre is az a fontos, hogy tele legyen az ember gyom-
ra, ezeken a kis kellemetlenségeken túl, szép az élet. És én élni akarok.

Szittyát is nagyon letörte ez a lakoma. Gyáván megjuhászodott, alá-
zatosan leselkedett ki rám a koszos hajfürtjei alól.

– Nem baj, lesz nekünk még jobban is – mondta végre. – Én ezt is fö-
lényesen kibírom, de téged sajnáltalak, úgy néztél ki, mint a vízben 
fuldokló.

– Azért én is kibírom. Sokan a négy-ötéves inaskodást se bírják ki, én 
azt is kibírtam. Lehet azonban, most már ott tartok, szó nélkül az 
apámat is meg tudnám ölni.

– Nem a legjobb állapotban vagyunk.

Nem sokáig nyavalyogtunk ennél a témánál. Elmúltak fölöttünk az 
órák, s másnap már kanállal fölszerelten, amit a menhelyen loptunk, 
jelentünk meg az ebédnél. Látszatra ugyanúgy történt minden, mint 
tegnap, de az én bensőmből már valami cinikus pofa vigyorgott elő, 
s azzal szórakoztam, hogy a lavórban összezagyvált ízeket valahogy 
szétválasszam, külön-külön is érzékelni tudjam. Szittya hálás volt 
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érte, hogy ilyen fölényesen viselkedtem. Ez a nagy nyomorúság nem 
tört meg bennünket, gyerekesen jóban voltunk, együtt mentünk be 
a templomokba, Szittya gőzerővel gyártotta a jegyzeteit, én a magam 
gyönyörűségére nézelődtem. Tulajdonképpen ekkor fogtam föl néhány 
előttem eddig ismeretlen értékét a festészetnek. Az oltárokon klasz-
szikus képek utánzatai álltak s két Grünewald Krisztus-kompozíció, 
melyek nagyon megtetszettek nekem. Itt vettem észre az eddig látott 
képek között fönnálló értékkülönbségeket. Eddig például, ha egy kép 
a halott Krisztust ábrázolta, minden emóció nélkül elfogadtam a fes-
tő állítását, s elfogadtam azt, hogy a vászonra fölkent festékcsomó 
valóban a halott Krisztust ábrázolja. Szóval, minden további nélkül 
tudomásul vettem azt, ami a képen látszani látszott. Grünewald meg-
feszített Krisztusa azonban élményemmé vált. Fölsarjadt érzéseimnek 
nem tudtam volna kifejező formát adni, de tudatom mélyén, valahol 
egész bizonytalanul éreztem, Grünewald halott Krisztusa él, ez a kép 
nem az értelemhez, hanem egész kozmikus életemhez szól. Szittyának 
megemlítettem ezt az érzésemet, el volt ragadtatva az észrevételemtől, 
és sokáig komolyan vitatkoztunk művészeti kérdésekről. Az ilyen be-
szélgetések alkalmával mindig nagy biztonságérzés lobogott bennem, 
éreztem, ezen a ponton vagyok leginkább önmagamnál, inspirálódtam, 
és dolgozni kezdtem, mint akiben kivirágoznak az elnyomott erők.

S ilyenkor nem zavartak az anyagi nyomorúságok, leváltak rólam 
a kölöncök, s repülni tudtam, szinte testetlenül. S megfigyeltem, ha 
így megszállt a lelkesedés, akkor a materiális dolgokat is sokkal 
könnyebben tudtam megoldani. Ebben a városkában például, ahol 
maradék nélkül csakúgy lekoldultuk már az eszperantistákat, mint 
a szocialistákat és a hitközséget, önként rászántam magam, hogy 
újra meglátogatom ezeket az egyesületeket, és nem egészen sikerte-
lenül végre is hajtottam ezt a tervemet. Mikor újra kint voltunk az 
országúton, némi pénzek csörögtek a zsebünkben, vidámak voltunk, 
s a fantáziánk kivirágzott, mint a májusi kertek. Elhagytuk a kilomé-
tereket, és elhagytuk a napokat.

– Most jól vagyunk, de mondtam már, hogy ennél is jobban leszünk egy-
szer – fecsegte Szittya. – Végeredményében, minden az emberen magán 
múlik. Sokszor gondolkodtam már a halál problémáján, s ha egyszer 
rászánom magam, erről is írok egy könyvet. Azt fogom benne megírni: 
ha az ember akarja, meg se kell halnia. Az ember csak akkor változik 
át élőből halottá, ha nincsen benne elég akaratenergia az élethez.



243

– Ezt elfogadom én is. De most már mondd meg azt is, hogyan akarjon 
az ember élni, ha a te állításod szerint már nincs benne elég életener-
gia. Mert az akarat nem a légüres térben élő független valami. Akiben 
van életenergia, természetes, hogy abban van életakarat. Ha pedig 
valakiben nincs életakarat, az azért van így, mert már nincs benne 
életenergia.

– Csak hadd, kérlek, ezt majd én elintézem. Olyan dolgokról, amiket 
meg akarok írni, nem szeretek fecsegni.

Minden nagyon rendben volt így, de mégis. Az országúton sem a filo-
zófiából, sem a költői fantáziálgatásból nem lehet megélni. Vissza kel-
lett térnünk a városokba, újból meg kellett látogatni az egyesületeket, 
és állandó volt az étvágyunk a hitközség péntek esti vacsorájára és 
szombati ebédjére. Tudtuk, az Isten örök időkig kegyeiben fogja tar-
tani a zsidókat, és mi is, ha nem káromoltuk, akkor hálásan áldottuk 
őket. Hiszen olyan szelídek és együgyűek voltak ők. Este csak be kel-
lett ülnünk a templom utolsó padjába, s fogunk alatt egy óra múlva 
ropogott a friss barhesz, és ingerkedtek velünk a frissen sütött hú-
sok. De persze, azért ezek a jó dolgok se tudtak kiforgatni bennünket 
elemünkből. Legjobban azokat a lakomákat szerettük, amiket a ven-
déglő különszobájában rendeltek meg a részünkre. Ezeken a helyeken 
azután teljesen mi voltunk az urak, még a samesz se nézett be hoz-
zánk soha. A privát házakban azonban vigyáznunk kellett magunk-
ra, szenteskedő játékkal kellett végigennünk az egész vacsorát vagy 
ebédet. Ez pedig nehéz munka volt, mert minden alkalommal legalább 
ugyanannyi keresztény volt közöttünk, mint zsidó. Ha valaki bent volt 
köztünk a ház urai közül, akkor fitogtatón szenteskedők voltunk, de 
ha kitévedt közülünk, belenyúltunk a tálakba, zsebre raktuk a bar-
heszt, és durva összevissza nyelven marakodtunk.

Egy alkalommal a konyha melletti kis szobában helyeztek el bennün-
ket szombati ebédre. Kilencen voltunk együtt, köztünk négy zsidó, hét 
magyar, s a hét közül öt keresztény. Én voltam a legfiatalabb. A sza-
kácsnő ott mozgott közöttünk, rendesen kellett kezdenünk az ebédet. 
A konyhában sorban kezet mostunk, s az asztalnál mint a legfiata-
labb, én mondtam el az imát, és én szegtem meg a barheszt. Nagy 
munka volt, hogy mi magyarok visszatartsuk magunkat a röhögés-
től. Nagyszerű ételeket kaptunk. Evés közben a két lengyel zsidót ki-
kapcsoltuk a társalgásból, mi többiek magyarul beszéltünk. Vicceket 
mondtunk a kasszákról, és nagy élvezettel szidtuk a vendéglátó gaz-
dánkat. Tudtuk, itt kívülünk senki nem tud magyarul, bevallottuk, 
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hogy hány keresztény van közöttünk, s egyáltalán nem akart vége 
szakadni a gazdánk elleni gúnyolódásnak és szitkozódásnak.

Egyszerre beütött az istennyila. Az ajtónyílásban megjelent a sza-
kácsnő, és mintha szent csoda történt volna vele, megszólalt tiszta 
magyarsággal:

– Ne legyenek már olyan gyalázatosak az urak, hogy így szitkozódnak 
az ellen az ember ellen, aki most vendégül látja magukat. Őszintén 
mondom, ha én goj lennék, sohase ülnék le egy zsidó asztalához. De 
ha már maguk itt vannak keresztény létükre, maradjanak legalább 
emberségesek.

Egy üvegessegéd fölállt, és mint valami szónok válaszolt neki:

– Igaza van, anyukám, teljesen igaza van, de most legalább el ne áz-
tasson bennünket. Beismerjük, hogy mi gyalázatos gojok vagyunk, de 
azért élni csak nekünk is kell.

Nehezen született meg köztünk a békesség, aztán mégiscsak meg-
született. A szakácsnő még elég fiatal volt ahhoz, hogy méltányol-
jon bennünket. Pestről kérdezősködött tőlünk, elmesélte, hogy felső 
Magyar országból való, s piszkos tányérjaival körülvéve ott ült közöt-
tünk egész két óráig.

És ezen a napon jó erős feketekávét is kaptunk ebéd után.

16.

A mi malmainkat hajtották a vizek, de valahonnan leereszkedik egy 
keresztbe fektetett gerenda, és eltorlaszol mindent. A mi hullámzó 
életünkben napokig fölfelé mentünk a lépcsőkön, optimista természe-
tünknél fogva azt hittük, semmi különösebb baj nem érhet bennünket. 
S mégis péntek este későn érkeztünk be az egyik községbe, az isten-
tiszteletnek már vége volt, hiába mentünk el a samesz lakására, szóba 
sem akart állni velünk a szent ember.



245

– Nincs semmi, nincs! Jöttetek volna előbb – fröcskölte az ajtónyí-
láson. – Semmi egyéb dolgotok nincsen, gondoljatok legalább a mi 
békességünkkel!

– Éhesek vagyunk – siránkoztunk. – Álmosak vagyunk.

Csúnya, gyűlölködő patáliába csapott a feleselésünk. Mindenáron el 
akart űzni bennünket, de mi most elővettük az orosz zsidók támadó 
módszerét, ragaszkodtunk állítólagos jogainkhoz, követeltük a segít-
séget. Az utca népe nagy gyűrűben verődött össze körülöttünk. A pa-
rasztok vihogtak, és tettleges összecsapásra uszítottak bennünket, 
a zsidók, szakállas és nagy hasú kereskedők, a samesz mellé álltak, 
méltatlankodtak és szitkozódtak. Szittya eleinte csak számításból, 
a biztosabb eredmény érdekében gorombáskodott, később azonban 
hisztérikusan nekivadult, egészen kifeledkezett előkelő pózaiból.

– Menjetek a pokolba, mert rendőrt hozatok! – kiabálta ránk a sam-
esz. – Ha jó zsidók lennétek, magatok is belátnátok, hogy jogtalanul 
zajongtok. Mindennapi vendégek itt a hasonló csavargók, és egészen 
kifosztották a kasszát.

Hosszú hónapok óta csavarogtunk már, de ilyen helyre még nem akad-
tunk. Valami segítséget mindenütt el tudtunk érni, ezek itt komiszul 
makacskodtak, valósággal személyes ellenségnek éreztük őket. Pörle-
kedtünk, s a körülállók is egyre jobban belevegyültek a hangzavarba.

– Rendőr! Rendőr! – kiabálta a samesz, s mindjárt akadtak olyanok, 
akik továbbadták a segélykiáltást.

Én nemigen mertem ugrálni, de a Szittya önérzetével nem lehetett bírni.

– Hallgass, te gazember, mert agyonütünk! Máma még úgyis rádgyújt-
juk a házat, te gazember.

Ekkor már két rendőr is volt a színhelyen, be kellett látnunk, hogy el-
vesztettük a csatát.

– Csukják le őket, mert gyilkolni akartak – sivította a samesz. Előjött 
az ajtó mögül, s hosszú, vörös szakállával olyan volt, mint valami 
megvadult kakas. – Képzeljétek el, koldulni jöttek, és meg akartak 
gyilkolni engem.
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Az emberek összevissza kiabáltak, néhány pillanat alatt csakugyan 
úgy álltunk ott, mint akik gyilkolni akartak, mindenki vádaskodott 
ellenünk. Némelyek azt követelték, csukjanak le bennünket, mások azt 
indítványozták, hogy dobjanak ki a községből. A rendőrök nem álltak 
oda tanácskozni, karon markoltak bennünket, és nagy biztonsággal 
azt mondták – no, gyerünk. – S úgy löktek rajtunk egyet, hogy a köz-
ségből kivezető úton indultunk el önkéntelenül. Ők hosszú lépésekkel 
és szó nélkül jöttek mellettünk. A lármázó tömeget pedig mintegy 
láthatatlan köteleken húztuk magunk mögött.

Hogy az utolsó házakat is elhagytuk: – Most menjetek szépen tovább 
– mondták a rendőrök –, s meg se kíséreljétek, hogy visszagyertek, 
mert akkor megverünk benneteket. – Kétségbeejtő volt a helyzetünk, 
de nem akartunk könyörögni, és nem mertünk ellenkezni. A városon 
túl egy hosszú fasor következett, alattuk padok voltak fölállítva, eze-
ken nyilván a község szerelmesei szoktak üldögélni, az egyikre kime-
rülten levetettük magunkat.

– Most aztán el vagyunk látva – mondtam. – Ezt jól megcsináltuk. Te 
voltál a szamár, hogy úgy fenyegetőztél, most menj és gyújtsd föl.

– Föl is gyújtom – fröcskölt Szittya. – Még nem mondtam le róla, hogy 
elpusztítsam azt a gazembert. De annak azért mégis örülök, hogy 
így történt a dolog, most legalább láthatod, mi az a szent társadalmi 
szolidaritás. Most már láthatod, hol tart a zsidóság is. Péntek este 
képesek voltak a rendőrség kezére adni bennünket. Nagyon mellékes 
az, hogy ezen a földön járt Jézus, s Zarathusztra is csak egy naiv ökör.

Kedvetlen voltam és fáradt.

– Inkább azt mondd meg, mihez kezdjünk most. Hűvös van, alighanem 
esni fog.

– Nem baj. Elindulunk, útközben majd csak akad valami menedékhely.

– Próbáljunk meg itt elaludni a padon. Ha valami történik velünk, 
mégis közel vagyunk a házakhoz.

Megegyeztünk, hogy ittmaradunk. Mégis, legalább nem kell a földre fe-
küdnünk, a fák is megvédenek az esetleges esőtől. Nem beszélgettünk, 
mind a ketten éreztük, hogy elaludni volna a legjobb, megfeledkezni 
mindenről, ami kívül van a világban. Kinyújtózva a hátamon feküdtem, 



247

nehéz tintafoltok úsztak a csillagtalan égen, hallottam, hogy Szittya 
nagyokat nyög és sóhajtozik, mint a másállapotosok. Nem szóltam 
hozzá, nem akartam újra prédikációba vadítani. Egyedül voltam, s las-
san egészen elvesztem önmagamban. Régen nem gondoltam Jolánra,  
s tudja az ördög, hogyan, most ő jutott az eszembe. De nem mint ba-
rátra, hanem mint nőre emlékeztem, s nemcsak az eszemmel, hanem az 
egész testemmel emlékeztem rá. Csavargásaim közben ez is most for-
dult velem elő először. Fölemeltek a bizsergések, és elvittek árkon-bok-
ron át Újpest felé. A vágyak és beteljesülések álomjátéka kezdődött el, 
egyazon pillanatban ott voltam a müncheni kasszánál, a stuttgarti 
múzeumban Lucas Cranach képei előtt és Újpesten az asszony ágya 
szélén úgy, mint ahogyan először ültem ott, mikor magához húzott, 
mikor a takaró alatt a kezeim a mellei után kapaszkodtak.

„Kasi, Kasi” hallottam egyszerre ezer irányból. Mint a menedéket ke-
reső madarak jöttek felém a hangok, és tüzes fogakká változtak, mi-
kor közel értek hozzám. Fölriasztottak.

Kegyetlenül fáztam, éreztem, hogy a vérem is áthűlt, remegtem egész 
testemben. Fölkeltem, átmentem Szittyához, ő összekuporodva ült 
a padon, ébren volt, és nagyon fázott.

– Úgy vacogok, hogy majd kihullnak a fogaim – mondta halálosan elszon-
tyolodva. – Mégiscsak tovább kellene mennünk, mert itt megdöglünk.

– Menjünk, a mozgás talán még föl is frissít bennünket.

Elindultunk, de nem volt kedvünk a beszélgetéshez. Valami alvilági 
utakon járhattunk, messziről visszhangzottak a lépteink. A fasoron 
túl még jobban éreztük a hideget, a nedvesség most már sűrű vízcsöp-
pekké változott át, nem tudtuk, a földből fölszálló pára, vagy az ég-
ből lehulló eső-e. Vagy tizenegy óra lehetett, előzőleg már vagy ötven 
kilométert gyalogoltunk, alig bírtuk már cipelni magunkat. Szittya 
annyira elkeseredett volt, hogy el akarta dobni hátizsákját összes 
Krisztus-jegyzeteivel együtt.

– Ne tedd – mondtam. – Most már csak azért se hagyjuk kifogni ma-
gunkon. Az a baj, hogy el vagyunk puhulva.

– Az a baj, hogy így ki vagyunk dobva a világba – nyöszörögte Szittya. 
– Szeretnék valami jó bőrfotőjbe ülni, és a lábaimat föltenni az asztal-
ra, mint az amerikaiak.
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– Én inkább valami jó szamárhús virslit szeretnék enni.

– Ki tudja, mikor jutok megint olyan krémes tésztához, mint amilyent 
legutóbb Stuttgartban ettünk.

A hátizsákot, ezt az összefirkált papirosokkal bélelt dögöt karunkra 
fűzve, közös erővel cipeltük. Magamban nem sokra értékeltem azt az 
irkafirkát, ami benne volt, de most jámbor és érzelmes voltam, akár egy 
aggszűz. Úgy gondoltam, mért ne lehetne meg ennek a kis emberkének 
a maga ártatlan kedvtelése továbbra is. Ha valaki ebből a mániájából 
kilökné vagy kimentené őt, talajtalanul elkallódna a világban. S kü-
lönben is az embernek akkor esik legjobban a saját jó cselekedete, ha 
maga is komolyan bajban van. A szegények például mindig hajlandók 
társaik segítségére lenni, a jómódúak azonban mindig közömbösen 
elnéznek a bajba jutottak fölött.

– Ez már határozottan eső – mondta Szittya megint –, és én már alig 
tudok továbbmenni.

– Próbáljunk meg megint lefeküdni kicsit. Valahogyan menetelesen az 
árok partjára, hogy kevésbé öntsön el a víz.

Lefeküdtünk, a hátizsákon egészen egymás mellé tettük a fejünket. 
De sajnos, nemcsak hogy elaludni nem tudtunk, de pihentetően fekve 
se maradhattunk. Ruhánkat átitatta az eső, a nedves rongyok hozzá-
tapadtak testünkhöz, s most már áthűltünk egészen a csontjainkig. 
Szittya nyöszörgött:

– Ha most nem lennék olyan messze attól az elátkozott samesztől, Isten 
bizony fölgyújtanám a házát. Fölgyújtanám már csak azért is, hogy 
egy kicsit megmelegedhessünk. Nem értem meg egyáltalában, hogy az 
Isten mért teremtett vizet is. Nem lehetett volna talán az egész terem-
tést víz nélkül elgondolni?! S egyáltalában, ahogy ez az egész világ 
meg van teremtve! A Krisztus-képek tanulmányomnál ezt a kérdést 
részletesen meg is fogom tárgyalni... A víz azért van, hogy átáztasson 
bennünket. S ezt az egészet a zsidóknak köszönheted, akiket dicsérni 
szoktál. Már éppen ideje lenne, hogy az ember egy új vallást csináljon. 
Ha eljönnél velem Csillébe, ott összehozhatnánk valamit.

– Ajaj, ez már megint benne van – gondoltam magamban. Meg se mer-
tem moccanni, nem mertem megjegyzést tenni, nehogy támpontot 
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adjak neki a továbbiakhoz. De ő elemében volt. Tervezgetéseiből át-
csúszott a szokásos szitkozódásba, megint anarchista volt, a csillei-
ek között Messiás, majom az őserdőben és öreg, átkozódó zsidó egy 
személyben. De mindez pillanatra semmit se változtatott a sorsunkon. 
Éreztük, hogyan nyűnek el bennünket a percek, s megint fölcihelőd-
tünk és tovább csoszogtunk.

– Sohase lesz vége ennek az éjszakának – mondtam.

– Ha legalább revolver volna nálunk.

– Igen, de egy szafaládé még annál is jobb lenne.

Nehezen emeltük a lábainkat, és ha figyelni tudtunk volna, bizonyá-
ra hallhattuk volna, hogy agyvelőnkben hogy csikorognak az egy-
máshoz súrlódó gondolatok. Lehet, hogy már hajnalfelé járhatott az 
idő, de a beborult égen át még sokáig nem jött hozzánk a világosság.  
S egyre sűrűbben kellett megpihennünk, és egyre kevesebb erőt merí-
tettünk a pihenésekből. Valóban már csak Isten kegyelméből éltünk. 
Ha nem esett volna az eső, végtére is fiatalemberek voltunk, könnyen 
át kellett volna lábolnunk ezt az éjszakát. Így azonban azt hittük, 
reggelre bizonyosan elvisz bennünket az ördög. És mégsem.

Már régen nem ettem Brotsuppét, s mire kivilágosodott, egy paraszt-
ház eresze alatt ültünk, s egy nagy cseréptálból lefetyeltük magunkba 
a bizonytalan ízű levest. Önkéntelenül Petőfi „Farkasok dala” jutott 
az eszembe, s ahogy megszólaltam, már kevésbé volt siránkozó a han-
gom, már aligha segítettem volna Szittyának a hátizsák cipelésében. 
Valószínű azonban, már ő se gyújtotta volna föl a samesz házát. Va-
lóban bolondság is lenne, hogy az ember ilyen kicsinységekkel bajba 
keverje magát. Néha a vízben fuldoklik az ember, néha, mint az urak, 
kint ül a napos parton. S tulajdonképpen most már mi is parton ülő 
urak voltunk. Szittyának, hogy kicsit összeszedte magát, megint eszé-
be jutott Csille, s az öreg gazdaasszonynak, aki a Brotsuppét adta, 
már úgy beszélt az ő maga gyártotta új vallásról, mint valami máris 
jól bevált isteni kinyilatkoztatásról.

– S most odamentek a vadak közé, szegény gyermekeim – kérdezte az 
öreg parasztasszony. – Segítsen benneteket az Isten, hiszen még olyan 
fiatalok vagytok. Kár lenne értetek, ha fölfalnának ott.
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Körénk jöttek a gyerekek is, és így együtt jó közönség voltak Szittyá-
nak. Svungba lendült, most láttam rajta, nemhiába tanulmányozta 
a Krisztus-képeket, színházban se játszhatná jobban a csillei próféta 
szerepét.

Mikor elváltunk a parasztoktól, kitárta két kezét, és azt mondta:

– Imádkozzatok, és emlékezzetek arra az emberre, aki itt járt nálatok!

Néztem rá, és láttam, hogy nem mókázik. Ő ezt komolyan gondolta 
így, és láttam, a parasztok megérzik a fáradt szemeiből kisugárzó de-
lejes álmokat.
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82. Képeslapok Aachenről, 1909 körül
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17.

Lehet, hogy nem is mi haladtunk előre, csupán a föld mozgott alat-
tunk. Egy óriási platnin topoghattunk ide-oda, a platnit valami óriási 
kéz mozgathatta, s mi így kerülhettünk el hegyről a völgybe, völgyből 
a hegyre, Németország szívéből ki a sötét határállomásra, Aachenbe. 
Úgy határoztunk, Belgiumon át kerülünk Franciaországba, el egészen 
Párizsig. De itt a belga határon áttörhetetlen fal elé kerültünk. Német-
országban könnyű, sőt fiatal mesterlegények részére dicsérendő volt 
a vándorlás. Belgiumba azonban nem juthattunk be pénz nélkül. Ezt 
csak itt tudtuk meg a határon. A belga országutakon csavargó ember-
nek legalább öt frankjának kell lennie ahhoz, hogy szabadon mozog-
hasson, hogy legelső alkalommal le ne füleljék a csendőrök. Aachen 
mint határváros, szigorított rendőri felügyelet alatt állott, s a helyi 
címzetes koldusokon kívül mindenki részére tilos volt a koldulás. So-
káig tehát nem maradhattunk itt pénz nélkül. Szomorúan tanakod-
tunk, tehetetlenül lődörögtünk az utcákon. Végre is úgy határoztunk, 
hogy megpróbáljuk eladni az én körgalléromat, s az érte kapott pénz-
zel váltjuk meg a jogainkat Belgiumhoz. Kimentünk a vásártérre, es-
tig alkudoztunk, handléroztunk a kereskedők között, végre is tizenöt 
frankért túladtunk a galléron. De ekkor már késő volt, nem mertünk 
az idegen földre lépni, s a sok szaladgálástól kegyetlenül elfáradtunk.

Rendes Asyl nem volt a városban, kint a helyi koldusok menhelyén 
kértünk magunknak szállást. Sok mindent láttam, és sok mindent 
megpróbáltam már életemben, de még mindig nem voltam eléggé 
elfásulva, még mindig találkoztam újabb és újabb meglepetésekkel. 
A tetveket és poloskákat már megszoktam, de csodálatosan és min-
den emberi fájdalmat fölébresztően hatottak rám ennek a félig korcs-
ma, félig menhelynek emberlakói. Ennyi csonka, testben és lélekben 
tönkrement figurát még sohasem láttam együtt. Bizonyára, ha valaki 
regényben írná meg őket, egyetlen olvasó se találná valószínűnek, va-
lami beteges fantázia szüleményének bélyegeznék.

A kívülről öreg s vörös petróleumlámpással megvilágított házacska 
belül s a mi részünkre egyetlen teremből állott. A földszinten voltunk, 
s mégis valami szélesen elterült s alacsony pincehelyiségben érezte 
magát az ember. A mennyezetet öreg fagerendák tartották, az ab-
lakok alig voltak nagyobbak tenyérnyinél, a padló föld volt, csúnya 
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sárgafekete, foltos föld. A falak körül kecskelábú asztalok álltak, 
a deszkalapokon lánccal megkötözött kanalak hevertek. Középen két 
öreg biliárdasztal állt, már csak a formájukról lehetett rájuk ismerni. 
Biztos voltam benne, ezeket Noé akkor dobhatta ki a bárkából, mi-
kor belátta, hogy a kieresztett galamb nem tér többé vissza. A te-
rem egynegyed részét fakorlát választotta el, mögötte volt a konyha, 
megrokkant téglatűzhellyel, szeméttel és százféle helyről összehordott 
edényekkel.

– Szép – mondta Szittya. – Isteni romantika, milyen kár lett volna ezt 
elmulasztanunk.

A konyhát elválasztó korlát előtt öreg, vagy lehet, hogy csak öregnek 
látszó asszonyok ültek, szoknyájuk alól kilátszottak a legalább egy 
méter átmérőjű lábaik, fröcskölték magukból a német tájszólást, és 
csúnya német bicsakokkal krumplit hámoztak.

Pillanatnyilag egyedüli férfiak voltunk a teremben, és nem takartuk 
el a szemeinket, s amit láttunk, az egy egész életre kiábrándító lehe-
tett volna az érzelmes szívnek. Később szállingózni kezdtek hazafelé 
a helyiség urai, a város címzetes koldusai, hatalmas bádogszámokkal 
a mellükön, s valamennyien meghülyülten, vakon vagy lábak nélkül, 
kis kocsikra szíjazva, mint valami szörnyetegek.

Az egyik sarokban ültünk csendesen. Figyeltünk, határozottan mind 
a kettőnk részére új és izgató volt ez a látvány. Gyerekkoromban egy 
vándorpanoptikum sátora alatt láttam hasonló borzalomkeltő ala-
kokat. Draga szerb királynő meggyilkolása, a halfarkú hölgy s az 
asszonyokat rabló óriási majom figurái most átjártak az eszemen, 
meggyulladt a fantáziám, és maradék nélkül benne éltem ezeknek az 
emberi szörnyetegeknek a társaságában. A levegő nehéz volt, pálin-
ka- és dohányszag fullasztott, s mintha ködök tornyosulnának ránk, 
a dolgok plasztikája elveszett, s néha csak a sötét kontúrvonalakat 
lehetett látni.

Az asszonyok dolgoztak, aztán a megláncolt kanalak mellé odake-
rültek a fatányérok. Mindenki evett, és mi is ettünk csirizes, undorító 
krumplifőzeléket. A csámcsogás és a lárma betöltött mindent. S vacso-
ra után megindult a nyüzsgés, a pálinkaivás, az asszonyok megkerítése, 
és ami a legszenzációsabb volt, a biliárdozás. Négyen-négyen játszot-
tak egy asztalnál, s mint a belvárosi kávéházakban, ott ágaskodtak és 
drukkoltak körülöttük a gibicek. Pénzben ment a játék, és az emberek 
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kegyetlenek voltak a partnereikkel szemben, de azért semmi fórt nem 
kaptak. A lábatlanok primitív kocsijaikon káromkodva utazgattak az 
asztal körül, szakállas fejüket mintegy méternyire kitolták a válluk kö-
zül, hogy valamit lássanak a játékból. Ha rájuk került a sor, két tár-
suk elöl-hátul megfogta a kocsit, föltette a székre, s a nyugtalankodó 
ember mohón nekiesett a golyóknak. Általában magas feszültségű volt 
az idegesség. Ezek a nyomorékok érezték, egymás segítségére vannak 
kényszerülve, s ez a sorsközösség nem az egymás megbecsülését, ha-
nem az elvadult gyűlölködést lobogtatta bennük.

– Miért nem ölik meg magukat az ilyen emberek? – mondtam önkénte-
lenül. – Hiszen ezek rosszabbak már a hulláknál. Eleven hullák! Ilyen 
fogyatékosságokkal sose akarnék élni.

– Van abban valami perverz gyönyörűség, hogy az egészséges ember 
törvényei ellen is éljen az ember. Nincs kizárva, hogy egy díjbirkózó 
például nagyon jól érezné magát, ha valaki egyszer alaposan elverné 
őt. Találkoztam már gazdag emberekkel, akik kétségbeesetten pa-
naszkodtak, hogy adógondjaik vannak, s őszintén irigykedek a szegé-
nyekre, akik a kenyér megszerzésén túl teljesen az önmaguké tudnak 
lenni. Képzeld el, milyen élvezet lehet ennek a járni nem tudó koldusnak, 
meglöknie a golyót, s látnia, amint az ide-oda szaladgál az asztalon.

– Magamra nézve azért mégis nehezen tudok elgondolni ilyen életet. 
Természetemnél fogva jönni, menni, cselekedni szeretek, s nem vagyok 
hajlandó elismerni semmi előre jelenlevő akadályt.

Oktalanul bölcselkedtünk, s körülöttünk zajlott az élet. Az asszo-
nyok körül, akik már a holnapi krumplit hámozták, lassan össze-
csoportosultak a biliárdnál le nem foglalt férfiak, és fölhangzottak 
a durva tréfálkozások és az asszonyok csúnya, viháncoló nevetése.  
S valaki egyszerre durván, megborzongatóan belekáromkodott a ká-
oszba. Akikről az előbb én még azt hittem, hogy ilyen ügyefogyottan 
és megcsonkítottan még élniök sem érdemes, most belegabalyodtak 
az űződő szerelembe, a vakuló szemekben a féltékenység ördöge lobo-
gott, valaki kést rántott elő, fölemelkedtek a dákók, a kis deszkako-
csik kerekei csikorogtak.

Az egyik asztal tetején álltunk Szittyával, izgultunk a halált hozó 
jeleneteken, és nem tudtuk magunkat teljesen kiszakítani a gomolygó 
csoportból.
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– Üsd – visította Szittya –, üsd, az öregannyát neki! – Olyan volt, mint 
egy elragadtatott gyerek, összecsapkodta a tenyereit, és dobogott az 
asztal tetején.

Rám is hatott a tragikomikus dühöngés, de belőlem inkább az irtó-
zást, az emberfölötti elszomorodás érzését váltotta ki. És nem a saj-
nálkozást. Úgy éreztem, rettenetes kaszával oda kellene állnom a ve-
rekedők közé, és szó nélkül, de nagyon kemény lendülettel, le kellene 
kaszálnom valamennyiüket. A kegyetlenkedésnek ezt a formáját már 
többször észrevettem magamban, és nem szégyelltem magam miatta, 
ez az én alaptermészetem volt. Valami ösztönös formában kívántam 
a rendteremtést.

Rendőrök jöttek be a terembe, és azok kergették szét a verekedőket. 
Nyíltan senki se mert a kihúzott kardok ellen támadni, de a falakhoz, 
az asztalok mögé és az asztalok alá szorított nyomorékok, mint a so-
vány farkaskutyák és nagypofájú bulldogok vicsorogtak az erőseb-
bek felé. A rendőrök könyörtelenek voltak, gyilkoló parancs égett sze-
mükben, akikre ránéztek, azok meglapultak, és mi úgy láttuk, ez itt 
mindennapi történet, és a történet mindennap így fejeződik be. Mikor 
a rendőrök elmentek, akkor vettük csak észre, az egész inkább csak 
irgalmatlan lárma, mint gyilkossági kísérlet volt. A karcolásokon és 
daganatokon kívül semmi nyoma a vérnek. És úgy látszott, a kivá-
lasztott hímek visszajutottak a jogaikba. A redves szakállú, akit az 
előbb még zöld kiskocsijával emelgettek a székekre, most kocsi nélkül 
ott kakaskodik az asszonyok között. És mindegyiknek, akinek ereje 
és bátorsága van hozzá, megvan már a párja. Egy ideig még ittak, 
napi tapasztalataikról beszélgettek, aztán párosával fölvánszorogtak 
a padlásszobákba.

Mi lenn maradtunk a teremben, az egyik asztal tetején szorosan egy-
máshoz bújva aludtunk hajnalig.

A szükséges fejenkénti öt frankunk már megvolt, átmehettünk volna 
a határon, de mégis előbb még itt is ellátogattunk néhány helyre. Ösz-
szeszedtünk valami pénzt, ettünk, s a határőrnél beváltottuk a mara-
dék pfennigeket. Csak meg kellett várni, míg a vassorompót fölnyitják 
előttünk, csak át kellett lépnünk a szimbolikus árkon, s már belga 
földön voltunk. Különben itt is zöldek voltak a fák, sütött ránk a nap, 
s a mezők illatával volt tele a levegő. Ha nem találkoztunk volna ösz-
sze emberekkel, akik másképp voltak öltözve, mint a németek, s ha 
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nem beszéltek volna más nyelven, mint a németek, akkor talán észre 
se vettük volna, hogy hosszú hónapok után magunk mögött hagytuk 
Németországot.

A határban dolgoztak a parasztok, lovakkal és ökrökkel, akárcsak 
Magyarországban vagy Németországban. Alig indultunk el, s már-
is leültünk az országút szélére, pihentünk és nézelődtünk. Szerettünk 
volna szóba állni valakivel, tájékozódni az itteni szokásokról és lehe-
tőségekről, de nem értettük az emberek nyelvét. Csavargók se jöttek 
velünk szemben, továbbindultunk, szerettünk volna valakihez csatla-
kozni, vagy valakit magunk mellé kapcsolni, de egész napra társta-
lanok maradtunk. Csak a határban kószáló csendőrök voltak azok, 
akik minduntalan belénk akadtak, és akiket nem tudtunk elkerülni. 
Ijesztően kifényesített katonák voltak ezek, acélfegyverzettel és min-
dent legázoló csizmákban. Úgy láttuk, ezek a nevetségesen komoly 
figurák egyenesen miránk, csavargókra vadásznak a határban. Ma-
gunkba feledkezetten beszélgettünk, s egyszerre csak elénk termet-
tek. Mintha a földből nőttek volna ki, ledönthetetlen cövekek, nem 
engedtek tovább. Szittya tudott kicsit franciául, és ők is rossz francia 
nyelven beszéltek. Kérték az öt frankunkat és az igazoló papírjainkat. 
Ravasz belső gúnnyal mutattuk föl a pénzt és lapoztuk föl a munka-
könyvünket.

Mehettünk tovább.

Nem tudom, hogy ez csak tiszta formalitás volt-e, vagy komolyan azt 
hitték ezek a jámbor tuskók, ha fölmutatunk nekik öt frankot, akkor 
már minden rendben van, és békességben élhet és meghalhat tőlük 
a belga nemzet. Lehet, hogy ezt ők komolyan gondolták így, minket 
azonban elfogott az éhség, és megtaláltuk a módját, hogyan lehet va-
lami ennivalóhoz jutni. Az öt frankra vigyáztunk, mint a szemünk vilá-
gára, és bemerészkedtünk a házakba, rossz franciasággal megkérdez-
tük, hány óra, és ha láttuk, hogy nem kell ellenségtől tartani, éppen 
úgy koldultunk, mint Németországban. Óvatosan és kitartóan dolgoz-
tunk, de mégis nagyon nehéz volt a boldogulási lehetőség. Ezek a nagy 
bugyogójú belgák távolról sem voltak olyan szentimentális majmok, 
mint a jó bajorok. Szigorúak voltak, mindent ki akartak kérdezni tő-
lünk, és olyan nehezen adtak egy darab kenyeret, mintha a szívük alól 
kellett volna lehasítaniok. S errefelé kevés volt a zsidó, s azok is gono-
szok és elkérgesedett szívűek voltak. Nyilvános kasszát nem tartottak 
fönn, s a sameszhez nehezebb volt hozzáférkőzni, mint egy kőbálvány-
hoz. Urak voltak ezek a belga soviniszták. Igaz viszont, hogy napokon 
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át egyetlen orosz zsidóval sem találkoztunk az országúton. Azok már 
nem tévedtek be ebbe a szárazság völgyébe, ahol se hatósági segé-
lyállomások, se menhelyek, se zsidókasszák nincsenek. Napokon át az 
országutak mentén tenyésztett gyümölcsfákról éltünk, ami kis pénzt 
lopva össze tudtunk szedni, azt szállásra költöttük. Ha Németország-
ból azt írtuk haza Jolánnak, hogy a mezők liliomává lettünk és Isten 
táplál bennünket, innen meg kellett írnom, hogy csavargó kutyákká 
lettünk, s véres verítékkel keressük kenyerünket, mint ahogyan azt Is-
ten a paradicsomkertből kiűzött emberpár részére elrendelte.
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83. Képeslapok Brüsszelről, 1909 körül
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18.

Akárha fullasztó szerpentin úton kapaszkodtunk volna meredek hegy-
csúcsra, irgalmatlanul lassú tempóban haladtunk Brüsszel felé. A vá-
rosokból szinte menekülnünk kellett, nagy volt a rendőri fegyelem, s az 
emberek nem hagyták megpuhítani a szívüket. Az egyesületekben is 
olyan bürokratikus formulákba ütköztünk, amiket, hiába próbálkoz-
tunk meg vele, nem tudtunk a mi rossz papírjainkkal áttörni. A fa-
lukon élősködtünk. Ezek a parasztok se voltak könnyűkezűek, néha 
órák hosszát kellett előttük kunytorogni, hogy valamit elénk vesse-
nek. A kérdéseikre azt feleltük, hogy magyar származású művészek 
vagyunk, elcsodálkozva megbámultak bennünket, ilyen fajtáról vagy 
nemzetről még soha nem hallottak. Ausztriáról igen, arról már hallot-
tak, és azt fanatikusan gyűlölték. Azt mondták:

– Tehát ti is osztrákok vagytok? Csúnya, rabló népség, császárostól 
együtt – és kitoltak bennünket a portáról.

Később cseheknek adtuk ki magunkat, és így könnyebben boldogul-
tunk. Jobban mondva, könnyebben szereztük meg az élelmet, és köny-
nyebben kaptunk valami vackot, ahol meghúzódhattunk. De a mi ré-
szünkre mindvégig hideg, hozzáférhetetlen embereknek maradtak meg 
Belgium urai és parasztjai egyaránt.

Brüsszel közelében némileg változott az életmódunk. Itt már nagyon 
kevés pénzért lehetett tengeri halat, főtt kagylókat és sült bogarakat 
vásárolni. Minden kisebb városban volt halcsarnok és olyan helyisé-
gek, mint a mi tejivóink, ahol főtt tengeri kagylókat árusítottak, az 
utcákon pedig kofaemberek jártak összevissza kis kocsikkal, mint 
a zöldségárusok, és sárgára sült, nagy bajuszú cincérbogarakat árul-
tak literszámra. Ezeket a kocsikat kutyák húzták, az árus rekedten 
ordítozott, és jöttek a vevők, köztük mi is, és vettünk az égi manná-
ból. A nagy halomba szórt bogarakat stanicliba mérték, s egy ilyen 
adag elég volt ahhoz, hogy valamennyire lecsillapítsuk éhségünket. 
Sem az ínyünk, sem a gyomrunk nem volt túlságosan elkényeztetve, 
mégis, mikor úgy négy ujjam között néhány megsült cincért a számba 
emeltem, éreztem, kalapom alatt égnek emelkedik a hajam, s hogy 
a szemeim kijönnek a fejemből a rémülettől. De mindez csak ostoba 
beképzelés volt. A cincérek finoman ropogtak, és kellemesen olajos 
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ízűek voltak, mint a mongol mogyoró. Valódi ínyen-
cek határozottan csemegézhettek volna belőle, de 
mi csak kenyér és főzelék helyett ettük, és így csak 
azt állapíthattuk meg, hogy nem rossz eledel. És 
ugyanígy voltunk a kagylókkal is. Ezeknek az áru-
sítóhelyeknek négy oldalról üvegfaluk volt, és az ut-
cáról látni lehetett, amint a nagy üstökben főnek 
a kagylók, és az asztaloknál ülnek a szegény em-
berek, késsel szétfeszítik a kagylók héját, és kieszik 
közülük az idétlen fehér állatot. Szittya ezekkel nem 
tudott megbirkózni. Nekem azonban könnyebben 
lecsúsztak, mint a cincérek. Éppen csak arra kellett vigyázni, hogy 
ki ne hűljenek, hidegen fölragadtak az ember szájpadlására, alig tud-
tam a nyelvemmel ledolgozni, és komisz faggyúíze volt. Fontos, hogy 
ez már mégis több volt a híg leveseknél és a fáról lerothadt gyümöl-
csöknél. Hús volt, akármilyen fajtából, az mindegy, némi perverz ér-
zékiséggel faltam, és éreztem, közeli rokonságban vagyok a kőszáli 
sasokkal és a hullarabló hiénákkal. Italhoz ritkán jutottunk hozzá,  
s ha mégis, akkor bepálinkáztunk, hogy felejtsük el a gondjainkat, és 
fölkergessük a vérünket a legmagasabb régiókig. S mégis erről a rossz 
vadászterületről meghízottan érkeztünk be Brüsszelbe.

Végre emberek között, hirtelen barátkozó csoportokban és elvtársak 
közt voltunk megint. Szocialisták, szindikalisták és anarchisták kö-
zött. A Maison du Peuple, ez a hatalmas nemzetközi hombár magába 
fogadott minket is, és megismertetett bennünket másokkal, és megis-
mertette velünk a világ minden tájáról egybeszűrt emberfajtát. Óriási 
tiszta terem, tiszta asztalokkal, az asztalok körül vitatkozó emberek-
kel, akik túl a napi bajokon és esetlegességeken, eszmék fanatikusai 
voltak. Voltak közöttük naiv, esetlen fajankók, és voltak úgynevezett 
professzionista forradalmárok. Ezek az utóbbiak a bóherekhez hason-
lítottak, reggel elkezdték a vitát, s késő estig még mindig nem tud-
tak megszabadulni a szóáradattól. Nemzetközi neveket, statisztikai 
kimutatásokat húztak ki a torkukból. Bejárták már a világot, pon-
tos adatokat tudtak a bombamerényletekről, kitapasztalták a német, 
amerikai és orosz börtönöket. Nem a szakszervezetek és pártszer-
vezetek moralistái, hanem a direkt akció hívei voltak valamennyien. 
Az épületben voltak a második internacionálé irodahelyiségei is, s ha 
egy-egy funkcionárius átment a termen, megjegyzéseket eregettek utá-
na, halálos ellenségei voltak minden bürokráciának. De mégis, nem 
hanyagoltuk el egészen az irodákat. Valamennyiünknek volt pártadó-
könyvecskéje, jelentkeznünk kellett a titkárnál, és minden különösebb 

84. A brüsszeli Maison du Peuple, 1909 körül
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ceremónia nélkül megkaptuk a négyheti segélyt. Egy időre tehát meg-
szabadultunk a koldulástól és általában az anyagi gondoktól. Elég 
jól éltünk, és mértéktelenül füstöltünk a nevetségesen olcsó belga 
dohányból. Komolyabb bajaink csak a szálláskeresések körül voltak. 
A város lakossága kimondottan két nemzetre oszlott. Az egyik részen 
a belgák, a másik részen pedig a flamandok laktak. Az előbbiek között 
nem tudtunk szállásra akadni, az utóbbiak rosszhiszemű és elpiszko-
sodott emberek voltak, s csak drága pénzért adtak ágyat a kiskocs-
mák padlásszobáiban. Csak végső kimerülésünkben tértünk be ezekbe 
a fészkekbe, rossz szagúak, agyontiportak voltak az ágyaink, s kora 
reggelenként, mint a madarak, röpültünk ki a napos utcákra.

Szittya már keresztül-kasul ismerte Brüsszelt, elvitt a múzeumba, 
templomokba, megmutatta a világhírű pisáló-szobrot, aki előtt, mint 
mindig, most is bedekkeres idegenek álltak. Bejártunk a szocialisták 
mozijába és csodálattal bámultunk föl a városháza arany cirádáira. 
S így jutottam általában közelebb a modern művészethez. Valamit 
olvastam már a Népszavában Meunier-ről, s most megismerkedtem 
egész művészetével. A család éppen emlékkiállítást rendezett az egyik 
múzeumban a művész összegyűjtött munkáiból, s én szemtől szembe 
álltam Meunier kőbe vésett és bronzba öntött figuráival. Láttam a le-
kötözött rabszolgát csillogó barna kőizmaival, az anyát gyermekével 
és az antwerpeni teherhordót. Nagyon az én gondolataimat és vágya-
imat megtestesítő művésznek tartottam Meunier-t, egyetlen munká-
jában sem láttam a panaszt, a szegénység kétségbeesését, a nyers, 
a maga felszabadításán és a világ gazdasági fenntartásán dolgozó 
erő volt itt jelen kőben és ércben. Kinyílt előttem a látóhatár, boldog 
voltam, s tele nagy munkára készülődéssel... Néhány nap múlva Rodin 
retrospektív kiállítását néztük meg. Már volt különbséget tevő ízlé-
sem. Rajongtam Meunier-ért, de most észrevettem, hogy Rodin bi-
zonyos szempontból még közelebb férkőzött hozzám. Ha nem is adja 
elém a munka szimbólumait, frissebb nyelven beszél, mint a másik,  
s ha ez a nyelv nem is kielégítőbb, de határozottan ingerlőbb az én 
számomra. Rodinról még alig hallottam eddig valamit. Szittya be-
szélt róla most nagy elragadtatással. Abban egy véleményen voltam 
vele, hogy Rodin rendkívülien jelentős művész, de a kiállított munkák 
közül nem azok tetszettek nekem a legjobban, amik neki. A Gondol-
kodó, a Calais-i polgárok és még néhány hasonló szobor, amik előtt 
Szittya csodálkozott és hálálkodott, rám alig hatottak, ilyesvalami-
ket már erősebb megformálásban láttam Meunier-nél. A magam ré-
szére legjobb munkának a Balzac-portrét tartottam. Ott állt az egy 
portrésor közepén, hatalmas kőtömb, amiből jóformán csak kisejteni 
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lehetett Balzac roppant bikafejét. Ez a szobor a maga stílusos elna-
gyoltságában olyan hatással volt rám, hogy sokáig minden szobrá-
szati munkát hozzá hasonlítottam, s jobbnak találtam azt a görögök 
szobrainál is... Benne voltam a művészet világában, és élni tudtam 
benne olyan intenzíven, hogy alig maradt időm és kedvem a világ töb-
bi dolgai részére. Nem mint szocialista, hanem mint egyetemes ember 
fogtam föl és szerettem a művészetet, s valószínűleg ezért hatott rám 
annyira visszataszítóan és majdnem kiábrándítóan a harmadik kiál-
lítás, amit Brüsszelben láttam.

A Wirtz-múzeumban voltunk. Szittya erről az emberről mint anar-
chistáról beszélt. Elmondta különös életét, és azt sejtette velem, hogy 
csodálatosan szépek és emberi tragédiákkal telítettek a képei. Min-
dennek az ellenkezőjével ismerkedtem meg. Óriási terem falán négy-öt 
méter átmérőjű képek lógtak, amelyeken förtelmes események voltak 
megfestve, s amelyeknek se megkapó színük, se esztétikus megje-
lenésük nem volt. Egy torzonborz, szörnyű figura állt az egyik kép 
közepén, szétvetett lábakkal, körülötte milliónyi, szöcske nagyságú 
emberek, mint maga a nyüzsgő társadalom. Az óriás egyik kezével 
lenyúlt közéjük, a másik keze azonban már tele volt a kis emberkékkel, 
s roppant ujjai között úgy préselte őket össze, mint valami szőlőfürtöt. 
A vásznon nagy, vörös foltokban csurgott a kipréselt vér.

– Mi ez? – kérdeztem Szittyától. – Ez a megtestesült anarchizmus? 
Vagy ez csak egy buta ember vacak mázolmánya?

– Ez az anarchista festészet. Az az ember, aki a társadalmat szolgálja, 
az nem ér rá esztétikai piktúrát csinálni. Senki komoly embernek nem 
lehet célja, hogy szép képeket produkáljon. A festészet csakúgy, mint 
az irodalom, csakúgy, mint az utcasöprés, arra való, hogy elősegítse 
az emberek jobblétét. Minden csak eszköz ennek a nagy célnak az 
érdekében.

– Emlékszem rá, ilyesmit már hallottam annak idején a Krausz bá-
csitól. Ma azonban már látom, hogy a ti anarchizmustokban semmi 
pozitív jó, semmi megkívánható eredményre nincs kilátás. Azt mon-
dod, egyetlen cél az emberiség életének a megjavítása. És hol látok én 
ilyesmit ezen a képen! Elhiszem, hogy az utcasöprő az élet megjavítása 
érdekében dolgozik, a kisöpört utca kétségtelenül szebb, szellemi és 
fizikai szempontból kívánatosabb, mint a piszkos utca, ebből követ-
kezik tehát, hogy az utcaseprő hasznos, sőt fölemelő munkát végez 
embertársai érdekében. Ha azonban ezt a képet megnézem, akkor csak 
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az undor ébred föl bennem, nyomát sem találom meg benne egy jobb 
emberi élet lehetőségének. Ezt én egyenesen antiszociális munkának 
tartom. Ezzel szemben szocialista művészet az én részemre Meunier 
művészete, mert ő nekem az egészséges teremtőerőt mutatja meg, és 
egy általánosabb szempontból szocialista művészet nekem Rodin mű-
vészete is, aki ugyan nem glorifikálja előttem a robotot, de nagyszerű, 
lelket termékenyítő munka az, amit végez. De ez, ez a megkótyagoso-
dott gazdag ember, aki, tudja fene, miért, fölcsapott anarchistának,  
s most fest ilyen szörnyű emberevőket, és fest panoptikumi rémdrámá-
kat, amiket csak egy üvegen keresztül a felnőtteknek szabad megnézni.

Szittya darált, hencegett, fölényeskedett, de hiába terrorizált, nem 
tudta a maga nézeteit elfogadtatni velem. Csavargásom alatt, ami 
látszatra nem volt egyéb léha munkakerülésnél, észrevétlenül meg-
edződtem, kifejlődött a látásom, megtisztultak a gondolataim és ér-
zéseim. Mikor elindultam, meggondolatlan gyerek voltam, most mint 
komoly, felnőtt ember állottam a dolgokkal szemben. Volt egyéni mér-
tékem, amivel mérni tudtam, s amivel egy magasabb fokon az álta-
lános értékeket kerestem. A művészetet nem eszköznek, hanem a cél 
egyik részének tartottam.

Amit láttam és hallottam, termékenyítően hatott rám, s anélkül hogy 
elhatároztam volna magam, vagy különösebben készültem volna, be-
lezökkentem a munkába. Amíg mások kártyáztak vagy tétlenül bóbis-
koltak a Maison du Peuple-ben, valamelyik sarokban verseket írtam,  
s hosszú levelekkel együtt hazaküldtem Jolánnak. Köztem és Szittya 
között mindeddig nem tudott egy mélyebb barátság kifejlődni, s érde-
kes, hogy mennél hosszabb ideig és mennél távolabb voltam az asz-
szonytól, annál közelebb kerültem hozzá, annál inkább éreztem, hogy 
a szexuális megkívánásokon túl valami részemre eddig ismeretlen ba-
ráti érzések is fűztek hozzá. Részletesen írtam neki mostani életemről, 
az új dolgokról, s kértem hosszan, hozzászólóan válaszoljon. A levelei-
ből kitűnt, hogy ő is hozzám hasonlóan vélekedik, a dolgokat, amikről 
szó volt köztünk, nem látta, de elvi általánosságban mint szocialista 
igazat adott nekem a művészetről vallott nézeteimben. Éreztem, ha 
ő most mellettem lenne, sokkal könnyebben küzdhetném át magam 
a materiális akadályokon, és sokkal eredményesebben gyűjthetném 
össze tapasztalataimat. Így egyedül mindig elölről kellett kezdenem 
a hegy megmászását, s mindig egyedül érkeztem föl a csúcsra. S alap-
jában véve nem voltam szenvedélyes természet, ösztönösen mindig 
a tiszta egyensúlyállapotot kívántam, s amit tettem, nem elragadta-
tásból, csak természetesen tettem. Nem a fölingerelt idegeim ragadtak 
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magukkal, egész súlyommal indultam el vagy álltam oda valahova. 
Sose éreztem, hogy halálosan megkívántam valamit, de sose mondtam 
le semmiről, még akkor sem, ha annak a megszerzése veszedelmekkel 
járt is részemre. A belenyugvó tétlenség bizonyosan megölt volna, for-
máló akaratom hozzányúlt a dolgokhoz, és megformálta azokat, hogy 
teljesek legyenek, és engem kielégítsenek.

19.

Egy fiatal magyar nyomdásszal laktunk együtt hármasban. Intelli-
gens fizikai munkás volt, szocialista, s így jó segítőtársam Szittya 
hóbortjai ellen. Sokat vitatkoztunk, de nem voltunk demagógok, nem 
pártokra esküdtünk, így nem zárkóztunk el az anarchista eszméktől 
se, ha azokban találtunk valamit, amit a munkásmozgalom a maga 
részére hasznosíthatott osztálytudatos harcaiban. A nyomdász bizo-
nyos szempontból olvasottabb volt nálamnál, sok mindenről beszélni 
lehetett vele, szerette a verseimet, később elárulta, hogy ő is verseket 
ír. Szittya nemigen hagyott bennünket egyedül, vigyázott ránk, köte-
kedett velünk, valósággal féltékeny volt, mint a szerelmesek. Bármiről 
vitatkoztunk, nem mondhattunk olyant, amit ő túl ne licitált volna, 
a mindent elpusztító, vérszomjas terroristát játszotta. De hiába va-
dította magát, én tudtam, mindez valóban csak játék, s ha valami 
komoly tettre kerülne a sor, ő lenne az első, aki visszarettenne a cse-
lekvéstől, aki bűnbánóan félre engedné magát tolni a sorból. Az orosz 
forradalmárok voltak az ideáljai, mint valami gyerek lelkesedett ér-
tük, vörös és arany színekkel glóriázta be a neveiket. Herzen, Bakunin, 
Kropotkin és még egy sereg név a 905-ös forradalomból, úgy pergett 
nyelvünkön, mint az aranyból való gyöngy, és égő fáklyákkal lobog-
tunk feléjük. S ahogyan semmiben, úgy a forradalmi lelkesedésben se 
tudtunk mértéket tartani.

Szittya nagyszerűen tudott ismerkedni, mi is általa ismerkedtünk meg 
a Maison du Peuple ezer útról összesereglett lakóival s közöttük az 
orosz emigránsokkal. Igazán aktív politikai életet csak ez a csoport 
élt, titkos értekezleteik és nyilvános gyűléseik voltak, és voltak közöt-
tük fiatal diáklányok és öreg fizikai munkások, akik futárszolgálatot 
teljesítettek Moszkva és Brüsszel között, kémkedtek a rendőrségeknél, 
és összeesküvéseket terveztek a cár és miniszterei ellen. Az én primitív, 
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kinyíló eszemnek fantasztikusan gyönyörű emberpéldányok voltak 
ők, lelkesedéssel és akarattal termékenyültem meg a közelükben,  
s éreztem, eljön egyszer az idő, hogy társuk leszek a meredek utakon, 
s hozzájuk hasonlóan részem lesz az igazi szocialisták örömeiben és 
megkínoztatásaiban.

Gyűlésre mentünk a petit-passage-i vendéglő helyiségeibe. Túlzsúfol-
tan sokan voltunk együtt oroszok, franciák, németek, olaszok, ferde 
szemű kínaiak, barna, ordítós kedvű magyarok, zsidók és kereszté-
nyek kiválogatás nélkül. Az asztal tetején egy szőke tovaris beszélt, 
még egészen gyerek, sapkája alól kigöndörödött a haja, Krisztus-sza-
kálla lebegett fölöttünk, mint a szentlélek galambja, s a kezei fölí-
veltek és elmutattak messze, beláthatatlan vidékekre. Tudományosan 
kezdte a beszédet, beszélt Oroszország fejlődési lehetőségeiről, a mun-
kásság és parasztság embertelen elnyomatásáról, az 1905-ös forra-
dalom célkitűzéseiről, pillanatnyi eredményeiről és szörnyű leveretésé-
ről. Ha szomorú dolgokról beszélt, mélységes volt a csönd, s ha a jövő 
ígéreteit hirdette szét fölöttünk, kitört a lelkesedés mindenféle hangon 
és nyelven, szóvirágokkal és fölemelkedett öklökkel telt meg a terem.

Keveset értettem meg a beszédéből, a szomszédaim magyarázták 
el, mit mondott, de mindez nem gátolhatott meg engem abban, hogy 
testtel és lélekkel ott ne érezzem magam a szónok mellett, s testtel és 
lélekkel egynek éreztem magam vele a harcban. Szittya ott állt mel-
lettem, láttam, hogy remegett az izgalomtól, a szemei kancsítottak, 
mint mindig, ha túlfeszültek az idegei, bulldogábrázata megszépült,  
s szinte artikulálatlanul ordított a lelkesedéstől.

– Ha már nem volna nemi bajom, akkor most Isten fiának érezném ma-
gamat, tisztának érezném magamat, mint a harmatos virág – mond-
ta. – Ha most nem lennék nemi beteg, elmennék Carszkoje-Szelóba, és 
megölném a cárt.

Elhittem neki, amit mondott, átéreztem az ő lángolásait, és én bármi-
lyen megbízatást elvállaltam volna az ügy érdekében.

Ezen az éjszakán nem csavarogtunk el a kocsmákba, nem kívántuk 
az italt, és nem beszélgettünk szerelemről. Korán mentünk haza, mi-
előtt lefeküdtünk, megmostuk a lábainkat, orosz módra teát ittunk 
rum és citrom nélkül, s a nyomdász szerencsét jósoltatott magának 
a szobalánnyal.
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– Olvass föl valamit a verseidből – mondta Szittya –, máma csordultig 
vagyok jósággal, el tudom képzelni, hogy milyen kedves és szép volt az 
a gyerek, aki én hatéves koromban voltam.

Fölolvastam néhányat a verseim közül, aztán a nyomdász is kért ben-
nünket, hallgassunk meg valamit az ő munkái közül.

Később bebújtunk durva pokrócaink alá, s a vaságyaink, mint kita-
nult állatok, elnyargaltak velünk Oroszországba, énekeltünk Moszkva 
színes tornyai alatt, vándoroltunk a szibériai hómezőkön, gyötrőd-
tünk a szentpétervári kazamatákban, és szétmálltunk a levegőben, 
mint a tavasz színei és illatai.

Reggel még alig világosodott, kopogtak az ajtónkon. Detektívek jöt-
tek értünk, valaki spicli elárulta a gyűlést, láncra verten vezettek ki 
bennünket a szállásunkról. Brüsszel polgárai még aludtak, csak az 
utcasöprők dolgoztak, az árusok szekerei nyikorogtak a kövezeten, s 
a lefáradt utcalányok úsztak el előttünk a házak tövében mint beteg, 
óriási macskák. Érzelmes voltam, mint talán még soha eddig. Néz-
tem ezeket a lányokat, az én kidobott rokonaimat, valami tehetetlen 
kényszerűségből büszke voltam rájuk, szerettem volna megcsókolni 
az ő sápadt, öreg arcukat, és szerettem volna tőlük egy cigarettát 
kérni, amit azon a pénzen vettek, amiért eladták a testüket a meleg 
nyári éjszakában.

De csak menni kellett, menni némán, buta megadással. A detektívek 
jöttek velünk, mint az alvilági komondorok, félnünk kellett tőlük, hogy 
ránk ne zúdítsák a talpaikat, és belénk ne mártsák a fogaikat.

– Ha csak megvakarhatnám a hátam – nyöszörögte Szittya, aki este 
szédülettel leborult a beszélő orosz elé, és nemrégen még Csilébe ké-
szült vallásalapítónak. De hiába nyöszörgött, nem vakarhatta meg 
a hátát, ő középen jött, mint a legveszedelmesebb köztünk, jobb keze 
hozzám, bal keze pedig a nyomdászhoz volt láncolva.

A rendőrségen kihallgattak bennünket, aztán mindhármunkat átvit-
tek a toloncházba. Éreztük, hogy semmi bűnünk nincsen, és éppen 
ezért szörnyen elviselhetetlenek voltak a napok, amik most következ-
tek. Tizenkét napig vesztegeltünk ezen a helyen. Éjszakára sorba állí-
tott nagy drótkalitkába csuktak bennünket kettesével. A drótfalakra 
szerelt drótágyaink voltak, keskenyek, hogy csak kinyújtózva lehetett 
lefeküdni bennük, se matrac, se fejvánkos, egyetlen szőrpokróccal 
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takaróztunk. Reggel ötkor kellett kelnünk, mint a nyájat, áthajtottak 
bennünket egy iskolapadokkal telezsúfolt terembe, és ezekben a szűk 
kalodákban kellett ülni estig. A teremben egyetlen ablak volt, az ab-
lak előtt katedra, azon ült a fogházőr. Nagy bajusszal és nádpálcával 
posztolt fölöttünk. Kezeinket, mint a megbüntetett iskolás gyerekek-
nek, a padra kellett tennünk, az elképzelhető legnagyobb büntetés volt 
ez ránk nézve, ideges, korlátokat nem tűrő csavargókra. A magunkba 
fojtott vadság gyötört bennünket, hogy fájt minden porcikánk. Lega-
lább, ha valami munkát adtak volna, valami tennivalót, akármit, akár 
ha csak az egymás holtra verését engedélyezték volna. Mint minde-
nütt, itt is voltak stréberek, s ezek néhány nap múlva tudtak is könnyí-
teni a sorsukon. Valami spárgagyárból kosárszámra szállítottak ide 
csomós, összegubancolódott spárgát, akihez közülünk kegyes volt az 
őr, annak kiosztottak ebből a vacakból egy nyalábra valót, egész nap 
bontogathatta, dolgozhatott vele, szóval elvonhatta magát a gyötrő 
tétlenség alól. De mi, magyarok valahogyan elrontottuk az ügyünket. 
Az őr előtt magyarul beszélgettünk, különben se volt szabad társa-
logni, s tudja az ördög, miért, lehet, hogy egyedül a hangunk miatt, 
vagy talán mert semmit nem értett meg a szavainkból, kegyetlenül 
elvadult ellenünk ez az ember. Figyelt, ha csak megmozdultunk, már 
ránk ordított. S mi alkalmat adtunk neki, hogy gyűlöljön bennün-
ket, kilocsoltuk a reggeli levest, szétfröcsköltük a déli kását, naponta 
többször kéredzkedtünk a klozetra. Hiába is erőszakoltuk volna a go-
nosz természetünket, nem tudtunk nyugton maradni. Kerestük az al-
kalmat a csínytevésre, s így történt meg, hogy egy hetet még ráadtak 
az először kiszabott büntetésünkre.

Minden evés előtt hangosan imádkozni kellett. Fölálltunk a padok kö-
zött, valaki szólóban előimádkozott, s a többiek tettetett ájtatosság-
gal mormolták utána a francia szöveget.

Az őr tetszés szerint választotta ki az előimádkozót, s egyszer rajtam 
akadt meg a szeme.

– Nem tudok franciául imádkozni – mondtam neki németül.

Nem értette meg, egyszerre öten-hatan tolmácsoltak.

– Imádkozz, ahogyan tudsz, te kutya német! – ordította, és egészen 
kikelt magából. – Az Úristen még a ti ugatástokat is jószívvel fogadja.
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Sokáig ingerkedtem vele, végre is lejött a katedráról, fölemelte a bot-
ját, hogy rám húzzon vele.

– Megkezded rögtön az imádkozást, te gonosz fajzat, vagy elverlek, 
mint a kutyát!

– Elkezdem – feleltem –, elkezdem, de én csak magyarul tudok imád-
kozni. – Hirtelen pokoli ötletem támadt, megvártam, amíg az őr visz-
szamegy a katedrájára, aztán keresztet vetettem magamra, mint 
ahogy az imádkozás előtt szokás, és hangosan, elnyújtottan végtelen 
magyar átkozódásba és káromkodásba kezdtem. Az őr azt hitte, va-
lami cigány nyelvű zsoltárt siránkozok, ájtatosan összetette a keze-
it, s a szemei, mint valami piszkos üveggolyókat, fölfordította az ég 
felé. A társaim legtöbbje valami francia imát morzsolt utánam, de 
voltunk itt együtt négy-öt magyarok, s azokból már az első szava-
im után kibuggyant a nevetés. Eleinte halkan, prüsszögve, de hogy 
én rendületlenül mondtam a legválogatottabb átkokat, nem tudták 
tovább fékezni, belevesztek a hangos, visszatarthatatlan röhögésbe. 
Az őr megbotránkozottan szidta őket, hivatkozott Isten büntetésére, 
beígérte, hogy elviszi őket az ördög, de hogy azok csak nem akartak 
lecsendesedni, rájuk rontott a nádpálcával.

Én fapofával átkozódtam tovább.

Az egész terem összegabalyodott, mindenki röhögött már, az őr ide-
oda rohant a társaim után. Ütötte őket, ameddig bele nem fáradt, 
engemet megdicsért, s hogy lássam, mennyire megbecsül, mindjárt 
kiosztott egy nyaláb összegubancolódott spárgát.

– Kár, hogy ahhoz a csúnya fajhoz tartozol – mondta –, olyan világos 
képed van, hogy még könnyen lehetne belőled becsületes ember. De 
ezek a gazemberek, ha ma nem, akkor holnap téged is elrontanak.

– Én nem törődöm velük – feleltem –, az a célom, hogy becsületes em-
ber legyen belőlem, s ha innen kikerülök, mindjárt beállok harangozó-
nak vagy sekrestyésnek valahova.

Nem értette meg a szavaimat, s mikor lefordították neki, gyanakodón 
nézett rám, éreztem, hogy valami gonoszságot sejt a szavak mögött. 
Magamra hagyott, és a teremben lassan visszaállította a rendet.
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Így összezsúfoltan többféle náció között s egy karmesteri pálca alatt 
megfigyelhettük, hogy bennünk, magyarokban van a legtöbb rend-
bontó erő. Esténként, mikor a napi tétlenségtől elfáradtan már alud-
ni akartak a kalitkában, mi bagolyhangon artikulálatlanul kiabálni 
kezdtünk. Ez a játék olyan volt, mint a ragály, megfogamzott a csavar-
gókban, s hol itt, hol ott fölhangzott a kuvikolás. Az őrök dühöngtek, 
eszelősen szaladgáltak ide-oda, de senkire se tudták a kiabálást ha-
tározottan rábizonyítani. Éjfélig is eltartott ez a játék, aztán elalud-
tunk fönn a levegőben, a magas drótfalra akasztott drótvályúkban.

S másnap kezdődött az egész elölről, majdnem pontosan lekopíroztuk 
a tegnapi napot.

Végre letelt a büntetésünk. Reggel ötkor megint láncra fűztek ben-
nünket. Vagy húszunkat négyesével egymáshoz kapcsoltak, betoltak 
a födött tolonckocsiba, és kiszállítottak az állomáshoz. Kitoloncolás-
ra ítéltek bennünket, s mikor a marhaszállító vagonokban elraktá-
roztak, csak úgy foghegyről tudtunkra adták, hogy a német határra 
visznek bennünket, s ránk csukták az ajtókat. Tehervonat volt az, ami 
vitt bennünket, másnap hajnalig utaztunk étlen és szomjan. Aachen-
be kerültünk vissza.

Itt se fogadtak bennünket zászlókkal és szűzlányok koszorúval. A ha-
tóság emberei átvettek, mint egy értéktelen állatállományt, s a nyílt 
utcákon át, ahol bámész emberek csoportosultak körülöttünk, be-
tereltek a rendőrségre. Belga kísérőnk kijelentette, ha még egyszer 
át merjük lépni a határt, akkor négy hónapra elzárnak bennünket. 
S most komolyan féltem, hogy az aacheni németek tudnak valamit 
a Stuttgartban letett rendőrségi priuszunkról. De nem, eddig ismeret-
len madarak voltunk mi az ő prakszisukban. Valamennyiünkről aktát 
készítettek, fölvették adatainkat, és kimondták ránk az ítéletet. Vol-
tak közöttünk németek, akiket a további rendelkezésig fogva tartot-
tak, Szittyát és engemet rögtöni kiutasításra ítéltek.

– Most kaptok kávét és kenyeret – mondta a rendőrtisztviselő. – Az 
egyik cellában megvárhatjátok az estét, aztán ha besötétedett, egy 
rendőr fölkísér benneteket a belga határra.

– Oda nem mehetünk vissza, hiszen onnan épp most hoztak bennün-
ket ide – siránkoztunk. – Ha ott megfognak bennünket, akkor mint 
visszaesőket négy hónapra bezárnak.
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– Az már az ő dolguk. Nekem semmi szükségem rátok. Én még be 
se csukhatlak benneteket, mert hiszen semmit se csináltatok itten. 
A papírjaitokon az áll, hogy veszedelmes anarchisták vagytok. Menje-
tek hát vissza, és csináljatok nekik anarchizmust.

El voltunk intézve. Becsuktak egy cellába, s alig hogy sötétedett, ér-
tünk jött egy rendőr, és kikísért bennünket a határra.

Egy kis dombocskán egy tüskedróttal bevont fakorlát állott. Azt 
mondta a rendőr:

– Ez itt a belga–német határ. Most német földön álltok, de ha átbújtok 
itt a korlát alatt, akkor már Belgiumban vagytok. Also, vorwärts!

Még védekeztünk, még meg akartuk puhítani a rendőrt, de az hajtha-
tatlan maradt, nézett ránk, hogy majd átszúrt a szemeivel.

Átbújtunk a korlát alatt, egy árokba csúsztunk le.

Ahhoz, hogy tovább merészkedjünk, még túlságosan világos volt, 
csöndesen hasra feküdtünk.
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20.

Egy óra hosszat várakoztunk anélkül, hogy valaki megzavart volna ben-
nünket, aztán az este takarói alatt előbbre lopódzkodtunk egészen a vas-
úti őrházig. Nem akartunk egyebet a házikó lakóitól, csak annyit, hogy 
útbaigazítsanak, továbbsegítsenek ebből a pillanatnyi helyzetünkből.

Az őr magányos ember volt, amint később elbeszélte, büntetésből ke-
rült ide az Isten háta mögé, örült nekünk, és megbarátkozott velünk. 
Nem kértünk, és adott ennivalót, a szocializmusról beszélgettünk,  
s később fölsegített a vonatra, hogy még reggel előtt Brüsszelben le-
hessünk. Kilenc órakor állt be a gyorsvonat, vizet vett az őrháznál, az 
őr átlopott bennünket a pályatesten, s percekig járt velünk a sötét-
ben. Aztán az egyik kocsi alatt kinyitott egy ajtót s egy másodikat is,  
s mindkettőnket bedugott egy-egy, a kocsi alváza között meghúzó-
dó fülkébe. Ez a fülke akkora volt, mint egy koporsó, sötét és kiet-
lenül magányos. Később megtudtuk, hogy az előkelő utasok kutyáit 
szokták ezeken a helyeken szállítani, csak mozdulatlanul kinyújtózva 
fértünk el a pléhfalak között. Az őr visszacsukta ránk az ajtókat, ha-
marosan fullasztóvá lett bent a levegő, éreztük, a vonat elindul, rázott 
bennünket, a kerekek ritmikus zakatolása süketített. Szittya két vagy 
három kocsi távolságra feküdt tőlem, s így egyedül volt hozzá elég 
időnk, hogy átgondoljuk életünket, fölébredjenek bennünk a gyerekko-
ri misztikus emlékek és az esetleges lefogásoktól való félelem.

Máskor úgy volt, ha kritikus helyzetbe kerültem, az első pillanatok 
után kezdett megszokottá válni a helyzet, elszántan vagy nem hittem 
az elkövetkezendő veszedelmekben, vagy egyszerűen okoskodások nél-
kül átadtam magam sorsomnak. Most mintha fölbomlott volna ben-
nem a rend. Mennél tovább utaztunk, annál idegesebb lettem, de lehet, 
hogy már nem is a rendőrség megjelenésétől féltem. Lehet, ez már tisz-
tára fizikai nyugtalanság volt, egészen a csontjaimig éreztem a fájást, 
hogy szabadon nem mozoghattam a fülkében. Eleinte csak gondolat-
ban szenvedtem ezt a bepréseltséget, aztán mindenáron ki akartam 
nyújtani a kezemet, éreztem, belehalok, ha legalább négykézlábra nem 
emelkedhetem föl. És nem lehetett, semmit nem lehetett. Koporsóba 
vagyok zárva, félig holtan feküdtem, rángások és zakatolások rin-
gattak... S mi lehet most Szittyával? Bennem vannak még egészséges, 
bekapcsolható fékek, de az ő szerkezete már régen szétesett, minden 

Francia vidéken Párizs felé 
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kicsiség valósággal meg tudja őt őrjíteni. Lehet, már ki is mászott 
a fülkéből, lecsúszott a vonat alá, átszaladtak rajta a kerekek, s rossz 
vérének a szaga már megfertőzte a nyáréjszaka levegőjét. – De hiszen 
be vagyunk zárva – mormogtam –, talán örökre bezártak bennünket 
– megpróbálkoztam az ajtóval, csak rám volt az hajtva, résnyire föl-
nyitottam. Friss levegő jött be a résen át, láttam a fölöttem száguldó 
csillagokat. Mintha elvesztettem volna a tudatomat, úgy éreztem, ég 
és föld között lebegek.

Néha állomást érintettünk, lámpások világítottak, kiabáló emberek fut-
kostak a peronokon, aztán megint belevesztünk a véghetetlen sötétbe.

A korai szürkülettel érkeztünk be Brüsszelbe. Hason csúszva kimász-
tam a lyukból, sikerült átszöknöm a pályatesten, kint voltam az ál-
lomás előtt, az autók és bérkocsik között. Vártam. Hogy milyen álla-
potban lehettem, nem volt előttem tükör, nem nézhettem meg magam. 
De kegyetlenül fáradt voltam, rongyosnak éreztem a húsom és cson-
tom. Még hosszú percekig vártam egyedül, aztán hátul, a klozetek 
mellől előkerült Szittya. Kalap nélkül, haja mocskosan az arcába ló-
gott, általában nagyon mocskos volt, látszott rajta, hogy rosszul lett 
a koporsóban. És most a hajnali szürkületben, nagy kimerülésemben 
vettem észre, hogy nincs nála a hátizsákja. S hirtelen emlékeztem rá, 
hogy tegnap se volt nála, el se hoztuk magunkkal, mikor hajnalban 
kitoloncoltak Brüsszelből.

– Hol van a hátizsákod? – kérdeztem tőle első szavaimmal.

Megállt, tétován nézett rám, homlokáról elsimította a hajcsomókat.

– A hátizsák? A hátizsákom elvesztettem...

– A toloncházban hagytuk. Most, hogy ismét Brüsszelben vagyunk, ha 
akarod, visszamehetünk érte.

Szittya kegyetlenül felém köpött.

– Csirkefogó paraszt!

Mint rendesen, ha ő oktalanul feldühödött, kitört belőlem a nevetés. 
De nem szóltam semmit. Végeredményben is tudtam, ez csak egy pil-
lanatnyi rossz hangulat nála, a következő percben megint összetalál-
kozunk. Persze hogy így lett.
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– Miért állunk itt? – mondta. – Talán be akarod csukatni magad négy 
hónapra?

– Hova menjünk?

– Gyere!

Feltűnés nélkül belementünk a népesedő utcákba, elkerültük a piac-
teret, a városház épületét, és újra ott voltunk a házban, ahol a sző-
ke orosz szónokolt. Bementünk a vendéglőbe. Szittya beszélt valamit 
a pincérekkel, fölvittek bennünket az irodaszobába, egy öreg nőtől két 
vasúti jegyet kaptunk a francia–belga határra.

Estére francia földön voltunk.

– Végre – mondtam. – Végre közeledünk Párizs felé, a francia föld nő-
vel és virággal áldott. Amit eddig szenvedtünk, mindazért kárpótol-
nak bennünket Párizs megmutatkozó csodái. – Mindazt, amit eddig 
hallottam vagy olvastam Párizsról, most kivirágzott az agyvelőmben, 
megkergette a vérem, s úgy indultam el Szittya komor, sötét alakja 
mellett, mint a fiatal menyasszony, aki esküvőjére indul.

De minden dolognak két színe van, s nemhiába voltunk mi a fantasz-
tikumok szerelmesei, nekünk minden dolog csak a visszáját mutat-
ta meg. Azt hittem, Franciaország az ideális polgári szabadság és 
a klasszikus kultúra földje. De csak otromba soviniszta parasztokkal 
találkoztunk, akik mint idegeneket, megvetettek bennünket, szóba 
se akartak állni velünk, kiűztek a portájukról. Sötét, megpenésze-
dett falakkal voltak ezek körülvéve, a lelkükben is átokkal fogadták 
azt, aki közéjük jött, s átkot mondtak arra, aki elment közülük. Csak 
a legnagyobb megaláztatások árán és a legnagyobb fáradsággal tud-
tunk annyi pénzt összekoldulni, hogy valamit falhassunk és valahol 
meghúzódhassunk éjszakára. Dohányunk nem volt, s napokon át nem 
találkoztunk össze egy szál gyufával.

Esténként a kocsmai szállásokon, ha szóba álltak velünk, senki se tu-
dott egyebet, mint átkozódni a németek ellen, akik az utolsó háború-
ban legyőzték a franciákat, s a nagy hadisarcok miatt most állami mo-
nopólium van a dohányra és gyufára. Mi letagadtuk, hogy csak hírből 
is ismernénk a németeket, de tény volt, hogy alig tudtunk valamit fran-
ciául, és így kétségtelenül idegenek voltunk előttük. Ők pedig senkiről 
és semmiről nem tudtak a világon, ami kívül esett Franciaországon. 
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Hiába mondtuk, hogy csehek vagy lengyelek vagyunk, ők azt mond-
ták: „tehát németek”, szidtak és félretoltak bennünket. Voltak helyek, 
ahol még pénzért sem akartak adni semmit. A kocsma egyik sarká-
ban örökmécses égett Krisztus feszülete alatt, és idejártak tűzért az 
asszonyok a konyhából és szörtyögő pipáikkal a kocsmázó parasztok. 
Mintha a középkorba hullottam volna vissza, valósággal dühöngött itt 
és pocsolyákká sűrűsödött a sovinizmus és a klerikalizmus. Erre nem 
jártak vándorok, erre nem kerültek el a világ hírei, s a nyomát se talál-
tam sehol a nagy francia forradalom eredményeinek.

Későn este érkeztünk be az egyik faluba. Nem volt szálláspénzünk, 
könyörögve végigjártuk a házakat, mindenütt kiutasítottak bennün-
ket. Szittyában született meg a mentőötlet.

– Gyerünk a bíróhoz – mondta. – Csukassuk be magunkat éjszakára, 
hiszen nagyon mindegy, hogy a büdös istállókban vagy a tetves bör-
tönben háljon az ember.

Megkerestük a községházát, de tévedtünk abban, hogy itt egy talpa-
latnyi helyet is kapunk a börtönben.

– Pusztuljatok el a községből, gyalázatos német ördögök – meg se 
akarták hallgatni a könyörgésünket. – Nem azért építettük a börtönt, 
hogy kígyókat melengessünk benne.

Fáradtak voltunk, kétségbeesetten rimánkodtunk. Nem használt 
semmit.

Továbbindultunk, rohanva fogyasztottuk az országutat a legközelebbi 
falu felé. Későn volt már, szó se lehetett róla, hogy magánházakhoz 
bekopogjunk. Újból a börtönszállással próbálkoztunk.

Egy öreg csizmadiamester volt a községházi szolga, értelmes ember, 
nagy nehezen boldogultunk vele. Mégis megkönyörült rajtunk. Szid-
ta a németeket, ezek a káromkodások úgy jöttek ki valamennyiök-
ből, mint valami öreg verkliből az elhasznált hangfoszlányok, de vé-
gül bennünket is meghallgatott, s hajlandó volt elhinni, hogy nem mi 
győztük le a hős francia nemzetet, és nem mi állítottuk fel a gyufa- és 
dohánymonopóliumot.

– Gyertek hát, gyertek, látom, ti is hozzánk hasonló szerencsétlen 
teremtések vagytok.
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Kicsiny olajos lámpával ment előttünk, ősz kecskeszakálla ezüstlött 
az éjszakában, s valóban, ha még látni tudtak volna a szemeink, lát-
hattuk volna, hogy összeroskadt palotákat s az emlékrongyok nagy 
batyuját cipeli a meggörbedt hátán.

A börtön sötét, eltetvesedett lyuk volt, fullasztó szagokkal tele. Leg-
alább, ha egy deszkapriccs akadt volna, amire ledőlhetne az ember. 
Semmi, csak a nedves falak és az elgyűrt, elpiszkosodott szalmával 
behintett föld. A csizmadia lámpása, mint egy vérző szív, világított 
fölöttünk, aztán az is elmerült, becsukódott ránk az ajtó.

Nyár volt, és mi fáztunk, fogvacogtatóan fáztunk ebben a veremben.

– Nem élet ez, pajtáskám, amit mi élünk – nyöszörögte Szittya –, mivel 
is érdemeltük ki, hogy ilyen legutolsók legyünk a világon.

– Ne beszélj így, mert sírva fakadok – feleltem. – Vagy csakugyan 
német ördöggé változom, és felgyújtom ezt az egész fészket.

– Ne felejtsd el, itt monopólium van a gyufára!

– Akkor hát pusztítsa el őket az árvíz, valamennyiüket.

De még ehhez az olcsó, durva átkozódásokhoz se volt kedvünk. Mint 
két rendes kutya, egymáshoz bújtunk a szalmán, hogy kissé fölmele-
gedjünk, összefontuk a lábainkat, elhervadt fejünket keresztbe fektet-
tük egymás nyakán.

Aludni jó. Az emberből kinőnek az angyalszárnyak, elfelejti, ami volt, 
és belát az égbe, ahova csak a szegényeknek van bemenetelük, s ahol 
az Úr jobbján ott ülnek a jók, és a balján ott ülnek a gonoszok.

Korán reggel bejött a csizmadia, és átvitt bennünket a saját lakására. 
Meleg kávészagot éreztünk, és nagy bizalmunk volt az asszonyhoz, 
aki kövéren forgott előttünk, s akitől reméltük, bennünket is megkínál 
ennivalóval.

Az öreg szerszámasztalkája körül ültünk, és nagy cserépedényekben 
csakugyan elénk került a feketekávé. Ki a fene gondolt azzal, hogy 
milyen íze van a löttynek. Nagy kortyokban leeregettük a torkunkon, 
és éreztük, hogy a melegség elönti a testünket.
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– És hová mentek most, fiatalemberek? – kérdezte az asszony. – És mi-
ért csavarogtok így a világban, ha se pénzetek, se lovaitok nincsenek?

– Párizsba megyünk – mondtuk. – Már hét esztendeje gyalogolunk, 
hogy eljuthassunk a világ leghíresebb városába.

– Párizs, az szintén a gonoszok városa – dörmögte a csizmadia. – Vi-
gyázzatok, hogy sose tévesszétek össze Franciaországot Párizzsal. 
Onnan sarjadt ki a forradalom, és ott ujjat húztak a pápával is.

– Ne hallgassatok az uramra. Őneki vannak ilyen furcsa bogarai, de 
öreg már szegény, megbocsáthatjátok neki. Én még tisztán emlékszem 
Párizsra és egy Igor nevű legényre, aki orosz fajta volt vagy micsoda, 
szép, vállig érő szőke hajat viselt, és egy napon beleölte magát miat-
tam a Szajnába.

– Lárifári – morogta az öreg. – Ezt már hallottam sokszor, de semmi-
féle ilyen történetre nem emlékszem. Mért nem mondtad el azt nekem 
akkor, amikor elhoztalak abból a pokolból.

Még egy csöbör feketekávét kaptunk. Kutyát se érdekelte a két öreg 
lamentálása, azért mégis nagyon jóban voltunk velük, hálálkodtunk 
az asszonynak, mint a tulajdon kezes gyerekei.

Megáldott bennünket, amikor elmentünk.

S mi megígértük, hogy Párizsból küldünk neki egy képeslapot két 
össze font kézzel és egy turbékoló galambbal.

85. Képeslap házassági üdvözlettel, 1900 körül
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86. Képeslapok Párizsról, 1909 körül
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21.

Párizs már ránk vetette árnyékát, nyolcvan kilométert meneteltünk 
egyhuzamban nappal és éjjel, leégett tarlókon és elnyűtt hidakon át, 
és látomásaink voltak, s idegen szagokat éreztünk, idegen hangokat 
hallottunk, idegen színeket láttunk. De lehet, hogy ez csak a túlfeszí-
tett meneteléstől, idegeink kimerüléséből lombosodott így föl. S min-
dent végigéltünk, és túl voltunk a materiális szenvedéseken. Puszta 
tudata annak, hogy Párizs közelébe érkeztünk, fölgyújtott bennünket, 
és kiteljesítette bennünk az embert, aki eddig tétlenségre volt kárhoz-
tatva. Már nem a mában, hanem a holnapban éltünk. S csak vittük 
magunkkal a testünket, mint egy fölösleges terhet.

Szittyát nagyon legyengítette a betegsége, és a mögöttünk hagyott 
nyolcvan kilométer több volt neki ezeréves kálváriajárásnál.

– Nem bírom – mondta –, nem bírom tovább – s keskeny szája széle 
fehér volt, s a szemei nem tudtak megakadni egy dolgon, s a háta 
meggörbült a leválthatatlan súlyok alatt. Két árok között mentünk az 
országúton, imbolygón, mint egy nádszálnyi hídon, s Szittyát egyszer-
re elöntötte valami görcsbe rángató idegroham. Elvágódott a földön, 
artikulálatlan hangokon panaszkodott, s mintha haragudott volna 
rá a föld, megvonaglott alatta, hogy magasra földobódott az elfáradt, 
összetört test.

Én is fáradt voltam, csak a jó remények feszítették bennem az erőt, 
tehetetlenül néztem a vergődő embert. És egyedül voltunk, és mégis 
segítenem kellett rajta. Összekuszált feje nagy koppanásokkal esett le 
a földre, aztán felemelkedett, hogy újra visszazuhanjon. Nem tudtam 
okosabbat kitalálni, egész nehéz testemmel ráfeküdtem az ő görcsbe 
rángatódzó testére, s minden energiámat arra koncentráltam, hogy 
békességbe kényszerítsem az alattam fekvőt.

Nehezen nyugodott meg, de mégis nem ez volt az az óra, amelyik vég-
legesen kidobja őt az életből. Nemsokára megint mellettem járt, csön-
desen és sötéten, mint az árnyék.

Már láttuk Párizst, és láttuk a megváltás kapuit, égbe szaladt tor-
nyok mögött az ígéret földjét sejtettük, emlékeztem Zola hús és vér 

Párizs
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regényeire, és nemsokára ott leszünk a Szajna-parton, ahol Ady nyom-
dokaiba lépünk, ahol virágot vásárolt Guillaume Apollinaire, a kubis-
ta költő. S az összeroskadás pillanatai kísértettek, s csak vontattuk 
magunkat az utolsó akaratunkkal, s most hallottam, mint valami 
rossz gépnek a részei, csikorognak a térdeim. Bizonyosan ez volt eddig 
az én legnagyobb elfáradásom.

– Gyere – mondogatta Szittya. – Csak még egy negyedóra, csak még 
néhány percig tartsd magad, s akkor egyszerre minden rendbe jön.

Éreztem, megfogja a kezemet, vezet, mint az inaszakadtat és világta-
lant, s valóban nem láttam, hogy hol járunk, s a sötét házak rám fe-
küdtek, s egyszerre elfelejtettem önmagam, és elfelejtettem a világot.

Egy padon tértem magamhoz. Meleg virsli és olajba sült krumpli volt 
a kezemben.

– Egyél, barátocskám, ez a kis meleg eledel talpra állít, hiszen nem vagy 
te még aggastyán. – Ott állt előttem Szittya, és duruzsolt melegen, 
mintha most benne lakott volna az apám és anyám egy személyben.

– Köszönöm – mondtam –, látod, mégis jó, hogy kitartottunk egymás 
mellett, előbb majdnem te, most meg majdnem én haltam meg.

– S meglátod, mégis érdemes volt mindazt végigcsinálni, amit végig-
csináltunk. Az utak elmaradtak mögöttünk, itt vagyunk Párizsban, 
a szép nők és a kiteljesedett művészetek városában. Most fölmegyünk 
a magyar egyesületbe, s ha össze tudunk koldulni ott egy kis pénzt, 
éjfélkor már lefeküdhetsz valamelyik szép francia lány mellé, és holnap 
ebéd előtt osztrigát fogunk enni, s egyáltalában megláthatod, hogy 
aranyból és gyöngyházból van az élet.

Megettem a virslit s az olajban főtt krumplit, és fölmentünk a magyar 
egyletbe. Szittyát már ismerték itt, nem valami nagy szeretettel fo-
gadták, de énhozzám jók voltak, és kérés nélkül pénzt gyűjtöttek a ré-
szemre. Az egylet tagjai mesteremberek voltak, legtöbbnyire szűcsök 
és szabók, jól kerestek, beszédjükbe belekeverték a francia szavakat, és 
sokan voltak közöttük ideális anarchisták. Nagy csoportokban ültek 
az asztalok körül, vitatkoztak az államhatalom kisajátításáról, a sza-
bad szerelemről és sok olyan dologról, ami teljesen ismeretlen volt ed-
dig előttem. Nem szóltam bele a vitába, nem osztottam a nézeteiket, 
de ahhoz még nem voltam elég erős, hogy részemre eredményt ígérő 
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harcba kezdhettem volna velük. Nem visszavonuló, csak éppen nem tá-
madó voltam. S persze hogy éjfélkor nem feküdtem le a beígért francia 
lány mellé. Még mindig a régi keréknyomokon voltunk, így az Asylba 
mentünk ki aludni. De itt nem kellett ragályos nyavalyáktól és férgektől 
irtóznunk. Fehér falak között, fehérre vetett ágyakban aludtunk, mint 
a hercegek. És majdnem addig aludhattunk, ameddig nekünk jólesett. 
Hajnalban mintegy mechanikus kényszerűségből felnyíltak a szemeim, 
ki akartam ugrani az ágyból, de hogy észrevettem, körülöttem még 
mindenki alszik, csöndben visszaloptam magam a takaró alá.

Reggel nyolckor egy szolga jött be a szobába, és nikkelcsengővel föl-
csengetett bennünket.

Talán eddigi egész életemben ilyen tiszta és megvidámító reggelem 
még nem volt. De miért, de miért tart nálam minden jó csak ilyen rövid 
ideig? Kétségtelenül a párizsi Asyl szebb és melegebb fészek volt az 
én eddigi összes otthonaimnál, de sajnos, csak egy éjszakára kapott 
benne szállást az ember. Látszott, a franciák az egészet csak jó hír-
terjesztőnek tartották fönn, minden megszorultnak menedéket adnak 
benne egy éjszakára, életébe belevésik a fehér ágyak emlékét, aztán 
becsukódnak előtte a kapuk, senki se törődik vele többé. A második 
éjszakát már a zsidó negyed menhelyében töltöttük, ismét a régi pi-
szokban és nyomorúságban. De itt se a tipikus koldusok és megvált-
hatatlan csavargók között. Az 1905-ös forradalom zsidó emigránsai 
gyűltek itt össze. Itt ismerkedtem meg a forradalom igazi fanatikusa-
ival, a könyveket bújó csodavárókkal és a tett propagandistáival. S ha 
testben és lélekben megmart a menhely nyomorúsága, ezek a nyomo-
rúságos szegény emberek, hogy érdemes legyen élnem, tűzzel és vörös 
virággal vetették be az agyvelőmet. Sötét kis fülkében nagy családok 
éltek együtt, dologtalanul, egészen beleveszve a jövő kifantáziálásába 
és végeszakadatlan vitáikba. Hogy a hatóságok figyelmét eltereljék 
magukról, mint foltozószabók voltak bejelentve, minden fülkében egy 
kis műhelyasztalka állott elszabdalt, összefércelt rongydarabokkal 
teli. Ez éppen elegendő volt arra, hogy a hatóság embereit félrevezet-
hessék velük, s ők nyugodtan kibonthassák problémáikat, majszol-
hassák olajos heringjeiket, és naphosszat ihassák keserű teájukat. 
Nem átkozódtak ők és nem dühöngtek, mint az én eddigi elvtársa-
im. Látszott rajtuk, tragikus emlékekkel telítettek, voltak köztök, 
akiknek szárnyukat szegte a megbukott forradalom, ezek a búsko-
morságig magukba merültek, a reménytelenség vizein hajóztak, és 
az öngyilkosság árnyékai kísértettek körülöttük. Voltak, akiket így 
megverten is a magasba kényszerítettek emlékei. Nem reménytelenek, 
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csak komolyak, minden lépésüket megfontoló taktikusok lettek az el-
bukott harc után. Egy Dávid nevű ember, akinek fél tucat gyereke és 
csak egy szeme volt, így beszélt:

– Hogy bennünket letörtek, az nem jelenti azt, hogy ők megerősödtek. 
Marx szerint a proletariátusnak történelmi hivatása van, szerintem 
pedig a cár már betöltötte történelmi hivatását. Az orosz paraszt, 
ha istenhívő is, nem embergyűlölő, és azért szereti az Istent, mert  
ő is hozzá hasonlóvá kíván lenni. Él benne a megtisztulás utáni vágy,  
s csak az a kérdés, ki tudja ezt a ma még misztikus vágyakozást a for-
radalom hajtóerejévé átváltani. Én anarchista vagyok, hiszem, hogy 
meg lehet csinálni a nagy emberi közösséget, de nem vagyok híve 
a tett propagandájának. A cár fölrobbantása még nem jelenti a társa-
dalom morális és gazdasági átalakulását. A cár csak a feudális ideo-
lógia szimbolikus megszemélyesítője. Ha Miklóst megöljük, helyére jön 
Mihály, hiszen majdnem sértetlenül él még az eszme, amely az ural-
kodó törvényeket megfogalmazta és az uralkodó személyeket trónra 
emeli. A dolgokat alapjukban kell megváltoztatni. Nem elég a földalat-
ti konspiratív munka, a tömegek ideológiai átépítése kell ahhoz, hogy 
a társadalom gazdasági és politikai formáját át lehessen építeni.

– De gondold meg, Dávid, hogy mit beszélsz. Te azt mondod, az embere-
ket ideológiailag kell átformálni, de gondold meg, hogyan történhetne 
az meg a cárizmus alatt, ahol se szólási, se sajtószabadság nincsen. 
A te okoskodásod hasonló Tolsztoj gróf megszállottságához. Ő azt 
mondja – tisztuljatok meg, legyetek Istenhez hasonlóak, akkor a mi 
mai gonosz földünk átváltozik Isten országává. Ezt én meg is értem, 
hogy Tolsztoj gróf így prédikál a ganéjban élő parasztoknak. De hogy 
mondhatnánk ugyanazt mi is? Magasabbrendű emberek csak a ma-
gasabb társadalmi rendű formák között fejlődhetnek ki. Ha Moszk-
vában megmaradtak volna a munkástanácsok, azok megteremtették 
volna az emberi fejlődés alapjait. Új iskolákat nyitottak volna meg, 
és csökkentették volna a pálinkafogyasztást. Most, hogy megvertek 
bennünket, a paraszt előtt még jobban elzárják az iskolát, s a faluk-
ban és városokban még több lesz a pálinkafőző.

– Mit csináljunk tehát?

– Vagy hisszük azt, hogy a saját erőnkből és mindenáron átformál-
juk a világot, vagy nincs egyéb tennivalónk, mint amire a kétségbe-
esett regényírók tanítanak bennünket. Csapjuk falhoz a fejünket, hogy 
szétloccsanjon, mint valami éretlen tök.
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– Ajvé – sóhajtottak kórusban –, ajvé. Ha rossz a világ, és meg se tud-
juk javítani, akkor össze kell törni.

Németül beszéltek, ott ültem közöttük, és Dosztojevszkij ördöngöseire 
emlékeztem. Valami sötét, elsüllyedt világban éltek ezek az emberek, 
áttörhetetlennek látszó falakkal voltak bekerítve, és hallottam a fo-
gaik csikorgását, és hittem, hogy egyszer mégiscsak keresztülrágják 
magukat a falakon. Velük tértem aludni, és velük ébredtem, alig értet-
tem meg a zsargonjukat, és mégsem éreztem köztük és magam között 
semmi különbséget. Valami roppant alagút kezdetén álltam, távolról 
látszott egy gombostűfejnyi világosság, s ott ültem a kis szabóasztal-
ka előtt, és mégis fölnyúltam, és mégis közeledtem a fénypont felé.

Néhány nap múlva egy Weisz nevű magyarral ismerkedtem meg.  
Ő is anarchistának vallotta magát, de inkább csak közönséges ka-
landor volt. Nem tartotta magára kötelezőnek a társadalmi formákat, 
tudott pénzt szerezni, és szeretett jól élni, mint egy úr. Szállodában 
lakott, és megígérte, nekünk is szerez szobát.

– Nincs pénzünk – mondtam. – Ennünk sincs mit, nem még hogy ház-
bért fizessünk.

– Ez semmi. Látszik, hogy már titeket is megfertőztek a zsidók. Azok 
a majmok csak ülnek ott a menhelyen, mindennap elhatározzák, hogy 
öngyilkosok lesznek, s csak élnek tovább, mint a föld alá szorított 
patkányok, s kibírhatatlanok a heringszagtól. Az ember benne él eb-
ben a világban, tehát alkalmazkodnia kell hozzá. Anarchista vagyok 
én is, és azt mondom: kétségtelenül rothadt ez a világ körülöttünk, 
kétségtelenül meg kell tehát mindent tennem, legalább a magam meg-
mentésére. Anarchista vagyok, mert nem lehetek kapitalista. A kapi-
talisták törvényei nem pászolnak rám, tehát kívül helyezem magam 
ezeken a törvényeken. Évekig voltam nyomdász, koplaltam, és a men-
helyeken aludtam, de mióta elhatároztam, hogy arisztokrata vagyok, 
azóta egész jól megélek a pillanatnyi pénzzavaraimból, jó családok 
bizalmas körében étkezem, és szállodában lakom.

Nem tudtam egészen megérteni, ki ez az ember, és mit akarhat velünk. 
De mégis, hogy azt ígérte, elvisz bennünket a szállodába, ahol egy 
ideig hitelbe lakhatunk, vele mentünk. Nem a paradicsomkert volt ez 
a szálloda, egy öreg kocsmaház, a második emeleten két egymásba 
nyíló szobát béreltünk, utólagos fizetési feltételekkel. Ki tudta volna 
azt megmondani, hogy valaha is honnan fizetjük az első részletet, az 
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azonban bizonyos, egy hónapra felszabadultunk legnehezebb gondja-
ink alól. És mégiscsak más volt itt élni, mint a menhelyen. Naponta el-
látogattunk az oroszokhoz, de Szittya is és én is lassan, hetek múltán 
belekóstoltunk Párizsba, jártuk a múzeumokat, a privát kiállításokat, 
és írtunk, mintha valami áradás öntötte volna el a bensőnket.

Már költő voltam megválthatatlanul. Sűrűn jelentek meg verseim 
a „Független Magyarország”-ban, és sűrűn kaptam levelet Jolántól. 
Ezek a levelek minden szerelmi érzelgősség nélkül, informatív jellegűek 
voltak, dicsérte a dolgaimat, és én kértem, hogy helyezze el azokat. De 
ha azt kérdezte tőlem, mi a véleményem Párizsról, írjak neki valamit 
arról, amit láttam és hallottam, akkor együgyűen elnémultam. Már 
hetek óta jártam a széles boulevard-okon, s nem láttam egyebet öreg, 
kopott házaknál, már hetek óta laktam a múzeumokban, és semmi 
olyannal nem találkoztam, ami elragadtatást váltott volna ki belőlem, 
vagy megdöbbentett volna. Pedig nem voltam vak, és nem álltam ér-
zéketlenül az új dolgokkal szemben. Észrevétlenül gazdagodtam a lel-
kemben, de ez a meggyarapodásom még nem érett meg a világ részére, 
még önmagamat sem ismertem eléggé, s még nem tudtam kimondani 
a kimondanivalómat. Amit magamba szedtem, az rétegekben lerakó-
dott bennem, s csak alkalom kellett hozzá, hogy megoldódjon a nyel-
vem, s szemeimből meginduljanak a fényforrások.

– Nem tudom, miért, de én egyáltalában nem bírom úgy látni Párizst, 
mint ahogy Ady látja – írtam egy levelemben Jolánnak –, ő mindenen 
csodálkozik itt, és mindentől el van ragadtatva, én mindent csak egy-
szerűen tudomásul veszek. Lehet, hogy az én lelki szegénységem miatt 
van így, de én ezen nem tudok változtatni. A költők mindig olyan nagy 
elragadtatással írnak a dolgokról, én csak egyszerűen azt mondom: 
ez így van, az meg úgy van, s ezek a megállapítások engem teljesen 
kielégítenek. Írd meg, hogy mit gondolsz, lehet-e költő egy olyan józan 
ember, mint én vagyok.

Lehet, hogy ez a levelem elkallódott, nem kaptam rá választ. Ezekben 
a napokban ismerkedtem meg Dunajeccel, aki otthon néptanító, itt 
pedig bárhegedűs volt, és Zádoryval, Rodin fiatal és nagyképű növen-
dékével. Mind a két ember kiélezetten művésztípus volt, kellemetlenül 
hatottak rám, és nagyon elidegenedtem tőlük.

– Este eljöhet velem vacsorázni, fiatalember – mondta az egyik nap 
Zádory. – Az igazi francia konyhát még úgysem ismeri.

87. Dunajec Ferdinánd portréja, 1909 körül

88. Zádory Oszkár (Finta Gergely) portréja, 

1900-as évek
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Kereken visszautasítottam a meghívást, de Szittya, aki barátja volt 
a szobrásznak, mégiscsak magával csalt a vacsorához.

Nagyon előkelő étterembe ültünk be, középre, és éles lámpasor alá. 
Rosszul éreztem magam, feszélyezett a nagy kivilágítás, a frakkos 
pincérek, mint valami óriási fecskék, röpködtek el a szemeim előtt. 
Mindig rossz érzéssel voltam a szobrász iránt, s ez az érzésem most, 
hogy ő franciául beszélt a pincérrel és nevetgélt, és néha rám pillan-
tott, szinte gyűlöletté fokozódott.

A pincér nagy tál tengeri kagylót hozott az asztalra.

– Osztriga – mondta a szobrász. – Bizonyára nagyon szereti!

Osztriga, erről már hallottam valamit, gondoltam, s milyen szörnyen 
nyálkás az egész. Lopva Szittyára néztem, legörbedt fejjel ült, de a feje 
búbján láttam, majd szétrobban az elfojtott nevetéstől. Ebben a pilla-
natban láttam meg, hogy a szomszéd asztalnál is osztrigát esznek, és 
citromot csavarnak rá.

– Van már egy éve is, hogy utoljára ettem – feleltem a szobrásznak. – 
De én csak citrommal szeretem.

A pincér föladta a citromot. Éreztem, meggyulladnak a füleim, és ka-
rikát hánytak a szemeim. Fölemeltem egy kagylót, ráfacsartam a cit-
romot, a számhoz emeltem, s az egészet egyszerre fölszippantottam. 
Mintha higany szaladt volna keresztül a testemen. Elvásult a fogam, 
azt hittem, szörnyű dolog történik velem ebben a pillanatban. De uram 
Isten, mi mindent ki nem bír az ember! A legnagyobb nyugalommal 
érte nyúltam a másik darabért, megcitromoztam és lenyeltem. Ránéz-
tem a szobrászra, vártam, kérdezzen valamit. Nem kérdezett semmit. 
Ebben a pillanatban körülbelül huszonnégy méterrel ültem magasab-
ban, mint ő. A zsidó menhelyi oroszok semmi esetre sem tudták volna 
elképzelni, hogy a cár különb vacsorát eszik, mint amit én most ettem.

Mint valami fölfújt duda kerültem ki az utcára. Csillagos volt az ég, 
győzelmeim kötélhágcsóján elindultam fölfelé. Nyerített, sírt és uga-
tott Párizs. Egy kis pontot láttam magam alatt, ledobtam rá az egyik 
rossz cipőmet, s nagy örömérzés fogott el, hogy ő, a nagy szobrász, 
a kiválasztott zseni magával tehetetlenül belehal sebeibe.
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22.

Erősen benn voltunk az őszben. Napok óta esett az eső, fázósan jár-
tunk az öreg házfalak között, szinte kibírhatatlanul gyöngék és szo-
morúak voltunk. A szálloda tulajdonosának azt mondtuk, egy magyar 
cég hivatalnokai vagyunk, s így, hogy gyanút ne keltsünk magunk el-
len, reggelenként korán el kellett mennünk hazulról. Eddig csak agyon 
tudtuk ütni a napokat, nagyobb bajok nélkül átcsavarogtuk az időt, 
de most kegyetlenül éreztük megint szegénységünket és tanyátlansá-
gunkat. Eljártunk az oroszokhoz teázni, múzeumokba melegedni. De 
mindezt, mint egy ránk rótt kötelezettséget kellett elvégeznünk, s így 
az egész csakhamar terhessé, unalmassá vált a részünkre. Az oro-
szok egy lépéssel se jutottak tovább, szakadatlanul keverték az ő szó-
lamaikat, s hiába, hogy mi is forradalmároknak éreztük magunkat, 
nem voltunk képesek könyörtelen dogmáik és hangos frázisaik között 
megmaradni. Kétségtelenül sokat tanultam a vitáikból, de nem let-
tem inkább anarchista, az ő útjuk engem a marxi szocializmushoz 
vezetett vissza. Otthon a Szentkirályi utcai anarchisták nagy szavai 
még megfogtak, tetszettek a nagy gesztusok, itt azonban kritikus tu-
dattal álltam szemben mindennel. Nem lelkesedtem, hanem tanultam. 
S mennél jobban tisztáztam magamban a gondolataimat, annál távo-
labb kerültem ezektől az emberektől, a romantika fennsíkjáról annál 
inkább a tömegmozgalmak síkjára kerültem.

– Mindaz, amit ti beszéltek, hatásos görögtűz lehet a regényhősök szá-
jában – mondtam –, de nagyon kevés értékük van a reális életben. 
A megszervezett kapitalista osztállyal megszervezett munkásosztályt 
kell szembeállítani.

Mint a gyerekek a folyó vizében, úgy lubickoltunk a végtelen viták 
folyamában, szempontjainkat nem tudtuk elfogadtatni egymással,  
s egyikünk se került ki győztesen a szócsatákból.

Ezek az összejövetelek egyre inkább csak a meleg teát jelentették az 
én részemre, s aztán elkeseredett vagy a magam igazától föllelkese-
dett hangulatban hagytam ott őket.

Szittya jobban az ő emberük volt, pörlekedett velem, az egyéni me-
rényleteket dicsőítette. De vele már csak fölényesen s minden belső 
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izgalom nélkül beszélgettem. Őt már elég jól ismertem ahhoz, hogy ne 
vegyem túl komolyan. Láttam, hogyan mondott le a Krisztus-képek 
történelmi megírásáról, hogyan áldozta föl a csillei prédikátor sze-
repét egy párizsi csavargó újabb fantazmagóriáiért. Most Alaszkába 
készült aranyásónak, egész nap szervezett, útitársakat keresett, s el-
határozta, ha elegendő pénze lesz hozzá, visszatér Párizsba, egy egész 
expedíciót indít el Oroszországba a cár meggyilkolására. De én már 
tudtam, hogy mindez nem ér többet egy fületlen nadrággombnál. Kó-
száltunk az utcákon, és alig szóltam valamit, vártam, hogy túlérjen 
ezeken az őrült szónoklatokon, és bemenjünk valamelyik múzeumba.

De íme, ezeken a helyeken sem éreztem magam otthon. Szittya magya-
rázott a képek előtt, néha egészen átszellemült a lelkesedéstől, s én 
itt sem voltam vele egy nézeten. Ami neki tetszett, az nekem legtöbb-
nyire nem tetszett. Az impresszionisták képeit felületesnek találtam, 
a görög szobrok hidegek voltak, mintha jégből lettek volna öntve. Ott 
álltam a híres Milói Vénusz termében, körül-körüljártam a hatalmas 
szobrot, és nem találtam rajta semmit, ami lenyűgözött vagy csodá-
latba ejtett volna.

– Mondd meg hát, mi ezen a szobron, ami világhírűvé tette, amit úgy 
megcsodálnak az emberek, amiről köteteket tudnak írni a kritikusok?

– Nézd meg a has finom kidolgozását – mondta Szittya nagy műértő 
gesztusokkal –, a vállakat és a nyakat. Az asszony legnagyobb szép-
ségei vannak itt megörökítve.

Néztem, néztem, s mivel semmit nem láttam abból, amit Szittya mon-
dott, lehet, hogy nagyon bután, de mindenesetre magamkielégítő ha-
tározottsággal feleltem:

– Az ennek a szobornak a legnagyobb hibája, hogy úgy néz ki, mintha 
asszony volna, és mégse asszony, csak egy eltöredezett kődarab.

Szittya cinikusan vigyorgott rám.

– És te akarsz művész lenni?! Te kiszikkadt agyvelejű paraszt.

– Ha nem vagyok művész, akkor mért dicsérted a verseimet? Azt szok-
tad mondani, valami kemény, szokatlan erő van az írásaimban. Én 
most azt mondom, ez a szokatlan erő az, ami a kritikákat is mondatja 
velem. Ha kiszikkadt agyvelejű lennék, akkor Giotto, Cimabue képeit 
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se tartanám művészetnek. De igenis azt mondom, hogy az ő művésze-
tük rendkívülien nagy művészet. Az ő figuráik egyáltalában nem úgy 
néznek ki, mint a legszebb emberi alakok, az ő festményeik alig ha-
sonlítanak az élet valamely egyéb reális dolgához, és mégis a legszebb 
képek, amiket eddig láttam.

Szittya súlyos és támadó érvekkel harcolt ellenem, és bennem még 
éltek a bizonytalanságok. A szavak, amiket most kidobtam magam-
ból, nem a megérett gondolataim voltak, csak úgy visszatarthatatla-
nul kibuggyantak belőlem. Nem tudtam módszeresen vitatkozni, nem 
voltak megtisztított fogalmaim, hiszen olyan keveset láttam még az 
életből.

A teremben emberek üldögéltek, idegen nyelvű Bädekeres emberek, 
akik messze földről vándoroltak ide a Milói Vénusz szobrához, és sut-
togtak, és forgatták a szemeiket, akár valami égi kinyilatkoztatás 
előtt. Pillanatokra irigyeltem őket, és pillanatokra kételkedtem ön-
magamban.

S aztán ők elmentek, és én kiegyensúlyoztam magamban az érzéseket 
és gondolatokat.

Már nagyon rosszul állt a helyzetünk a szállodásnál, mikor végre si-
került némi pénzt szerezni, és nagy büszkén lefizettük egyhónapi ház-
bérünket.

– Most, hogy ezt a hónapot kifizettétek – mondta Weisz barátunk –, 
legalább két hónapig lakhattok nála hitelben megint.

Ő már hónapok óta egy sout se fizetett, ez a példa bizalmat öntött be-
lénk, még jobban belefészkeltük magunkat a két hideg, de mégiscsak 
falakkal körülvett szobába.

– Kályha van itt benn – mondta Szittya –, de a tüzelőanyag problémá-
ját is meg kellene valahogy oldanunk.

– Arról szó se lehet, hogy erre is pénzt tudjunk szerezni – feleltem. – 
Esténként, ha eljövünk a csarnok előtt, hozhatnánk magunkkal for-
gácsot és szalmát, amit ott az árukról lefejtenek.

És ezzel egy időre meg is oldottuk a tüzelés problémáját. Állandóan éj-
fél után jártunk haza, az árusok ilyenkor már dolgoztak a csarnokok 
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körül, ott lődörögtünk közöttük, s kabátunk alatt teleszedtük ma-
gunkat tüzelőanyaggal. De ez a munka is csakhamar fárasztóvá és 
kényelmetlenné vált részünkre. Mostanában, hogy az első hónapi ház-
bérünket lefizettük, már nem jártunk el korán reggel hazulról, délig is 
a meleg takarók alatt lustálkodtunk, s a szállodásnak azt mondtuk, 
egyelőre nem kell bejárnunk az üzembe, mert nagy anyagtorlódás mi-
att szünetel az. S az egyik délben, mikor dideregve éppen azon tana-
kodtunk, mosakodjunk-e meg ebben a hidegben vagy ne, megláttuk 
a szobákban fölállított szekrényeket, éjjeliszekrényeket és egyéb bú-
tordarabokat.

– Látod csak, milyen bolond az ember – mondtam Szittyának. – Mi 
szalmát és forgácsot lopkodunk a csarnokból, hogy kissé fölmelegít-
sük a szobákat.

– És?

– Itt vannak ezek a vacak bútorok, ezeknek a hátát és fenekét egész 
szépen feltüzelhetjük.

– Nem értem.

– Bízd csak rám. Én mesterember voltam, úgy megkopasztom ezt a cók-
mókot, hogy menten meghal a gazdájuk, ha egyszer találkozik velük.

Kár lett volna efölött tovább is vitatkoznunk. Benyúltam a nagyszek-
rénybe, kiszedtem belőle a ruhaakasztó fogast, az egészet kicsit fél-
rehúztuk a faltól, és kiemeltem belőle az egyik hátsó deszkafalat is. 
Késsel fölhasogattuk, s egész nap otthon maradtunk a meleg szobá-
ban. Ezentúl nem volt többé gondunk a fűtőanyagra, élveztük a nagy-
szerű meleget, és visszazökkentünk produktív életünkbe. Szittya nem 
tudta összeszervezni az alaszkai expedíciót, hogy mégse kelljen egé-
szen lemondania a tervről, elhatározta, regényt fog írni, s legalább 
ebben a formában éli ki kalandos vágyait. Én bő tarisznyából öntöt-
tem a verseket. Mint rendesen, ezeket is hazaküldtem, de csak nagy 
ritkán érkezett levél Jolántól. Nem tudtam megérteni, mi ennek az oka, 
és fájt volna, ha most ez az asszony elpártolt volna tőlem. Egy napon 
aztán megvilágosodtak a titkok.

Hosszú levelet kaptam, valami fölényeskedő, gúnyos modorban volt 
írva az egész, s ez állt a végén: „Különben értesítlek, hogy Hegedűs 
Mária másállapotban van, és azt híreszteli, hogy te vagy jövendő 
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gyermekének az apja. Nem tudom, igaz-e ez, és hogy te mit szólsz hoz-
zá, de mindenesetre gratulálok az ügyhöz. Kérlek, írj neki, és rendezd 
vele a dolgot. Ha nem akarsz, nekem ne írj erről a dologról. Üdvözöllek, 
mint jövendőbeli családapát, Jolán.”

Az első pillanatban nagyon megdöbbentett ez a hír. Mi, hogy én csalá-
dapa leszek? Azt már rég elhatároztam magamban, hogy sose fogok 
megnősülni, sose lesznek gyerekeim. Kegyetlenül rám tornyosultak 
a felhők. Kiszámítottam, mennyi ideje vagyok el hazulról, és egyálta-
lában közöm lehet-e ehhez a dologhoz. A számítás azt eredményezte, 
hogy igen, nincs kizárva, hogy én vagyok a gyerek apja. De mégis 
micsoda butaság ez az egész. Akkor már olvastam valamit Strind-
bergtől, most átvettem a kétségeit. Hogy Hegedűs Mária lesz annak 
a gyereknek az anyja, akit megszül, az bizonyos, de nincs kizárva, 
hogy az az utálatos, ravasz Gödrös az apja. Igaz, hogy ő csak mindig 
aludni járt velem oda... azért mégis csinálhatott volna valamit az én 
tudtomon kívül. De hát föltételezhető az, hogy engem be tudott volna 
csapni?! Válaszolnom kellett. Vagy azt fogadom el, hogy Gödrös lóvá 
tett, vagy azt, hogy én vagyok valóban a gyerek apja. Az utóbbit fo-
gadtam el igazságnak. S ebben az értelemben válaszoltam Jolánnak.

„Már régen vártam ezt a hírt” – írtam. – „S nagyon boldog vagyok 
annak a tudatától, hogy lesz egy utódom az életben. Úgy érzem, hogy 
egészséges fa vagyok, amely most hajtja ki virágait.” Tudtam, hogy 
ez egy buta frázis, csúnya hazugság, de gondoltam, hátha elhiszi az 
asszony. Inkább vállaltam a bizonytalan apaságot, mint hogy ő fölé-
nyeskedhessen fölöttem.

De azért súlyos nyomokat hagyott bennem ez a hír, és eltérített az út-
tól, amin napokkal azelőtt megindultam. A versírás helyett a meddő 
töprengések töltötték ki az időmet, és elhanyagoltam az oroszokat és 
elhanyagoltam a múzeumokat. Hetenként egyszer kimentem a szoci-
alistákhoz a heti segélyemért, különben otthon üldögéltem, részletek-
ben tűzre raktam a szállodás bútorait, és marakodtam a gőzerővel fir-
káló Szittyával. És ellomposodtam, és mindent elhanyagoltam. Most 
kezdtem volna csak kinyitni szemeimet Párizsra, most láttam csak 
meg a régi házak szépségeit, most hangolódtam csak hozzá a párizsi 
lányok különleges figurájához, és egyszerre lezuhantam a legfeneket-
lenebb mélységekbe.
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– Szeretnék már hazamenni – mondtam Szittyának. – Unom már ezt 
a várost, lehet, hogy Ady valóban szépnek találta, hiszen ő úr volt, és 
mindig mámoros volt, de amint te mondod, én csak egy faragatlan 
paraszt vagyok, és nem találok itt semmit, ami engem kielégítene.

Nem nagyon tartóztatott. – Menj – mondta –, de én még ittmaradok, 
megírom ezt a könyvemet, és minden nyelvre lefordíttatom.

Megkezdtem a kálváriajárást a magyar követségre. Hallottam, hogy 
ott lehet ingyen hazautazáshoz jegyet kapni. Ahhoz, hogy gyalog in-
duljak el, nem lett volna erőm. Nehezen mentek a dolgok. Eleinte szóba 
se akartak velem állni, de aztán, hogy nem tágítottam, siránkozá-
saim és követelődzéseim kissé megpuhították őket. Elláttak jótaná-
csokkal, de hallani sem akartak az ingyenjegyről.

– De én már nem akarok tovább itt maradni, se éhezni nem akarok 
itt tovább, se dolgozni nem akarok itt. Ha nem adnak jegyet, akkor 
lefekszem itt a követségi kapu küszöbén, s csak a hullaszállítók visz-
nek el innen.

– Ne szemtelenkedjen, fiatalember, gondolta volna meg előbb a dolgot, 
és maradt volna otthon, az anyja szoknyája mellett.

A csavargótársaim már kioktattak rá, hogyan kell itt erőszakoskodni. 
Kétségbeesetten ordítottam:

– Én magyar állampolgár vagyok, haza akarok menni. A magyar kö-
vetség azért van itt, hogy segítsen rajtunk, szegény magyarokon. Vagy 
hazavisznek engem, vagy itt halok meg a küszöbön.

– Haljon meg! – Fölényesen elintéztek, és kituszkoltak a szobából.

Elhatároztam, hogy csakugyan lefekszem a küszöbre. Eszembe se volt 
ugyan komolyan meghalni, de biztos voltam benne, hogy evvel az esz-
közzel eredményhez jutok. Mikor délután a követségi alkalmazottak 
elmentek az irodából, ott láttak a lépcsőkön heverni, el akartak men-
ni mellettem, de én bolondul kiabáltam, „adjanak jegyet, hogy ha-
zautazhassam”. Nem vették egészen komolyan, nevetve viccelődve el-
mentek mellettem. Hogy besötétedett, csontig átázva hazaszaladtam,  

Epilógus: A hazaút 
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de reggel már a hivatalos óra előtt megint ott hevertem a lépcsőn. 
Láttam, a hivatalba érkező emberek kicsit megdöbbentek tőlem.

– Adjanak jegyet, hogy hazautazhassak – mondtam sokszor egymás 
után. – Adjanak jegyet, hogy hazautazhassak.

Nemsokára kijött értem a szolga, behívott az irodába, tudtomra ad-
ták, hogy készen van részemre a jegy, és estére egy szolga kijön velem 
az állomásra.

– De nem mulaszthatjuk el megjegyezni még egyszer, hogy az ilyen em-
berek eleven szégyenfoltjai hazánknak. Csak gyalázatot és szégyent 
hoznak a nemzetre, s ha még egyszer a szemünk elé kerül, akkor irgal-
matlanul lecsukatjuk.

– Köszönöm szépen – feleltem –, ha talán a szolgának más dolga van, 
nem muszáj kijönni velem az állomásra. Tessék ideadni a pénzt, majd 
én megváltom a jegyet.

– Ezzel az ócska fogással már elkésett, barátom! Adjuk oda a pénzt, 
hogy valami jó kompániában elihassa, és egy hét múlva újra jelentkez-
hessen. Vegye tudomásul, ha este hatra nem lesz kint az állomáson, 
egyszer és mindenkorra levettük magáról a kezünket.

Elköszöntem, és este kint voltam az állomáson.

Eleinte úgy gondoltam, Szittyának nem szólok semmit az elutazásom-
ról, de aztán eszembe jutottak a tönkretett bútorok, nagy lelkiismeret-
lenség lett volna őt otthagyni a szállodás karmai között. Már majd-
nem kéthónapi házbérrel tartoztunk, s ráadásul, ha még a tönkretett 
bútorait is meglátta volna a szállodás, a csontjait is összetörte volna 
Szittyának. A szekrényeknek már se hátuk, se fenekük nem volt. Már 
csak jó erősen meg kellett volna fújni ezeket a vázakat, és összedőltek 
volna. Az ágyakból is kiszedtünk minden második deszkát, és már 
alig lehetett feküdni bennük. Mi lesz, ha a gazda mindezt észreveszi?

Szittya az első pillanatokban elvadultan nekem támadt, aztán meg-
nyugodott, s hogy a bútorokról kezdtünk beszélni, valami gonosz 
kölyökkedvvel nevetgéltünk a gazda majdani kétségbeesése fölött.  
– Kegyetlenül le vagyok rongyolódva – mondtam Szittyának –, se fel-
ső-, se alsóruhám, ha lehajlok, kilátszik a mezítelen húsom.
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– Várj meg – ajánlkozott Szittya. – Átszaladok az oroszokhoz, és talán 
tudok tőlük valami nadrágot szerezni.

Lihegve szaladt vissza egy ócska holmival. Fölhúztam, s mivel a két 
nadrág nem volt egyformán rongyos, egymást foltozva szépen beta-
kartak.

Szittya összecsomagolta piszkos irkafirkáit, és nagyon barátságos 
hangulatban kijött velem az állomásra. Megtaláltuk a követség szol-
gáját, de még itt sem adta át a jegyet, azt mondta, hogy egy állomásig 
ő is velem utazik.

– Szervusz – mondta Szittya a búcsúzásnál. – Iparkodj, barátocskám, 
tanulj sokat, és lehet, hogy mégiscsak lesz belőled művész. Mindig 
nagyon imponáltál nekem, hogy olyan kemény, akaratos ember vagy. 
Istenem, ha én is úgy el tudnám magamat szánni valami érdemes 
dologra. – Két kézzel szorongatta a kezemet, és láttam, ennek a vén, 
szeszélyes gyereknek könnyesek most a szemei.

– Szervusz, barátocskám – mondtam én is. – Ha egyszer Pestre jössz, 
látogass meg, ha nekem akkor már jól megy a dolgom, veszek neked 
bádognadrágot, hogy ki ne rojtolódjanak a lábszáraid, és olyan cipőt 
csináltatok neked, aminek a kérgeit egész napi járással sem tudod 
elcsámpásítani.

Fölültem a vonatra, a kerekek belezakatoltak az idegeimbe, kinéz-
tem az ablakon, és láttam, hogy elmarad mögöttem Párizs, ahová én 
éhen és szomjan elzarándokoltam, amiről gyönyörű verseket olvastam, 
gyönyörű legendákat hallottam, s amiből, íme, nem láttam semmit.

Ha most számadást csináltam volna, meg kellene kérdeznem magam-
tól: – Érdemes volt mindez? Mi végre is vagyok én a világon? Mi hajt 
engem, mért nem maradtam meg földtúró parasztnak, vagy mért nem 
maradtam meg türelmes, igavonó baromnak a gyárakban, mint az én 
apáim és testvéreim.

Pest. Pest.

Egyedül voltam, a mozdony szikrái elszálltak az ablakom előtt, elva-
rázsolt kocsiban utaztam a tengerek fenekén.
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Vágyak és nyugtalanságok lobogtak bennem, mikor elindultam.  
– Pest – mondtam magamnak. – Ó, Pest! – S ekkor egy különös város-
ra gondoltam, olyan kíváncsisággal és szeretettel, ahogyan gyerekko-
ri emlékeiből egy távoli rokonra gondol az ember. Egy rokonra, nagy 
bajuszú, kigombolt mellű férfira, aki jó volt hozzánk, hatalmas karja-
iba emelt, kedves szavakat mondott, és megóvott bennünket a széltől 
és hidegtől. Így gondoltam Pestre, amelynek a felizgatott fantáziák-
ban tükröződő palotái, emberekkel zsúfolt utcái és keveredő, vidám 
élete van. Így indultam neki.

De micsoda ajándék volt az a jegy, amit a párizsi követségen hosszú 
jajongások után kiutalványoztak részemre? A vonat száguldott velem, 
mintha repülne, és nem gondolhattam rá, hogy az egyik állomáson ki-
emelnek ebből a kényelmes fészekből, s áttesznek egy sokkal lassúbb 
járatú vonatba, később pedig egy közönséges tehervonat elpiszkoso-
dott kocsijába. Ez Németországban történt.

Különös utasokkal találkoztam itt össze, valamennyien kallódó érté-
kek lehettünk hazánk számláján, reménytelenül s nyöszörögve, mint 
az állatok zsúfolódtunk össze a kocsiban. Kényelmesen, nagy kerü-
lőkkel járt velünk a vonat. A vagon falán valamelyik fékezőnek vagy 
kalauznak a lámpása pislogott, nehéz olajszagot teregetett el fölöt-
tünk, s kicsiny, vörös lángjával mintegy bevérezte az egész területet. 
Voltak közöttünk németek, olaszok, orosz-lengyelek, hollandusok, 
akik tengeri utakról beszéltek egymás között, és voltak keresztények 
és zsidók és mindenfajta lélek halomra dobáltan, mint valami ócska 
ládában az ócska hulladék. Nappal összevissza beszélgettünk, éjsza-
ka egymásra borultan szunyókáltunk, s görbe orrán át egy öreg zsidó 
trombitált fölöttünk órákon át kitartással, akárha csak aranysófár-
ral zajongana az ébredő hajnal felé. Ó, micsoda jegy lehetett az, amivel 
Párizsban megajándékoztak engem, s micsoda büntetéseket zsúfoltak 
bele ebbe az ajándékba?

Három napig tartott az út, és rossz gondolatokat és sebhelyeket  
hagyott bennem ez az utazás.

Egyedül érkeztem meg a magyar határra, aztán később, valamelyik 
kis városka állomásán egy női útitársat tuszkoltak föl hozzám a va-
gonba. Csatakos, rossz képű némber volt, sárga fogakkal s kirepe-
dezett szájszélekkel. Kopott táskájából elszáradt diós kalácsot s el-
aszott gyümölcsöket szedett elő.
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– Harapjon az úr is! – mondta. – Valamikor benne felejtettem a tás-
kámban, most éppen jó lesz kettőnknek. Higgye el, fiatalúr, valamikor 
jobb időket is éltem. – A nyitott táskát odanyújtotta elém, mint vala-
mi gonosz, láthatatlan kísértetek, úgy jöttek elő belőle a megavaso-
dott szagok.

Oda se tekintettem a beszélőre. Egész közel ültem a vagon falához, 
a vastag, durva deszkákat bámultam. Mindenféle trágár, különös írá-
sokkal volt telefirkálva. A nő nevetett, s ezek a hangok úgy érkeztek 
el hozzám, mintha a zakatoló vonatkerekek közül csikorognának föl, 
s aztán átfúrták a deszkákat, s mint hosszú, vörös testű giliszták 
tekerőztek felém.

– Egyél, kisöcsém! Aki így néz ki s ebben a vagonban utazik, az már 
a lelki üdvösségéről is lemondhat. Az ilyeneket, mint mi vagyunk, 
semmi különösebb nem érhet már sem ezen, sem a másvilágon.

Éhes voltam, törtem magamnak a kalácsból, és beleharaptam az  
almába, amiben puha, nagy foltok barnállottak.

– Honnan? – kérdeztem. – Pestre?

– Oda. Egy rokonom temetésére utaztam le vidékre, úgy gondoltam, 
hogy ott is fogok maradni, de nem tetszettem a rendőrségnek, s most 
visszaszállítanak, mint valami fölösleges holmit. Te honnan repülsz 
errefelé?

– Párizsból!

Rám nézett, mintha nem akarta volna elhinni, amit mondtam. Erősen 
és áthatóan tudott nézni. Elcsavartam róla a szemeimet, szinte fájt 
a tekintete.

– Igen – mondtam még egyszer, kihívóan –, Párizsból. Mi van ezen 
olyan csodálatos?! Az ember jön-megy a világban, és megnézi ezt is, 
azt is, belekóstol ebbe is, abba is. Most rothadt almát eszek, de Pá-
rizsban osztrigát is ettem.

– Párizs. Hallottam már róla én is sokat. Szép ország lehet, nagy or-
szág. Milyen más a ti életetek. Egy férfi, ha még olyan taknyos is, csak 
nyakába veszi a világot, aztán máma itt van, holnap ott van. Pfuj, 
leköpni valók vagytok valamennyien.
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Hangosan elnevettem magam. Jólesett, hogy ez a lehasznált lélek így 
ellenem fordul. Valami kemény páncél volt már rajtam, nem üthettek 
meg a szavai. Vastag, megbarnult héja volt a kalácsnak, hallhatóan, 
ritmikusan ropogtattam a fogaim között. Kihívás volt a viselkedé-
semben, szerettem volna még jobban fölingerelni az útitársamat, de 
lehet, neki is volt annyi esze, mint nekem. Már ő is nyugodt ábrázatot 
mutatott, evett, és vigyázott a fogaira, nem vágta bele őket úgy a ro-
pogós kalácsba, mint ahogyan én tettem. Két kézzel, az összegörbí-
tett ujjai között szétmorzsolta, s így marokkal dobta be a szájába, 
mint valami sötét, feneketlen verembe.

Pestig együtt döcögött velünk a vonat. Sok butaságot fecsegtünk, és 
ingerkedtünk egymással, akárcsak két láncra kötött, kiéhezett ko-
mondor.

A mozdony fütyült, bedohogott a füstös üvegbura alá, de a mi kocsink, 
ami a sor végén volt, kint maradt a szabad ég alatt. Nem voltunk 
rabok, nem lakatolták ránk az ajtót, odaléptem, és lendülettel oldalt 
csaptam. Lépcső nem volt alattunk, hiszen ezekbe a kocsikba híd-
lással szokták föl- és levezetni az állatokat. Leugrottam, útitársam 
utánam dobta a batyumat.

– No, most segíts, hogy én is földet érhessek – mondta, s a szája kaján 
nevetéssel egész a füléig húzódott. – Segíts a hölgynek, megérdemli 
szegényke.

Ott guggolt előttem a magas ajtónyílásban, szoknyája fölhúzódott, 
vékony lábszárain harmonikásan összeráncosodtak a harisnyák. Két 
karomat előrenyújtottam, karmaival beléjük kapaszkodott. Nyekken-
ve zuhant le mellém nehéz súlyával.

Nem akartam együtt belépni vele az emberek közé. Siettem, de hallot-
tam mellettem a szuszogását és a kopogó, csámpás lépteit. A csarnok 
tele volt emberekkel, mint a kígyó fúrtam magam előbbre, és egyedül 
jutottam ki a térre. Fáradt és piszkos voltam. Miért is féltem attól, 
hogy valami ismerősöm meglásson azzal a társammal, akivel együtt 
utaztam a vonatban? Ki tudná, a gőg vagy a gyávaság érzése volt-e 
bennem? Lehet, hogy az utóbbi. Mi okom lehetne ahhoz, hogy lenéz-
zem a másikat, hiszen kétségtelen, hogy jobban hasonlított ő hoz-
zám, mint a többi emberekhez. De jobb, ha így egyedül el tudok osonni 
a sokadalomban. Kettesben beleakadhatnánk az emberek szemeibe, 
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megbámulnának, akár a csodabogarakat, és lenéznének bennünket, 
mint a számkivetetteket. Úgy éreztem, egyedül erősebb és bátrabb 
vagyok, mint kettesben.

Nem találkoztam ismerőssel.

Villamosok csilingeltek a téren, konflisok döcögtek, autók tülköltek és 
visítottak, mint a megriadt csorda. Semmi sem változott azóta, hogy 
el voltam a várostól. És semmit sem felejtettem el. Ismerem a házakat, 
az árusokat a kapualjakban, a váltóállító embereket a vasrudakkal 
a lelógó karjaikban. Szerettem volna fölkapaszkodni a villamosko-
csikra, de egy fillérem se volt. Neki hát gyalog. A batyum ferdére húz-
ta egyik vállam, a hajam kócosan kilógott a kalap alól, arcom szőrös 
volt és piszkos, mintha zománc lenne rajta. Éreztem, ha most valami 
grimaszt vágnék, talán meg is repedne a bőröm. Napos délután volt, 
a falak tövében iparkodtam előre. Anyámék már elköltöztek a régi la-
kásból; ismeretlen utcákban csatangoltam.

Milyen kevés itt az ember, és milyen csönd van. Onnan kintről egészen 
másképp emlékeztem a városra. Párizs nagy, zegzugos terület, tele há-
zakkal, emberekkel, élettel. Most úgy éreztem, Pest Párizs egyik ut-
cájában is elférne. Kicsiny, piszkos, gyarlón cicomás tákolmány. Egy 
gyerekkori kép jutott az eszembe. Láttam egyszer, hogy a Kollegner 
fűszeres fia kis építőkockákkal játszott, házakat, templomokat, egy 
egész várost épített föl belőlük. Erre a játékvárosra emlékeztem, s 
mintha megerősödtem, fölényesen elteltem volna ettől az emléktől. Ré-
gen, hazulról úgy vágyódtam Pestre, mint valami világcsodába, s most, 
Párizs után, megtörpült, összezsugorodott előttem. Valószínűleg kitá-
gultak a szemeim, eddig csak nézni, s most már látni is tudok velük.

A Hétházban laktunk. Az otromba, sárga épület majdnem idegenül 
állt előttem. Talán ezer ablaka is van ennek az épületnek, az ablakok 
mögött kicsiny, sötét szobácskák, ahol sötét, szegény emberek élnek. 
Párizsban hideg, komisz lyukban laktam, de mégis most úgy emlékez-
tem vissza, hogy szálloda volt az és két szoba. Csigalépcsőkön kellett 
fölmenni, s egy nagy ablakra is emlékeztem a tetőn, amin át a csilla-
gos égre lehetett föllátni.

No mindegy – gondoltam, és nekivágtam a lépcsőknek. Kijártak és 
piszkosak. Föl a harmadik emeletre. Útközben beláttam az egyik 
konyha nyitott ajtaján: ingujjra vetkőzött ember állt az asztalnál, és 
citerán játszott. Vidám ligeti dalt pengetett a drótokon, a hangok 
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cincogón és nyávogón kiszöktek a lakásból, és ott röpködtek az udvar 
levegőjében, mint a széllel kergetett színes papírszalagocskák. Vagy 
talán nem is papírszalagok voltak. Párizsban a boulevard-on állt egy 
halkereskedés, és annak az üvegteknőjében sárga, kék, vörös és ara-
nyozott villamoshalacskák úszkáltak. Lehet, hogy a citera hangjai 
nem is papírszalagok, hanem villamoshalacskák, ideúsztak Párizsból, 
s most élnek és ragyognak ebben a homályos udvarban. Az ember va-
lószínűleg semmit sem tudott a csodáról, pengette tovább a húrokat, 
s a nehéz, izzadt kezeit meg-megtörülgette a nadrágszárában.

A kulcsot megtaláltam az ajtó sarkába dugottan. Ez már így szokás 
nálunk emberemlékezet óta. Nem a tolvajoktól félünk, de minden va-
lamirevaló háziasszonynak megvan a maga rendje. Gyerekesen izga-
tott voltam. Mikor az ajtóhoz értem, szívemet a torkomban éreztem 
dobogni, most mindjárt ott fogok állni az anyám és testvéreim előtt. 
Milyen különös és értelmetlen mindez. Megnyugodtam, hogy az ajtót 
zárva találtam.

Rend és tisztaság van a konyhában. Semmi új, semmi gyarapodás 
azóta, hogy elmentem. De végre az egy lyuk után, ahol az egerekkel és 
svábokkal laktunk együtt, külön van a konyha és külön a szoba, két 
ablakkal. Igen, így már eléldegélhet az ember! Az öreg, nagy dívány 
ott hevert a konyhában, a belső sarokban, a sötétben. Nem értettem. 
Miért van ez a konyhában? Miért? És ki alszik rajta? Ez az én fészkem 
volt. Milyen elszántan törte a csontjaimat, és a rugói között citeráz-
tak az egerek. A szobában két ágy, s az egyik végében még egy faprics-
cs. Az ablakokon függönyök. Megismertem, a szemfedélgyárból kerül-
tek elő, csillogó flitterek vannak beleszőve. Szépek, de mégis, mintha 
kicsit temető- vagy kápolnaszaguk lenne. És elhomályosítja a szobát, 
érzem, hogy mégsem így kellene ennek lenni. De meg vagyok nyugod-
va. Nem vágyódom vissza Párizsba, a szállodába.

Előkerestem a lavórt, derékig levetkőztem a mosdáshoz. A vízveze-
ték bent van a konyhában, ez is a fölfelé haladás jele. Megállapítom, 
ameddig elvoltam, ezek alaposan megtollasodtak. A nagy bádogl-
avórba zuhogón áradt a víz, nyers, erős szagától hideg futott át raj-
tam, a testem libabőrözött. Aztán belemártottam magam a vízbe. 
A csípős, dögszagú szappan fehér habot eresztett, s a víz csillogón 
fröcskölt szét a konyha kövére. Háttal az ajtónak lubickoltam. Min-
den jót s a tisztaság minden gyönyörűségét átéreztem ezekben a pil-
lanatokban. Ahogyan lemállik rólam a piszok, úgy születik bennem 
újjá a remény és bizakodás.
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Valaki mintha belépett volna az ajtón. Nem fordultam meg, játszot-
tam, mint a pancsoló gyerekek.

Valaki most gyöngéden a hátamra ütött és megszólalt:

– Mi az, kisasszonyka, levágta a haját?

Nem értettem, mi történik körülöttem, mintha álmodnék. És újra hal-
lom a hangot:

– A mamácska már tudja, hogy levágta a haját?

Fölegyenesedem és megfordulok. Egy idősebb asszony áll előttem girhes, 
görbe háttal, kendőbe kötött fejjel, és rémülten bámul rám, a szőrös ar-
comra, a szőrös mellemre, és ijedten, kétségbeesetten elsikoltja magát.

Megnyugtatóan szólni akarok hozzá, de sikongva már menekül,  
és becsapja maga után az ajtót. Nem értettem a jelenetet, és azt sem, 
hogy ki lehetett az asszony, és miért szaladt olyan megrémülten világ-
gá. Aztán azt gondoltam, valamelyik szomszédasszonyunk lehetett, 
s hátulról összetévesztett engem talán Mariskával, talán a Terussal. 
A vízvezeték fölött kicsiny, bádogkeretes tükör függött, belenéztem és 
elnevettem magam. A hajam kócosan szétállt, az arcomból most még 
jobban előtolakodott a szakáll, s a mellemen csillogtak a gyöngyöző 
vízcsöppek. – Hát az igaz, egy kisasszony nem így néz ki. – S magam 
is csak most vettem észre, hogy csavargásom alatt mennyire meg-
híztam. Az arcom telt, friss, kicsattanó színe van, a mellem duzzadt, 
karjaim gömbölyűek. Ilyen kövér még sosem voltam, s majdnem szé-
gyelltem magam önmagam előtt. A hajamat is kontyba lehetne tűzni.

Körülnéztem egy fésű után. A dívány fölött kis vászontáska függött, 
találtam benne fésűt. Öreg, töredezett fogú ökörszarvfésű. Látszottak 
rajta az erezetek, olyanok voltak, mint a keresztbe fűrészelt fa gyű-
rűi. Ráérősen mozogtam, tapogattam, nézegettem a fésűt, az ajtó elé 
mentem vele, és egyszerre elállt a lélegzetem. Az ujjaim megremegtek, 
ebben a pillanatban alig bírtam el a könnyű jószágot. Nézegettem, 
majdnem gyönyörködve, s a fogai közül ekkor előkapaszkodott egy 
tetű. Lassan mászott, és megállt a fésű lapján, mint valami gödör 
peremén. Kétségbeejtő, szürke bestia, sötét csíkkal a hátán. Ledob-
tam a kőre, rátapostam, s a fésűt visszatettem a zacskóba. Nem mer-
tem a hajamhoz nyúlni, újból erősen megmostam a kezeimet, s csak 
azután, a szétágazott tíz ujjammal fésülködtem meg. – Ki lakhatik 
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a díványon? – kérdeztem magamban újból. Kié lehet a fésű, ó, Istenem. 
– A friss víz fölébresztett, elevenen megkergette a vérem, s most hir-
telen szomorúság fogott el, gyávaság és tehetetlenség, mintha beteg 
lennék. Hogyan örültem ennek a tisztaságnak és meleg csöndesség-
nek, amibe beérkeztem, és íme.

Megtaláltam a régi ruhámat, átöltöztem a rongyaimból, és leültem 
a dívány sarkába úgy, hogy lássam a fésűtartót, és lássam, ha ta-
lán megint elindulna belőle valami. Kint már alkonyodott, az emberek 
szállingóztak haza a gyárakból, a gyerekek hangos lármával játszot-
tak az udvaron.

Nemsokára az anyám hangját hallottam az ajtó előtt. Jóízűen, bol-
dogan nevetett, a szomszédasszony mesélte neki az előbbi történetet. 
Szerettem volna kimenni hozzá, előre köszönteni, de nem. Tehetetlenül 
ülve maradtam.

Néhány pillanat múlva kivágódott az ajtó, és belépett az anyám  
ünneplőbe öltözve, és még mindig nevetett.

– No te szépen megcsináltad! – mondta. – Te szépen megrémítetted 
a házat! Csakhogy visszataláltál, te csavargó.

Előrejöttem, kezet fogtunk, éreztem a mozdulatában, hogy át szeretne 
ölelni, s talán megcsókolni is szeretne a hosszú távollét után. De nem 
nyújtottam oda az arcom. Az ilyen érzelmességeket lenéztem, s való-
sággal szégyelltem volna magam, ha most az anyám rám borul, és 
babusgatni kezd, mint valami gyámoltalan kisgyereket.

– Jó napot kívánok – mondtam.

Az anyám mégsem tudott erőt venni magán, előrenyújtotta a kezét,  
és megsimogatta az arcomat.

– Csakhogy itthon vagy. Örülök, fiam, hidd el, sokat gondoltunk rád. 
Én is meg a lánykák is sokat beszéltünk rólad. Ülj hát csak le, adok 
mindjárt valamit enni.

Kávét és zsíroskenyeret tett elém. Bent a szobában ültünk az asztal-
nál. Ő kérdezgetett, s én lassan és unottan mesélni kezdtem.
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idején 

Közreadja 
Szeredi Merse Pál



301

89. Kassák Lajos, Gödrös 

József és Simon Jolán 

levelezőlapjai, 1909
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Kassák csavargásának leghitelesebb dokumentumai azok a leve-
lek, amelyeket kezdetben csavargótársával, Gödrös Józseffel közösen, 
majd egyedül – de Szittya Emil társaságában – küldött Budapesten 
maradt barátainak: Simon Jolánnak és Kiss Károly költőnek. A Kas-
sák Múzeum archívumában összesen huszonhárom levél található, 
azonban feltételezhető, hogy az utazás során több levelet is váltottak 
egymással, amelyek egy része elveszett. A levelezés Kassák és Gödrös 
utazásának első harmadától, az osztrák–bajor határváros Passau-
tól indul, és kisebb megszakításokkal Németországon, Belgiumon és 
Franciaországon keresztül egészen Kassák budapesti hazatéréséig 
dokumentálja a nyugat-európai csavargást. 

A levelezésben egyrészt más megvilágításban elevenednek 
meg a Kassák által A ló meghal a madarak kirepülnekben és az Egy 
ember életében is leírt események, másrészt pedig újabb részletekkel 
gazdagítható Kassák csavargásának narratívája. A levelekben fő-
ként Kassák és Gödrös költői szárnypróbálgatásainak háttérmun-
kájával kapcsolatos részleteket találunk. Ahogy a levelekből kitűnik, 
Simon Jolán és Kiss Károly is aktívan közreműködtek verseik elhe-
lyezésében a budapesti napilapoknál. Kassák igyekezett mindent 
megtenni annak érdekében is, hogy csavargásának finanszírozásá-
hoz pénzhez jusson barátaitól. Kassák és Simon Jolán kapcsolatá-
nak alakulását személyes hangvételű levélváltásaikban követhetjük 
nyomon. Kassákék a leveleket nagyrészt poste restante kapták meg, 
tehát – biztos lakcím híján – útjuk következő állomásának posta-
hivatalában vették át. A leveleket eredeti helyesírással, szó szerint 
közöljük, szerkesztői jegyzetekkel. 

Kassák Lajos és 
Gödrös József levelezése 
a csavargások idején 

A kiadás a Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Mú-

zeum Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal által támogatott, „Kassák Lajos és Simon 

Jolán 1909 és 1928 közötti levelezésének digitális 

kritikai kiadása és a modernségkutatás új perspek-

tívái” című, NKFIH-FK 139325 számú alapkutatási 

projektjéhez kapcsolódóan készült.
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1. levél 
Kassák Lajos és Gödrös József levele Simon Jolánnak
Passauból Újpestre, 1909. június 4.
Levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2017. 

Szervusz Jolán! 

Ugy-e kíváncsi vagy, hogy hogyan érezzük magunkat, mert biz erről 
még eddig nem írtunk. De ugye te sem tartottad érdemesnek, hogy 
tudass bennünket a hogylétedről. Na megállj haszontalan de most 
megírjuk ám a címünket, hogy ne legyen kifogásod. Rögtön írj mihelyt 
kézhez kapod e lapot mert mi vasárnap már Münchenbe leszünk.1 Oda 
írj Kassák Lajos névre post.restant.2 Küld a mit kértünk.3 (A boríték-
ra írd a föladót is.) 

 Szervusz 
 G. L.4

Üdvözlet a poétáknak!
Hogy van Károly?5

Vigyáz a Függ-re6 mert megint egy új verset küldött az L.7 Passauból. 

1 A levelezőlapot pénteki napon írták és június 

6-án, vasárnap tervezték Münchenbe érkezésüket.

2 Poste restante: a küldeményt nem kézbesítik 

lakcímre, a postán átvehető.

3 A korábbi levelezés nem maradt fenn, így nem 

ismert a kérés tárgya. Kassák és Gödrös feltehetően 

a budapesti napilapokban megjelent verseik 

példányait kérték Jolántól. 

4 Gödrös József és Kassák Lajos.

5 Kiss Károly (1882–1910) vasmunkás, költő. Versei 

a Népszavában jelentek meg, Piros mezőkön... Pro-

letárversek címmel 1908-ban jelent meg egyetlen 

önálló kötete. Halálát követően Bálint Aladár írt róla 

nekrológot a Nyugatban (1910/15. szám). Kassák 

baráti köréhez tartozott, kapcsolatukat az Egy ember 

élete örökítette meg.

6 A Független Magyarország (1902–1919) a Füg-

getlenségi Párt napilapja, szerkesztette Dienes 

Márton. A lap rendszeresen közölt szépirodalmat, 

köztük Kassák korai verseit is. 

7 Kassák Lajos.
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90. Simon Jolán levele Kassák Lajosnak 

és Gödrös Józsefnek, 1909 (2. levél)
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2. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Józsefnek
Újpestről poste restante Münchenbe, 1909. június 15.
Zárt levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/3.

Szervusztok fiúk! 

Azt mégsem hittem volna rólatok, hogy ti is így fogtok velem bánni. 
Nem tudom mi akar ez a szemrehányás lenni vicz vagy komoly? Mert 
én írtam és egy csomó verset el is küldtem. Igazán érthetetlen, ha meg 
nem kaptátok. Csak azt a sok verset sajnálom, ami benne volt. 

Máskülönben mit csináltok? Nem kívánkoztok haza? Nem hiányzom 
nektek egy kicsit? No ne nevessetek ki de ti hiányoztok. Meg is bán-
tam hogy elvesztettelek benneteket. Most tudom mondjátok; micsoda 
hangon beszél, ez az asszony!? Látszik hogy tőlünk távol van. Pedig 
hát látjátok nincs igazatok, mert én csak a régi léha asszony vagyok. 
El-el járok zülleni (persze akkor rátok is gondolok), a Meteorba8 is 
bejárok. 

A Függetlent mindennap meg veszem és érdeklődöm minden iránt ami 
titeket is érdekel. Mindkettőtöknek meg jelent egy-egy verse. „A gabo-
na hajó”, „Vasárnap a gyárban.”9 [ ↗ Kassák versei: 1909. június] [ ↗ Göd-
rös története] Kedves fiúk, ha soraim meg kaptátok azonnal válaszol-
jatok, mert akkor én bővebben foglak benneteket mindenről értesíteni.

 Szervusztok 
 csókol Jolán

8 A Meteor kávéház 1906-ban nyílt meg a Meteor 

Szálló (Erzsébet körút 6.) földszintjén, a New York kávé-

házzal szemközt. Cirkuszi és orfeumi művészek mellett 

a szociáldemokrata értelmiségnek is kedvelt kávéháza, 

az 1910-es évek közepéig Kassák törzshelye volt. 

9 Kassák Lajos, Gabonahajók és Gödrös József, 

Vasárnap a gyárban, Független Magyarország, 1909. 

június 6., 19.
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3. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Józsefnek
Újpestről poste restante Münchenbe, dátum nélkül [1909. június].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/4.

Szervusztok fiúk! 

Előre is az elnézéseteket kérem, hogy az ígért kimerítő levelet nem 
írom kimerítőre. De látjátok nem tehetem, mert nagyon ki vagyok me-
rülve. De azért amit tehetek azt meg teszem. 

A Gyagyovszkival10 még eddig nem beszélhettem, de holnap bemegyek 
a Meteorba és akkor valószínűleg. Aztán a Bodrogi11 nagyon érdek-
lődött hogylétetek felől. Persze tudjátok, hogy mit feleltem. Jaj fiúk 
olyan nagy lustaságok azok annyi salátát beszélnek össze. Csak az 
volt a rossz, hogy mikor onnan ki jöttem, nem volt kivel kinevetni őket. 
Akkor igazán hiányoztatok! 

Tegnap voltam a Feldmannál12 és meg néztem a Hét13 szerkesztőségé-
nek címét: VIII. Népszínház-u. 22. sz. alatt van. 

A napokban megismerkedtem Balázs Béla költő és színmű íróval.14 
Igen kedves és eszes fiú. Azt hiszem névről ismeritek a holnaposok 
közé tartozik.15 Legközelebb elviszem neki a verseiteket. Úgy-e nem 
haragudtok? 

Mondhatom elég kellemesen érzem magam ebben az új társaságban. 
Már ami a festőket illeti. És ti? Látjátok, már azt megérdemeltem vol-
na tőletek, hogy egy tisztességes levelet írtatok volna. Vagy nem? És 
arra is kíváncsi vagyok, hogy mikor visztek már ki?!

10 Gyagyovszky Emil (1881–1961) költő, író, 

a Népszava szociáldemokrata napilap munkatársa. 

A munkásköltészet úttörője Magyarországon, Az 

utca című első verseskötete 1907-ben jelent meg. 

11 Bodrogi Zsigmond (1874–1937) költő, író. 

Szociáldemokrata érzelmű versei a Független 

Magyarországban és a Népszavában jelentek meg, 

első kötetét 1908-ban adta ki Tövises tarlón címmel. 

Kassákkal a Meteor kávéházban került kapcsolatba.

12 Feldmann József két újpesti kávéház, a Pannónia 

(Árpád út 48.), és a Demokrata (az Árpád út és 

a Rózsa utca sarkán) tulajdonosa volt.

13 A Hét (1889–1924) Kiss József irodalmi és 

politikai hetilapja, a Nyugat indulásáig a haladó 

szellemiségű polgárság és a modernista irodalom 

vezető folyóirata. Kassák 1909-ben sikertelenül 

próbálta meg a lapban közölni verseit. 

14 Balázs Béla (1884–1949) író, költő, filmrendező. 

Bölcsészeti tanulmányait Budapesten és Berlinben 

végezte, 1907-ben Kodály Zoltánnal Párizsban 

járt. Versei A Holnap antológiában (1908–1909) 

és a Nyugatban jelentek meg, 1909 áprilisában 

mutatták be első drámáját Budapesten (Doktor 

Szélpál Margit). Kassákkal csak 1916-ban, A Tett 

megjelenése idején került közelebbi kapcsolatba.

15 A „holnaposok” az 1908-ban és 1909-ben 

Nagyváradon megjelent A Holnap című modernista 

versantológiák szerzői: Ady Endre, Babits Mihály, 

Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász 

Gyula és Miklós Jutka.
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Azután pedig Gödrös barátom igazán örömmel fogadom a soraid  
de már egyszer a Kassi16 is szerencséltethetne a keze írásával. 

Éppen most ment el tőlünk a Kari.17 Szegény fiú sem viszi soká. 

Igaz itt volt a múltkor Fischer.18 El bántam én avval! Éppen jó kedély 
hangulatban voltam: Persze Kari még mindig bálványozza őt. Igaz 
a múltkor voltam olyan meggondolatlan, hogy a disznók közé kevered-
tem majd meg is ettek. De a jövőben vigyázni is fogok! 

És te Gödrös fiam ne igen írogass annak a bandának mert azok csak 
kiröhögnek. Tapasztaltam a múltkor, elhiheted. 

De már elég volt a pletykából. Csak ennyi verset küldhetek egyszerre, 
de ha sűrűbben írjátok meg a címeteket több verset kaptok. A szer-
kesztőségből nem üzentek. 

Írjatok sokat szervusztok

 Csókol benneteket
 Jolántok 

16 Kassák Lajos beceneve. 
17 Kiss Károly.

18 Fischer Jenő alakját csak Kassák őrizte meg az 

Egy ember életében: ő finanszírozta Kiss Károly első 

verseskötetének megjelentetését.
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4. levél 
Kassák Lajos és Gödrös József levele Simon Jolánnak
Münchenből Újpestre, 1909. június 18.
Képes levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 401/1.

19 Nándor és Dezső Simon Jolán öccsei voltak. 

Nándor – az Egy ember élete alapján – Baján 

élő asztalossegéd volt, aki fiatalon meghalt 

tuberkulózisban. Dezsőt az első világháborúban 

besorozták, 1919-ben orosz hadifogságból tért vissza. 

20 Ismeretlen.

21 A Hét szerkesztői üzenetei között a lap alapító 

szerkesztője, Kiss József nem írt Kassák beküldött 

verseiről.

91. A müncheni Diadalkapu (Siegestor) Kassák 

és Gödrös képeslapján, 1909 (4. levél)

Szervusz Jolán! 

Legyen egy képes emléked a művészfészekből. Mi már ismerjük min-
den zugát a városnak azért egy részt neked is küldünk, hogy legalább 
papiroson lásd Münchent. Tiszteljük édes anyádat, meg a Nándort 
és Dezsőt.19 Továbbá – ha ott van – a Gyetvait is.20 Mi már szerdán 
Augsburg ba leszünk egy napig időzünk ott.

 Szervusz. 
 Gödrös Lajos

A „Hét” szerkesztői üzenetét kisérd figyelemmel mert az L. verset kül-
dött neki.21 
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5. levél 
Kassák Lajos és Gödrös József levele Simon Jolánnak
Augsburgból Újpestre, 1909. június 23.
Képes levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 401/2.

Szervusz Jolán! 

Azért írunk ilyen szép lapot, mert most jól címezted a levelet és min-
den akadály nélkül átvettük. S ha tovább így írsz; több ilyenforma lap-
ra szert tehetsz. Mért nem küldted a mi verseinket is? Hát a kimerítő 
levéllel mi van? Írj Stuttgartba poste restante. 

 Szervusz, 
 Gödrös Lajos

Hol a Klári címe?22

Mit szólsz az ízlésünkhöz? 

22 Balázs Klára gyári munkás és munkásmozgalmi 

agitátor alakját csak Kassák őrizte meg az 

Egy ember életében. A regény alapján ő mutatta 

be neki Gödröst. 

92. Josef Limburg A hegedűs című szobra Kassák 

és Gödrös képeslapján, 1909 (5. levél)
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6. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Józsefnek
Újpestről Augsburgba, dátum nélkül [1909. június].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/5.

Szervusztok fiúk!

Kártyátokat megkaptam. Mondhatom nagyon megörültem neki. Most 
már én is meg vagyok elégedve veletek! Helyes?!

Meddig lesztek ott? És mikor lesztek Párisban? Képzeljétek, egy híres 
festőnél ülök és az annyit beszél nekem, hogy menjek Párisba. Nagyon 
jól meg tudnék ott élni, mert a modelleket jobban fizetik és az élelem 
olcsóbb. Ő tizennégy évig élt ott. Karlóvszkinak23 hívják. Ismeritek? 
Tudjátok fiúk úgy szeretnek engem a művészek. Azt mondják, hogy 
nagyon jó fejem van. Hisz tudjátok.

De már szeretném egyszer tudni, hogy mivel ütitek agyon az időt.  
Remélem nem leszek indiszkrét? Írjatok sokat. 

A Klára címre: Fiume Ilona fürdő. Ha még ott van. Mert azt hiszem 
már elment onnan. Régen nem írtam neki. 
A Karinak miért nem írtok? Különben üdvözöl. Jobban van. 
Mit szóltok hozzá? Rózsi24 is modell lett az afekta25 netovábbja. 

Itt küldök jó és rossz verseket de titőletek nem küldhetek mert azóta 
nem jött csak Kassitól egy hanem azt Kari elveszítette. 

Írjatok fiúk sokat és szép lapokat küldjetek!

 Szervusztok
 csókollak benneteket
 Jolán

23 Karlovszky Bertalan (1858–1938) naturalista 

festőművész. Tanulmányait a müncheni akadémián 

végezte, majd Munkácsy Mihály mellett dolgozott 

Párizsban. 1894-től Budapesten dolgozott, a Műcsarnok 

rendszeres kiállítója volt. Simon Jolán 1909-től, Kassák 

hatására otthagyta lámpagyári munkahelyét, és modellt 

ült a képzőművészeti főiskola epreskerti műtermében, 

vállalva ugyanitt és máshol az aktmodell szerepét is.

24 Nepp Rózsi, Kassákék a munkásmozgalomból 

ismerték. Korai haláláról Kiss Károly tudósít az Egy 

ember életében.

25 Afëkta: magát kérető, mesterkélten viselkedő.
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7. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Címzés nélkül [Újpestről Augsburgba?], dátum nélkül [1909. június].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/6.

Kedves Lajos! 

Elolvastam. – – – Rád ismertem. Tudtam, hogyha írsz, csak így írhatsz. 
És az tetszik benned, az a frázis nélküli őszinteség. 

Ami a csókolódzásod illeti, hát bizony én sem volnék ellene. És a pokol, 
na azt már sokat vissza kívántam, de hát hiába. De te vagy az oka. 
Hisz tudom, sebaj, azért talán eljön még az az idő mikor újra ki csinál-
hatjuk egymást. Hiszed? Írj milyen kín és milyen jó az. 

Na de térjünk az okosabb felére a dolognak. Beszélem Gyagyovszkival. 
Valószínűleg elfogadják [a versedet] de ő át fogja írni, mert sok mon-
data magyartalansággal van írva és azt ki korigálja.26 De azt kijárja, 
hogy még mielőtt megjelen a dolog, már neked kifizessék a 20 koronát. 
Ugy-e jó lesz így. A Függetlenben nem jött semmi még csak üzenet 
sem. A „Hét”-ben sem. 

Mikor értek Párisba? Úgy szeretnék már veletek lenni.

Igaz majd el felejtettem; beteg vagyok. Most volt itt az orvos. Azért 
ne is csodálkozzatok, hogy ilyen össze vissza írom a mondatokat. Azt 
hiszem el fogod nézni nekem. 

Kedves fiú még tegnap kezdtem ezt a levelet, de kénytelen voltam ab-
ban hagyni olyan rosszul lettem. Ma sem érzem magam valami ki-
tűnően, de azért tűrhetőbb. Naponta három négy aszpirínt veszek be 
már egész kábult vagyok. Lugot kaptam. 
Hanem igazán nincs szándékomban ezt a levelet az én betegségemmel 
tele jajgatni. Azt hiszem azt te sem vennéd jó néven. 

Igazán szeretnék neked sokat írni. Mindent meg írni. 
A Jóskával már nincs viszonyom. Utálom. A hosszú Szabó őrülten 
szeret. Utálom. A Fenyő (Meteorban ismerkedtem meg vele) szere-
tőjévé szeretne tenni. Utálom. A Rozgonyi szerelmet vallott nekem. 
Utálom. A Szabó Náci meg akar kapni. Utálom. Tegnap hívott egy 

26 Kassáknak végül csak 1910. február 13-án 

jelent meg verse a Népszavában, Este a csavargó- 

tanyán címmel. Ezt követően rendszeresen közölte 

verseit és novelláit a szociáldemokrata napilap. 
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szobrász, hogy menjek hozzá lakni, utálom. Egy festő el akart vinni 
Velencébe, utálom.27 Utálom őket iszonyúan és éjjeleken át nem tudok 
aludni, mert a vágyaim nem engednek. 

Ne hidd, hogy ezt a dolgot csupa kérkedésből írtam le neked. Nem. 
Csak azért, mert egyedül csak neked mondhatom el, azt hiszem te 
meg fogsz érteni. Én nem tudom mi lett velem mintha kicseréltek vol-
na. Azt hiszem ki fogsz nevetni, de téged kívánlak csak. Jaj, de meg 
tudnálak most harapni. Várj csak majd meg csíplek még, reszkess. 

Igaz: a Balázzsal28 nem beszélhettem azóta, mert el utazott. De legkö-
zelebb, ha alkalom kínálkozik. 

Írjatok sokat
Iszonyúan csókolnálak

 szervusz 
 Jolán

27 Simon Jolán udvarlói nem azonosítható szemé-

lyek, egyedül a „faszobrász Rozgonyi” alakja tűnik fel 

az Egy ember életében. 

28 Balázs Béla.
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8. levél 
Kassák Lajos és Gödrös József levele Kiss Károlynak
Stuttgartból Újpestre, 1909. július 9.
Képes levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 433/1.

Szervusz Károly!

Kívánságodat csak részben teljesíthessük, amennyiben itt már nem 
juthatunk ilyesféle lapokhoz, de ha ismét München-be kerülünk, vagy 
esetleg Páris-ból majd többet küldünk borítékba.29 Most csak abból 
kaphatsz néha egy-egyet, melyeket saját részünkre tettünk el. No de 
mi majd szerzünk magunknak másikat. Most hosszabb ideig itt ma-
radunk Stuttgart-ba. Legközelebb bővebb levelet írunk. 

 Szervusz 
 Gödrös Lajos

Küldj sürgősen egy „Újpesti Naplót.”30

29 Nem tudjuk, hogy Kassák és Gödrös pontosan 

milyen folyóiratokat olvasott Németországban.

30 Az Újpesti Napló szociáldemokrata irányultságú 

hetilap Újpest-Rákospalotán, főszerkesztője 

Negyedi-Szabó Béla (1879–1935) volt. Kassáknak 

egy verse jelent meg a lapban 1910. január 1-jén, 

Elátkozott sziget címmel. 

93. Kiss Károly és egy ismeretlen fiatalember 

portréja, 1907
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9. levél 
Kassák Lajos és Gödrös József levele Kiss Károlynak
Stuttgartból Újpestre, 1909. július 11–12. 
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev 433/2.

Szervusz Károly! 

Íme itt a bővebb levél. Ugyanis arról akarunk írni hogy a Kassák itt 
Stuttgartban fog kiadni könyvet egy másik íróval közösen (kivel itt 
ismerkedtünk meg, szintén magyar) Szittya Emilnek hívják.31 Ő (Szity-
tya) mi általunk fel kér téged, hogy légy szíves menj el Vojticky Gyu-
lához32 és kérj tőle 10 drb. könyvet melyet Szittya és Vojticky írtak és 
küld el ide postarestante. Vojticky lakik Vasvári Pál utca 7. sz. ha ott 
nincs akkor keresd fel őt „Szabadság Munkásképző Egyletbe” (Aggte-
leki u. 3 sz.) ott lesz biztosan. 

Ezt tedd meg kérlek majd vissza szolgáljuk. Ha Vojtickyval beszélsz 
mondd meg neki hogy Szittyának itt a jövője függ attól a 10 példány-
tól, és reményli hogy Vojticky át fogja adni a könyveket. 

Továbbá: ha neked van valami pénzed úgy Kassák kér kölcsön könyve 
kiadásának fedezésére néhány koronát amennyit tudsz küldeni. Ha 
pedig nincs pénzed akkor küldj neki a „Piros mezőkön”-ből33 néhány 
példányt melyet itt értékesíteni fogunk és a pénzt megadjuk ha a könyv 
megjelent. 

A Jolán-tól is kért néhány koronát Kassák továbbá hazulról is kap 
valamit és így össze fog jönni a könyv ára. Ha Jolánnal beszélsz em-
lítsd meg neki mert ha esetleg az ő levele elkallódik hogy tudjon a do-
logról valamit. 

Még egy szívességet kér Szittya Emil. T.i: A Baross téren a klozetnél 
asszonyok árulnak virágot azon a kapun kell bemenni a házba. Itt 
lakik egy Fridman34 nevű szobrász keresd fel és mondd meg neki hogy 
a Szittya csomagját küldje ide Stuttgartba postarestante címre. Ha 
Fridman József szobrász el van hazulról utazva, akkor kérdezd meg 
ott Fridman bátyját (szintén ott lakik) hogy hol van Szittya csomagja 
és írd meg... [A levél második lapja elveszett.]

31 A tervezett kötet nem jelent meg, és Szittya Emil 

ógörög meséinek kézirata sem maradt fenn.

32 Wojticzky Gyula (1887–1958) költő, publicista. Pá-

lyáját a szociáldemokrata ifjúsági mozgalomban kezdte, 

több lapban jelentek meg politikai írásai. Költészettel is 

kísérletezett, illetve 1909-ben Szittya Emillel közösen 

a modernista lírát – és különösen Ady Endrét – dicsőí-

tő esszékötetet adott ki Az újak irodalmáról címmel.

33 Kiss Károly verseskötete Piros mezőkön... 

Proletárversek címmel 1908-ban jelent meg 

a Világosság könyvnyomdában.

34 Friedmann József szobrász élete ismeretlen. Az 

első világháborúban katonaként szolgált, 1916-ban 

Losoncon készítette el a nemzeti áldozatkészség 

szobrát egy középkori lovag formájában, lásd Tolnai 

Világlapja, 1916. szeptember 21.

[képek] 
92. Szittya Emil és Wojticzky 
Gyula, Az újak irodalmáról, 
1909
93. Kiss Károly, Piros mező-
kön..., 1908

94. Szittya Emil és Wojticzky Gyula, Az újak 

irodalmáról, 1909

95. Kiss Károly, Piros mezőkön..., 1908
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10. levél 
Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Stuttgartból Újpestre, dátum nélkül [1909. július 12–14. körül].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2031/2.

Kedves Jolán! 

Egy meglehetősen fontos dologról értesítlek (ha ugyan előtted is érté-
kel bírnak még a versek.) Stuttgartban megismerkedtem egy magyar 
íróval,35 aki ugyan betyárul züllött (tudod olyan Vilde Oszkár36 féle el-
züllött zseni). Nagy tudása van könyvekről zenéről és képekről tart itt 
felolvasásokat és tanulmányokat ír minden irányú művészetről. És ez-
zel az emberrel itt Stuttgartban két hét múlva könyvet fogunk közösen 
kiadni. Nékem húsz versem néki pedig Ó-görög meséi fognak megjelen-
ni. Eddig a dolog könnyebb oldala. Most következik a másik lap ahol 
a számtan kezdődne de tudod ez a lap még egészen üres ezért kérlek 
téged is ha csak valahogy teheted segíts betölteni ezt a tátogó űrt. 

Mint föntebb említettem két hét mulva ha csak az anyagi meg nem 
akadályozza könyvem fog megjelenni. Most több helyre írok levelet és 
mindenünnen kölcsönt kérek s így a sok között tőled is (furcsaság-
nak találod ugy-e). Kérlek légy szíves teremcs elő valahonnan néhány 
márkát már amennyi legjobban módodban ál rövid időn belül vissza 
fizetem (ne haragudj hogy ilyen szemtelenül írok). Jövő héten előfizeté-
si ívet fogok küldeni remélem itt is ki fogsz magadért tenni? Tud[od] 
kevés olyan barátom van a kihez ily esetben segítségért lehetne fordul-
ni. A könyv alighanem arcképpel fog megjelenni. 

Most térjünk át a mi ügyünkre. Hogy érzed magad? Mi újság oda 
haza? Hogy a mamád a fiúk és a te apróságod, nem betegek? 

Mirólunk kevés mondanivalóm van még ez ideig nem szennyezte munka 
a kezünk kézből élünk az az író bácsi támogat bennünket már ahogy 
úgy. De ha sikerül a könyv kiadás akkor arany élet lesz pénz rogyásig 
(most nagyzolok) és röktön Párisba vágódunk hol aztán együtt jár-
hatjuk majd azokat a híres lebujokat hol az asztal alá issza magát az 
a sokszor megint kis kompánia. Jólesz így! Ha csak teheted segíts ki 
valamivel de minél előbb mert a nyomdába kell fizetni. Címem a régi: 
Stuttgart posztresztante. 

Szervusz 
 Csókol 
 Lajos

35 Szittya Emil. 36 Oscar Wilde (1854–1900) ír költő, író, drámaíró.
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11. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak és Gödrös Józsefnek
Újpestről Stuttgartba, dátum nélkül [1909. július].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/7.

Kedves fiúk!

Itt küldök húsz könyvet, de ha ez nem elég, akkor még küldök.37 Amit 
pedig Gödrös írt Karinak az után én jártam, mert Kari nagyon be-
teg fekszik (elpatkol a fiú).38 Nagy keservesen fel fedeztem Vojtickit és 
Friedmannt. Vojtickiről csak annyit mondhatok, hogy egy nagy csir-
kefogó. Már kétszer is el bolondított a kávéházba, hogy átadja a pél-
dányokat és még eddig hazugságnál egyebet nem kaptam tőle. Fried-
mannék pedig azt mondták, hogy a csomagot vasárnapig kikeresik, 
mert a padláson van. Eredetileg együtt akartam küldeni a könyveket, 
de minthogy az a dolog még bizonytalan, hogy mikor kapom meg, így 
jobbnak láttam a Kari könyveit előbb küldeni. 

Voltam a „Függ.”39 szerkesztőségében is. A Kassák név szinte varázs 
szerűen hatott. Olyan barátságosak lettek hozzám egyszerre. Nagyon 
érdeklődtek utánad. A dolgaid már a lap elején jelenik meg. Azt mond-
ta Bodrogi, hogy öt hat hét múlva fel mehetek egy kis honoráriumot 
kérni. Igaz többek között még azt is mondta, hogy írjam meg nektek 
hogy irodalmi körökben kritizálnak szidnak dicsérnek örülj neki; ergó 
észre vesznek. Miért nem írtok annak a fiúnak. Úgy vettem észre, hogy 
rosszul esik neki a figyelmetlenségtek. Ha írtok csak a Meteorba cí-
mezzétek a levelet Erzsébet kör. 2. 

És nekem miért nem írtok? Nem értek rá? Úgy-e hogy viccelek pedig 
igazán egy csepp kedvem sincs hozzá. Iszonyatos harczra van kilátásom 
a férjemmel.40 Képzeljétek az a piszok Csatár41 jóba van vele és onnan 
hordja a híreket Karinak. De én le lövöm a kutyákat. Na de hadjuk. 

 Szervusztok
 Jolán

37 Kiss Károly Piros mezőkön című verseskötete. 

38 Kiss Károly súlyos tüdőbetegségben szenvedett, 

1910. július 1-én halt meg, július 3-án temették el. 

Haláláról a Népszava emlékezett meg (1910. július 2., 9.).

39 Független Magyarország.

40 Simon Jolán férje Nagy János Pál bútorasztalos-

segéd volt, akivel tizenhét éves korában (1902) 

házasodtak össze. Három gyermekük született: 

Piroska (1903), Rudolf (1905), és Etel (1907), 

azonban házasságuk megromlott, és Simon Jolán 

1908-ban gyermekeivel különköltözött férjétől. 

Házasságukat a magyar bíróság a férj által indított 

válóperben 1922-ben bontotta fel.

41 Ismeretlen.
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12. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Újpestről poste restante Frankfurt am Mainba, 1909. augusztus 18.
Levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/8.

42 Miklós Móric az Újpest és az Újpesti Napló 

című szociáldemokrata lapok társszerkesztője, az 

Egy ember élete alapján Kassák és Kiss Károly 

barátja volt.

Kedves Kassi! 

Kérlek légy szíves egy kis türelemmel lenni, mert most nem tehetek 
semmit hólnap megyek a kórházba. Azért amit csak tehetek meg te-
szek. Próbálj Miklósnak írni.42

Kiss Kari is kórházba megy. 

 Szervusz, 
 Jolán

Majd meg írom a címet. 

96. Simon Jolán levele Kassák Lajosnak, 

1909 (12. levél)
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13. levél 
Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Brüsszelből Újpestre, dátum nélkül [1909. augusztus].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 378/1.

Kedves Jolán! 
 
Ma kaptam meg egyszerre a két lapodat ugyan nagyon nagy különb-
ség van a kettő között, ami az írást illeti, de hagyuk a maguk útján 
futni az ügyeket. Ami a képes lapot illeti megengeded hogy véleményt 
írjak róla? 

Ha igen akkor a következők. 

I. Szeretem a természetességet 
II. Elvem minél közelebb jutni az egyszerűséghez. 

Tepedig babám pózolsz a potyográfus előtt. Máskor jobban vigyáz az 
ízlésességre. Nade sebaj talán lesz még idő hogy te is fogod azt tudni 
tenni amit minden önállóan gondolkodó embernek tennie kell vagy is 
komolynak de nem... [A levél vége elveszett.]

versekről
1 és 2. dikat egyszerre kórházi nóták fő cím alatt a 3.kat pedig külön 
adjátok át a Függetlennek, írjátok alá Frankfurt. [ ↗ Kassák versei: El-
veszett versek]

Írjál röktön minden felől Brüsszelbe

 Szervusz

97. Simon Jolán portréja, 1900 körül
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14. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Újpestről Brüsszelbe, dátum nélkül [1909. augusztus vége].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/12.

Kedves Kassi! 

Végre megtehetem azt, hogy a te szavaidra (igaz elég zagyván, de) fe-
lelhetek. Tudom csodálkoztál állítólagos hanyagságomon, hogy sem 
nem írok sem az ügyeidet nem intézem kellő lelkiismeretességgel. De 
látod fiú nem tehettem eddig. Mikor arra a bizonyos dolgokra felkér-
tél, egy krajczár és foglalkozás nélkül voltam úgy, hogy otthon kellett 
a mamának varrnom. Azután vartam varrtam, addig vartam míg vért 
kezdtem köpni és beteget jelentettem. Komiszul éreztem magam ennek 
tetejében a Nándor43 amit a tavasszal igért most megtette – kidobott. 
Azóta Nagyéknál44 vagyok a gyermekek pedig az apjuknál. Valószínű-
leg kórházba megyek, de most nincs hely. Tudod már? Kari a kórházba 
van. Vért hányt. 

A héten biztosan be viszem a verseid és újra elmegyek Miklóshoz45 
azt az igazolványt megsürgetni. Ugy-e fiú nem haragszol rám? Látod 
olyan furcsa így összejött megint minden. Ne nevess ki, de az emberek 
utálatosak. Az a piszok Csatár is el ment a férjemhez és mindent ösz-
sze hazudozott neki. És a többi és stb. Na de nem baj majd el múlik. 

Csak arra vagyok kiváncsi hogy mikor foglak viszont látni?! Hal-
lottad, hogy a Gödrös Párisban van? Piszok alak írt a Karinak egy 
lapot tele hazugságokkal. [ ↗ Gödrös története] Többek között kért Ka-
ritól egy magyar francia naptárt Kari be ugrott volna neki, de én nem 
engedtem. 

És te néked mi bajod volt? Miért voltál beteg? Úgy látszik előnyödre 
vált mert gyönyörű az a versed „Az utolsó út előtt.” [ ↗ Kassák versei: 
Elveszett versek] Rózsinak46 is nagyon tetszett. 

Ami a Függetlent illeti, bizony fiam a legjobb akaratom mellett sem 
vehettem meg mert – nincs pénzem.47 

Avval a bizonyos képpel kár volt annyit foglalkoznod. Úgy is láthattad 
hogy rossz! De nem azért mintha pózoltam volna, de mert az a fiú, aki 

43 Nándor Simon Jolán öccse. 

44 Simon Jolán férjének szülei.

45 Miklós Móric.

46 Nepp Rózsi.

47 Kassák két versét is közölte a Független 

Magyarország 1909. augusztus 26-i száma (Ünnep 

álomországban, Egy boldog óra).
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ott állt sok émelygős dolgot mondott amit nekem nem volt kellemes 
hallgatnom és megmozdultam ezért rossz a kép. Barátom a pózolás-
ról még leszoktam.

Klára48 nincs itthon.
 
Kedves Lajos majd legközelebb ha már nyugodtabb leszek írok neked 
a jövőbeni terveimről. Jó lesz? Fog érdekelni? Hanem most hadjuk. 

 Szervusz csókol
 Jolán

Úgy-e írsz lehetőleg azonnal? 

Címem: 
Simon Jolán
Ujpest Baross-u 23. 

Kari címe: 
Új Szt. János-kórház III. tüdőbeteg barakk I-ső kórterem. 
Kiss Károly. 

48 Balázs Klára. 
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98. Simon Jolán levele Kassák Lajosnak, 1909 (15. levél)
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15. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak 
Budapestről Brüsszelbe, 1909. szeptember 9.
Zárt levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/9.

Kedves Lajos!

Itt vergődöm tehetetlenül a kórágyon.49 Operáltak. Nem tudom sze-
rencsémre vagy szerencsétlenségemre, de meg maradtam. És holnap 
már vissza megyek a tüdőbeteg osztályra mert tudvalevőleg most 
más osztályon fekszem. Valószínűleg jövő hónap elején már kimegyek. 
Kérlek Kasi ne haragudj rám, hogy az ügyeid még nem rendeztem, de 
mihelyt ki megyek, azonnal elintézem. Az igazolványod Miklós ide be 
hozza azért is kérlek azonnal írj, hogy ott maradsz-e és ajánlva küld-
jem-e?50 Arról pedig ne panaszkodj fiam, hogy te elhagyatott vagy 
mert mióta itt fekszem még a kutya sem nézett felém. Még egy ron-
gyos istenem sincs akihez folyamodjam. Te legalább a versekbe ön-
töd az érzéseidet, de én még ahhoz is hat ökör vagyok. Igaz, nagyon 
tetszik az az első versed Rózsának is tetszett. A többi is igen szép 
szemmel láthatólag erősödsz fiú. Igaz, hogy szerénytelenség tőlem 
hogy a te verseidről kritikát mondok de azt hiszem meg fogsz bocsáj-
tani nekem ezért. Igaz?

49 Simon Jolánt a levelezőlap címzése szerint az új 

Szent János-kórházban ápolták.

50 Kassák feltehetően újságíró igazolványt 

igyekezett szerezni Miklós Mórictól, az újpesti 

szociáldemokrata folyóiratok egyik szerkesztőjétől.
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16. levél 
Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Brüsszelből Budapestre, dátum nélkül [1909. szeptember].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 378/2.

Kedves Jolán! 

Még mindig Bruxelles-ben tartózkodom; így tehát még azt a sokára írt 
választ is megkaptam mihez ugyan magadnak is kevés reményed volt. 
Igen még itt vagyok és előre láthatólag még pár napig itt is fogok ma-
radni. Innen aztán végre Páris felé veszem az utat. Hidd el már éppen 
elég volt a csavargásból (már ami a pénznélküli csavargást illeti). 

Hogy ezideig miből tartottam fenn magam, és mi a további szándé-
kom? Erre ugyan nagyon egyszerű a felelet: minden elébem kerülő 
jobbképű embert iparkodom álásához mérten megpumpolni. Gondol-
hatod már ötödik hónapja, hogy eljöttem hazulról és még mindezideig 
egy szalma szálat se tettem félre az útból amiért fizetés járt volna. Így 
tehát abból vagyok kénytelen élni vagy inkább tengődni, amit a dol-
gozó emberektől lehet kibeszélni. Több festő, szobrász és író ismerő-
söm van és ezek képezik a fizető osztály vastagabb rétegét. 

≈

Kérlek ami az előbbeni levelekben kért dolgokat illeti, ha kijösz a kór-
házból néz röktön utánna és iparkodj, hogy valami pénzt tudj szerezni 
a versekért; továbbá azokat a számokat is szerezd meg a Függ.51 szer-
kesztőségéből mikben betegséged alatt valami dolgom megjelent. 

Ennyit magamról. Most pedig vegyük elő a te ügyedet: 

Megkaptam leveled; Elolvastam és mondhatom meglátszik rajta 
a kétségbe esés élesen felrakott színe. Szavakat kerestél, hogy színe-
ket festhessél velük; hogy életet adj a holt merev papírlapnak. 

Beszélsz: betegségről, az emberek rosszaságáról és egy jövőről mit 
a kórház hideg falai közt puha testtel bágyadtan szősz az álmok átkos 
szövőszékén. Betegségről panaszkodsz és gyermekes rajongásig örülsz 
a könnyeken keresztül is, hogy megtaláltad az utat a gyógyulás felé. 

≈

51 Független Magyarország. 
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Érzem hogy örülsz és látom amint gyönge piros folt húzódik végig az 
arcodon, ha arra gondolsz, hogy újra egészséges leszel és kipirult arc-
cal ott járhatsz újra az emberek között kik bántottak. Gyönge vagy és 
kétségbe esett. 

A komoly asszonyarc mögött egy önző éhes gyermek lélek vergődik. Ki 
imádkozva bujik el a dörgő villámlás elől, de ha megjött édes anyja és 
meg simogatva ölébe veszi: lopva néha néha belenéz a gyilkos fénybe 
s félre susogja jaj be szép... Így vagy te is duzzadt izmokkal kacagva 
akarsz ülni az eső ölén hogy aztán nyugodtan rá foghasd: még is csak 
szép az élet. 

Ugye? meg untad már a szomorúságot az örök álmok édenét. Kérni 
akarsz az emberektől és nem adni nékik. Képzeld csak el ha mindnyájan 
kemény öklü jóltáplált marczona atléták lennénk mi lenne akkor a szép-
ből; a megálmodott világból. Ott görnyednénk a többi közt az igában s 
ha eljönne a hétvége vihogva cipelnénk vasárnapi sétánkra a köznapok 
eltakart piszkát. Hát életnek tartod te eszt; Élet az hol mind egyenlő 
elhízott kis tömegek lődörögnek üresen, érzéstelenül, bután. 

Nem ez nem élet. Én egy más világba vágyom. Én adni szeretnék az 
embereknek, adni lelket, hogy szenvedjenek és én sirathassam őket 
mert szeretni csak azt lehet aki szenved. És szeretlek téged is mert 
lelked van, mert „bűnös” vagy és beteg...

Ami az említett jövőbeni terveid illeti arra ezidő szerint nem válaszol-
hatok semmi bizonyosat mivel nem tudom mi lesz velem is addig. Lehet, 
hogy ha Párisban tudok egész hazáig jegyet szerezni akkor még az idén 
hazakerülök. De ha ez nem fog sikerülni akkor Afrika felé szándéko-
zom venni az utat ami aztán évekbe vagy tán életbe fog kerülni. 

Kérlek írj minél előbb hosszú, hosszú levelet. 
Címem Ludwig Kassák. Brüxelles Belgium. Poste restante. 

 Szervusz 
 Csókol 
 Lajos. 

Nagy össze kötetésbe vagyok az itteni anarkistákkal és itt küldök 
egy francia röpiratot melyet elkoboztak de vigyáz hogy tégedis fel ne 
izgasson valami káros dolog elkövetésére.
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17. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Újpestről poste restante Párizsba, dátum nélkül [1909. szeptember].
Zárt levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/10.

K[...]!51

Na olv[...] a lapot amit [...] és sietek vála[...] is kétségbe ejtett az a do-
log, hogy te olyanok közé keveredtél. Ha tudtam volna két kézzel tar-
talak vissza ez igazán nem neked való! A te részedre más hely van. Te 
neked halálos bűn a tehetséged így el forgácsolni és kérlek könyörgöm 
neked ne tedd azt, ha csak egy kicsit is becsülsz még! Kassi! Ugy-e 
meg teszed? Máskülönben mit csinálsz mindég? Én újra ülök.52 (Per-
sze nem úgy mint te.) Az élet bizony itt nagyon a régi én csak olyan 
züllött vagyok mint voltam. Szóval javíthatatlan. Azért az embereket 
mégis gyűlölöm daczára, hogy szeretem. Írjál majd sokat! Írjál nekem 
olyan dolgot ami engem is érdekel. Hát tudod! Majd én is írok neked. 
És szíveld meg a föntit. 

 Szervusz csókol 
 Jolán

52 A levelezőlapról utólag levágták a postabélyegzőt, 

ezért az első sorok csak töredékesen olvashatók. 

53 Modellt ül.
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18. levél 
Kassák Lajos levele Kiss Károlynak
Gentből Újpestre, 1909. október 3.
Levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 383/1.

Szervusz Károly! 

Ne haragudj, hogy oly soká nem írtam de így voltam nem csak veled: 
mindenkivel. Kegyetlenül sok kellemetlenségen kellett rövid idő alatt 
keresztül esnem amelyek mondhatni nagyon meg viseltek. Anarkista 
mozgalom véget egy tiltott gyülés alkalmával rajtunk ütött a rend-
őrség. Bezártak minden kihallgatás nélkül. A börtön letelte után átt 
toloncoltak Poroszországba, ahol megint kihallgatás nélkül örökre 
kitiltottak. Így aztán két ország között evickélődöm már 3 hét óta. 
Ma éjjel érkeztem vissza Brüsszelbe, és hajnalban utazom kerülő uton 
Páris felé. [ ↗ Útvonal-anomáliák] E lapot is csak ugy reptibe írom egy 
Anarkista tanyán éjjel 11 óra van. Kérlek menj be a Jolánhoz mond 
meg neki hogy leveleit megkaptam s ne haragudjon hogy még nem vá-
laszoltam. Ennek is a föntiek az oka a haza küldött verseket ne vigye 
be a lapokhoz csak a megjelenteket szerezze meg Vojtickitól egy köny-
vet vegyen meg és küldje minél előbb címemre: Páris Centrál poszt 
resztante

Küldjétek el az igazolványt is. 

Írjatok sokat mind ketten. 
Szervusztok
Röktön írjatok mindd ketten és én is válaszolok
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100. Kassák Lajos levele Kiss Károlynak, 1909 (19. levél)

99. Kassák Lajos levele Kiss Károlynak, 1909 (18. levél)
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19. levél 
Kassák Lajos levele Kiss Károlynak
Párizsból Budapestre, 1909. október 28.
Levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 383/2.

Szervusz Károly! 

Írok újra és újra írok, és várom a választ, de hiába. Írok az egyiknek, 
írok a másiknak, de úgy látszik egyik sem érdemesít, hogy válaszoljon. 
Mi ennek az oka? Csak az hogy meguntátok a sok irka firkát? Vagy 
tán egyébb is? 

No hisz már nem fog soká tartani! 
Ha jól megy Novemberben már nem lesz kinek firkálnotok. Írtam ne-
ked: arra a Jolán válaszolt. Írtam a Jolánnak arra pedig sem ő se te 
nem erőltetted meg magad. Kértem hogy menjen el hozzád és kérjen 
meg, mennyiben most igen jó alkalom volna ahhoz hogy néhány köny-
vet eladhassak kérlek küldjél egy adagot belőlük hiszen haza készülök 
sajnos de hasonló módon nagyon is alkalmam lesz vissza fizetni. Eze-
ket írtam Jolánnak s most újra neked is ezekkel rukkolok elő (persze 
abban a jó reményben hogy legalább röktön válaszolni fogsz!)

Mi újság oda haza? Hogy állsz a költészettel? Nálam eddig jól szapo-
rodnak. Szaporodnak de egyéb semmi. Kérlek röktön írj és ha módod-
ban áll a könyveket is küldd röktön most segíthetek velük magamon. 

Címem: Ludwig Kassák Páris Rue Mouffetard 86 Hotel. 

Mi van Jolánnal? 

 Szervusz 
 Lajos



329

20. levél 
Simon Jolán levele Kassák Lajosnak
Újpestről Párizsba, 1909. november 5.
Zárt levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 2063/11.

Kedves Kasi! 

Iszonyú nagy elfoglaltságok közepette végre szakítok magamnak 
annyi időt, hogy neked egy lapot írjak. Én azt hiszem te azért nem fo-
god a barátságod a jövőben sem megvonni tőlem azért mert én neked 
ritkán írok. Mert hisz Te csak megtudod érteni hogy mi az mikor az 
ember kénytelen magát az igába fogni nem csak magáért hanem hogy 
másoknak meg legyen ami a létfentartáshoz szükséges. Ami a köny-
veket illeti, a héten megkapod ha máskor nem hát éjjel csomagolom 
be. Habár a Kari könnyebben megtehetné hisz sétál egész nap. Na de 
hadjuk. A viszontlátásig béke veled. 

 Szervusz 
 Jolán

21. levél 
Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Párizsból Újpestre, 1909. november 15.
Levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 378/4.

Kedves Jolán! 

Lapod megkaptam. Nem tudom mire vélni ezt a fejre álitot gondol-
kozást. Hogy lehetséges az, hogy ha valaki – legyen az a leg piszko-
sabb is szerintünk – kérőleg fordul hozzánk ránk van utalva, hogy 
a rendőrség kezéből megszabaduljon és mi előbb hetekig tartó levél-
váltást rendezünk. Hát kell ahoz tanács, beleegyezés hogy valakinek 
a szabadságát visza adjuk, ha csak tőlünk függ az nem csak illem de 
kötelességtek is. Röktön tegyetek meg minden lehetőt arra hogy ki 
szabaduljon.54

 Szervusz 
 Lajos

54 A levelezőlapot a posta ismeretlen címzett miatt 

visszaküldte Kassák címére Párizsba. Nem derül ki, 

hogy ki került börtönbe Budapesten. 
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22. levél 
Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Párizsból Újpestre, 1909. december 11.
Levelezőlap, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 378/5.

Kedves Jolán! 

Igaz, igaz majdnem elfelejtettem elismerni a te logikus következte-
tésed. Tudod ami a könyvek küldését illeti. Tényleg igazad van nem 
érdemes 7 kor. kidobni annak a kinek van csupán azért hogy egy 
nincstelen 30-40 frankot csináljon belőle, fő az hogy az ember a zse-
bivel gondolkozzon. Mellékesen megjegyezve most ülök föl a hazafelé 
iparkodó vonatra, 9 óra este van kedden szerdán otthon is leszek már. 

 Szervusz 
 Lajos

23. levél 
Kassák Lajos levele Simon Jolánnak
Budapestről Újpestre, dátum nélkül [1909. december, a hazaérkezés után].
Levél, Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 378/7.

Szervusz Jolán!

Nem tudom meg-e kaptad a levelem amit e héten küldtem. Kettőt 
küldtem melyekben ugyan azt irtam amit abban de se nem jöttél se 
nem irtál. Kérlek, ha rá érsz ma vagy holnap ebéd után látogas meg 
okvetlen eljöttelek volna én de tudod 75 órai folytonos utazás után 
össze vagyok törve. 

Kérlek jöj biztosan, ha teheted még ma! Hozd magaddal a Kis Károly 
által letisztázott verseimet is. 

Ha nem jösz kérlek röktön írd meg egy lapon. 

Cimem Árboc-u 4 sz. III. em. 49. ajtó.55

 Szervusz 
 Lajos

55 „Hétház”, a Váci út és a Visegrádi utca között 

a 19. század utolsó éveiben Ehrlich Manó rum- és 

szesznagykereskedő által munkáslakásokként 

építtetett háztömb, ahol Kassák családjával az 

1910-es évek elejéig lakott. 
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Kassák Lajos 
versei 
a csavargások 
idején 

Közreadja 
Szeredi Merse Pál
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101. Kassák Lajos versesfüzete, 1905–1908 körül
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Kassák Lajos versei 
a csavargások idején 

Az alábbiakban Kassák Lajos korai verseit közöljük. 
Ezek a versek a fiatal költő útkeresésének, szárny-
bontogatásának dokumentumai, és nem egy olyan 
is van köztük, amely kimaradt Kassák összes verse-
inek 1970-ben, özvegye által szerkesztett kiadásá-
ból, azaz 1909 óta itt olvasható elsőként.1 A versek 
sorát 1908 végén kezdjük, amikor Kassák elkezdte 
rendszeresen beküldeni költeményeit az Újpest és 
A Jövő című újpesti, szociáldemokrata munkásmoz-
galmi folyóiratokhoz. 1909 áprilisától a Független-
ségi Párt Független Magyarország című országos napilapjában jelentek 
meg Kassák újabb versei. 1909-es nyugat-európai csavargása során 
írt költeményeit Simon Jolán segítségével juttatta el a budapesti újság-
hoz. Kassák további lapokhoz is próbált bejutni: a szociáldemokra-
ta napilaphoz, a Népszavához, valamint a modernista irodalom egyik 
fontos lapjához, A Héthez is küldött verseket Németországból – akkor 
még sikertelenül. Irodalmi áttörésére hazatértét követően, 1910 első 
felében került sor: ekkor jelentek meg először versei a Népszavában, 
valamint júliusban a Renaissance című irodalmi folyóiratban. Kassák 
verseit – köztük első nyomtatásban megjelent szabadverseit is – a szer-
kesztők, Zigány Árpád és Révész Béla az alábbi megjegyzéssel közöl-
ték: „Ezeket a verseket egy 23 éves vasmunkás írta.”2 A Renaissance 
hasábjain Kassák a modern magyar irodalom kiemelkedő alakjai, 
a nyugatos írók között szerepelt: a lapba többek között Balázs Béla, 
Kosztolányi Dezső és Ady Endre is írtak. 

1 Kassák korai verseiről lásd: Bori – Körner 1988, 

9–32; Szabó 1987.

2 1910. július 14-én kelt, Kassáknak címzett 

levelében ugyanakkor Zigány Árpád kiemelte, 

hogy „igazi élvezettel és gyönyörűséggel” olvasta 

Kassák verseit, és üdvözölte, hogy a Renaissance 

folyóirat hozzájárulhatott ahhoz, hogy „a tehetségét 

a hozzáértők szélesebb körben is megismerjék”. 

Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev. 275. A folyóiratról lásd: 

Sándor 1970.

102. Kassák Lajos, Bécs, 1925 körül
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Munka után3

Kora reggeltől késő éjjelig, 
– Bár szemembe sokszor könny szorul 
Lehajtott fővel, félig öntudatlan 
Vonszolom az igát, szótlan, botorul; 
De ha e hétköznapok szürkesége 
Bele temet a gondba, búba, 
Hozzád megyek ki felvidulni. 
A város végi pince zugba. 

Ahol féktelen, lázas ölelésed 
Halvány arcomba űzi vérem, 
S ha mosolytalan sápadt ajkamon 
Vadul sziszegő csókod érzem: 
Szívemben némán elmosódnak 
A kihűlt vágyak, megfakult remények, 
És búcsú-dalt ver megrészegült lelkem, 
A láng-gyomrú kohók tüzének. 

Feltűnik a szürkélő láthatáron 
A cél, ahova képzeletben vágyom, 
Hol nem köt a röghöz falat kenyér: 
Járhatom szabadon az énvilágom! 
S ha olykor megtöri is erőm’ 
A szennyel rakott földi járom, 
Egy biztató, hosszú ölelés közt, 
Csókjaidban azt vissza váltom. 

Kassák versei 
az indulás előtt 
(1908–1909)

3 „Egy új proletárköltő”, A Jövő, 1908. szeptember, 

[o. n.]; Kassák 1970, 2. kötet, 503.

4 A Jövő, 1908. november, [o. n.]; Kassák 1970, 2. 

kötet, 475.

Éjszakáimból4

Mara 

Ágyad szélén virrasztom át az éjet; 
Szövöm a bút mit emléked árnya vet, 
S véres szemekkel, két karomra bukva, 
Zokogva suttogom neved. 

Vad, perzselő csókodra szomjazom – 
Hol vagy örökké kacagó Marám? 
S a kormos mécset százszor is elojtom 
– Hátha sötétben jönne tán.
 
Kereslek, hívlak... de hiába,
S az ócska holmi néha megropog, 
Mint, hogyha sírni kezdenének 
A por belepte néma bútorok...

Tudom, Marám, tudom hiába várlak! 
A te ajkad már jégfagyos kemény. 
S hiába hív vissza beteg szívem: 
Te nem lehetsz többé az enyém. 
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Szegénység5

Özvegyen maradt beteg gyermekével
Az anya, s nincs ki szánja őket.
Piciny kezével a remegő gyermek
Félve simítja a sötét redőket,
Melyet arcára véstek a bajok
S szól: „mamuskám éhes vagyok.

Nézzed csak, hogy remeg minden tagom.
Úgy ennék már egy kis levest;
Tegnap kalácsot ígértél nekem, –
És ma eljött megint az est,
De én színét se láttam a kenyérnek.
Csak egy falatot adj, mamuskám, kérlek.”

„Nincs gyermekem, nem adhatok;
Mára egy morzsa se jutott neked.
Végül hát várj holnapig,
Hajts nyugalomra piciny fejed
Életem biztató reménye,
S álmodjál szépet jó anyád ölébe” …

Elhallgatott az éhes gyermek;
Halvány arcára gyönge pír szökött,
S mint méla hold a felhős égen,
Álomba merült a rongyok között…
– Így talán néki is gyönyör az élet:
Míg fel nem ébred.

Demimonde6

Elég volt már a hamis fényből; 
Sugáraitól könnyezik a szemem;
S hiába töltöm az öröm poharát, –
Nékem az is csak kínokat terem,

S úgy érzem, mintha vérzene a szívem,
Ha lábam rózsás szőnyegekre hág;
Nem izgat már a langyos párfum illat;
Számoljunk hát le, óh, feslett világ!

Gyönyöriddel fertő borult fölém;
Lopva kiszívták a velőm, a vérem.
S mig tépték bájim szűz leánymezét:
Mindenki élt, csak én nem éltem.

Hasadj meg hát, te csillagtalan éjjel,
Szennyes gyönyörnek titkos fátyola;
Utálom már e lepke sorsot,
Hol nincs a csóknak mámora.

Futni vágyom a hideg lámpafénytől,
Hol egykor a parázna bűnre lestem,
Hol izzó tűzben ringatott a kéj,
– De megfagyott a lelkem.

5 Újpest, 1908. november 2., 2; Kassák 1970, 2. 

kötet, 615.

6 Újpest, 1908. november 29., 3; Kassák 1970, 2. 

kötet, 632–633.
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Az én nászom7

Velőt-forraló szörnyű éjszakákon
Van az én nászom.

Velőt-forraló szörnyű éjszakákon,
Midőn bomlott szívembe markol
A mámor és a vágy: párnáim alól
Pipacs-arcú mezítelen asszony
Vérszító, lázas nevetését hallom;
Azét, ki velem virraszt éjeken át,
S ha rám lehelte izzó mámorát:
Kuszált fejét búsan ölembe hajtja.
– És reggelenként holtrafagy az ajka.

Hej, az én nászom
Egy kéjbe fulladt részeg álom.

Mámor8

Szakítok véled, arany bölcsesség,
Te fösvény, csontkezű örök halál.
Szúrós tarlóidon bármerre lépjek,
Kongó sírok fekete öble vár.

Nem leszek tovább a gyönyör lázárja;
Elég volt már a kínból, elég, elég!
Véresre horzsolt szívem rongyain,
Bűvös nászéjek rózsás lángja ég…

Félre hát most, te százszemű Cézár!
Pokol-tüzek, véres komédiák.
Legyen a ma egy részeg pásztoróra,
S kacagjon velem az egész világ!

Forrjon az ajkam bíbor ajkatokra,
Csókra szomjas csacsogó lányok. –
Csuhaj! ma temetem a lelkem,
Ezt a dérverte bús virágot.

Ecce Homo9

Nyíló sebekkel, bús magános ember, 
Kábultan nyögve kúszom a homályban. 
S míg gyötrő lázban messze száll a lelkem: 
Vércsöppek égnek a porban utánam.

A láng-pillás vörösszemű napnak 
Kacér tüzei már kihunytak régen; 
Köröttem vad, kósza röhej csendül 
A sirámos öblös fekete éjben. 

Sok százezer árnyék kullog utánam: 
Megsebzett sasok, éhező Titánok. 
S az elcsigázott, szomjas agyvelőknek 
Új, nagy igékről prédikálok,

S mintha fodros lángnyelvek nyalnák körül 
Notre-Dáme penészes tornyait: 
Kipirulnak a sápadt Krisztus-arcok 
És vészt jeleznek zörgő csontjaik.

Tompa, csillagtalan fekete éjben, 
Hol sírva cammog az erő, a vágy, 
Keresem a merész, kacagó holnap 
Éjt-ölő fáklyás hajnalát. 

7 Újpest, 1908. december 22., 6; Kassák 1970, 2. 

kötet, 637–638.

8 Kassák verse Kiss Károly, Forgács Rózsi, Batizfalvi 

János és Gödrös József mellett szerepelt, „Öt fiatal 

poéta költeményei” címmel. Újpest, 1909. január 31., 

2–3; Kassák 1970, 2. kötet, 642–643.

9 A Jövő, 1909. március 15., [o. n.]; Kassák 1970, 2. 

kötet, 473 („Keresem a hajnalt” címmel).
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A halál előszobájából10

Fehér falak közt kuszált ágysorok:
Ide csoszognak bőrig ázva, 
Kiket legyűrt, letiport az élet, 
– Ez a halál előszobája. 

Bús haláltáncot járnak itt, 
Ha leszállnak a ködös őszi éjek, 
Liliomtestű csitri lányok, 
Csókos fiúk és őszszakállú vének. 

Recsegve botlik béna lábuk, 
Sikongva törnek át az életen
És ott polkázok köztük én is,
Valami szent zsoltáros nóta mellett, 
Romlott tüdővel, véresen. 

Csúf halálhörgés közt járom a táncot; 
A csókom jég, a hangom síri. 
S hiába jő a régi bűvös óra: 
Tüzes dalok cifra fuvoláján, 
Nem tudok már csak sírni, sírni.

10 Független Magyarország, 1909. április 3., 16; 

Kassák 1970, 2. kötet, 668–669.

11 A Jövő, 1909. április 15., [o. n.]; Kassák 1970 nem 

tartalmazza.

Kisértetek11

Fáradt óceán vagy most piciny szobám...
Régi szennyed ezüstös ködben vész el. – 
És lágyan simogatja könnyes arcom
Valami hullámzó nagy selyemlepel. 
– Bágyadt álom ül nedves pilláimon; 
De felébredek, ha jő az éjfél: 
Tört vonóval keringőt kell játsznom
Egy griff-nyakú bőgő horpadt öblén. 

S nyílik az ajtó... valaki besurran...
Vihog... ráköp a zsíros csészelángra, 
Aztán megsuhintja bűvös ostorát...
– Vagy százan jönnek még bőgve utána...
Sikongnak... majd ujjongva táncba kezdnek. 
A vén deszkapadló rémesen kopog...
Pállott hullaszag ül a levegőre. 
...Sárga csontfigurák a táncosok...

Csak rajta!... rajta!... sziszegik felém
És lihegve tágul, dagad a kör...
Majd meg szilaj gyönyörrel összecsapnak
S csilingelve hull szét a poros tükör...
...Fáradt vagyok... a téboly fojtogat!...
És rám taposnak kacagó rohamban. – 
Szolgája lettem a babonás népnek, 
Vérző ujjakkal játszom öntudatlan...
Valahol halk kacaj kél... megáll a tánc: 
Csont a csonttal lopva csókot vált....
Bagoly huhog be az ablakon: 
Csitt!... elmúlt éjfél! az óra megállt! – 
Most átkot sikoltva szerte futnak. 
De véremmel festik be sárga körmük
S az utolsó röhögve rám parancsol: 
– Vigyázz a vonóra!... holnap újra kezdjük!...
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Éjszakáimból12

Elsorvadt a sápadt gyertyaláng.
Sötét van – és az ajkam vacog,
Árnyakat látok az ágyam körül;
Hústalan néma árnyakat.
Pokol tanyáz az agyvelőmben. –
Kábultan, nyögve emlékezem,
S remegve ásom a párnák közé:
Veríték-gyöngyös nagy kuszált fejem.
Ereimben tűzfolyók keringnek,
Gyötörnek, tépnek a vágyak:
Jer, kívánlak!
Vadul kacagva
Ölelni, tépni szeretnélek;
Letépni tested szűz mezét
Óh, jaj, de el nem érlek!
Kívánlak, várlak s nem jöhetsz,
Vissza hull bénán reszkető karom.
S a nagy fekete némaságba:
Belé zokog a lelked kósza árnya.

12 Újpest, 1909. április 25., 3; Kassák 1970, 2. kötet, 

694–695. 

13 Független Magyarország, 1909. április 28., 

17; Kassák 1970, 2. kötet, 688–689.

Antik szobor13

Valami zsibvásáron került hozzám,
Beszennyezve, mocskos feketén:
Szomorú, vén parasztnak a mása,
Amint elmereng egy törött ekén.

Azóta ő lett lelkem másik Énje,
S ha az álmok leánya csókot ad,
Oda ülök a csonka szobor elé,
Hogy elmeséljem az álmokat.

Ilyenkor látom: izmai remegnek,
Fájdalmat loptak bronztestébe,
Az ideges, sovány művészkezek.

Néha meg halk sóhaj száll az éjbe,
Mintha a komor ércredők között
A mester fáradt, bús lelke élne.
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Kassák versei 
1909. májusban

Szonettek14

Az élet vászna előtt

Ülök az élet durva vászna előtt:
– Pogány lelkem Sion hegyére szállt – 
Éhes szemekkel ködbe nézek
És színezem a holnap szürke arcát. 

Mámoros lázban a végtelent sejtem: 
Alkotó álmok fénye tűz le rám. 
Sohse látott új színek égnek
A fehér agyvelő-palettán. 

Céltalan célokkal a tért uralom: 
Elkántálom a Tegnapok fiát
És piros vonalba futnak össze
Megdőlt hitek, eszme-orgiák. 

≈

Ülök az élet durva vászna előtt: 
ma enyém az irány, a fény, a por, 
De ha a színek egyszer összefolynak, 
Mi lesz majd akkor, mi lesz majd akkor? 

Elégia

Vén görög mesék közt lapozgatok. 
Az óvilágból őrzik itt, 
Elűzött istenek csodáit
A sárga pergament-lapok. 

Csupa szépség, csupa mámoros csodák, 
Selymesek, puhák, mint az álom. 
S most árnyak ringatják hamu-ágyon
A varázs-igék ritmusos sorát. 

Ó, bűvös Erő, Szépség, Csók-zene. 
Mit félve fogantak szűz szerelmek: 
Ma kalmár-kezek adnak-vesznek. 

Dicső legendák kék ege alatt
Kifosztott csordák rőt tüzei égnek. 
S nem tudja senki: hol az élet. 

14 Független Magyarország, 1909. május 20., 19; 

Kassák 1970 nem tartalmazza.
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Gabonahajók15

I.

Vadul, sikongva bőg a kék mező, 
Puha testén habbarázdát túr a szél. 
Vihar veri: felforr a sok cafat 
S mint csókharapások friss asszony testen: 
Gabonahajók ringnak a part alatt. 

Tömött gyomrukban erőmag csírázik, 
Zsíros bordáik közt álmok titka él, – 
S bár tűzvonal gyúl utánuk az éjbe: 
Mint örök, nagy fájdalom-foltok, 
Sötétlenek a napversébe.

II. 

...S jő az ember, külön a tarka néptől; 
Görnyedt vállain dús életet cipel. 
Sötét szemével új utakra éhez. – 
Elsiet a lármás Krisztusok előtt
És hozsannát zeng az elvetélthez. 

Kerüli a zajt. A csöndben él csak; 
Búsan morzsolja le az éveket
S míg arcára a tegnap szánt redőket, 
Csodákat nemző új világ vajúdik
A sárgakupolás csontfalak megett. 

(Passau)

Kassák versei 
1909. júniusban

15 Független Magyarország, 1909. június 6., 19;

 Kassák 1970 nem tartalmazza.
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Én és a testem16

Együtt járjuk az utcát évek óra: 
Egy sápadt képű fiú, meg Én. 
Kivert, megátkozott egy asszony csókja, 
Azóta, – mintha fájna a fény – 
Együtt járjuk az utcát évek óta. 

Csak titkon, lopva keressük a szépet; 
Fogva tart a rongy, az utcasár, 
S ha ránk nevet is néha az Élet, 
Utána a sírok bűze jár. 
Csak titkon, lopva keressük a szépet. 

Együtt járunk. S ha ő sír, Én kacagok. 
Engem nem bánt a sár és a vétek. 
Nem nyűgöznek le holmi robot-napok. 
Ő a test. Én vagyok a lélek. 
Együtt járunk. S ha ő sír, Én kacagok. 

Kassák versei 
1909. júliusban

16 Független Magyarország, 1909. július 7., 1; 

Kassák 1970 nem tartalmazza.

17 Független Magyarország, 1909. július 7., 

1; Kassák 1970, 2. kötet, 640–641.

Éhesek dala17

Hajrá, testvérek, ember-ordasok!
Korog a gyomrunk, bőgve enni kér.
Hajrá! Most fut el mellettünk az élet;
Ez a ragyogó óriás szekér.

Petyhüdt a testünk; enni kéne –
S amíg loholva húzzuk az igát:
Nótát kopognak üres csontjaink
És szemünk előtt forog a világ.

Könnyes arcunkról lerí az éhség.
Nincsenek köztünk kéjre epedők.
Hej, élni-vágyás volt a mi anyánk is,
De pusztulás lett a szeretőnk.

Kék ereinkben lassan forog a vér;
Nem ismerjük mi a gyönyört, a szépet,
S ha néha a jókedv szívünkhöz fér:
Fáradtan döcög át rajtunk az élet,
Ez az átokkal megrakott szekér.
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Lucifer18

Üdvözlégy Lucifer átkos pártütő!
Magas színedhez ma hozsannát zengek.
Egy satnya, vértelen világ helyett.
Ők kopott lelkűk, tunyák, betegek.

De énhozzám Te állsz a legközelebb,
Te világítsz elém az éjszakába – 
És forralod a vérem, a velőm, 
Hogy ne legyek a régi mása. 

Mert tevéled csak merész sasok szállnak, 
A Te utadon nincsenek határok; 
Ura vagy az Eszmének, Vágynak. 

Tiéd a Gondolat, az Erő, a Cél – 
S Te vagy a szörnyű Jehova, 
Kiben a világ üdve, átka él!

Tizenhárom (J. R. Vehle képe alá)19

Tizenhárom bús aszkéta ballag
Szűk holdbarázdán a város felé – 
Míg susogva váltanak csókokat
A piros koronás rétkirályok, 
S egy júniusi álmos alkonyat. 

Elől a Mester, kit titkon, félve
Követ a puszták bús, szolganépe

Este van. 

Pártütők mennek a város felé, 
Hogy lemossák Róma ó-igéit, 
Mit kőtáblákba Sión lelke rótt. 
S tűzmagot vetnek a holt erekbe
A koldusnagyok, a felforgatók. 

18 Független Magyarország, 1909. július 15., 1; 

változata: Kassák 1970, 2. kötet, 635–636.

19 Független Magyarország, 1909. július 22., 

1; Kassák 1970 nem tartalmazza.

A festményt a maga korában ismert festő, Johan-
nes Raphael Wehle, a drezdai Művészeti Akadémia 
elnöke készítette 1900-ban. A kompozíció nagy nép-
szerűségnek örvendett, litográfiaként, olajnyomat-
ként és képeslapként is terjesztették. A Krisztus, 
Lukács és Tamás apostolok csoportjáról készített 
részlet homályos fotóreprodukcióját mint Krisztus-
ról készített misztikus szentföldi felvételt is árulták 
a századfordulón. Kassák feltehetően a festményről 
készített olajnyomatot látta az egyik tömegszállá-
son, ez inspirálta verse megírására.

103. Johannes Raphael Wehle, Krisztus és az 

apostolok, 1900
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Hangulatok20

Este

Hét óra. Nagyot fordult a földkerék, 
Hűvös szellő bugdácsol a fákon, 
Virágporos százszínű mezőkön
Hollószekéren vágtat az alkony. 

Halványul a nap vérbe mártott arca, 
Hunyó szeméből árnyak futnak szerte; 
Messze kéklő nyugati hegyeken
Fekete zászlót lobogtat az este. 

És kelyhébe olvad aranypírja, 
Amint földig hatol a láthatáron, 
Hogy tört sugarait vissza szívja. 

Aztán sötétre torzul sápadt képe
És függönyt terít gyászlepeléből
A pirosra mázolt alkonyégre. 

Reggel

Felnyög a vajúdó sötétség, 
Porba hajlik nagy fekete szárnya. 
Violás ködbe sorvadnak az árnyak. 
– Ez az éjszaka végórája. 

Reszkető kezek tépik a fátyolt, 
Harcot kezd a fény a fellegekkel
S mint piruló, szűz istenasszony, 
Fehér ruhában fölbukik a reggel. 

Hangok kelnek. Tarkul az utca háta. 
Károgva húz el egy varjú csapat
Az opálon őszi ég alatt. 

Majd csend. Küzdenek az árnyak meddőn
S a sorvasztó súlyos ködlepedőn
Átragyog az örök égilámpa. 

20 Független Magyarország, 1909. július 31., 

1; Kassák 1970 nem tartalmazza.

21 Független Magyarország, 1909. augusztus 5., 1; 

Kassák 1970 nem tartalmazza.

Júliusi nóta21

Piros kerék gurul az égi úton; 
Körülúszta már a félvilágot. 
Üres tarlón csavarog a nóta, 
Áldomásra mennek a kaszások. 

Dalol a legény, kacagnak a lányok
S mire új vándort hoznak a fellegek; 
Horkol a puszta szürke népe, 
Mint egy százszemű, fáradt szörnyeteg. 

Új nótába kezd a bogár-kántor, 
De titokban nevet a vén csavargó
Hogy élet helyett a földet túrták
S ma palotáról álmodik a kunyhó.

(Augsburg)
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Ünnep álomországban22

Tenger közepén áll az ócska villa. 
Mögötte a nap már jó éjt köszönt
S mint ködbe vésett beteg gyermekálom, 
Egy asszony mereng a romok között. 

Sóhajok jönnek a tengerek fodrán, 
Mint kolostori bús orgonahangok, 
Csend úrfi játszik a zöld gitáron. – 
Ilyen zenét csak Venus kaphatott. 

Szirének szállnak nótaparipákon. 
Selymet szőnek a könnyező felhőkre. 
Ünnepre készül vén álomország, 
Ma lesz a hableány esküvője. 

Éj. Sötét. És mátkázót dalol a csend. 

Kassák versei 1909. 
augusztustól októberig

22 Független Magyarország, 1909. augusztus 26., 1; 

Kassák 1970 nem tartalmazza.

23 Független Magyarország, 1909. augusztus 26., 1; 

Kassák 1970, 2. kötet, 643.

Egy boldog óra23

Éj van. És a babonás szürke csendben
Beteg szívemből friss vér permetez. 
Ne üssetek ma lármát jó emberek, 
Tompa fájdalmak szörnyű éje ez. 

Itt lebeg most Marám bús szelleme, 
Sápadtan, sírva, mint egy őszi álom
És csókra nyújtja át fakó ajkát
A reszkető, ezüstöt gyertyalángon. 

Hangjának halk csodás zenéje van, 
Lilomkürtön zeng gyászmelódiát
S ha felényújtom ölelő karom: 
Hűvös szellő fut kis szobámon át. 

Csitt... halkan... itt jár most régi szeretőm: 
Szívemre bíbor vérkígyót hímez. – 
Kerüljétek ma házam jó emberek; 
Krisztusi kínok áldott éje ez. 

 (Mannheim)
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Csöndsziget

Kassák az Egy ember életében említi, hogy a stutt-
garti múzeumban látott Arnold Böcklin-festmény 
hatására verset írt. [ ↗ Csavargások: 10. fejezet] A kép 
a szimbolista festő Villa a tengernél című kompozí-
ciójának sötét színekkel megfestett, baljós hangula-
tot árasztó, 1877-ben készült változata, amely ma 
is a stuttgarti Staatsgalerie gyűjteményében talál-
ható. A Csöndsziget című vers nem maradt fenn – elképzelhető azon-
ban, hogy azonos az 1910 januárjában az Újpesti Naplóban megjelent 
Elátkozott sziget című költeménnyel. [ ↗ Kassák versei: Elátkozott sziget]

Kórházi nóták

Kassák 1909 augusztusában, Brüsszelből írt levelében adott instruk-
ciókat Simon Jolánnak azzal kapcsolatban, hogy két versét Kórházi 
nóták főcímmel adja le a Független Magyarország szerkesztőségének. 
A versek a lapban nem jelentek meg, és kéziratuk sem ismert. [ ↗ Kassák 
levelei: 13. levél]

Az utolsó út előtt

Simon Jolán többször is említette 1909 augusztusában Kassáknak 
írt leveleiben, hogy Az utolsó út előtt című verse nagyon tetszett neki, 
és barátnőjének, Nepp Rózsinak is. A vers végül akkor nem került 
folyóirathoz – talán Kassák kérésére, aki októberben arra kérte Kiss 
Károlyt, hogy mondja meg Jolánnak, „a haza küldött verseket ne vigye 
be a lapokhoz”. Stílusa és témája alapján a vers feltehetően azono-
sítható Kassák Utolsó út címmel A Hét 1914. január 18-i számában 
megjelent versével. Ez Kassák egyetlen verse, ami Kiss József folyó-
iratában jelent meg. Feltehetően a honorárium reményében adta le az 
addig ra már az avantgárd szabadversekkel kísérletező, és a Nyugat-
ban is publikáló Kassák ezt a korai munkáját a lapba, minden bizony-
nyal változtatások nélkül. 

Elveszett versek

104. Arnold Böcklin, Villa a tengernél, 1877 körül 



346

Utolsó út24

Öt óra van. Kint bús furulya zendül. 
A domb tövén, hol gyöngyös dér harap, 
Egy ember jő a földeken keresztül, 
Üres iszákján vérzik már a nap. 

Zúgnak a csöndben a nagytitkú erdők. 
A barna tarlón durva szél vihánczolt. 
Most érczből szállnak a szelíd köszöntők 
És régi búval ríkatják a vándort. 

Rossz, sánta lába síkos útra jár ma, 
Nem ég eléje szíves mécsvilág. 
Meleg kunyhóknak csattan most a zárja 
S most nyílik tán a legszebb csók-virág. 

Beczézte régen őt is így a párja 
És marasztalta csöndes álmú ház; 
Hevert már ő is puha nászi ágyba, 
De vad szívével útra ment a láz. 

Álmodott furcsa, szép legényes álmot: 
Dalolva nyargalt szűz partokon át. 
Hívták magukhoz végtelen világok 
S hulltak előtte rendre a csodák. 

Ma vérbe álltak meg sebes bokái. 
Csontján fütyülnek átkozott szelek. 
Még vágyna egyszer messze, messze látni, 
De mély a völgy, nem intenek jelek. 

„Szemem elvénült titkokat keresni – 
Áldott, ki vakon is hazatalál! 
Tűz, víz, csikói kedv: mind semmi, semmi, 
Ha nyűtt az inunk és itt a halál. 

Ma nincsen út, min sorsom elvezetném 
És minden vágyam sírva visszafut” 
Így furulyált az árva ember s lelkén 
Becsukódtak a szent aranykapuk. 

Mély árokban lent pihenni tért meg. 
Híg sárba szórta csillogó haját 
S hogy csukló szája elmondta az áment: 
Két szeme a kék csillagokban állt.

24 A Hét, 1914. január 18., 38–39; Kassák 1970, 2. 

kötet, 486–487.
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Találkozás a vénséggel25

Valahol a véres Szajna partján
Egy ködbe mártott őszi délután, 
– Mikor a mérlegen Éva bűne nyer – 
Piros vággyal asszonyról daloltam: 
belém akadt egy nagyszakállú ember. 

Hóna alatt könyveket cipelt. 
Csontos markában sápadt lótuszok. 
Fehér haja kuszáltan lobog. 
Arcán csapszékek gyásza fénylik
És így imbolyog a Toulerina szőnyegén. 
Hordja a szél a víg akordokat, – 
Megáll – nem tetszik neki, 
Nagy fejével bambán bólogat. 

Reszket az ajka. – Télről beszél: 

– Véres pohár az asszony szája, 
Átok ül az ég és föld alatt. 
Nincs örömünk, üdvünk, vétkünk – 
Mi csak akkor élünk, ha nem élünk. 
S egy van csak szent: az őserő, az állat. 

Felém köszönt – azóta vele járok, 
S mint nem is én volnék az én, 
Vénebb vagyok, mint ő a vén. 
Nem csalnak színek, asszonyok, lányok
S ha utolért a tavasz bolond vére; 
Rekedten súgom a fülébe: 
Vigyázz öreg, a sarkadra hágok. 

Kassák versei a hazatérés 
után (1909–1910)

25 Független Magyarország, 1909. december 24., 1; 

Kassák 1970 nem tartalmazza.

26 Független Magyarország, 1909. december 25., 

18; Kassák 1970, 2. kötet, 675–676.

Hangok a mi falunkból26

Kassák Lajost a Független Magyarország födözte 
föl. A legelső verseiből azt láttuk, hogy egy autodi-
dakta figyelemreméltó próbálkozásait mutatjuk be. 
Néhány nagy érzése, erős hangulata, soha nem hal-
lott jelzője már ekkor feltűnt. Ma kész poéta. Amikor 
mai számunkban újra két nagyon szép versét mu-
tatjuk be a megértőknek, egyszersmind azt is hírül 
adjuk, hogy a most Párisban élő Kassák Lajosnak 
csakhamar verseskönyve jelenik meg, melynek címe 
Hangok a mi falunkból lesz. 

A mi falunk

Messze-messze, túl az életen, 
Hol nem vert fel port még ember-lépte, 
Falu épült fehér sóhajkőből, 
Az álmot leső bús legények fészke. 

Fekete rózsán könnyes álmok ülnek
S a legpogányabb is ég felé mutat. 
Víg nótának itt lejárt az ára; 
Koronát visel a halálhangulat. 

Fehér falak közt kékes lángok égnek; 
Itt minden a fájdalomig szép, 
De sápadt marad örökre az arca, 
Aki egyszer a mi falunkba lép. 
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Cecília

Szűz Cecília, te süket, szürke senki; 
Szennyes gethók bús álmodó lánya, 
Te sem vártál soha szép királyfit, 
Pedig benned élt az ősidők nagy álma. 

Követ hordtál új templomok falához,
S néked is a rongy, az utca volt rokon, 
Míg dalolva fújtad át lelked vérét, 
A rekedt torkú, durva fasípokon. 

Tüzet csaltál egy fekete világból
És istenek szálltak mámoros lángon. – 
Sáros utcák bamba-képű lánya, 
Te vagy az én ezeréves párom. 

Nótát vertem fel én is az út porából, 
De fagyos ölébe vont az alkonyat. 
Jer hát, csókold le véres szempilláim, 
Hisz te hagytad rám a dalt, az álmokat. 

Elátkozott sziget27

Itt heverek a kék holtvizek partján; 
Rothadó kíntól vonaglik a táj. 
Köröttem sötéten, mint a bánat, 
Az elátkozottak lelke száll. 

Táncot lejtnek, sírnak, hahotáznak, 
Gyásszekéren sebeket hordnak körül. 
Kongatni kezdnek céda asszonyszívvel
S nyöszörgő népek bújnak ki a földből. 

Petyhüdt testükből előtör az élet; 
Kín orgiáktól lesz hangos a lég. 
Friss koponyákból oltárt raknak össze, 
Hová majd a bűnök papja lép. 

Kék lidérctüzek ülnek ki a partra
És mindent halotti mezbe vonnak, 
Az idő már lopva éjfélbe hágott, 
Gyónni mennek az elátkozottak. 
Éjfél...

Most van a vég, a legszebb óra, 
Lángostorokból pattogó menkő ver
S a koponyahegyen, közel az éghez, 
Hegedűn játszik egy vigyorgó páter. 

27 Újpesti Napló, 1910. január 1., 2; Kassák 1970 

nem tartalmazza.
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Szépségkeresők28

Kevesen vagyunk, mind sápadtak, búsak, 
Kikben él ez az átkos, édes vágy, 
Kiknek lelkük a szépért bűnbe száll
És könnyel isszák illatát a húsnak. 

Fájdalom-hegyén van a mi házunk, 
Szíveinkkel Plátó fia játszik, 
S könnyünktől a börtön fala ázik, 
Ha csókot adunk, vagy csókra vágyunk. 

Másoknak vértől ragyoghat a szennyük, 
Miénk a méz, a legfehérebb rózsa, 
De nékünk nem szabad szeretnünk. 

S ha néha-néha napfénybe is hágunk: 
Ilyenkor könnyel telik meg a lelkünk
És ilyenkor véres az álmunk. 

Nietzsche olvasása közben29

Hajnal volt s mily szép lehetett minden, 
Hogy játszhattak a nap bíbor szálai. 
Midőn lejött a hegyről: lelket adni
Zarathustra, a gőgös pásztor-isten. 

De itt hajlékot szív hiába épít, 
Mindenütt a régi genny buzog. – 
Míg lelked a nappal az égen úszott, 
Nem volt, ki megértse igéid. 

Elhagytad az édes, altató magányt
S fáradt hajód, amit a révbe vitt: 
Ezer átok és egy-két holt barát. 

Oh mester, miért nem előbb találkoztunk. 
Tudom, az lesz nékem is a végem, 
Hogy magam legyek és önmagam éljem. 

Este a csavargó-tanyán30

Csavargó-menhely deszkaágyán fekszem; 
Kívül violás ködbül kéklik az ég. 
Égetik húsom az izzadt párnák: 
Mintha piros tűztóban fürdenék...
 
Benn vén csavargók, künn szerelmes éjjel, 
És felém tör a csókok muzsikája... 
Oh, mennyi szépség, mennyi bánat 
Ül ki most a lelkem udvarára! 

Mennyi szépség, mennyi alvó bánat, 
Mind egy víg, anyás gyermekre vár. 
Fájnak a csontok, hagyjatok pihenni; 
Az én szívemből már megszökött a nyár. 

Új sejtések ringatják a lelkem; 
Nem futok versenyt dőre álmokért, 
Nem kellenek a szépre-éhes vágyak; 
Ma életet adnék egy béke-csókért. 

28 Független Magyarország, 1910. január 5., 1; 

Kassák 1970, 2. kötet, 678.

29 Független Magyarország, 1910. január 5., 1; 

Kassák 1970 nem tartalmazza.

30 Népszava, 1910. február 13., 2; Kassák 1970, 2. 

kötet, 683–684.
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Új portán31

Árván, dalolva várok a napkelésre,
És forgatnak álnok, áspis nyelvek. 
Boldogok itt, kik játszva tülekednek, 
Boldogok az élelmes pogányok. 

Ők erősebbek, ők jobban bírják. 
Feléjük már a mannát hintik, 
S az én öklöm még véres mindig
A régi, tegnapi robottól. 

Nehezek az új istenek nótái. 
Valami rokkant kő-krisztusnál, 
Úgy szeretnék egyszer magamba szállni. 

Minden akarást, álmot porba vetni, 
Aztán gyógyultan, bután fütyürészve, 
Mint a többi jámbor, tovább menni. 

Szeptember zenéje32

Emlékszem: ősz volt és öreg este; 
Csillagtűz játszott az ablakon; 
Előttem a múlt titkos könyve hevert. 
Holmi szent igékkel bíbelődtem, 
És a sárga, vén írásos lapokra
A hold ezüst nyilakat dobált. 

Álomszárnyakon járt az éle. Csönd volt. 

Egyedül virrasztottam a könyv előtt. 
Úgy rémlett, mintha bús erdők magányán, 
Rejtett gyönyörök kéjes öle várna. 
Bólogatott felém szűz hegyek ormán, 
Titkot rejtő száz álom-virág. 
Loholtam szűk völgyön át, a hegynek, 
És észre se vettem, hogy míg én
A lányszavak bölcsőjét kerestem, 
Kacagva a dűlt betű-erdőn: 
Lányok hozzák lelkem koporsóját. 

A hold elbújik. Hirtelen sötét lesz. 

Látom: hozzák a lelkem kiterítve. 
Az eső gyászdalt kopog az ablakon; 
Vonaglanak a hervadt könyvlapok; 
Szent igéi vad kacajba folynak. 
A falon sárga fény kígyózik, s érzem, 
Hogy a borús poklok réme kínoz. 
Kék ereimben megfagyott a vér, 
És remegve ásom a párnák közé, 
Verítékgyöngyös, nagy kuszált fejem. 

≈

Emlékszem: ősz volt, bús szeptember éje, 
Mély álomban horkolt a nagyvilág. 
Ott hevertem a hideg ólompárnán, 
És kacagtam a lelkem temetésén. 

31 Független Magyarország, 1910. február 17., 1; 

Kassák 1970, 2. kötet, 690.

32 Független Magyarország, 1910. március 15., 42; 

Kassák 1970, 2. kötet, 679–680.
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Az én testvéreim emlékkönyvébe33

 
Rokon a mi szűz nagy bánatunk, 
Rokonok vagyunk dalolva, sírva. 
Szegény Jónás, kitagadott vérem, 
Mi vagyunk a szent ács ivadéka. 
 
Miénk a lázadás, miénk a béke; 
Megbocsátunk úrnak, latornak – 
S mint azt a bús aranyszájú zsidót, 
Apáink ácsolt keresztjére vonnák. 
 
Sorsunk: az iga, sorsunk: sohsem élni, 
Hiába int boldog, örök álom, 
Zászlót bontunk a nap-derűs világnak, 
De Jaj! elpusztulunk a Golgotákon. 

Óda az asszonynak34

Ó, te százszorta szebb és százszorta kecsesebb, 
Valamennyi merev, szűz leánytestnél. 
Ó minden szeszélyek, bűnök ékes háza, te, 
Néked köszönhetem kevés gondtalan, vidám 
percem
És néked köszönöm a meddő párzások édes 
gyönyörét, 
Ó törékeny, csodás serleg, melyből kóstoltam én is, 
Önfeledten az édes, bíboros nedűt, – 
Engedd eldadognom ma bús dicséretem. 

A nagy életfáról most csak perceket szakítok; 
Kétségbe ejt a magányos éji ború, 
S miként az éhes, gyáva kalóz, 
Hajóm sekély vizeken és a part tövében fut. 
Este irtózva öntök friss olajt a mécsbe, 
És rád gondolok a könnyeken, könyveken át. 
Te drága, te dicső, te szent nagy bűnös, 
Míg kis folyókkal lassan folyik a sorsunk, 
Sokan, nagyon nagy alázattal hódolunk neked, 
Mert nélküled bús bölcselembe vesznénk. 
Csak az érzi, hogy él, ki lágy édes melleden 
csünghet, 
S ó, boldog, ezerszer boldog, kit borús, nagy 
éjszakáján, 
Nászforró karjaid visznek át könnyelműn 
a halálba. 

33 Népszava, 1910. március 27., 22; Kassák 1970, 2. 

kötet, 667. 

34 Független Magyarország, 1910. április 1., 

1; Kassák 1970, 2. kötet, 653–654.
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Esti beszéd magamért35

Súlyos és fájó, mint maga az élet, 
Így árván ülni az esti csendben. 
Ide fáj egy más szív dobogó kedve
S csúf kételyek vernek a szívemben. 

Ifjonta vakul és az időbe vész, 
Friss lázadó vért locsol a porba; 
Lecsúszott sírva egy asszony elébe
S áldva áldaná, ha rá taposna. 

Azóta borgőzös, könnyes az élet; 
Minden szép írásom, minden versem, 
Csókok íze, bús asszony dicséret. 

S ó, hová lettem én s hová az álom, 
Mikor vért lökött ki két szemem tükrére, 
Szívemből csurgó magam siratásom. 

Egy csavargó dalaiból36

 
Szememen át a kivertek beszélnek; 
Lelkem sóhaja egy-egy szent talány. 
Erre felé már nem terem kacaj, 
Itt a kerítés szöges oldalán. 
 
Ott bent a senkik örömtüzet raknak; 
Nékem meg a vérem hull porba, –
S könny veri be két szemem világát, 
Ha fölnézek a rámás ablakokra. 
 
Itt táncot ropnak, ott ölelés látszik, 
Amott meg a puha hintaszékben,
Cifra dáma ölebével játszik. 
 
De ki gondol rám? az utca fiára. 
Hej urak, pedig jussom van egy helyre: 
Nagyapám vérét keverték a sárba. 

Gyárvárosi fiúk kara37

Utunk tövises utakra szabva 
S emlékeink a szürke gyárfalak, 
Míg dér lepi be kormos szívünket, 
Otthon, a roskadt zsuptetők alatt. 
 
Testünk, lelkünk az iga vérig vájja, 
S ha csókra vágyunk egy-egy lopott órán, 
Keserű a szánk és a szeretőnk szája. 
 
Sírva éjjelezzük át a nappalunk, 
Örömünk, üdvünk mind a másoké 
S kora tavaszon átokkal halunk. 
 
Kiszívják vérünk a szolgaévek, 
– Ó, hol vagy, gyönyörű húsz legény-évünk 
És hol vagy, élet, amit mások élnek. 
 
Utunk tövises utakra szabva 
S emlékeink a szürke gyárfalak, 
Míg dér lepi be kormos szívünket, 
Otthon, a roskadt zsuptetők alatt. 

35 Független Magyarország, 1910. április 9., 

1; Kassák 1970, 2. kötet, 670.

36 Népszava, 1910. május 1., 26; Kassák 1970, 2. 

kötet, 684.

37 Népszava, 1910. május 8., 2; Kassák 1970, 2. 

kötet, 670–671.
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Az élet szövőszékeinél38

Szeretni muszáj és szónokolni kell, 
– Koporsónk és a szívünk asszony őrzi. – 
S véres ujjakkal, a régi széken, 
Egy elszakadt szálat csomózni, szőni; 

Itt nem esik hó s bűn előre menni; 
Kivénhedt varjúk ülnek a fákon. 
A szívem búsan s félve kalimpál, 
Itt, nem lesz soha találkozásom. 

Itt, nincs, ki sírjon nótámon; 
S az én lábaim se valók táncba. – 
Ó uram helyezz egy más határba. 

Hol megírom minden írásom, 
S talán egy napra, talán egy hétre
Üdvözít majd a magam – beszéde. 

A bűn dicsérete39

Szeretlek ó bűn, minden asszonyok fénye; 
És áldassék neved, okos hazugság, 
Ki bicegve jársz, hogy erőd ne lássák
És hízelegve harapsz az ellenségbe. 

Csak értünk élsz s magunk lökünk a hínárba. 
Békeórákon zsolozsmás a házunk; 
Napos napokon nélküled hajózunk, 
De előkerülsz, ha csúcsot ér a gálya. 

Ó, áldassék a bűn, e józan szédülés, 
Szörnyű sorsunkban te vagy az átmenet, 
És te vagy az első nagy megkönnyebbülés. 

Te vagy az okosság és erénye pokolnak, 
Ki reményt hazudsz haldoklók hitébe
És párt hozol minden szomorú majomnak.

Megtérés40

Fáradtan, sírva és csontig ázva,
Mint koldus, kit ellök a vásári nép: 
Megjöttem újra a nagy élet-útról, 
Fáradtan, sírva és csontig ázva. 

Csókszüret volt s nem tudtam berúgni, 
– Egy násszal s pár csókkal megint kevesebb – 
Hónapos bú: egy percnyi mámor ára; 
Csókszüret volt s nem tudtam berúgni. 

Lelkem, másom a papírra loptam; 
Ó bús éjek, nagy tervek és sírások, 
Tiétek vagyok, mint soha jobban. 

Verseim, a szépek, most születnek, 
És most lettem azzá, aki rég vagyok: 
Ma néktek játszom csak s a szívemnek. 

Éjféli mise41

Asztalomon ég az éji-lámpa; 
Én egy mignonképpel szeretkezem. 
Irigyen néz a régimódi mécses, 
Mint véresre sírt nagy aszkéta-szem. 

A teli hold, mint vén halotti lárva, 
Bágyadt tüzével ablakomba téved
S a reszkető titkos síri fényben
Megcsendül egy bús visszajáró ének. 

Egy forró kis mell ég az ajkamon, 
S félig álomban így hallgatom
A fáradt lelkek altató dalát. 

Így szokott lenni egyszer minden évben; 
Süket nagy csend borul ránk fehéren. 
És megszólal a poros hegedű.

38 Független Magyarország, 1910. május 15., 36; 

Kassák 1970, 2. kötet, 688.

39 Független Magyarország, 1910. május 28., 1; 

Kassák 1970, 2. kötet, 681.

40 Független Magyarország, 1910. május 28., 1; 

Kassák 1970, 2. kötet, 695.

41 Független Magyarország, 1910. június 7., 1; 

Kassák 1970 nem tartalmazza.
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Szomorúság42

Örök szomorúság, te bűvös álom, 
Nálad béreltem mese-palotát; 
Oly jól esik a zajtól messze lenni, 
Visszasírni bús Krisztusok korát. 

Őrizni kis Sebastián álmát, 
Dalekével könnyben robotolni; 
Meséket szőni elporladt világról, 
Mint valami ezeréves holmi. 

Szent szomorúság, én örök lakód leszek; 
Borítsd rám színig hidegét az árnynak, 
Hadd legyenek mélyebbek az árkok, 
Mik a szemem alá karikáznak. 

Rokon tüzek43

Láttam sok játékos, vérszínű tüzet
Villámot és rakétát, mely csillagosan pattog
S láttam, amint – szakadó sírásnál –
Ropogva égnek a barna asztagok.

Romlott szerelmek kék-ködös lángját,
Szörnyű napősét a méla holdnak
És láttam fáklyás, romboló hadat,
Mikor a porból vértüzek lobognak.

És láttam siránkozó, bús éjjeli-mécset
Percegve égő árva kis tüzet, amely
Mint árva lelkem, gyász-szobában égett.

Mely, ott törik meg kő-testén a holtnak
Vagy lázas gyermek ágya fölé tartják
Reszkető kézzel az édesanyák.

105. Renaissance, 1910. július

42 Független Magyarország, 1910. június 7., 

1; Kassák 1970 nem tartalmazza.

43 Renaissance, 1. évf. 7. szám, 1910. július 10., 

437–439; Kassák 1970, 2. kötet, 681–682.
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Zsoltár44

Rút iszapos munkától, véres tenyérrel,
S bús, verejtékes arccal fordulok feléd;
Csókolni szeretném derűs, szép homlokod,
Én, a nagy célok lézengő poros férge.

Nincs maradásom az apró stációknál;
(Ó, miért nem ülök én is a mocsárban?)
És csüggedt lelkem tőled lesi a választ:
Vajjon célhoz érek-e egyszer sokára?

Lesz-e majd perc, mikor magamnak ébredek
És nem csurgat könnyűt két szomorú szemem,
Azokért, akiket örökké utáltam.

Mondd: meghallom-e egyszer hangom az űrben,
S lesz-e perc, miként a nászi-gyűrűk szála:
A nagy életútról én is visszatérek.

Hajnali könnyek45

Harangoznak, hajnali öt óra.

Ó jaj, mikor az éj bús szárnya porba hajlik:
Mikor az ablakon – mint lumpos legény 
a kedveséhez –
Vertaranyarccal néz be a nap,
S már-már fogy a bútorok tompa árnya:
Ilyenkor látom magam csúf bajjal rakottan
És égő két szemmel éhesen és várakozón ülni 
a csendben;
S mellettem a párom, sorsom bús felese,
Kit hozzám vert a gond és gondolat kanásza.
Összetörve az asszonyok édes szép szeszélye,
Tikkadt meleg ajka csak ajkam hívja nászra.
És félve villan át négy könnyes szem a homályon.
Ó édes, bíboros hajnal, te titkos járású szörnyű 
jövevény,
Kit messiásnak várunk nagy nyomorunkra,
S ki rózsás kezekkel, mint régi mester, biztos 
vonással
Egy vonalban húzod át a tervet, mely előttünk áll.
Ó maradj még távol és lassítsd meg holnap is 
a jöttöd,
Van még pár rovásunk a gerendán.
Hadd, hogy szeressen két sok bajú ember,
Igy, egymást nem látva, az áldott homályban,
Mert ki tudja, tán egy közeli napon, már jéggé 
meredten
S a halál bús mezét felöltve várjuk,
Hogy szelíd derűvel öntsön el a reggel.

44 Renaissance, 1. évf. 7. szám, 1910. július 10., 

437–439; Kassák 1970, 2. kötet, 685–686. 

45 Renaissance, 1. évf. 7. szám, 1910. július 10., 

437–439; Kassák 1970 nem tartalmazza.
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Firenzei szonett46

Flórenc szép egét fáklyafüst takarja,
Ma mindenütt november gyásza ül.
Harangnyelveknek érczenéje kongat,
Kék tömjénillat száll a dóm körül.

Komor fényben ég az utca képe;
Üresek az ívók, a pálmaberkek,
És a temetők süppedt dombjain,
Vén halottvirrasztók énekelnek.

Rég kihunyt lángok szívják a lelkem,
Jámbor parasztok kullognak mellettem,
Csak a pap selyem baldachinja véres.

Én Dante tövébe térdelek halkan,
És imát mondok fáklyás alkonyatban:
Flórenc legcsúnyább emberéhez.

Árva ember öröme47

Néztem magam tegnap a tükörben:
Sápadt voltam és gyűrűk voltak a szemem alatt.

És benéztem lelkem mély tükrébe is,
És láttam benne Marám sápadt képét,
Egy leányét, ki szeretve messze elment.
Leszálltam lelkem mély porába:
Ez az én örömöm: láttam drága képét,
Ő még szeret és boldog, mert halott.
Ez az én örömöm: hogy szomorú a lelkem,
Mert sima tükrén felbukkant a párja.
Ó gyászos idők könnyes végtelenje,
Bocsásd le horgod hitem sötét vizébe is,
És halászd fel gyakorta bús emlékeim a múltból,
Mint okos halász, a gyöngyöt halássza fel,
Tengeriszapból a sima sziklapartra;
És veszítsd el minden vágyam mi az élethez köt:
Mert boldog az, ki holtakhoz tér meg szeretni.

Tegnap néztem magam a tükörben:
Sápadt voltam és a szemem alá kék ívek hajoltak,
Mint őszi hold alá az udvar.
És most ez az én legnagyobb örömöm.

46 Renaissance, 1. évf. 7. szám, 1910. július 10., 

437–439; Kassák 1970, 2. kötet, 686.

47 Renaissance, 1. évf. 7. szám, 1910. július 10., 
437–439; Kassák 1970, 2. kötet, 654–655.



357

Csavargók dala48

 
Nagyobb urak vagyunk, mint a királyok. 
Vad folyókkal folyik el a sorsunk; 
S míg szakad az élet fagyos iszapja, 
Be jó így daccal, a végtelenben, 
Új utakon járni, új tüzekre várni. 
 
Árva szívünkből nem sír föl a bánat, 
Gúnyoló szemmel nézünk sötéten; 
S ha megered a vágy vérszínű patakja, 
Két puha kézre vágyunk és az örömre: 
Mely örök legyen és tiszta legyen, mint a hajnali fény. 
 
De jönnek idők, bús, barnaöblű éjek 
És megkondul lelkünk mély harangja: 
Kik vagyunk mi? nyári napok alattomos estje, 
Kik vagyunk mi? siratói minden szépnek, 
Kik vagyunk mi? nyűge magunknak s másnak 
is csak nyűge. 
És jaj, szomorú és végtelen a mi végünk. 

Tavaszi bánat49

Tavasz van, uram! Tavasz!
(Én bor mellett ülök és siratom magam)
Tavaszi nap: Tavaszi bánat:
Tavasz lobog a mélyre szántott völgyben
S az élet tüze tőlem messze ég.
Ó uram, megöl a bús siránkozó nóta:
Egy napon ledobom a féket,
S mint paraszt suhanc a dús mezőről
Kék derűt hozok én is
És hozom a lelkem, ezt a sokszínű mezőt
Telve virággal és vággyal,
Hogy dévaj örömmel szökjem át az árkon
S tűzre rakjam szürke gondom.
Ó uram, hozom a vágyam, hogy tovább égjek
S nyelvelő, csintalan szavakkal,
Nyájat tereljek fel és mondjam az igét:
Hangos himnuszát a tűznek,
Mert, jaj, így örökön szennyes sárba hágunk,
Örökké féljük az időt
És örökké dadogunk és könnyes a szemünk.

48 Népszava, 1910. július 17., 2; Kassák 1970, 2. 

kötet, 683.

49 Renaissance, 1. évf. 8. szám, 1910. július 25., 

713–714; Kassák 1970, 2. kötet, 649–650.



358

Szüretidőben50

Pusztán mered a kövér hegynek háta
És hordók törik a gödrös, szűk utat;
Nagyot nyelnek most száraz szolga gégék.
Egyedül csak a gazda nem mulat.

Egy asszonyt keres és árva lelke,
Messze kerül a szürke bolton át,
S míg varjak verik a dús gerezdet:
Bánkódva issza tavalyi borát.

Közös a sorsunk, árva ember itt;
Tőkét szúrtam én is álmaim hegyébe:
De más szedi le édes fürtjeit.

S míg gondok űznek hűs rónákon át,
Mint árva paraszt, szíve bánatában,
Csak szürcsölgetem lelkem bús borát.

Szonett egy gyermekkori képemhez51

Mint részeg piktor a dús palettára,
Csontos öklével rám vert az idő;
S mint kályhaforgács a sudár fenyőből:
Lett belőlem álmos istenhivő.

Ki hinné, hogy kétszer vagyok: magam
Tükör előtt s ez ó-papiroson:
Görbült derékkal, bűneim siratva,
S pufók kölyök, a tarka vánkoson.

Most itt ülök a kezdet hajnalán,
És százszor szólok fel hozzád imával:
Uram, legyek a nagyoknál nagyobb.

De megfeneklem lelkem bús taván,
S a falut visszasírom vad fiával:
Míg árva sorsom csillagokba dob.

Paloták alatt52

Porból indultam nagy nyarak évadján
És zászlót tűztem ki vad szakadékon;
De hiába vágyom most révbe jutni:
Fényfogó-sár lett koldus-ivadékom.

Körbe kerülöm százszínét a szépnek,
De soha másnak: magamnak nótázok,
S mint párzó-órán a nemes vadra:
Rámpuskáznak az ügyes orvvadászok.

Sorsom: a sorsa eltévedt aranynak,
Amit utca-kölykök vesznek, cserélnek
És nincs remény, hogy egykor célhoz érjek.

Kerék-utamnak nem lesz soha vége,
S míg követ hordok Ararát hegyére,
Jaj, határ-köve vagyok önmagamnak.

50 Renaissance, 1. évf. 8. szám, 1910. július 25., 

713–714; Kassák 1970, 2. kötet, 647.

51 Renaissance, 1. évf. 8. szám, 1910. július 25., 713–

714; Kassák 1970, 2. kötet, 646–647.

52 Renaissance, 1. évf. 8. szám, 1910. július 25., 713–

714; Kassák 1970, 2. kötet, 646.
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107. Kassák Lajos, Egy ember élete. III. kötet. 

Csavargások, 1935

106. Kassák Lajos, Egy ember élete. III. kötet. 

Csavargások, 1927
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Széljegyzetek Kassák 
csavargásához

Kassák Lajos 1909-es nyugat-európai csavargása Gödrös Józseffel és 
Szittya Emillel valós történet, amelyről a legközvetlenebb információ-
kat Kassák saját műveiből kaphatjuk: az Egy ember élete című regé-
nyéből, valamint A ló meghal a madarak kirepülnek című hosszúversé-
ből. Kassák írásai az önéletrajzi ihletettség okán az irodalmi mellett 
a referenciális olvasatra is lehetőséget adnak. Mindenekelőtt az Egy 
ember életéből nyerhetünk közelebbi információkat úti élményeiről, 
az őt ért művészi és intellektuális hatásokról, későbbi pályaképét is 
befolyásoló inspirációkról. Kassák személyes „beszámolóit” érdemes 
összevetni a Kassák Múzeum gyűjteményében található dokumentu-
mokkal, korai verseivel, levelezésekkel, fotográfiákkal, valamint későb-
bi írásaival. A különböző karakterű források, a személyes emlékezet 
és a dokumentumok összeolvasása mellett arra is kíváncsiak vagyunk, 
hogy a regény referenciális dimenzióit a csavargás kultúrtörténetéből 
vett példákkal bővítve hogyan lehet Kassák útját az életműre vonatko-
zó tanulságok vonatkozásában a leghitelesebben rekonstruálni.1

1 Az 1909-es csavargás „valóságának” 

rekonstrukciójára korábban Bodri Ferenc 

vállalkozott, Szittya Emil kapcsán pedig – mások 

mellett – Christian Weinek szolgált fontos 

adalékokkal. Bodri 1988a; Bodri 1988b; Bodri 

1990b; Weinek 1987a; Weinek 1987b.
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Az emberi helyváltoztatások történetével, motivációival, korlátaival 
a történelem- és a társadalomtudományok különböző ágazatai más-
más fénytörésben foglalkoznak. Kassák Lajos és Szittya Emil 1909-es 
nyugat-európai útja két, eltérő megközelítés metszéspontjában helyez-
kedik el. Tekinthetjük egyrészt a céhes keretek között kialakult ván-
dorút; illetve a nagypolgárság és arisztokrácia társadalmi közegében 
intézményesült, majd a művészképzésben is elterjedő ún. grand tour 
művelődéstörténeti mintázata végletekig deklasszálódott verziójának. 
Másrészt társadalmi helyzetük és közjogi státuszuk szempontjából 
a csavargó utazók egy különös határhelyzetbe kerülnek legalitás és il-
legalitás mezsgyéjén: társadalomra veszélyes egyénekként büntetőjogi 
szankciókkal (börtönnel, dologházi kényszermunkával, kiutasítással, 
gyarmatokra deportálással) voltak kénytelenek szembenézni nagyjá-
ból – és természetesen országonként különbözőképpen – a 20. század 
második harmadáig, közepéig, amikorra az európai államok dekri-
minalizálják, tehát a büntetőjog hatásköréből a szociálpolitikáéba 
utalják a szegénység ezen megjelenési formájának kezelését. Ahhoz, 
hogy valaki Európában a századforduló környékén a polgári társa-
dalom részének, ne pedig az arra leselkedő veszélyes elemnek legyen 
tekinthető, tehát ne foganatosítsanak ellene büntetőjogi szankciókat, 
alapvetően két kritériumnak kellett megfelelnie: rendelkeznie kellett 
állandó tartózkodási hellyel és az önfenntartáshoz szükséges anyagi 
javakkal.2 Ezen elvárásokhoz társulhatott explicit módon a bérmun-
ka követelménye, bár a felsőbb osztályokra, amelyek elsősorban nem 
munka-, hanem tőkejövedelemből éltek, ez nem vonatkozott. Mivel 
hőseink vándorlásuk alatt állandó címmel és munkaviszonnyal soha, 
a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakkal pedig esetlegesen ren-
delkeztek, így folyamatosan szembesülniük kellett egyrészt a létmód-
jukat felszámolni kívánó hatósági intézkedésekkel, másrészt a társa-
dalom rosszallásával.

A kultúr- és társadalomtörténet-írás e két, kollektív jelenség-
re vonatkozó felvetéséből egyenesen következnek a személyes tapasz-
talatot körüljáró kérdések. Vajon Szittya és Kassák milyen mértékig 
voltak tisztában európai útjuk e két aspektusával? Miként hatott 
mindez művészi pályájukra? Hogyan csatornázták be, tematizálták 

Bevezetés a csavargás kultúr- 
és társadalomtörténetébe
Gucsa Magdolna 

2 Gönczöl 1992, 157; Maeseele 2013, 1720.
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alkotásaikban e tapasztalatokat, egyrészt a művészi fejlődésük értel-
mezése, másrészt implicit módon a művészi önreprezentáció és önpo-
zicionálás szempontjai szerint?

A vándorút mint művelődéstörténeti toposz

Ugyan nehéz pontosan definiálni az ún. grand tour pontos időtartamát 
és útvonalát, ahogy a tipikus utazó életkorát, társadalmi helyzetét, 
az utazással kapcsolatos személyes és intellektuális céljait, hiszen – 
ahogy a kultúrtörténész Daniel Roche fogalmaz – mindenki a maga 
Itáliáját (Franciaországát stb.) látta, attól függően, hogy a zarándo-
kok szakrális várakozásával, a tudós kíváncsiságával, politikai vagy 
esztétikai érdeklődéssel indultak útnak.3 Mindenesetre a 15–16. szá-
zadtól alapvetően művelődési-pedagógiai céllal érkeztek zömében an-
gol (és francia, német) arisztokrata férfiak Itáliába, elsődlegesen az 
antikvitás emlékeinek megismerésének céljából, felnőttkorba lépésük 
idején. Bár az utazás kiváltságos rétegek privilégiuma maradt, az érin-
tett társadalmi osztályok köre az idő előrehaladtával tágult, és a 18. 
századra a grand tour divatja elterjedt egész Európában. A magyar 
arisztokrácia, majd a meggazdagodó nagypolgárság is előszeretet-
tel küldte fiait az immár Itálián kívüli, a nagy európai központokat is 
érintő utazásokra, ahonnan ők ismereteket és gyakran műgyűjteményt 
hoztak haza (az Esterházy Miklóséhoz és Nemes Marcelléhez hasonló 
magángyűjtemények lettek a 19–20. század során a magyar közgyűj-
temények alapjai). A humán tudományi és művészeti oktatásnak már 
a 18. század végére részévé válik az antikvitás és latinitás kultúrájá-
nak személyes megismerése, erről olyan munkák tanúskodnak, mint 
Sándor István Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett 
levelei című útleírása vagy Kisfaludy Károly és Barabás Miklós itáliai 
tájképei. Hogy a művészek milyen arányban részesültek külföldi tanul-
mányutat célzó ösztöndíjban, arról nincsen pontos adatunk. De, ahogy 
azt Szívós Erika a magyar képzőművészet társadalomtörténetét vizs-
gálva kimutatta, a dualizmus kori magyar kultuszkormányzatok oda-
figyeltek a művészképzésre, s hajlandóak voltak viszonylag bőkezűen 
támogatni azt, így a Szívós által vizsgált művészek egyötöde biztosan 
(s egy további hányaduk valószínűsíthetően) kapott tanulmányai so-
rán állami, helyhatósági vagy egyéni mecénási ösztöndíjat, és ezek egy 
része a külföldi ismeret- és gyakorlatszerzésben segíthetett.4 

Kassák és Szittya tehát egy évszázadok óta létező tradíciót 
követtek, amikor ismereteik bővítése célból útnak indultak. Művelő-
déstörténeti szempontból az igazi újdonságot az jelentette esetükben, 

3 Roche 2003, 687. 4 Szívós 2009, 65–66.
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ahogyan például Constantin Brâncușinál is, hogy 
ők a művészeti oktatás hivatalos intézményrend-
szerén kívül, attól teljesen függetlenül, finanszíro-
zás és pénz nélkül utaztak.5 Constantin Brâncușiról 
az a legenda járta, hogy 2000 kilométert gyalogolt 
Bukaresttől Párizsig 1904-ben, öt évvel Kassák 
előtt, hogy ott találjon inspirációra és befogadó kö-
zegre. Bár valójában az út jelentős részét vonattal 
tette meg, és az utazása kevésbé dokumentált, mint 
Kassáké, néhány részletet azért tudhatunk: Bécsben 
az egyiptomi plasztika, Münchenben, ahol fél évet 
töltött, a szecesszió kötötte le a figyelmét leginkább. 
Tristan Tzara szintén csavargóként érte el Párizst, 
ahol közeli barátságba került Francis Picabiával, 
aki szintén nagy kalandornak számított, viszont az 
egész avantgárd közeg legvagyonosabb alakjaként 
az ő útjai közelebb álltak a nagypolgári utazások, 
a klasszikus grand tourok luxusához. A magyar 
avantgárd művészek között is találunk Kassákhoz 
hasonlóan elszánt fiatalokat: Csáky József szobrász 
Kassákot egy évvel megelőzve, 1908-ban jutott el 
gyalogosan Párizsba. Útja során alkalmi gipszmun-
kákat végzett és negyven frankkal a zsebében érkezett a francia fővá-
rosba, ahol néhány éven belül már a kubista szobrászat vezető művé-
szei között tudhatta magát.6

„[...] és a művészetről fantáziáltunk” – írta Kassák motivációi 
kapcsán, a Csavargások elején pedig így fogalmazott: „Másodszor in-
dultam újra, hogy életemet kiteljesítsem.” A megjegyzései jelzésértékű-
ek, érdeklődése középpontjában a művészi jelenségek álltak, ám emel-
lett hasonló tapasztalatokra számított, mint amelyeket már 1788-ban 
megfogalmaztak a lyoni Akadémián az utazás a művelődésben és 
a jellemfejlődésben betöltött szerepe kapcsán. Eszerint az utazásnak 
jelentősége van a tapasztalatok által megszerezhető értékítélet fej-
lesztésében; erkölcsnemesítő jelentősége alapvető, valamint alkalmat 
nyújt a testnevelésre és a fizikai képességek fejlesztésére is.7 Az Egy 
ember élete narrátora egy az egyben sem a csavargó, sem a csavargás-
ról beszámoló író Kassákkal nem azonosítható, ám az azok élménya-
nyagával és irodalompolitikai motivációival rendelkező, egyes szám 
első személyű grammatikai alak potenciális előképként, identitás-
mintaként tekint a céhes vándorlegény és a felfedező-utazó alakjára.  
Ez a szubjektum, amely – ahogy Thomka Beáta Paul Ricœur nar-
ratív identitásra vonatkozó elmélete fényében rávilágít – egyszerre 

5 Petre Pandrea, Portrete si Controverse (1945), 

idézi: Brezianu 1965, 19.

6 Csáky 1972.

7 A lyoni Akadémia által az utazás szerepe 

és haszna tárgyában 1786–1788 között kiírt 

akadémiai pályázatra beérkezett pályaművek főbb 

érvcsoportjainak értelmében. Vö. Roche 2003, 

78–79.

108. Emil Brack, A grand tour tervezése, 

1900 körül



365

konstruálódik mint saját életének olvasója és írója.8 Így amikor 
e narrá tor-szubjektum 1927-ben, a szöveg Nyugatban való megjele-
nése idején immár önpozicionálási szándékkal is számba veszi a csa-
vargás tapasztalatait, akkor két perspektívát fésül össze. 1909-ben 
a céhes vándorlegények kortárs rokonainak, a Kassák által követke-
zetesen vándorokként említett utazóknak a körülményeit, társadalmi 
helyét körüljáró történeti narráció ugyanis összefonódik az individuális 
élményből fakadó, arra vonatkozó reflexióval.9 E reflexiók világossá 
teszik, hogy az elbeszélő nagyjából azokkal az elvárásokkal rendel-
kezik a csavargás kapcsán, amelyeket az utazás szerepét hangsúlyo-
zó arisztokrata- majd akadémiaivá lett, fentebb említett hagyomány 
is tematizált. Ugyan először erkölcsei folyamatos romlásáról számol 
be, tolvajösztönöket érez magában ébredezni, gondolatban levetkőzteti 
az előtte elkacsázó, elpáváskodó nőket, elpocsolyásodásokról, „a do-
logtalan ember öntudatlan kényelemszeretetének” marasztaló erejéről 
számol be, de aztán kikristályosodik a csavargás jelentősége: „Amit 
láttam és hallottam, termékenyítően hatott rám, s anélkül, hogy el-
határoztam volna magam, vagy különösebben készültem volna, be-
lezökkentem a munkába.” Ugyan Kassákék – természetesen távol az 
arisztokrácia fizikai ideáljától és jellemző sportjaitól, a vívástól és 
lovaglástól, de – a gyaloglással járó rendszeres testi erőfeszítés mi-
att hamarosan eddzett fickókká váltak Gödrössel. E morális, fizikai és 

„szakmai” fejlődésnek, így pedig a fejezet (és a teljes regény) fejlődésre-
gény típusú olvasatának erős, a szerző társadalmi helyzetéből fakadó 
korlátai vannak – erre a következő egységben térünk ki. 

Legalitás és illegalitás határsávján

Kassák és Szittya csavargásuk során részben ma már nem létező ál-
lamok területén, ezáltal pedig több jogrendszer, több állami erőszak-
szervezet hatáskörében is megfordultak. Kassák az Egy ember életében 
érzékletes beszámolókat közöl a rendőrséggel való konfliktusaikról és 
az ellenük foganatosított kényszerintézkedésekről, így érdemes rövi-
den áttekintenünk az érintett államoknak a csavargók által elkövetett 
(vagy elkövetni vélt) vétségeikre – csavargás, koldulás, szodómia – vo-
natkozó jogi szabályozását, és összevetni azokat az irodalmi beszámo-
lóval. Szem előtt tartva ugyanakkor, hogy az irodalom episztemológi-
ai szempontból a történet- és társadalomtudományoktól radikálisan 
eltérő igazság-, és tudásfogalommal rendelkezik, továbbá, hogy az 
előbbi felmutatásához, utóbbi létrehozásához és átadásához másfaj-
ta, nem a tudományos sztenderdeket követő írásmódokat alkalmaz. 

8 Thomka 2000, 150.

9 Kassák az Egy ember életében vándorokról 

beszél, csavargással kapcsolatos újságcikkeiben 

nevesíti is a céhes vándorlegényeket. Kassák 1914a 

és 1914b.
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Egy ilyen vizsgálat célja nem a valósághűség igazolása – bár Kassák 
szövegei esetén annak mellékterméke lesz –, hanem annak megértése, 
hogy a csavargás tapasztalatai az elbeszélés folyamata során miként 
járulnak hozzá egy bizonyos típusú írói identitás, írókép kiépítéséhez.

A vagabond – az irodalmi toposz, a nincstelen és a bűnelkövető 

Csavargás, koldulás 

A századfordulón az iparosodott európai társadalmakban a rendfenn-
tartó erőket, a szociális intézményeket, az orvos- és társadalomtu-
dományok képviselőit egyaránt érdekeltté tevő problémává fejlődött 
a csavargás. Amikor Kassák és Szittya 1909-ben a franciaországi 
országutakon vándorlók népes, 2–400 000 fős (a francia társadalom 
0,5–1%-át jelentő) seregéhez csatlakozott, akkor e csavargók jelentős 
része az iparosodó városok felé áramló falusi szegények köréből került 
ki, akiknek nagyobb része sikerrel telepedett le egy idő után a nagy- és 
középvárosok vonzáskörzetében, kisebb részük viszont tartósan vaga-
bonddá lett.10 Franciaországban az utakat és városokat ellepő vaga-
bondok által jelentett, egyre súlyosabbnak ítélt problémát a döntéshozó 
elit a segítségnyújtás és megtorlás kettős politikájával kívánta kezel-
ni.11 A hangsúlyt nem a kérdés társadalmi-gazdasági meghatározott-
ságára helyezte, hanem erkölcsi kategóriák és az eugenikai gondolat 
mentén tett különbséget az „arra érdemes szegények” és a „dologta-
lan csavargók” között. Utóbbiaknak azokat tekintették, akik néze-
tük szerint, bár képességük megvolt hozzá, de nem voltak hajlandók 
bérmunkájukkal hozzájárulni a társadalmi termeléshez.12 Az előbbiek 
számíthattak a harmadik köztársaság szolidaritására, a dologtala-
nok viszont, mint köztörvényes bűnözők, az ún. dépôt de mendicitékbe, 
szociális otthon (kosztot, kvártélyt és alapvető egészségügyi ellátást 
nyújtó) és börtönszerű (szabadon el nem hagyható, szigorú napirend-
del rendelkező) vonásokat egyesítő, munkára nevelő intézményekbe 
kerültek.13 Ezek legközelebbi magyar rokonai a tolonc- és dologházak, 
a külföldi vagabondok számára ugyanis ezek a dépôt-k jelentették az 
utolsó állomást a kitoloncolás előtt. Kassák és Szittya esetében ezt 
a funkciót látta el a brüsszeli dologház. A csavargás és koldulás kisebb 
súlyú szabálysértésnek minősült, előbbit 3–6 hónap börtönnel, minő-
sített esetben pedig 5–10 év rendőri megfigyeléssel büntették, utóbbit 
pedig egy hónaptól két évig terjedő börtönnel, attól függően, hogy 
a rendes tartózkodási helyükön vagy másutt, ill. dêpot de mendicitével 

10 A 400 000-es becslés Jules Méline társadalom- 

és gazdaságtörténeti Le Retour à la terre című 

művéből származik, és a kortárs sajtó előszeretettel 

hivatkozta. Más szerzők alacsonyabb számokat 

említenek. Csak Párizsban 1894-ben 168 000 fő 

töltött minimum egy éjszakát szociális szállásokon. 

Vö. Smith 1999, 825.

11 Uo., 822–823.

12 Uo.

13 Uo.
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rendelkező helységben érték-e őket tetten.14 A belga jogi szabályozás és 
annak elvi alapjai sok közös vonást mutattak a franciával. Az 1891-es 
csavargás és koldulás elleni törvény a franciához hasonlóan különbsé-
get tett érdemtelen és érdemes csavargók között, attól függően, hogy 
alkalmasnak tűntek-e a társadalomba való visszailleszkedésre.15 Az 
érdemeseket maximum egy évre, ún. vagabondkolóniákba internálták, 
ahol pénzt kaphattak az elvégzett (kényszer)munkáért, az érdemtele-
neket kettőtől hét évig terjedő időszakra rendjüket tekintve börtönhöz 
hasonló kolduskolóniákon tartották fogva. Ezeket a büntetési tétel-
eket – ahogy magukat a vagabond- és kolduskolóniákat is – a nemzet-
közi közvélemény pozitívan értékelte.16 

Kassák – Szittya nyomán és saját tapasztalatai alapján is 
– nagyon kedvezően nyilatkozott a vagabondok németországi helyze-
téről, kiemelve, hogy többféle vallási, politikai és állami/helyhatósági 
jótékonysági intézmény segíti a csavargó szegényeket: a zsidó hitsor-
sosokat támogató hitközségi és foglalkozás szerinti zsidókasszák, 
protestáns segélyegyletek, helyhatósági alapokból finanszírozott 
szegényházak, szocialista párt- és szakszervezetek, valamint élet-
mód-egyesületek (eszperantisták, vegetáriánusok).17 A jótékonysági 
intézmények és a rendfenntartás intézkedéseinek irányát, és az ezen 
intézkedések által feltételezett emberképet egyszerre határozták meg 
morálfilozófiai megfontolások és századfordulóra jellemző tudomá-
nyos tendenciák. A német protestáns missziók közjólétre vonatkozó 
filozófiája szerint például a rossz szociális helyzet az egyén morális 
hiányosságainak tudható be. Ahogyan azt az egyik jelentős protes-
táns szervezet (a Bethel) esetén Edward Snyder kimutatta, az erre 
a problémára adott válaszok két fő cselekvési mintázatot jelöltek 
ki.18 A konzervatív irányzat a munkaetikát, a társadalmi felelőssé-
get és a család szerepét erősítő munkáskolóniák létrehozása mellett 
tette le a voksát, amely a gyakorlatban dologházi kényszermunkához 
hasonló aktivitást jelentett az adott település társadalmától távol. 
A progresszív pedig – főként, hogy vonzó célt jelentsen a fiatal (orvos)
szakértő-generációnak – a tudomány szerepét kívánta hangsúlyoz-
ni a (deviáns) szegénység kezelésében, modern tudományos (lélektan) 
és azóta áltudományosnak bizonyult (eugenika) alapokon. A Kassák 
által említett Verpflegung-stációk, segélyállomások bizonyos szem-
pontból tehát valóban a céhes idők vándorlegényeinek vándorútját 
koszttal és kvártéllyal segítő céhes intézmények örökösei voltak, ám 
egyúttal az őket finanszírozó protestáns szervezetek azon törekvését 
szolgálták, hogy – összefüggő hálózatot alkotva a munkáskolóniák-
kal – lehetetlenné tegyék, hogy a csavargó egyén bármiféle, munkakö-
telezettségtől mentes adományt kaphasson német földön.19 

14 Vö. az 1810. február 26-i francia büntető 

törvénykönyv 269–273-as (csavargás) és 274–276-

os (koldulás) cikkelyeit.

15 Maeseele 2013, 1721.

16 Uo.

17 Kassák 1914a, 8–10.

18 Snyder 2004, 151.

19 Uo., 156.

109. Gustave Courbet, A vagabond, 1845 
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A munkavégzés nélkül kapott adományja-
vak morális dilemmája a csavargó írókat is foglal-
koztatta, közösségi, politikai szinten, és személyes 
létstratégiájuk szempontjából is. Szittya a javak 
a szocialista társadalombeli igazságos társadalmi 
eloszlásának Marx által rögzített „mindenki a hoz-
zájárulása alapján” elvét utasította el, amikor egy 
párizsi német anarchista klubban 1910-ben arról 
beszélt, hogy az anarchizmust többek között az vá-
lasztja el a szocializmustól, hogy „nem hisz abban, 
hogy a pénz jelenti a boldogságot”, továbbá „egy anarchista mindig 
érdek nélkül segíti az utazót, míg a szociáldemokrata munkát köve-
tel a kenyérért cserébe.”20 Az Egy ember élete Csavargások fejezetét, 
bár kevésbé explicit módon, de áthatja a narrátor folyamatosan, olykor 
percenként változó érzelmi viszonyulása az említett dilemmához. „Csú-
nya, kétségbeesett figura lehettem ebben a pillanatban. Világosan érez-
tem, most minden emberség kihullott belőlem, a magam megtagadó, 
legszörnyűbb harcot folytatom a kenyérért” – számol be a szégyenről, 
amely elfogja, amikor egy jótékony zsidónál bolondnak tetteti magát 
az adományért, de aztán, amint sikerrel jár, a rossz érzések szertefosz-
lanak: „az ajtónál kitört belőlem a nevetés [...]. Diadalmasan mentem 
vissza a Herbergbe.” A munkátlan élet hol nyugalommal tölti el: „Bol-
dogok voltunk, akár a gyerekek, és tiszta emberi jóság lakozott ben-
nünk.”, hol pedig nihilista kétségbeeséssel: „S ha valaki megkérdezte 
volna tőlem, mért nem akarok dolgozni, egyszerűen azt feleltem vol-
na, nincs értelme. S hogy semminek sincs értelme. [...] Mennél jobban 
belementem a csavargásba, annál természetesebbnek fogadtam el ezt 
a zavaros mindenttagadást.” A koldulással járó megalázkodás ösz-
szességében hol „tragikus kegyetlenséggel hatott” Kassákra, hol „már 
valami cinikus pofa vigyorgott elő” bensőjéből, afeletti örömében, hogy 
kijátszotta a piacgazdaság logikáját. Ez a dilemma egyúttal kijelöli az 
utazás előző egységben említett erkölcsnemesítő funkciójának limit-
jét: a létfenntartásért küzdő csavargó íróink számára nem állhatnak 
rendelkezésre a társadalmi (jó)létnek azok a keretei, amelyek lehetővé 
teszik a polgári társadalom által definiált morális fejlődés elérését.

A Csavargások olvasása során kitűnik, hogy Kassák sokáig 
a munkásmúltjából fakadó, részben szocialista, részben a kétkezi munkát 
preferáló, a munkás-paraszti értékrendből eredeztethető munkadefiníció 
mentén gondolkodott a kóborlás során a munkalehetőségekkel – és azok 
elkerülésével – kapcsolatos döntéseikről. Ehhez képest jelentős elmozdu-
lást jelentett a kóborlás során levont friss következtetés, hogy íróként az 
alkotómunkán keresztül vehet részt a társadalmi munkamegosztásban 

110. Dêpot de mendicité, Hoogstraeten (Belgium), 

1900 körül

20 „C’est que les anarchistes, a-t-il ajouté, ne 

croient que l’argent donne le bonheur [...] Il a indiqué 

que tandis que l’anarchiste sera toujours prêt à 

aider d’une manière désintéressée le voyageur, 

le social-democrate, au contraire, demandera le 

travail correspondant à ce qu’il mangera.” Rendőri 

jelentés Szittya Emil dossziéjából, Szitya [sic!] 

Emile (Adolphe Schenk) dossziéja, Fonds Moscou 

(Dossiers individuel de la Sureté nationale), Archives 

nationales de la France, jelzet: 19940457/52.
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(„belezökkentem a munkába”), és a reinteg ráció 
igényét pont a termékenyítően ható vagabond élet-
mód teremti meg. Ez a felismerés egyúttal jelzi, hogy 
Kassák és Szittya útja a társadalmi mobilitás valós 
lehetőségével járt, ellentétben a korábban említett 
grand tourral, és a művelődéstörténet kortárs mo-
bilitási alakzataival, amely esetekben csak térbeli, 
nem társadalmi elmozdulás történt. A vagabond írók 
először deklasszálódnak, és tulajdonképpen az ér-
demeseket az érdemtelentől elválasztó, jogi nyelven 
definiált, ám morálfilozófiai természetű határt is át-
lépik, hiszen nem óhajtanak bekapcsolódni a társa-
dalmi munkamegosztásba. Így a vagabond életmód, 
mint felhasználható identitásmintázat az Egy ember 
életének „empirikus fikciójába”21 elsősorban mint 
a céhes vándorút, tanulmányút deklasszált formája 
épül be, annak ellenére, hogy a narrátor/hős kimu-
tathatóan internalizálja a közgondolkodás a jogal-
kotásban is megjelenő, a társadalmi építmény mű-
ködésére vonatkozó alapgondolatát, miszerint csak 
a munka érdemesíthet a társadalmi viszonyokban 
való részvételre – s az alkotómunka vállalása sem 
feszegeti ezeket a kereteket. Szittya a munka szere-
pével kapcsolatos kijelentései sokkal radikálisabbak 
Kassákénál – legyen szó akár az irodalmi empirikus fikcióról vagy új-
ságcikkeiről22 – és szisztematikusabb politikai olvasottságra utalnak. 
Emellett azonban mind Kassák, mind Szittya felhasználja a morális 
határszegés és konkrét törvényszegés rendőrségi-levéltári dokumentu-
mokkal igazolható tényét az empirikus elemekből is építkező irodalmi 
fikcióban, hogy egy olyan narratív identitást hozzon létre, amelynek 
egyik ismertetőjegye a polgári lét kereteit hátrahagyó, rebellis attitűd. 
Szittya ezt Kassáknál egyrészt látszólag explicitebb, de valójában az 
írói beavatkozást elkendőző módon viszi végbe, másrészt tudatosabban, 
irodalmi előzményekre, a csavargó, vagabond, törvényen kívüli írókra 
hivatkozva teszi.23 Das Kuriositäten-Kabinett (Furcsaságok kabinetje) 
című anekdotagyűjteményében/epizodikus regényében úgy mutatta be 
magát, mint akit „kilenc városban tartóztattak le csavargás, lopás, ha-
misítás, anarchista lázítás és kerítés vádjával,”24 ezáltal pedig úgy tett, 
mintha e kijelentés a történeti narráció empirikus tényközlése, nem pe-
dig egy narratív identitás kialakításának célját szolgáló poétikai aktus 
lenne, amely – ricœuri fogalommal élve – a személyes emlékezés imagi-
nárius erejére építő narratív réteghez tartozik. 

111. Guy de Maupassant, Le vagabond, 

borító: Théophile Alexandre Steinlen, 1902

21 Thomka 2000, 155.

22 Ahogy az „újkori latrokról” ír, akik „legtöbbnyire 
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370

A vagabond poétikai módszerekkel megteremtett figurája ál-
tal kínált identitásmintázat nagy vonzóerőt gyakorolt a magyar mű-
vészeti avantgárd és baloldali progresszió következő generációjára is. 
Mérei Ferenc beszámolója erről tanúskodik: „Nemcsak a [vagabond] 
szót tanultam [Kassáktól], a jelenséget is. [...] Mindenben utánoztuk: 
talán az Ő nyomában jártuk be gyalogosan, vagy ingyen utazva Né-
metországot (a weimarit), Őt utánozva mentünk el Párizsig, s ettünk 
nagykanállal péntek este a Zsidó Segélyegylet menzáján. S ami a leg-
fontosabb: az Ő hatására lettünk avantgardisták.”25

Szodómia 

Kassák és Szittya a Német Császárság több tagállamában is össze-
tűzésbe kerültek a rendfenntartással: Stuttgartban, Württemberg fő-
városában szodómia vádjával vitték be őket a rendőrségre kikérdez-
ni. A homoszexualitás dekriminalizálása bizonyos – főként frankofón 
– álla mokban már ötven-száz éves múltra tekinthetett vissza Európá-
ban,26 ehhez képest a német szabályozás 1909-ben meglehetősen szi-
gorúnak számított. A német egységet megelőzően a tagállamok (férfi) 
homoszexualitásra vonatkozó törvény szabályozásai heterogén képet 
mutattak. Az egyesült Németország 1871-es új büntető törvénykönyvé-
nek 175. paragrafusában e skála legszigorúbb végpontját jelentő porosz 
szodómiaellenes törvény él tovább, amely mind akkor, mind a későbbi-
ekben – bár történt kísérlet a nő-nő közötti szexualitásra vonatkozó 
kiterjesztésére – a férfi azonos nemű szexuális viszonyokat szabályozta, 
együtt tárgyalva azt a „bestialitással” (zoofíliával).27 Az új Btk. több 
német terület liberális gyakorlatához képest komoly szigorítás volt, 
többek között a Kassákék ügyében illetékes Stuttgart központú Würt-
tembergéhez is, ahol 1848-ban dekriminalizálták az azonos neműek 
szexuális kapcsolatát, kivéve, ha az egyik fél kényszerítést alkalmaz, 
vagy 12 éven aluli. A 175. paragrafus a századfordulóra számos jogi 
problémát vetett fel (pl. a szexuális aktus definíciója kapcsán), és ko-
moly közéleti vitákat indukált: a progresszív pszichiáterek és szexoló-
gusok, ha a törvény eltörlését nem is tudták elérni, szakértőként eny-
hítő körülmények igazolásával érték el a büntetési tételek enyhítését. 
Szittya jó okkal „mutatta együgyűnek magát” a rendőri faggatáskor: 
1909-ben 510 homoszexualitással kapcsolatos vádemelés kétharmada 
ebben a liberalizálódó szakmai és közéleti hangulatban is elmarasztaló 
ítélettel zárult.28 

Kassáknak az Egy ember életében kézzelfoghatóan megmutat-
kozó, rémült viszolygása a homoszexualitástól még hangsúlyosabban 

25 Mérei 1985, 14–15.

26 A francia forradalom folyományaként 1791-

ben elfogadott új büntető törvénykönyv nem tett 

említést a szodómiáról, ekként dekriminalizálva 

a homoszexualitást, ahogy 1830 után Belgium is. 

Beachy 2010, 807.

27 Uo., 804.

28 Baumann 1985, 262.
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mutatkozott meg egy korábbi, a csavargásról szóló újságcikkében, ahol 
a franciaországi, intellektuális igénnyel nem bíró csavargókat írta le, akik 

„mint a dolgozó polgárok, sok esetben egész életükön át nem mozdulnak 
ki szülőhelyükről. Pálinkán és koldult kenyéren élnek a falvak alatt, vagy 
jobb esetben a kazlakban, fészerekben alszanak. Talán valamennyien 
homoszekszualisták és valósággal melegágyai a fertőző betegségeknek. 
Mérges, romlasztó gombák ezek Franciaország testén.”29 Megfigyelhe-
tő, hogy amiképpen a vagabondokkal és a munka morális jelentőségé-
vel kapcsolatban, a homoszexualitás apropóján is alapvetően a kora-
beli közgondolkodást tükrözi Kassák vélekedése.30 Christopher Reed 
művelődéstörténész szerint a homoszexualitás tudományos terminusát 
eredetileg nem a később kitalált heteroszexuális ellentéteként határoz-
ták meg, hanem a normálisnak tekintett nemi identitással szemben.31 
Az érzelmességet és a hisztériát hagyományosan – és nem függetlenül 
szexualitás freudi elméletétől – női tulajdonságként azonosította a szá-
zadfordulós pszichológia és az érdeklődő, (fél)laikus közönség. Ebből 
következik, hogy amikor Szittya személyiségével és viselkedésével össze-
függésben ilyen konnotációkat hordozó kifejezéseket (szeszélyeskedés, 
tehetetlen szomorúság, megcsökönyösödés, panaszkodóan csobogó 
szavak) használ a narrátor Kassák, azzal implicit módon azt jelzi, hogy 
útitársának furcsasága szokatlan női vonásaiban, ekként pedig a ha-
gyományos férfiasság hiányában rejlik. Szittya nőiességével, például az 
édes sütemények vagy a („piszokban fürdés” eufemisztikus kifejezésén 
értett) homoszexualitásnak képében megjelenő, csábításnak való el-
lenálláshoz szükséges akaraterő hiányával a narrátor Kassák a fiatal 
és tapasztalatlan kétkezi munkás által megtestesített morálisan tiszta 
férfiasságot szegezi szembe. Az Egy ember élete mindeközben nem tük-
röz a fejlődő szociálpszichológia területén való tudományos tájékozott-
ságot, sem pedig következetes, kifinomult meggyőződésrendszert. Ám 
hozzáállása a nemek társadalomban betöltött helyéhez és szerepéhez 
nem pusztán a társadalmi közbeszédben volt általánosnak tekinthető 
a 20. század elején, de az avantgárd körökben is. A német expresszi-
onizmus jelentős csoportjai, a Die Brücke, a Der Blaue Reiter, illetve 
a Der Sturm körül alkotó művészek ellentmondásos elképzelésekkel bír-
tak a nőinek, nőiesnek tekintett tulajdonságokról, szerepekről, viselke-
désmódokról. Nietzsche és Freud nyomán többnyire pejoratív jelentések-
kel, az alkotóerő hiányával, gyengébb szellemi képességekkel társította 
a női nemet.32 A németes műveltségű, a zürichi dadához kapcsolható 
művészek ismerték, egyesek – pl. Walter Serner és Szittya Emil – közvet-
lenül is hivatkoztak a háború alatti szövegeikben olyan féltudományos 
pszichológiai és filozófiai munkákra,33 amelyek a mai olvasó számára 
megdöbbentően mizogünnek, homofóbnak és sovinisztának tűnnek,  

29 Kassák 1914a, 9.

30 Kassák homoszexualitás-képével az alábbi 

szövegben foglalkozom: Gucsa 2022.

31 Reed 2011, 72.

32 West 2000, 70–72.

33 Pl. Otto Weininger Nem és jellemére (Geschlecht 

und Charakter), lásd Serner 2006, 44; Szittya 

1915/6, 1.
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ám a századfordulós Osztrák–Magyar Monarchia közbeszédének alakí-
tásában komoly szerepük volt. Az Egy ember életének retorikája, ha nem 
is kifejezetten ezen szövegek, de szókincsük, érvkészletük, és a velük 
kapcsolatos társadalmi reflexió ismeretét tükrözi.

Politikai bűncselekmények

Az idegenekkel (étranger, nem francia állampolgárságú személy) kap-
csolatos információk gyűjtése a harmadik köztársaság rendőrségé-
nek két szervezeti egysége, a területi hatókörrel bíró rendőri szervek 
(police municipale) és a második császárság alatt alapított, a belügy-
minisztériumnak felelő politikai rendőrség, a direction de la Sûreté 
générale hatáskörébe tartozott. Utóbbi iratanyagának részei az ún. 
moszkvai fondok,34 amelyek egyebek mellett a Sûretével különbö-
ző okokból kapcsolatba kerülő,35 annak figyelmét felkeltő külföldiek 
névre szóló dossziéit tartalmazzák, összesen hozzávetőleg 650 000 
darabot. Ezek egyike Szittya Emilé, aki, mint politikai aktivista és 
anarchista tarthatott számot a belbiztonság figyelmére.36 A baloldali 
elkötelezettségű politikai aktivisták, párttagok és szakszervezeti ta-
gok módszeres megfigyelése a Francia Kommunista Párt (PC-SFIC) 
1939-es betiltásakor kezdődött meg Franciaországban, a megfigyelé-
si dossziék jelentős része ebből az időszakból származik. Az anar-
chistákat azonban már korábban is megfigyelte a politika rendőrség, 
amelyhez jogalapot az 1893–1894-es, erősen vitatott „aljas törvények” 
(lois scélérates) nyújtottak. Az említett három törvény névleg az an-
archista politikai akció, az ún. tett propagandája nevében elkövetett 
merényletek és erőszakos sztrájkhullámok ellen kívánt fellépni, ám 
valójában, ahogyan azt a törvény baloldali kritikusai, többek között 
Léon Blum és Jean Jaurès kimutatták,37 a sajtó- és szólásszabadság 
radikális korlátozását, illetve egy politikai irányzat szisztematikus el-
hallgattatását célozta, és letartóztatási hullámhoz, illetve anarchista 

34 A moszkvai fondok (fonds Moscou) arról kapták 

nevüket, hogy a német megszálló hadsereg 1940-

ben a Harmadik Birodalom területére szállította az 

iratokat, majd a kapituláció után a Vörös Hadsereg 

Moszkvába szállította őket, ahonnan 1994 és 2001 

között kerültek vissza Franciaországba, a nemzeti 

levéltárba. Devaux 1997, 78–79.

35 A dossziék kilenc fő csoportba sorolhatók: 

politikai aktivisták megfigyelési dossziéi; külföldiek 

személyi igazolványával – így pedig tartózkodási 

engedélyével – kapcsolatos ügykezelés; 

ügynökgyanú miatt végzett megfigyelés; külföldiek 

ellenőrzésével kapcsolatos felvilágosítások 

és bejelentések; kiutasítás; szerencsejátéktól 

való eltiltás; bizonyos városokból vagy egyéb 

közigazgatási egységekből kitiltott francia 

állampolgárok börtönbüntetést maga után 

vonó jogsértései; állampolgárisági kérelmek; 

útlevélkérelmek. Devaux 1997, 79–82.

36 Szitya [sic!] Emile (Adolphe Schenk) dossziéja, 

Fonds Moscou (Dossiers individuel de la Sureté 

nationale), Archives nationales de la France, 

jelzet: 19940457/52. A dossziéban található 

dokumentumok nem rendelkeznek külön jelzettel. 

Madelaine Goldring engedélyével.

38 Lásd pl. az ún. harmincak perét (le procès des 

trente).
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teoretikusok elleni kirakatperekhez vezetett.38 Mi-
vel a törvények összemosták a szándékot és a cse-
lekményt, politikai véleményt és a konspirációt,39 
így Szittya – „Reichmann barátja”, ahogy a dosszié 
címlapján azonosítják40 – teoretikus igényű előadá-
sai és írásai elegendőek voltak ahhoz, hogy a Sûreté 
générale figyelmét magára vonja. Az író dossziéja 
1910 és 1915 között keletkezett dokumentumokat 
foglal magában. A legkorábbi, amely egyúttal jelzi, 
miként került Szittya a francia rendőrség látókörébe, 
egy beszámoló az 1910. március 12-én, a Place des Victoires 3. szám 
alatt tartott anarchista gyűlésről.41 Itt Szittya arról értekezett, hogy 
a szociáldemokrácia lesz-e valaha intellektuális iskola abban az ér-
telemben, ahogyan az anarchizmus, amely kitermelte saját teoreti-
kusait (a beszámoló szerint az előadó Mihail Bakunyinra és Ernst 
Haeckelre hivatkozott). Megjegyezte továbbá, hogy az anarchisták 
a munkásosztály boldogságát egyedül a munkások intellektuális igé-
nyeinek felkeltésén és kielégítésén keresztül látják megvalósíthatónak. 
Fentebb már említett legradikálisabb gondolata a bérmunka hiábava-
ló voltára vonatkozott. 

A 19. század második felében az európai állami rendvédelmi 
szervek egyre szorosabb együttműködését, illetve a terrorizmus elle-
ni fellépést célzó törvényi szabályozás összehangolását a francia fél 
részéről az 1871-es kommün tapasztalata, illetve az 1880-as évektől 
egyre szaporodó anarchista merényletek által keltett aggodalom moz-
dította elő.42 Szittya dossziéjában ennek az együttműködésnek ered-
ményeképpen találhatók meg az író aktuális tartózkodási helyét is 
megjelölő svájci és porosz kiutasítási határozatok,43 valamint három, 
a porosz kiutasítási határozathoz csatolt fotó. 

A dosszié tanúsága alapján Szittya ellen nem jártak el anar-
chizmusa okán Franciaországban, és a későbbiekben sem utasították ki.  

113. Herberge zur Heimat, Stuttgart, 1900 körül

39 Blum (1898) nyomán Kempf (2019) mutatta 

ki, hogy a mindenkori állam miként korlátozta az 

egyszeri állampolgár szabadságjogait a névleg 

az állam ellenségeinek tekintett politikai 

csoportok ellen irányuló törvényeken keresztül. 

40 Adolf Reichmann, román származású francia 

anarchista, az 1910 novemberében Fédération 

révolutionnaire communiste (FRC) néven alapított, 

majd 1912 júliusától Fédération communiste 

anarchiste (FCA) néven működő első francia 

anarchista szervezet vezetője, amely országos 

szinten működött. A különböző anarchizmusellenes 

törvények következtében rendőrségi ügynökök, 

agent provocateur-ök épültek be az anarchista 

szervezetekbe. Ebben a kontextusban az FCA azzal 

vádolta Reichmannt, hogy román ügynök, de ő 

tisztázta magát. Lequin 2014.

41 Lásd a 20. lábjegyzetet.

42 Arbet 2017, 191–193.

43 1912. január 17-én kiutasították Poroszországból 

(lásd a német bűnügyi rendőrség 3921-es számú 

értesítőjét, csatolva a Porosz Királyi Rendőrség 

igazgatójának leveléhez). Hirtelen elhagyta Bále-t 

lakbére megfizetése nélkül (lásd a svájci ügyészség 

1912. március 28-i 3-as számú körlevelét). 1912. 

június 13-án a brugg-i bíróság hamis név viselésért, 

személyi azonosító okmányok hiányáért, ill. 

csavargásért négy nap börtönre ítélte, és 20 évre 

kiutasította Argovie kantonból (lásd a svájci ügyészség 

1912. június 15-i 6-os számú körlevelét). A svájci 

konföderáció 1915. február 26-i körlevele szerint épp 

Zürichben tartózkodott. 1915. április 17-én Tessin 

Kantonból utasították ki csavargás miatt (lásd a svájci 

ügyészség október 12-i 4-es számú körlevelét).
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Mivel a kutatás jelenlegi állása szerint úgy tűnik, nem publikált 
francia nyelven problematikusnak tekinthető szöveget, így az „al-
jas törvények” uszításra és anarchista propagandára vonatkozó, 
a sajtó szabadságot szűkítő rendelkezései nem érintették,44 viszont az 
(anarchista) bűnszövetségben való részvétel vagy azzal való szimpátia 
kézenfekvő vádpontként kínálkozhattak volna.45 Mivel Szittya 1910 és 
1915 között sporadikusan tartózkodott Franciaországban, ez megne-
hezítette volna egy esetleges vád bizonyítását. Mindenestre Szittya 
dossziéja jól mutatja, hogy milyen gyanakvással tekintett a francia 
(belga, svájci) rendőrség a tágabban vett baloldali elkötelezettségű 
egyénekre, szűkebben pedig az anarchisták a rendvédelem által ho-
mogénnek tételezett csoportjaira. Ez a gyanakvás viszont nem min-
dig járt szisztematikus nyomozással, az anarchizmussal gyanúsított, 
az állam nyelvét alig vagy rosszul beszélő külföldieket rutinszerűen 
bebörtönözték először rövidebb, majd visszaesőként hosszabb időre, 
és kiutasították: „Én még be se csukhatlak benneteket, mert hiszen 
semmit se csináltatok itten. A papírjaitokon az áll, hogy veszedelmes 
anarchisták vagytok. Menjetek hát vissza, és csináljatok nekik anar-
chizmust” – mondja a porosz rendőr Kassákéknak, amint éppen kito-
loncolja őket Poroszországból Belgiumba, ahonnan 24 órával azelőtt 
érkeztek, miután szintúgy ki lettek utasítva.46 

A nincstelen anarchisták, ahogy a vagabondok, könnyen 
két állam határőrsége közötti passzolgatás alanyává válhattak. Bár 
Kassák szövege is jól tükrözi a helyzet abszurditását, az azóta is vi-
tatott személyazonosságú, bár valószínűleg német és anarchista író, 
B. Traven sötét humora reflektál a legpontosabban az illetékes ható-
ságok stratégiájára, amellyel igyekeznek megszabadulni a papírok nél-
küli csavargók által jelentett adminisztratív tehertől. Das Totenschiff  
(A holtak hajója) című, 1926-os regényének főhősét, az iratait vesztett 
amerikai tengerészt kitoloncolják Hollandiából. A rendőrök elkísérik 
a belga határ egy elhagyatott szakaszára az éjszaka közepén, s figyel-
meztetik, hogy ha újra holland földre lép, akkor börtön és internálás 
vár rá.47 Mindenesetre nem felejtenek el pénzt és cigarettát tömni a zse-
bébe, és ellátni tanáccsal, hogy miként vegyen feltűnés nélkül vonat-
jegyet a legközelebbi belga állomáson. Hamarosan elkapják a belga 
határőrök, akik azt hiszik, hogy illegálisan próbál Hollandiába jutni, 
így elkísérik egy darabon az Antwerpen felé vezető útig, ott viszont 
vámosok kezére kerül, akik visszazsuppolják Hollandiába. A illegális 
határátlépőt passzolgató hatóságok egyik tisztviselője sem hajlandó 
a többi hatóság tisztviselőiről feltételezni, hogy arra vetemednének, 
amire ő maguk: végső soron embercsempészetre. Így zárul be a legal-
itás és illegalitás határán egyensúlyozó csavargókban megtestesülő 

44 Vö. 1893. december 11-i és 1894. július 28-i 

törvények.

45 Vö. 1893. december 15-i törvény. 

46 Kassák és az anarchizmus kapcsolatáról lásd: 

Andrási 1979; Balázs 2013. 

47 Traven 1967, 43–46.
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114. Szittya Emil dossziéja. Direction de la Sûreté 

générale, Párizs

115. Titkosrendőri beszámoló Szittya Emil német 

anarchista körben tartott előadásáról, 1910. május 12.

116. „Adolf Schenk (Emil Szittya néven ismert) 

anarchista, író, akit kiutasítottak a Porosz 

Királyságból.” A porosz rendőrség értesítőjéből, 

1912. február
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társadalmi problémák és az ezekre adott válaszok, a hatóságok 
hallgató lagos megegyezéssel űzött illegális – és immorális – gyakorla-
tainak egymást feltételező, megszakíthatatlan köre. Ennek az abszurd 
jelenségnek társadalmi és egyéni, személyes élményekből táplálkozó 
elbeszélésére a(z ideig-óráig) vagabond írók a groteszk esztétikai mi-
nőségére támaszkodó szövegei tudnak adekvát választ kínálni. 

Összefoglalás

A pályájuk elején álló írók, Kassák Lajos és Szittya Emil 1909-es euró-
pai csavargásának az önképzés, illetve a fizikai és társadalmi mobilitás 
eszközeként való olvasata felfedi a vagabond életmódban rejlő pers-
pektívát, de egyúttal annak korlátait is. A csavargó írók irodalmi és 
politikai jellegű szövegeiben kimutatható, ahogy maguk is számításba 
veszik ezeket, hol többé (Szittya), hol kevésbé (Kassák) elrugaszkodva 
azoktól a törvényhozásban és a tudományos diskurzusban megszülető, 
a kortárs társadalmi közbeszéd tereibe leszivárgó elméleti és morális 
keretektől, amelyek meghatározzák a munkaképesség, az érdem, és 
a társadalmi javakhoz rászorultsági alapon való hozzáférés rendjét az 
európai nemzetállamokban. Ez a mérlegvonás szükségszerűen együtt 
jár az írói tevékenység társadalmi szerepének felmérésével, illetve 
olyan szövegimmanens narratív identitások kidolgozásával, amelyek 
építenek a vagabondlét különböző, olykor ellentmondó aspektusaira, 
mint a hol poetikusabb, hol empirikusabb ábrázolt törvényenkívüliség, 
rebellis mivolt, nyomor, vagy szabadságkeresés.
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Körülbelül húsz éve annak, hogy én is mint rendes és becsületes csa-
vargó kint jártam az országutakon, akkor még rendes és becsületes 
voltam az ő értelmükben és eszembe sem jutott volna, hogy igazat ad-
jak a pelyhes ágyban puhuló és vacak fűszerei és vásznai között gyöt-
rődő, spekuláló nyárspolgárnak. Lehet, hogy napokon át nem jutottam 
elegendő ételhez és hülyének és nyomoréknak kellett tettetnem magam, 
hogy valaki elém dobjon egy falat kenyeret, s mégis nem a nyomorúság-
nak a pokla, hanem a szabadság hőskora volt ez a részemre. Majdnem 
sírva léptem ki az országútra, de közben a cserepesbőrű, a keszegfor-
májú vagy pókhasú csavargóktól megtanultam, hogy mennyivel szebb 
szabadon élni, mint jómódban és vágyak nélkül fölmorzsolódni. S úgy 
éreztem akkor, hogy igazuk van ezeknek a „kívülállóknak”, ezeknek 
a mindenki által megvetetteknek, ezeknek az embervadaknak, akiknek 
se Istenük, se hazájuk, s mégis egymást átölelve vándorolnak hegyeken 
és völgyeken át s ha éppen úgy tetszik nekik, rálépnek akár a felhőkre 
is, s álmukban így utaznak tovább az égi tutajokon. S egy esztende-
ig nem jutott eszembe, hogy fordítanom kellene életsorsom rúdján és 
szerettek a társaim, mert éppen olyan kiéhezett, férgekkel meglepett  
s istenien gőgös és fönhéjázó voltam, mint ők.

Ha elfáradtunk a csavargásban, leültünk az árok szélére és 
filozofálgattunk. De soha egyikünk se mondta azt, hogy „jó lenne most 
valahol a puha ágyakban feküdni, valamelyik ház lakodalmi asztalánál 
ülni”. Általában éheztünk a lányok után úgy, mint a falat kenyér után, 
de soha: sem az egyikért, sem a másikért nem áldoztuk föl szabad-
ságunkat. S nem tudtuk, átok vagy áldás-e rajtunk ez a határtalan 
szabadság utáni vágyakozás. Egyszerűen csak éltünk, mint ahogyan 
az a természetünkből adódott. S kétségtelen, minden ezer nyomorúsá-
ga és ezer baja mellett is szép ez az élet. Akárha állandóan mámoros 
lenne az ember valami szeszektől, amit a nyári meleg levegővel vagy 
a dermesztő téli szelekkel szívunk be magunkba. Lehet, hogy össze van 
zavarva az eszünk, de bizonyos az, hogy nincsen felelősség-tudatunk, 
s ez, ez a semmiség mentesít bennünket minden törvény alól s a törvé-
nyeken kívül lenni egyenlő az abszolut boldogság érzésével a csavargó 
természetű embernek. Nagyon kevesen vannak, akik így a törvényen-
kívüliségből visszakívánkoznak a társadalmi morál, a kasztrendszer 
rácsai mögé, s akik a végtelen országútról visszakanyarodnának a bér-
kaszárnyák udvaraiba vagy a parasztkunyhók dohos, megáporodott 
szurdokaiba. Valami kis megbántódással, valami gyerekes daccal egy 

Csavargók világkongresszusa
Kassák Lajos 
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napon kilépnek az emberek az országútra s csak járnak, járnak úgy, 
mintha már magán a reális világon is túl jutottak volna, s igazán csak 
akkor pihennek meg, ha eszméletlenül befordulnak az árokba, vagy 
egy reggel elfelejtenek fölébredni a menhely priccséről vagy valamelyik 
huszadrangú kórház poloskás vaságyáról.

Én nem voltam egészen az ő fajtájukból való. Egy esztende-
ig úgy láttam, hogy egy vagyok velük s aztán minden további nélkül 
kiléptem a sorból. Az elmult egy esztendő csak egyik, soha el nem 
felejthető epizódja maradt életemnek. Visszakanyarodtam oda, ahon-
nan elindultam, a csavargás nem tudta eléggé foglalkoztatni izmaimat, 
a szabadságot nem tudtam értékelni, mint ahogyan a farkasok érté-
kelhetik azt. Visszavágytam a civilizációba, az ipari munkához s azok 
közé az embertársaim közé, akikkel ismét egy lett a sorsom jóban és 
rosszban. Akikkel tegnap még együtt meneteltem az országúton, azok 
bizonyára fölényesen és megvetéssel utánam köptek, mint a renegát 
kispolgár után. Azóta sokszor gondoltam már vissza az elcsavargott 
esztendőmre, s valóban nem tudtam eldönteni a kérdést, vajjon nekik 
vagy nekem volt-e igazam.47

47 Kassák 1929, 349–350.
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Gödrös Józsefről csak Kassákon keresztül vannak információink. Élet-
rajzi adatait, képzőművészeti életművét nem ismerjük, mindössze 
egy fiatalkori fotója maradt fenn Kassák hagyatékában, hátoldalán 

„Gödrös az önéletrajzból” felirattal (73. kép). 
Az Egy ember életéből tudjuk, hogy a fiatal szobrász Kas-

sákhoz hasonlóan költészettel is próbálkozott, így ismerkedtek meg 
a munkásmozgalomban. Az Újpest és a Független Magyarország 
hasábjain jelentek meg versei, Kassák korai költeményeivel egy idő-
ben.48 Ady Endre nyomán 1909 áprilisában együtt indultak el Párizs 
felé, és egészen Stuttgartig gyakorta váltottak leveleket közös isme-
rőseikkel, Simon Jolánnal és Kiss Károllyal. Közös csavargásuknak 
azonban az út felénél vége szakadt. 

Nem egyértelmű azonban, hogy Gödrös és Kassák útjai mikor 
és pontosan milyen okból váltak el véglegesen. A ló meghal a madarak 
kirepülnek azt sugallja, hogy Stuttgartban, ahol a „faszobrász” be-
tegsége miatt a városban maradt. Kassák ezután két hétig egyedül 
vándorolt, majd később, Stuttgartban összetalálkozott Szittya Emillel. 
Az Egy ember élete alapján Gödrös a Passau és Stuttgart közötti út 
során, hirtelen felindulásból hagyta el korábbi társát. [ ↗ Csavargások: 
5–7. fejezet] Kassák ezután négy napig egyedül folytatta útját,  majd 
Stuttgartba érve találkozott Szittyával. A fennmaradt levelek alapján 
viszont úgy tűnik, hogy Gödrös és Kassák együtt mentek Passauból 
Münchenen és Augsburgon át Stuttgartba, és együtt találkoztak Szity-
tya Emillel. [ ↗ Kassák levelei: 9. levél] Persze az is lehet, hogy Kassák és 
Gödrös Passau és Stuttgart között elváltak, de Stuttgartban beérték 
egymást, hogy aztán – Szittya javaslatára – külön folytassák útjukat.
A tény az, hogy Kassák Stuttgartból már csak Szittyával folytatta útját. 
Gödrös sem fordult azonban vissza, hanem Párizs felé vette az irányt és 
végül hamarabb el is jutott oda, mint a Franciaországot brüsszeli kité-
rővel megközelítő Kassákék. Mindezt Simon Jolántól tudjuk: „Hallot-
tad, hogy a Gödrös Párisban van? Piszok alak írt a Karinak egy lapot 
tele hazugságokkal” – jegyezte meg Kassáknak Brüsszelbe címzett au-
gusztusi levelében. [ ↗ Kassák levelei: 14. levél]

Gödrös története
Szeredi Merse Pál

48 Gödrös József, Azokat, Öt fiatal poéta 

költeményei, Újpest, 1909. január 31., 2–3; Gödrös 

József, A halott, Független Magyarország, 1909. 

április 7., 16.
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További adalékokkal szolgálhatnak Gödrösnek a Független Magyaror-
szágban megjelent versei. Még az út során, nagyjából Kassák Passau-
ból címzett verseivel egy időben jelent meg első költeménye: 

Vasárnap a gyárban49

A füstös falak repedéseiből
Nehéz sóhajok visszhangja árad. 
Vádakat dalol hangtalan zaja, 
Vérlázító bús melódiákat. 
Forrongó lelke néma most a gyárnak: 
Kazán-keblében szunnyad most az élet – 
S a rideg falak komor tekintete
Az ünnepies némaságba mélyed. 

De ím’ a csendes levegőpáráknak
Viharzó agya tusát követel – 
S a nyugvó gyárat méla álmaiból 
Tompult bömböléssel veri fel. 
És dúl a harc némán, zajtalanul: 
Föllázít minden csavart, kereket. 
A merev gépek csatára hívják a 
Dermedt testű munkatelepet. 

S majd jönnek holnap a kifosztottak, 
S fásult szívű reménytelenek – 
S leigázzák a küzdő sereget
A nyomorult rabszolga-emberek. 
S újra egyesül a munka és a gyár. 
És folyik tovább a harc is, – mint mikor 
Szemkápráztató éji villám után 
A kettétépett sötétség összeforr. 

49 Független Magyarország, 1909. június 3., 16.
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Ezt hosszabb szünet után 1910 januárjában két, az aláírásban szereplő 
jelzés szerint Zürichben született vers követte: 

A fájdalomhegyen50 

Éjjelenként úgy két óra körül
a gránitbozót tavát gázolom. 
E könnysugaras, lágy selyemköveken
visszasírom dermedt sóhajom. 

Itt fonok pálmát fehér holdsugárból, 
kacagni, sírni nem tudok; – csak itt
a felhőronggyal karcolom az éjbe
a véres álmok szökőkutait. 

A fájdalom itt jajkacajba vész el
és itt bogozza össze a szivárvány
lelkem ködét a tó vizével. 

Itt fest vérére Krisztus koronája, 
míg felszökik a tüzes napkorong,
hogy máglyatorkát felém tárja. 

Keleten51

Nyugatról vágtam ős-Keletnek
ifjan, merészen, – botorul. 
Almavirágos tavaszból keltem, 
részag ajkamra csókot kerestem, 
mitől a vérem perzselőre gyúl. 

Hárfát siratni űzött el a vágyam, 
bolondul élni; akarni nagyot: 
Keleti asszony csókjára vágytam
És hirdetni a nyugati Napot. 

Ölelni izzó, buja tesű szüzet
s gyilkot döfni keble mélyébe, 
ha a Budha-szobrok ajkaihoz tapad. 
– Szívni a bús melódiát, mely
a perzsa szőnyeg szálaiból fakad. 

Megfertőzni a tömjén-illatot, 
holnapba űzni a gyáva Keletet, 
összezúzni a tízparancsolatot. 

De a Nyugat fényes napsugára
beléütközött a templom falába. 

50 Független Magyarország, 1910. január 16., 23. 51 Független Magyarország, 1910. február 18., 16.
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A május elsejei számban olvasható az utolsó, Gödrös jövőbeli öngyil-
kosságát előrevetítő vers – fiktív vagy valós heidelbergi címzéssel: 

Utolsó percz (Heidelberg, 1919)52

Az íróasztal ében-deszkalapján
fognak heverni a búcsúlevelek. 
Ősz lesz. Ködös borongós alkonyat. 
Fáradt leszek. 

Unalmas, lomha csönd lesz a szobában, 
csak az Élet vigyorog majd körül,
diadalmas, őrült hahotával – 
mikor a golyó a fejembe repül. 

Hattyúdalom, papom, gyász-zeném lesz, 
ha megsirat egy bútorroppanás. 
Hiszen csak egy velő loccsant széjjel, 
nem történt más. 

nem történt más, csak a boncasztalon
elhangzik néhány tudományos bók. 
Csak az üngöm alatt, a piros órafőn
elfödték egymást a mutatók. 

52 Független Magyarország, 1910. május 1., 25.
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Kassák 1914 novemberében, az Új Nemzedék című folyóiratban jelen-
tette meg csavargásai tanulságait összegző kétrészes írását Egy csa-
vargó notesz-könyvéből címmel. Kassák itt publicisztika formájában 
beszélte el nyugati útját, szemben az önéletrajzi elemek ellenére irodal-
mi fikcióként kezelendő Egy ember életétől: 

Néhány évvel ezelőtt, mikor az új magyar irodalom Páris 
dicsőítését emelte minden egyéb mondanivalója fölé, nyolcvan 
fillérrel a zsebembe én is elindultam a modern Babilont látni. 
Kevés meggondolással, csupán az általános láz hatása alatt 
gyalogszerrel indultam el Magyar-Németországon keresztül 
Franciaország szívébe, a magyar vágyak akkori netovábbjá-
ba. Sok fiatalos rajongást cepeltem a batyumban, de mire cé-
lba értem, mindezt elfogyasztotta a szegénységem és helyette 
a monumentális életszépségből Páris sem adott semmit.53

A szövegben, összevetve a regényben és a levelezésben előforduló in-
formációkkal, Kassák és Szittya csavargásának útvonalával kapcso-
latban bizonyos anomáliákat fedezhetünk fel. Kassák és Gödrös útvo-
nala ugyanis egészen Stuttgartig jól nyomon követhető az otthoniakkal 
folytatott levelezésüknek köszönhetően. Ebből tudjuk meg, hogy júni-
us 4-én az osztrák–német határnál jártak, Passauból küldtek levelet 
Simon Jolánnak. [ ↗ Kassák levelei: 1. levél] Június közepén München-
ben, a hónap második felében Augsburgban voltak, az utolsó közös 
levelüket pedig július 11-e körül írták Stuttgartból. [ ↗ Kassák levelei: 9. 
levél] A problémát többek között az okozza, hogy a Kassák és Simon 
Jolán közötti levelezés jelentős részében nincsenek dátumok, kelet-
kezésük sorrendjét csak közvetett adatokból tudjuk kikövetkeztetni. 
Mindösssze három levélen szerepel pontos dátum, amivel könnyebben 
beazonosíthatók az utazás egyes állomásai: Simon Jolán szeptember 
9-én Budapestről Brüsszelbe címezte levelét Kassáknak [ ↗ Kassák le-
velei: 15. levél]; Kassák október 3-án Brüsszelből [ ↗ Kassák levelei: 18. 
levél], október 28-án pedig már Párizsból írt Kiss Károlynak. [ ↗ Kassák 
levelei: 19. levél]

Sem Kassák regénye, sem a dokumentumanyag nem ad 
támpontokat Szittya és Kassák németországi barangolásának rész-
leteihez. Két helyszín biztos csak: Mannheim, ahol Kassák a Függet-
len Magyarországban augusztus 26-án megjelent versét írta [ ↗ Kassák 

Útvonal-anomáliák
Szeredi Merse Pál

53 Kassák 1914a, 8.
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versei: Egy boldog óra], illetve Frankfurt am Main, ahol elveszett, Kór-
házi nóták című versciklusa született, és ahová Simon Jolán augusz-
tus 18-án kelt levelét címezte. [ ↗ Kassák levelei: 12. levél] Az Egy em-
ber életéből tudjuk meg, hogy Kassákra milyen nagy hatással voltak 
Karlsruhéban Matthias Grünewald Krisztus-kompozíciói.54 „Megkér-
dezhettem volna most tőle, mért csal [Szittya] engem is Brüsszelbe, s 
ha csakugyan oda akarunk megérkezni, mért indultunk el majdnem 
ellenkező irányba” – írja ugyanitt Kassák, miután elindultak Frank-
furtból. Mannheim és Karlsruhe is délnek van, tehát jó irány lehet. 
[ ↗ Csavargások: 11. fejezet] Talán maguk sem tudták pontosan, merre 
járnak: „lehet, hogy nem is mi haladtunk előre, csupán a föld mozgott 
alattunk. Egy óriási platnin topoghattunk ide-oda, a platnit valami 
óriási kéz mozgathatta, s mi így kerülhettünk el hegyről a völgybe, 
völgyből a hegyre, Németország szívéből ki a sötét határállomásra, 
Aachenbe. Úgy határoztunk, Belgiumon át kerülünk Franciaország-
ba, el egészen Párizsig” – írta Kassák az Egy ember életében. [ ↗ Csa-
vargások: 17. fejezet]

Brüsszelben Kassákék kapcsolatba kerültek a helyi anarchis-
tákkal, egyik gyűlésüket követően azonban rajtuk ütött a rendőrség 
és letartóztatták őket. Kassák az esetet a versben, az önéletrajzban, 
illetve a fentebb idézett publicisztikában is részletesen megörökítette: 

Vagy egy hónapig laktam már Brüsszelben, mikor egy haj-
nalban dühös kopogtatás költött föl a korcsma-szálló pad-
lás szobájában. Valaki denunciált rám, a rendőrség keresett. 
Megmotoztak s a szükséges frankok mellett kellemetlen bro-
súrákat, leveleket is találtak nálam s ezért négynapi állami 
vendégszeretetük után, amelyet a gyűjtőfogházban kesereg-
tem le, a német határra szállítottak. Aachenben már várt 
a porosz rendőrség. Láncra fűzve többed magammal, mint 
valami rablógyilkosokat vezettek végig a városon a gyerekek 
és kaján vénasszonyok sorfala között. Ők már tudták azt, 
ami ránk vár és előre nevettek, a mi öt perc multáni kétség-
beesésünkön. A hivatalos szobában két szigorú úr fogadott 
bennünket s a lista fölolvasása után két részre osztották 
a csoportot. Külön a hazaiakat és külön az idegeneket. Mikor 
a hivatalnok a nacionálémat beírta, fontoskodva ujjlenyoma-
tot vett és egy nagy pecsétes ívet nyomot a markomba. Mint 
veszedelmes anarchistát örökre kitiltottak Poroszországból.55

A Kassák által hivatkozott kiutasítási határozat fennmaradt a Kassák 
Múzeum gyűjteményében. Innen tudhatjuk, hogy az esemény Aachenben 

54 Matthias Grünewald: Keresztvitel és 

Keresztrefeszítés (Tauberbischofsheimi oltár), 

1523–1525 körül. Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, 

ltsz. 993–994.

55 Kassák 1914b, 9.
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117. Kassák Lajos kiutasítási határozata a Porosz 

Királyság területéről, Aachen, 1909. szeptember 30.
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1909. szeptember 30-án történt. Az estéről és a következő nap esemé-
nyeiről Kassák igen különbözően tudósít újságcikkében és önéletrajzi re-
gényében. Az Új Nemzedék 1914-es cikkében az alábbiakat olvashatjuk: 

Alkonyatkor érkeztünk meg Belgiumból és tizenhat órai éh-
séggel még ezen az esten kivezettek bennünket az aacheni ha-
tárba. A határőr nagy pózzal egy domb tetejéről megmutatta 
Belgiumot, ahova három hónapi börtönbüntetés terhe alatt 
tilos volt visszatérni és ő most minden okos magyarázgatás 
és ravasz könyörgésünk dacára is visszakergetett bennünket. 
Lementünk a dombról, de az első árokban megvártuk az éj-
szakát, aztán az állomáshoz lopakodtunk s (mivel pénzünk 
volt) az első vonattal visszaszöktünk Poroszországba. De, 
mint politikai bélyegeseknek száz szemmel vigyáznunk kellett 
magunkra. Münchenben lélegzettünk föl először szabadon. 
Mint közönséges csavargók azonban már nem sokra vihettük: 
a porosz rendőrség kitiltó levele révén, tényleg az anarchisták 
társaságába keveredtünk s igy nyitottuk rá szemeinket a né-
metek konzervativizmusára.56

Az Egy ember élete alapján Kassák és Szittya a porosz–belga határ-
ról a hajnali vonattal Brüsszelbe ment, innen pedig még aznap Fran-
ciaországba. [ ↗ Csavargások: 19–20. fejezet] Az 1914-es cikk szerint 
azonban egy másik vonatra szálltak fel, amivel egyenesen München-
be mentek vissza. Az ezt követő müncheni napokról Kassák a követ-
kezőket írta: 

München nemcsak a művészetek széles réve, de részben a ba-
jor politikai mozgalmak gócpontja is. Az anarchisták a Ma-
rien-platz körüli Soller vendéglőben tartják összejöveteleiket s 
a vezetőjük az ismert névű író Erich Muhsam [Mühsam]. He-
tenkint egyszer szokott összejönni a társaság, ekkor beszélik 
meg lapjuk a „Kain” tartalmát és némi taktikai részleteket 
a jövőre. Azt azonban senki se gondolja, hogy csak szó is esik 
a világfelforgatásról. 

Ez a veszedelmes nevet viselő kis csoport teljesen 
a külsőségben éli ki magát, mint csintalan gyerekek a rendőr-
ség felügyelete alatt. Köztük és az állam között csak egyszer 
volt komolyabb konfliktus. Körülbelül négy-öt évvel ezelőtt 
történt, hogy Erich Muhsamot, mint rablásra és gyújtogatásra 
bujtogató anarchistát letartóztatták. A büntetés ideje azonban 
nagyon minimális volt, amit [Frank] Wedekind és He[i]nrich 

56 Uo.
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Mann közbenjárásának köszönhet. Azóta megint folyik min-
den a régi szürke csöndben. Akikkel baj van azok a külföldi 
elvtársak. Ezekkel szemben aztán a legszigorúbb módszerhez 
folyamodik a hatóság. Nincs hely, ahol olyan gyakoriak lenné-
nek a kitiltások, mint Németországban. Mikor mi elmentünk 
Münchenből épen akkor zsupolták a határra Johanes Icsne 
[Hans Itschner] festőt és Dr. Margarette Faas [Margarethe 
Faas] írónőt. Mind a ketten svájci anarchisták voltak.

Hogy a német rendőrség mennyire nyitott szem-
mel őrködik az ország morális és erkölcsi épsége fölött, arra 
a száz meg száz példa közül álljon itt még az alábbi két eset. 
Münchenből Stuttgartba mentünk azzal a szándékkal, hogy 
valami állandó kereseti forráshoz jussunk, de sajnos a meg-
melegedéshez is alig jutott időnk. Teljesen ki akartunk sza-
kadni a csavargók miliőjéből, tehát nem a Herbergre mentünk 
aludni, hanem egy kis fülkét vettünk ki. Szegények voltunk, 
mint a templom egerei és dolgozni akartunk, de egy hét múlva 
belénk akadt a rendőrség. Ketten aludtunk egy ágyban s mint 
a „szemérem ellen vétőket” kiutasítottak a városból. A má-
sik eset Berlinben történt. Útitársam hat csengő márkáért 
előadás sorozatot kezdett a magyar szocialisták egyletében 
és ezért tiltotta ki a rendőrség...57

Nehezen megállapítható, hogy a fenti leírás pontosan mire vonat-
kozik. A stuttgarti esetet az Egy ember élete is részletesen tárgyalja, 
ugyanakkor nem egy második németországi tartózkodáshoz, hanem 
Stuttgarthoz rendelve. [ ↗ Csavargások: 8–10. fejezet] Valószínűbb, hogy 
a müncheni anarchista körről szóló leírást Kassák nem saját élménye-
ire, hanem Szittya későbbi beszámolójára alapozta. Szittya többször is 
kapcsolatba került Erich Mühsam anarchista csoportjával.58 Mühsam 
Kain című folyóiratát csak 1911-ben indította el, ami – a leírás megle-
hetősen személytelen jellege mellett – ezt a feltételezést támasztja alá. 
Az 1914-es cikkben néven nem nevezett „útitárs”, Szittya Emil, 1912 ja-
nuárjában bizonyíthatóan tartott Berlinben előadást, majd Budapest-
re indult. Talán itt találkozott Kassákkal, még az év februárjában.59 

Szittya legközelebb 1915 nyarán járt Budapesten, ahol találkozott 
Kassákkal és a német háborúellenes avantgárd irodalmi folyóiratról, 
a Die Aktionról szóló beszámolójával inspirálhatta Kassákot abban, 
hogy megalapítsa A Tett című folyóiratát.60 A müncheni kitérő fikciós 
jellegét támasztja alá az a levél is, amelyet Kassák Kiss Károlynak 
írt egy brüsszeli „anarkista tanyán éjjel 11 órakor.” [ ↗ Kassák levelei: 
18. levél] A levelet október 3-án adták fel Gentben – minden bizonnyal 

57 Uo.

58 Linse 1982; Kauffeldt 1983.

59 Weinek 1987a, 49–54.

60 Szeredi 2016.
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nem Kassák, hanem egy ezzel megbízott anarchista. Kassák és Szittya 
akkor már gyalogosan közeledtek Párizs felé a „francia vidéken” át. 
[ ↗ Csavargások: 20. fejezet]

Az 1914-es cikkben tehát éppúgy keveredtek a valós és fiktív 
elemek, mint Kassák későbbi elbeszéléseiben. A valóságtól leginkább 
elrugaszkodott beszámoló azonban a csavargás történetének legko-
rábbi interpretációja: egy riport, amelyet a Kassák verseit rendszeresen 
közlő Független Magyarország című napilap névtelen újságírója készí-
tett a fiatal íróval 1912 januárjában. Kassák itt bohém művésszé válá-
sának történeteként mutatta be a nyugat-európai csavargását: 

Ausztrián, Olaszország egy részén át három hónapi keserű 
nélkülözés után koldulva ért el Párisba. A Szajna partján 
a végkimerüléstől, amelyet fokozott a nagy elfogódás Páris 
láttára, összeesett. [...] Franciaországon át keresztülcsava-
rogta a német birodalmat, Hollandiát, Belgiumot. Oroszor-
szágban [tkp. Brüsszelben] egy éjszakai anarkista gyűlésen 
le is tartóztatták és napokig a börtönben ült. Aztán Belgi-
um határáig toloncolták, ahonnan újból gyalog nekiindult 
az éjszakának és Amsterdamig jutott, emberfeletti szenvedé-
sek árán. Nem régen jött haza és itthon csendesen dolgozni 
kezdett. Ez a munkája friss irodalom, amely egészséges, ősi 
gyökerekkel, a valódi, közönséges, nyers és csak egy-egy fel-
csillanásában szép életből hajt ki.61

A riport alapján Kassák a hazafelé tartó útját is gyalogszerrel tette 
meg. Valójában azonban vonattal utazott vissza Budapestre, keve-
sebb mint két hónappal Párizsba érkezését követően. „Most ülök föl 
a hazafelé iparkodó vonatra, 9 óra este van kedden szerdán otthon is 
leszek már” – írta Simon Jolánnak december 11-én. [ ↗ Kassák levelei: 
22. levél] Kassák hazaútja sem volt kevésbé kalandos, mint félévnyi eu-
rópai csavargása. Már Brüsszelben is azt tervezte, hogy hazafelé nem 
gyalogszerrel, hanem vonattal utazik, de egy sokkal nagyobb kitérő le-
hetőségét is felvetette Jolánnak: „lehet, hogy ha Párisban tudok egész 
hazáig jegyet szerezni akkor még az idén hazakerülök. De ha ez nem 
fog sikerülni akkor Afrika felé szándékozom venni az utat, ami aztán 
évekbe vagy tán életbe fog kerülni.” [ ↗ Kassák levelei: 16. levél] A ha-
zautat Kassák, Szittya javaslatára, az Osztrák–Magyar Segítő Egye-
sülettel akarta megfinanszíroztatni, ami viszont – ezt Tábori Kornél 
riportjából tudjuk – nem iparkodott a szegény magyar fiatalok kise-
gítésében. „Sokszor botrányos, elkeserítő incidensek játszódnak le az 
osztrák–magyar segítő egyesületben, amelyet a két állam kormányai 

61 [Kassák] 1912.
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egyaránt támogatnak” – foglalta össze Tábori 1911-ben. – „A nyo-
morgó magyarok, akiknek haza kellene térni – főkép diákok, művészek 
– nagyon ritkán kapnak vasúti jegyet. – De előbb fizessen be huszonhat 
frankot – mondják a nagyvagyonú egyletben – vagy különben menjen 
gyalog haza.”62 Kassák végül hozzájutott a vonatjegyhez, önéletrajza 
szerint úgy, hogy ülősztrájkot tartott az egyesület irodájának küszö-
bén, vagyis Kassák kiszínezte saját történetét, amikor azt nyilatkozta 
az újságírónak, hogy a hazautat is gyalogszerrel tette meg. [ ↗ Csavar-
gások: Epilógus] Erre az ellentmondásra azért fontos felhívni a figyel-
met, mert Kassák itt kezdte el fikcióssá tenni, megformálni a saját 
történetét bohém művészként.

Kassák csavargásának útvonala tehát a fennmaradt doku-
mentumok és levelek alapján nem rekonstruálható teljességgel, és 
ebben az 1910-es években megjelent írások sem segítenek. Azonban 
a levelezés és az Egy ember élete párhuzamos olvasásával meggyőződ-
hetünk arról, hogy az önéletrajzi regény narratívája hitelesnek fogad-
ható el, és  mint ilyen, a legpontosabb bemutatása 1909-es nyugat-eu-
rópai útjának. Kassák az 1910-es években, költői pályája kezdetén 
több esetben is visszautalt életének erre az eseményére, néhány eset-
ben a valós eseményeket eltúlozva, illetve fikciós, vagy Szittyától átvett 
részletekkel kiegészítve. Ezek a nyilatkozatok hozzájárulhattak ahhoz, 
hogy Kassák a budapesti irodalmi nyilvánosságban sokat látott, ka-
landos életet élő bohém művészként konstruálhassa meg imidzsét. 

62 Tábori 1911, 21–22.
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„én láttam párist és nem láttam semmit” – olvassuk Kassák versében 
és önéletrajzi regényében egyaránt. De mit láthatott Kassák Párizs-
ban? Mit nem látott? Milyen kiállításokat, múzeumokat látogatott 
meg? Milyen kiadványokat, folyóiratokat ismert meg? Kikkel találko-
zott? Meddig terjedt a tapasztalt útitárs, Szittya Emil külföldi isme-
retségi köre 1909-ben? A fenti kérdésekre teljes biztonsággal nem tu-
dunk válaszolni, azonban Kassák kijelentése – miszerint semmit nem 
látott – mindenképp árnyalásra szorul. Természetesen a fenti mondat 
Kassák részéről egy költői kiszólás is volt, aminek van igazsága, hi-
szen valóban csak a felszínt karcolta utazása, a mélységeit nem tudta 
megtapasztalni Párizsnak. A töredékes információk alapján azt mégis 
bizonyosan állíthatjuk, hogy Kassák művészetének „igazi szülője és 
felszabadítója,” ahogy maga is fogalmazott, Párizs volt. 

Kassák 1909. október első felében érkezett meg Párizsba, 
több mint öt hónapnyi intenzív, kimerítő gyaloglás után. Önéletrajzi 
regényéből tudjuk, hogy kalandos úton, de végül sikerült hosszabb 
időre szállást találniuk Szittyával egy szállodában, a bohém latin ne-
gyed kellős közepén. [ ↗ Csavargások: 21. fejezet] Kassák Kiss Károlyhoz 
október végén írt levelének címzése alapján azonosítható a hely, ahol 
laktak: a Pantheon mögötti Rue Mouffetard 86. szám alatti Lion d’Or 
(Arany Oroszlán) kabaré feletti szálloda. [ ↗ Kassák levelei: 19. levél]

Hosszú távú szállásuk megoldásával Kassáknak és Szittyá-
nak lehetősége nyílt arra, hogy a város kulturális életével mélyebben 
megismerkedhessenek. „Szittya is és én is lassan, hetek múltán bele-
kóstoltunk Párizsba, jártuk a múzeumokat, a privát kiállításokat, és 
írtunk, mintha valami áradás öntötte volna el a bensőnket. [...] Amit 
magamba szedtem, az rétegekben lerakódott bennem, s csak alkalom 
kellett hozzá, hogy megoldódjon a nyelvem, s szemeimből megindulja-
nak a fényforrások” – olvashatjuk az Egy ember életében. [ ↗ Csavargá-
sok: 21. fejezet] Önéletrajzi regénye sajnos nem igazán ad támponto-
kat ahhoz, hogy Kassák pontosan milyen kulturális élményekkel lett 
gazdagabb Párizsban. Hasonlóan szűkszavúan és konkrétumok nélkül 
számolt be párizsi útjáról Kassák a Független Magyarország már emlí-
tett riportjában:  

Hosszú ideig élt Páris fenekén, nyomorgott és fáradhatatlanul 
kereste fel a temetők, képtárak műkincseit. A Quartier-Lateine 
mögött van egy menház, ott aludt éjszakánként, Páris apachai, 

Mit nem látott Kassák? 
Szeredi Merse Pál
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csavargó koldusai között. Éjszakánként sokszor ébredt fel el-
fojtott beszédekre, amint a csavargók egy-egy betörés, vagy 
útonállás részleteit tervezték. Teljesen megismerte azt a bű-
nös, féktelen, vad életet, amely Páris éjszakáiban tombol  
s amely nem ritkán eredeti koldusi szépségektől gazdag. Ezek-
kel a mély impressziókkal indult tovább Párisból.63

Többet megtudunk Kassák párizsi élményeiről időskori írásaiból, fő-
ként az 1950-es években Pán Imrével közösen megírt, de csak 1972-
ben, posztumusz megjelent Az izmusok története című kötetükből: 

Végre Párizs. Az első benyomás: csúnya, öreg város, sze-
mérmetlen és furcsán rejtőzködő, csak hosszabb ismerkedés 
után mutatja meg örök fiatalsága bájait. Magamba fogad-
tam mindazt, amit adni tudott nekem. És sok mindent fo-
gadtam magamba, mert nem az az ember voltam már, aki 
néhány hónappal azelőtt Budapestről elindult. Naphosszat 
kószáltam, és verseket írtam, egyiket a másik után. [...] Mint 
megmunkálatlan fatuskó érkeztem ide, és néhány hónap alatt 
megcsiszolódtam, érdeklődővé lettem a világ dolgai, az embe-
ri alkotások iránt. Most hallottam először Guillaume Apolli-
naire-ről, Pablo Picassó-ról, Henry Rousseau-ról. Apollinaire 
égig magasztalt verseihez nem tudtam hozzáférkőzni, de amit 
hallottam róluk, az is elég volt, hogy mélyen felzaklasson, 

118. Rue Mouffetard, Párizs, 1900 körül

119. Hotel du Lion d’Or, Párizs, 1900 körül

63 [Kassák] 1912.
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hogy letérjek a járt utakról, s hogy mint vak elinduljak, mit 
tudom én, merre, hová. Hátat fordítottam a tegnapi magam-
nak valami ismeretlenért, amiben látatlanul is hittem. Picas-
so képeit egy műkereskedés külön szobájában (nem termé-
ben) láttam, Rousseau két képével pedig valami üzlethelyiség 
kirakatában találkoztam. Sokat beszélhetnék arról, hogy az 
igazi művészet milyen hatással tud lenni a mű nagyszerűsé-
gét felfogni képes, elfogulatlan lelkekre. Éreztem, hogy percek 
alatt más emberré lettem, következésképpen hinni kezdtem 
a magam zöldülő kis tehetségében is. Ezekben a napokban 
született meg az első „szabad versem”, mely később a Renais-
sance című folyóiratban jelent meg. Egy út végére értem, s egy 
kapu kinyílt előttem.64

Az 1961-ben megjelent, Önarckép – háttérrel című esszéjének harma-
dik, Kassák saját képzőművészeti munkásságát elemző fejezete még 
több részlettel szolgál az 1909-ben Párizsban megismert új képzőmű-
vészeti irányzatokkal kapcsolatban.65 Ahogyan Az izmusok történeté-
ben, úgy itt is arról írt, hogy elsődlegesen Henri Rousseau, valamint 
a kubisták okoztak nagy élményt neki:  

1909-ben két kis szobából álló párizsi galériában láttam az 
első kubista festményeket, s ugyanebben az időben Rousseau 
két művét egy festékkereskedés kirakatában. Első alkalom-
mal se tiltakozást, se csodálatot nem váltottak ki belőlem 
ezek a semmi eddig látotthoz nem hasonlítható alkotások. 
Mintha idegen égitestre kerültem volna, titkokra bukkantam, 
amik egyelőre megfejthetetleneknek látszottak előttem. Értel-
memmel meg nem magyarázhatók, de érzéseimben mégsem 
egészen idegenek. Nem voltam a művészet tudós szakértője, 
de avítt dogmákkal tele nem tömött énemben volt annyi üres 
hely, hogy némi töprengések, vizsgálódások után magamba 
fogadhattam, ha valami újjal találkoztam a világban. Megé-
reztem Picasso nyers erejét, szuggesztív egyéniségét csakúgy, 
mint Rousseau primitív áhítatát, ecsetjárásának botladozó  
s mégis maradéktalan kifejezőkészségét. Ennyi elég volt 
ahhoz, hogy nyitva tartsam a szemem, elbírjam felzaklatott 
érzéseimet. Hamarosan megismerkedtem a fauve-ok műve-
ivel. Értelmem és érzéseim ezekben jobban meg tudtak ka-
paszkodni, volt bennük valami azokból a festői tradíciókból, 
amikkel már előbb ismeretséget kötöttem. [...] Hazajövet 
Párizsból első verseim már új mondanivalók és új kifejezési 

64 Kassák 1972, 166–167. 65 Az esszé kontextusához lásd: Szeredi 2017.
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formák jegyeit viselték magukon. Láttam, hogy az új művé-
szeti mozgalmak mindinkább elszakadnak a klasszicista és 
naturalista tradícióktól. Költészetem előtt Walt Whitman és 
Guillaume Apollinaire voltak a világító csillagok, festészetem 
alapját a kubisták kísérletei és eredményei vetették meg.66

A Blaise Cendrars-ról írt megemlékezésében pedig az avantgárd köl-
tő munkásságával való találkozást helyezte el 1909-es párizsi útjának 
kontextusában: 

1909-ben pénz és helyi ismeretek nélkül kódorogtam Párizs 
boulevard-jain, s Rimbaud híres „kenyérleső” gyerekeihez ha-
sonlóan utcáról szagoltam a bisztrók szesz- és ételpáráját. 
Az élet és halál mezsgyéjén önmagamat kerestem tárgytalan 
nyughatatlanságtól hajszoltan, s ekkor egy kubista szobrás-
szal hozott össze a véletlen. Jól öltözött, víg kedélyű fiatal 
ember volt, s egy este, jobb dolga híján, meghívott vacsorára 
a Dôme-ba. Éhes és izgatott voltam, hiszen ez a világhírű ká-
véház a modern művészetek fiatal nemzedékének purgatóriu-
ma volt, innen vezetett az út kinek a pokolba, kinek a meny-
nybe. Örök emlékezetemben marad, hogy ezen az estén ettem 
először osztrigát, s hallottam először Blaise Cendrars-ról, 
a még nem híres, de máris hírhedtnek mondható fiatal költő-
ről, aki élte végére a modern francia (és általában a modern) 
költészet egyik atyamestere lett. A szobrászból ömlöttek 
a szavak, amelyek csodálattal és dicsérettel voltak tele. Amit 
Cendrars-ról, az emberről és költőről mesélt, érdekfeszítőbb, 
lenyűgözőbb volt egy kalandregény olvasásánál. Csak évek 
múltán győződtem meg róla, hogy az a hosszú állú, elálló fülű, 
magamkorabeli fiatal költő, aki ott raccsolt és hadonászott 
a fauve és kubista festőkamaszok asztalánál – valóban rend-
kívüli ember, és a költészet új törvényfogalmazója. Később 
mint szerkesztő Apollinaire és Cendrars verseit én közvetítet-
tem először a magyar olvasókhoz, A Tett-ben és a Má-ban.67

Nézzük meg közelebbről az idős Kassák visszaemlékezéseit. A kortárs 
francia festészet újító tendenciáival, az impresszionista elveket meg-
haladó fauve-ok és kubisták alkotásaival Kassák és Szittya több több 
helyen is találkozhatott. Járhattak az 1909-es Salon d’Automne-on 
(Őszi Szalon) amely egészen novemberig nyitva tartott. Kubista fest-
ményeket a legnagyobb valószínűséggel Daniel-Henri Kahnweiler ga-
lériájában láthattak, aki Braque és Picasso műveinek tulajdonosa és 

66 Kassák 1961c, 592. 67 Kassák 1961d, 613; lásd még: Bodri 1990a.
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kereskedője volt.68 Kahnweiler 1909-ben adta ki Guillaume Apollinaire 
L’Enchanteur pourrissant (A rothadó varázsló) című művét André 
Derain illusztrációival,ami a korszak avantgárd könyvművészetének 
első nagyszabású vállalkozása volt.

A Kassák által megemlített „vámos” Rousseau művészetét 
a francia főváros avantgárd festői éppen ekkoriban fedezték fel ma-
guknak. A magyar szobrász és galériatulajdonos, Brummer József, aki 
többek között az afrikai törzsi szobrok kereskedőjeként vált ismertté 
Párizsban, éppen 1909-ben készíttette el portréját Henri Rousseau-val. 
Lehetséges tehát, hogy Kassák Brummer galériájában találkozott 
Rousseau festményeivel. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy tényleg egy 
üzlet kirakatában látta az idős mester képeit. A híres anekdota szerint 
Picasso 1908 nyarán egy használtcikk-kereskedő kirakatában látta 
meg élete első Rousseau-festményét, amelyet (mint újrahasznosítható 
vásznat) öt frankért vásárolt meg. Lelkesedése egyre nőtt, így még az 
év decemberében bankettet adott Rousseau tiszteletére, bevezetve őt 
a fiatal avantgárd művészek köreibe.69 Kassák Rousseau iránti lelke-
sedését is Szittya Emil inspirálhatta. Szittya első, 1915-ben Budapes-
ten megjelent német nyelvű verseskötetének bizarr címe is hivatkozott 
a festőre: Die Haschischfilms des Zöllners Henri Rousseau und Tatjana 
Joukoff mischt die Karten (A vámos Rousseau hasisfilmjei, a kártyát 
Tatjana Jukoff keveri). Szittya könyve több helyen is megidézi Rousseau 
fülledt levegőjű, misztikus dzsungelvilágát vagy ünneplő parasztokat 
ábrázoló festményét: 

Egyszer mintha távoli tündérmesék egzotikus parfümjét érez-
ném. Erős tested űz, a tavaszi vágy gyémánt szomjjal növi be 
az estét. [...] Fiatal vagyok, mint a fiú. Lila árnyalatokkal be-
szél az ég, ecsetvonások véreznek aranyat a zöld hegyekre.70

Vagy: 

Egyszer, amikor együtt ünnepeltük a szüretet a parasztokkal, 
Rousseau le akart festeni mindannyiunkat, nem láttuk egy-
mást, végre teljesen megfeledkeztünk magunkról. És a tompa 
csendben, amely gyakran elkísért, 11 és 12 között, festmé-
nyekkel díszítettem föl a matracot. Cendrars épp befejezte 
a Transzszibériait.71

Rousseau primitivizmusa, a konvencióktól mentes, szabad kifejezésmód-
jával felszabadítóan hatott Szittyára. 

68 Monod-Fontaine 1984.

69 Bővebben lásd: Passuth 2002.

70 Szittya Emil, Der Mensch. Von Grabstein Henri 

Rousseau, in: Szittya 1915, o. n. (ford. Gucsa 

Magdolna).

71 Szittya Emil, Machman. Für meinen Sohn, in: 

Szittya 1915, o. n. (ford. Gucsa Magdolna).
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Kassák az Egy ember életében és a Blaise Cendrars-ról írt 
visszaemlékezésében is felidézte azt az estét, amelyet az általa kubis-
taként aposztrofált szobrásszal, Zádory Oszkárral (eredetileg Finta 
Gergely) töltött.72 [ ↗ Csavargások: 21. fejezet] Zádory ekkoriban Rodin 
tanítványa és a párizsi magyar művészkörök ismert figurája volt, aki 
otthonosan mozgott Párizsban és informálhatta Kassákékat az akkor 
éppen aktuális művészeti eseményekről. Ezzel együtt fontos kiemelni, 
hogy Kassák 1909-ben még feltehetően sem Apollinaire szimultaneis-
ta költészetét, sem pedig az F. T. Marinetti által az év tavaszán elindí-
tott futurista mozgalmat nem ismerte.73

Első, intenzív művészeti élményeit nagy valószínűséggel a ná-
lánál sokkalta tájékozottabb és széles külföldi kapcsolatrendszerrel 
rendelkező Szittya Emilnek köszönhette Kassák. Amikor Stuttgartban 
találkoztak, Szittya éppen A Krisztus-képek Európában című köny-
véhez gyűjtött anyagot. [ ↗ Csavargások: 8. fejezet] Kassák önéletraj-
zi regényének visszatérő eleme, hogy Szittya német templomokban 
és képtárakban jegyzeteket készít az egyes Krisztus-ábrázolások-
ról. Mindenhol, ahol lehetett meglátogatták a nagyobb képtárakat: 

120. Henri Rousseau, Az álom, 1909/1910 

72 Egri 1969; Egri – Győrffy 1973. 73 Lásd pl. Aczél 1999.
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121. Musée Meunier, Brüsszel, 1939 körül

122. Constantin Meunier műterme, 1905 körül 
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Stuttgartban például Kassákra a legnagyobb hatással Arnold Böcklin 
egyik festménye volt. [ ↗ Kassák versei: Elveszett versek] Brüsszelben 
több kiállítást is megnéztek.  

Kassák lelkesen írt Constantin Meunier realista szobrásza-
táról is. [ ↗ Csavargások: 18. fejezet] Az 1905-ben elhunyt művész már 
életében is a munkásmozgalom kedvelt referencia-figurájává vált. Ha-
gyatékából 1907 tavaszán Budapesten, a Műcsarnokban is kiállítást 
rendeztek, cikkeztek róla a Népszavában, kiállításán több alkalommal 
szerveztek vezetéseket is munkásoknak.74 Kassák tehát Budapestről 
is ismerhette már Meunier alkotásait, akinek éppen Kassákék Belgi-
umba való megérkezése előtt Belgiumba történő megérkezésük előtt, 
1909 május és június között volt életmű-kiállítása a louvani egyetem 

74 A kiállításról részletesen lásd: Névtelen 

1907a; Névtelen 1907b. 

75 Köszönöm dr. Davy Depelchin, a Musée 

Constantin Meunier muzeológusának segítségét.

123. Edward J. Steichen, Balzac, Camera Work, 

1911

The Open Sky

Towards the Light, Midnight

The Silhouette, 4 a. m.
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dísztermében. De Kassákék feltehetően nem ott, hanem a belga főváros 
Ixelles negyedében található Meunier-műteremben láthatták a szob-
rász alkotásait, amelyet a család tagjai rendszeresen megnyitottak 
az érdeklődők számára (1939-ben itt nyílt meg a Musée Constantin 
Meunier).75 „A család éppen emlékkiállítást rendezett az egyik múze-
umban a művész összegyűjtött munkáiból, s én szemtől szembe áll-
tam Meunier kőbe vésett és bronzba öntött figuráival. Láttam a lekö-
tött rabszolgát csillogó barna kőizmaival, az anyát gyermekével és az 
antwerpeni teherhordót” – írta Kassák az Egy ember életében. 

Meunier mellett Kassákra a legnagyobb hatást Auguste Rodin 
szobrászata, azon belül is a Balzac-emlékmű (1892–1897) gyakorol-
ta. Nem tudjuk, hogy pontosan hol láthatta Kassák Rodin szobrainak 
gipszmodelljeit, de az biztos, hogy Brüsszelben vagy Párizsban talál-
kozott a szobrászat legmeghatározóbb impresszionista megújítójának 
művészetével. Regényében Kassák részletesen leírta a belga romanti-
kus festő, Antonie Wiertz brüsszeli múzeumában tett látogatásukat 
is. A hatalmas méretű, allegorikus és mitológiai témájú képeiről hí-
res festő kapcsán művészetelméleti vitába is bocsátkoztak Szittyával, 
a mintegy tíz méter magas, A föld gigásza című festmény előtt.

A párizsi múzeumlátogatások közül a regényben egyetlen 
konkrét helyszín, a Louvre azonosítható. Itt Kassákra az itáliai primi-
tívek, Giotto és Cimabue művészete volt nagy hatással: „az ő figuráik 
egyáltalában nem úgy néznek ki, mint a legszebb emberi alakok, az  
ő festményeik alig hasonlítanak az élet valamely egyéb reális dolgá-
hoz, és mégis a legszebb képek, amiket eddig láttam” – írta. [ ↗ Csavar-
gások: 21. fejezet] 

Összességében elmondható, hogy Kassák az őt ért kulturá-
lis hatásoknak, benyomásoknak csak kisebb részéről adott számot 

124. Louvre, Grande Galerie, 1900 körül
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önéletrajzi regényében. Ezek azonban, ellentétben a későbbi visszaem-
lékezésekben megemlített, az avantgárddal kapcsolatos élményekkel, 
nagyobbrészt a régi művészethez, vagy legfeljebb a korai modernizmus 
jelenségeihez kapcsolódtak. Kassák számára ekkor a Holnaposok, kü-
lönösen pedig Ady Endre költészete volt a minta, melynek esztétikai 
értékei is sok szálon kötődtek a századforduló világához. Szembe-
sülnie kellett azzal a szociális különbségekből adódó, áthidalhatat-
lan távolsággal is, ami az ő Párizsát elválasztotta a „magyar úr” Ady 
Párizsától. Kassák tényleg látta Párizst és tényleg nem látott sem-
mit belőle: megállapítása tökéletesen megállja a helyét visszamenő-
leg is. Több mint fél éves gyaloglást követően mindössze egy hóna-
pot töltött Párizsban késő ősszel, ahol, anyagi források híján, főként  
a létfenntartáshoz szükséges kisebb összegek előteremtése, illetve  
a lakhatásuk biztosítása kötette le idejét Szittyával. 1909 őszén 
Kassák nak és Szittyának nem volt hozzáférése a modern francia művé-
szet korabeli elitjéhez: a nyilvánosan is látogatható múzeumok mellett 
csak véletlenszerű találkozásokon, illetve a Párizsban élő magyarokon 
keresztül megismert történeteken keresztül kerültek közelebb a kibon-
takozó avantgárd művészethez. Kassák korai költészetében sem tükrö-
ződtek francia hatások ebben az időszakban. A szabadvers formájával 
sem Apollinaire, hanem Walt Whitman hatására kezdett el kísérletezni, 
az 1910-es évek első felében, Budapesten. A nemzetközi  avantgárd él-
vonalát csak később, az első világháború előtt ismerte meg, többek kö-
zött ismét Szittya segítségével. Kassák művészetének alakulása szem-
pontjából az 1909-es csavargás meghatározó élménye az út, és nem  
a Párizs-élmény volt. Így érthetővé válik az is, hogy a vers és az önélet-
rajzi regény tematikus hangsúlya nem a párizsi tartózkodásra, hanem 
sokkal inkább az oda vezető útra esik. 
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125. Musée Antoine Wiertz. Cartes postales, 1900 körül



126. Antoine Wiertz, A föld gigásza, 1860402
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127. Szittya Emil portréja, 1900 körül
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Mért nem tudjuk, ki az 
a Szittya Emil? 

A ködlovag, a kivert kutya, a csodabogár, szatír vagy szent szeráf.1 
A metaforák egy történésztől, Bodri Ferenctől és két írótól, Kassák 
Lajostól és Hugo Balltól származnak, s mind Szittya Emilt, született 
Schenk Adolfot, a 20. század első felében alkotó magyar származású 
írót és festőt jelölik. Ahogy Szittyáról mint létező személyről, az e kötet 
apropóját adó európai csavargás poétikai eszközökkel megteremtett 
mitikus tereiről és a rekonstruálható, történeti szempontból hitelessel 
olykor egybevágó szimbolikus kronológiáról, úgy Kassák és Szittya vi-
szonyáról is kevés igazolható adattal rendelkezünk. Szittya „avatta be” 
a fiatal Kassákot a képzőművészetbe, ha csak hirtelen fellelkesülésből 
is, de közös kiadványt terveztek [ ↗ Kassák levelei: 9. levél], Szittya pedig, 
az Egy ember élete tanúsága szerint támogatta Kassák első köteté-
nek kiadási költségeit. A felvázolt lehetőségeket kínáló években még 
nem állt fent Szittya és Kassák között az az 1918 februárjában ki-
alakuló konfliktus, amelyet Bodri Ferenc Konsten-ügy néven tárgyal, 
Standeisky Éva pedig kémvád címszó alatt,2 s amely miatt Kassák az 
Egy ember életében szereplő állítása szerint már 1915 őszén, A Tett 
megjelenésekor határozottan elhatárolódott Szittyától – a kronológiai 
diszkrepancia jelzi, hogy Kassák utólagos, az 1920-as évekből szár-
mazó interpretációjáról van szó.3 A ló meghal a madarak kirepülnek-
ben rendőrkémként hivatkozott Szittya a politikai perifériára szorult, 
békepárti Károlyi Mihályhoz közel álló újságírók állítása szerint egy – 
először a német titkosrendőrséghez, majd a török hírszerzéshez tarto-
zónak vélt, végül egyszerű török agent provocateurnek tartott – ügynök 
megbízására a politikus után kémkedett.4 Az említett eset után a csa-
vargótársak nem beszélnek – vagy soha többé, vagy jó ideig. Bodri és 
Standeisky Éva feltételezi, hogy a Kassák Elporozott évek című verse 
egy későbbi, budapesti viszontlátást örökít meg.5 

A Szittyát rövidebben-hosszabban említő – gyakran irodal-
mi igényű, tehát komplex olvasási stratégiákat igénylő – egodoku-
mentumok esetén kevésbé meglepő a trópusok használata, mint egy 
tudományos szövegben. Az irodalmi alakzatok szakszövegekbe való 

1 Sorrendben: Bodri 1980, 281; Bodri 1990; 

Kassák, Egy ember élete; Ball 1993, 135.

2 Bodri 1990, 138–156; Standeisky 2017, 46.

3 Kassák 1983, II. kötet, 236–254.

4 Vö. többek között Kéri 1918; Balla 1918. Kéri Pál 

és Balla Ernő bizonyíték híján maguk is igyekeztek 

bagatellizálni első, súlyos állításaikat.

5 Bodri 1980, 302; Standeisky 2017, 46. A szerzők 

feltételezik, hogy a vers Szittyát idézi meg, és 

Standeisky a 16. lábjegyzetben jelzi, hogy a versben 

hangsúlyos helyeken ismétlődő „Tíz éve láttalak 

utoljára”, „Tíz éve láttam utoljára” sorokból kiindulva 

következtet arra, hogy Kassák 1953-ban találkozott 

Szittyával Budapesten.
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beszivárgása az, ami félreérthetetlenül rámutat Szittya művészi pályá-
jának, illetve a művészeti közegnek és a recepciónak a sajátosságaira. 
A művészeti ágak (irodalom, festészet), műfajok (regény, kritika), nyel-
vek (magyar, német, francia), a művészeti közegek (német bohémek, 
vagabond írók, zürichi Dada, az École de Paris 1915-ig, majd 1927-től 
ismét) és csoportosulások tekintetében heterogén pálya leírásához ne-
héz érvényes kategóriákat találni, s ez nem jár következmények nélkül. 
Ugyanis, mint arra a bourdieu-i művészetszociológia alapfogalmaiból 
kiinduló Anna Boschetti rámutatott, a különböző izmusok kevéssé 
tiszta esztétikai kategóriákként, sokkal inkább közös problémákon és 
referenciákon, illetve a létező pozíciók elutasításán alapuló rokonság-
ból fakadó ideiglenes kölcsönös egyfelé mozdulásokként (convergence 
provisoire) értelmezhetők, melyek nyomán pozíciót és láthatóságot 
nyerhetnek az új belépők a művészeti mezőben.6 Szittya (alig) látható-
sága pedig közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy bár gyakran ta-
láljuk különböző csoportosulások közelében, egyikhez sem tudott tar-
tósan csatlakozni. Kassák Lajossal való, az e kötet centrumát jelentő 
versben is kirajzolódó közeli, hol mester-tanítványi, hol művészi szim-
pátián alapuló viszonya folytán az első világháború alatt akár Kas-
sák folyóiratainak, A Tettnek és a Mának is lehetett volna nemzetközi 
tudósítója, tehát a nemzetközi avantgárd felé és felől zajló fontos kul-
turális transzfer vektora. 1915-ben alapított, rövid életű zürichi lapjá-
nak, a Der Mistralnak köszönhetően pozíciót nyerhetett volna a dadán 
belül, különösen, mivel a húszas években Tristan Tzarához hasonlóan 
Párizsban telepedett le. Hogy minderre nem került sor, az több ténye-
zőre visszavezethető, a személyi konfliktusoktól Szittya vagabond élet-
módjáig, továbbá nyelvismereti, finanszírozási problémákra – olyan té-
nyezőkre tehát, amelyeket Bourdieu a kapcsolati, kulturális és anyagi 
tőke hiányaként írna le. A kívülállás státusza nyilvánvaló hátrányok-
kal járt, Szittya azonban megkísérelt előnyt kovácsolni belőle: renegát 
pozícióját úgy látta biztosíthatónak, ha élesen elhatárolódik minden 
csoportosulástól és izmustól, amellyel kapcsolatba hozták. A Tanács-
köztársaságban részt vevő Kassák autonómiatörekvéseit észre nem 
véve, feltételezett elvakult kommunizmusa miatt ítélte el őt Das Kurio-
sitäten-Kabinett (Furcsaságok kabinetje) című útibeszámoló-anekdo-
tagyűjteményében,7 és a dadától is elhatárolódott, mert úgy vélte, hogy 
ellenmozgalomként nem volt teremtő ereje.8 (Holott ellenérzései végső 
soron nem a mozgalom művészi teljesítményének szóltak,9 hanem az 
izmus-voltából adódó gravitációs erejének, hogy minden, ami időben 
és térben a környékén történik, mint a Der Mistral, elkerülhetetlenül 
összemosódik vele. Szittya megnyilvánuló függetlenségvágya nagyon 
is közel áll Kassákéhoz, aki szintén igyekezett kartávolságot tartani 

6 Boschetti 2014, 265.

7 Szittya 1923, 300–301; Szittya 1998.

8 Szittya 1964.

9 „Die Dadaisten wollten über die Kunstpose 

kindisch lachen, um wieder die reine Kunsttat 

zuhaben. Wäre der Dadaismus nicht ein mißlungener 

Geschäftsschwindel gewesen, wäre von hieraus sicher 

eine neue Kunstempor gekommen.” Szittya 2014, 123.
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a dadától.10) Blaise Cendrars-ról, akivel Les Hommes nouveaux (Új em-
berek) néven lapot és kiadót alapított Párizsban 1912-ben, olyan 
hangvételű nekrológot írt, amelyet az irodalomtörténész Christine Le 
Quellec Cottier – tudományos szövegek hangvételétől szintén szokat-
lanul – „hidegvérű bosszúnak” nevezett.11

Szittya számára az említett konvergenciák a hozzá hasonló, 
a kulturális termelés mezőibe új belépőként érkezőkkel – ahogy Kassák 
is az volt A Tett indulásakor, úgy Cendrars a Szekvenciák és a Transz-
szibériai expressz megírásakor – pár hónapig, egy-egy évig, minden-
esetre a láthatóság megszerzéséhez szükséges időnél rövidebben áll-
tak fent. Viszont a radikális elkülönülésnek szükségszerűen ugyanazt 
a stratégiáját kellett követnie, amely egyébként a sikeresen csoporttá 
szerveződő művészek számára lehetővé teheti a pozíciófoglalást: en-
nek köszönhető írásainak állandó kritikai éle, és a Le Quellec Cottier 
által élesnek, keserűnek nevezett temperamentuma.12 Az „elátkozott 
művész”13 – ahogy a mező eltérő pontokon álló összes szereplője – 
a mező logikája szerint a lehetőségteret alkotó különböző opciókat az 
adott pillanatban összeegyeztethetetlennek kell hogy lássa.14 Szittya 
ezért nem fogadhatta el Cendrars művészi választásait, amelyek ered-
ményeként integrálódott a francia irodalom közegébe, s meg kellett 
rónia, amiért elfogadta a „díjakat és kitüntetéseket”.15

Az utókor olvasatai pedig - a történészeké, maguké a művé-
szeké és a piacé egyaránt, bár eltérő mértékben - a művészi teljesít-
ményt, innovációt igyekeznek egyes nevekhez kötni, eképp pedig elfe-
dik a természeténél fogva kollektív erőfeszítést, amelynek az valójában 
köszönhető. Ez nem csak objektív okokkal magyarázható (elveszett 
művek, elpusztult források híján rekonstruálhatatlan jelenségek és vi-
szonyok), hanem az érintettek érdekeivel: a piac fogyasztható narra-
tívák „legyártásában” érdekelt, a szakértők és a magas társadalmi 
státuszú fogyasztók a társadalmi-kulturális pozícióik megtartása 
érdekében tartózkodnak a kánon kikezdésétől, a művészek pedig tö-
rekednek arra, hogy innovátorként minél jelentősebb helyre tegyenek 
szert a szimbolikus hierarchiában. Az, hogy Blaise Cendrars nem emlí-
ti a németes műveltségű 1910-es évekbeli művésztársait életinterjújá-
ban16, s hogy Kassák kelekótya-misztikus, művészként komolyan nem 
vehető Szittya-képet rajzol elénk, többet mond a művészeti mező auto-
matizmusraól, mint magáról Szittya Emilről.

10 Kassák Lajos levele Mihályi Ödönnek, Bécsből 

Kassára, 1921. tavasz. Budapest, Petőfi Irodalmi 

Múzeum, ltsz. V. 2293/113. Bővebben lásd: Forgács 

1994.

11 Le Quellec Cottier 2004, 180.

12 Uo., 184.

13 Vö. Pierre Bourdieu artiste maudit fogalmával 

(Babarczy Eszter fordításában megőrizte a francia 

kifejezést). Bourdieu 2003, 178.

14 Uo.

15 Emil Szittya, La Bohème internationale, la 

psychanalyse, l’anarchisme, la pyromanie, source du 

premier gang de la drogue en Europe. Les comparses 

dans la littérature et l’art au début du siècle (kézirat, d. 

n.), közli: Le Quellec Cottier 2004, 183.

16 Cendrars 2003, 649–661.

128. Moholy-Nagy László, Szittya Emil karikatúrája 

a New York kávéházban, 1918
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Szittya pozícióján keresztül tehát ráláthatunk a művészi pálya és a kul-
turális mezők olyan általános sajátosságaira, amelyeket a „felszentelt 
művészek”17 egyéni sikertörténeteinek fénye olykor kitakar: hogy mi-
lyen emancipációs lehetőségek, integrációs nehézségek, választások 
adódnak hátrányt jelentő társadalmi meghatározottságokkal (zsidó, 
szegény, képzetlen) bíró, ám tanulni és alkotni akaró ember számára 
a nemzetközi avantgárd közegében. Szittya Emil nagyjából kétszázöt-
ven festményt, húsz német és tíz francia nyelvű könyvet hagyott hátra. 
Jelen tanulmányban Szittya avantgárdon belüli pozícióit, valamint ezen 
pozíciók és a korai életmű kölcsönhatásait mutatom be. Ezen túl Szittya 
1910-es évekbeli művészi pályájának három olyan jellegzetességét érin-
tem, amelyek támpontokat nyújtanak első kötete, a Die Haschischfilms 
des Zöllners Henri Rousseau und Tatjana Joukoff mischt die Karten. Ein 
Roman gegen die Psicho-Analise (A Vámos Henri Rousseau hasisfilmjei, 
avagy Tatjana Joukoff keveri a kártyát. Regény a pszichoanalízis ellen) 
olvasataihoz.18 Egyrészt a nemzetközi horizontot kereső, emigrációval 
induló pályakezdés körülményeit vizsgálom a német bohém közegben, 
illetve ennek a nyelvi-szellemi értelemben német bohémiának a jelenlé-
tét fizikailag Párizsban, és átvitt értelemben a francia irodalom perifé-
riáján Blaise Cendrars és Szittya Emil közös vállalkozásain keresztül. 
Másrészt, ebből következően Szittyának az 1910-es évek közepén meg-
jelent első kötete alapján poétikájának helyét a két „felszentelt művész-
hez”, Kassákhoz és Cendrars-hoz képest.19 Harmadrészt pedig a bohé-
mia közegéből eredeztethető, a német nyelv közvetítésével megismert 
spirituális és politikai irányzatok (teozófia, tolsztojánizmus, anarchiz-
mus) és pszichológiai módszerek (elsősorban a pszichoanalízis) Szittya 
világnézetére és művészetére gyakorolt, hol vonzó, hol taszító hatását. 

Az első kötet és a pályakezdés kontextusa 

A szegény óbudai zsidó családból származó20 Szittya első verseskötete, 
a Die Haschischfilm német nyelven jelent meg Budapesten. Ez a nyelv-
választás amilyen evidensnek tűnik az Osztrák–Magyar Monarchia 
egyéb nemzetiségeihez tartozó szerzők esetén (az olyan prágai zsidó 
származású írók, mint Franz Kafka, Max Brod vagy Felix Weltsch, jól 
illusztrálják ezt), olyan meglepő egy magyar anyanyelvű írótól. A ma-
gyar irodalom és intézményei (a Magyar Tudományos Akadémia, a ve-
zető irodalmi lapok, a kiadók, a magyar nyelvű felsőoktatás) már bőven 

17 Pierre Bourdieu écrivain consacréja alapján 

(Babarczy Eszter fordítását vettem át). Bourdieu 

2003, 178.

18 A kötetre a továbbiakban Die Haschischfilmsként 

hivatkozom.

19 Szittya 1915/6. Kiadási évszám nem szerepel a  

kötetben, Fähnders (2016) 1916-osként hivatkozik rá, 

Bodri (1988) 1915-ösként.

20 A családról lásd Rockenbauer Zoltán adatait 

(2017, 90), azzal a kiegészítéssel, hogy Szittyának volt 

egy bátyja is, Miksa, aki 1880. április 7-én született, 

az egy évvel korábban házasságot kötött Ignác és 

Regina (Régi, Regie) gyermekeként (forrás: Jewish 

Vital Record Index 1800–1945).
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a századforduló előtt a magyar írók rendelkezésére álltak, támogatták 
a szerzők pályakezdését és kibontakozását. Gazdag magyar fordítás-
irodalom szintén rendelkezésre állt az 1910-es és 1920-as években. 
Szittya pályakezdésének idején a nyugati klasszikus és modernista 
irodalmak, izmusok fontos műveit publikálták a különböző fordítók, 
a frissebb és régebbi külföldi szerzők innovatív vagy divatjamúltabb 
versei egy-egy lapban is keveredtek. Így szerepelhetett 1915–1916-ban 
egy platformon, a Kassák szerkesztette A Tettben Walt Whitman egy, 
tematikáját tekintve kevéssé innovatív, gótizáló, romantikus; de for-
mailag friss szabadverse,21 és Émile Verhaeren formaverse.22 Szittyá-
nak tehát, ahogy az említett példa is mutatja, rendelkezésére állt volna 
egy, a tájékozódásra és a többé-kevésbé friss nemzetközi kitekintés 
megszerzésére alkalmas paletta a magyar irodalom közegében is, ám 
ő közvetlenebb művészi és élettapasztalatokra vágyott. Jelenléte bizto-
san kimutatható a müncheni Simplicissimus kávéház közegében 1910 
előtt, Hugo Ball, Klabund és Marietta di Monaco környezetében,23 
Asconá ban, a Monte Verità tolsztojánus-anarchista reformközösségé-
ben 1908 körül,24 innen származott érdeklődése az anarchizmus iránt. 
Fontos hőse volt Kropotkin, és elismerően írt Freidrich Adler békepárti 
szociáldemokrata politikusról, aki megölte a háborúpárti osztrák mi-
niszterelnököt 1916-ban.25

Szittya kulturális műveltsége nagyon heterogén volt. Az ek-
koriban megjelent irodalmi cikkei egyrészt a modernizmus, s főként 
Ady iránti heves lelkesedésről árulkodnak, nemzetközi tájékozottsá-
ga a klasszikusokra irányul – különösen a 19. századi orosz regény 
foglalkoztatta, amelyet magyar fordításban olvasott –, illetve szexu-
álpszichológiával, devianciákkal foglalkozó, az irodalom és a formá-
lódó, főként freudiánus lélektan határterületén elhelyezkedő, a néme-
tet mint közvetítőnyelvet használó internacionális bohémia körében 
divatos szövegekre. Ez utóbbi tekintetében működött a német–francia 
közeg közötti kulturális transzfer fontos vektorként: amikor Szittya 
megismerkedett a fiatal Blaise Cendrars-ral Lipcsében, a kezébe adta 
ezeket az olvasmányokat, amelyeket Cendrars részben le is fordított 
franciára.26 Közös lapjuk, a Lipcsében majd Párizsban kiadott Les 
Hommes Nouveaux aktuális tudásszerkezetük és érdeklődésük elosz-
lását tükrözte: Szittya a politika és a lélektani regény kapcsolatáról írt, 
Cendrars-t pedig inkább az alkotás, mint a kritika kötötte le. Szittya 
1913-ban franciául még nem tud, így a kortárs francia vers fejlődéséről 
sem tud tájékozódni, 1915 körüli kötete így főként azt tükrözi, amit 
Adytól, illetve attól Cendrars-tól tanult el, akit költőként lát „működés-
ben”, és aki közös kiadójuknál publikálja első verseit. 

21 Whitman 1915.

22 Verhaeren 1916.

23 Gucsa 2017, 11. Marietta di Monaco először 

német nyelven, majd francia fordításban közölt verse 

is tanúskodik erről a kapcsolatról. Monaco, 1926.

24 Lásd pl. Johannes Nohlnak dedikált versét. 

Szittya 1915/6, 8–9.

25 Szittya 1916.

26 Többek között Stanisław Przybyszewski és Erich 

Mühsam. Vö. Le Quellec Cottier 2004, 186, 195–199.
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A párizsi magyar művészekkel jelenlegi ismereteink szerint 
nem kereste a kapcsolatot,27 és a francia irodalmi közeg szereplőivel is 
csak sporadikusan,28 a második világháború utánig, amikor kénytelen 
nyelvet váltani, és franciául publikálni tovább a német megszállás sú-
lyos traumájának következtében fokozódó németellenes közhangulat 
miatt. Kifejezetten a párizsi bohémia német közvetítőnyelvet használó 
alkotóinak, illetve az Orosz Cárság területéről jött, jórészt zsidó mű-
vészeknek és kisegzisztenciáknak a közegében mozog, s ez alapjai-
ban határozza meg városélményét is. Adyhoz és Kassákhoz hasonlóan 
Párizs a művészet utópisztikus – így pedig korlátozott, a művészkö-
zeg által használt aktuális terekre, ez esetben a Montparnasse-ra és 
a Latin negyedre korlátozódó – univerzumaként, az Ady által bejára-
tott irodalmi toposzként29 jelenik meg a Die Haschischfilmsben, egy 
olyan szimbolikus térképként, amelyen saját csomópontokat, privát 
emlékhelyeket kijelölni a művészetbe való beavatódásként értelmez-
hető. A szövegimmanens térhódítás, ahogy A ló meghal a madarak 
kirepülnekben, Szittyánál is egyaránt irányul az imaginárius városra és 
egy belakandó lehetőségtérre. Behallatszik az ablakon a Saint- Julien-
le-Pauvre kápolnájának a harangja, a Sainte-Geneviève dombról lefelé 
ereszkedő, salétromos, öreg házakkal teli rue Mouffetard-on Sade már-
ki egyik könyvét adja el egy zsidó könyvkereskedőnek (Manchmal), kár-
tyázni vagy abszintozni akar Cendrars-ral az Italiannes-i kapunál (Die 
Strassen), kíntorna szól az Odéon árkádjai alól (Gabrieles Meinung 
über meine Haschischstunden).30 Ezt a tipikusnak mondható térké-
pet negyven év múlva, 1955-ben a Chaïm Soutine-ról szóló monográfi-
ájában újrarajzolja. Az egyrészt maguk a művészek által legendává 
formált, másrészt a műkereskedelem által újrahasznosított, terméke-
sített topográfiát az említett művészmonográfiában árnyalja a nyel-
vi és anyagi korlátok miatt fellépő társadalmi kirekesztettség térbeli 
megnyilvánulásának bemutatásával: a vágóhidak és a senkiföldje mel-
lé szoruló montparnasse-i művészlét realitását az „orosz gettók meg-
hosszabításaként” nevezte meg. 31

Nem kerülhető meg a kérdés, hogy egy, a német avantgárd kö-
zegnek szóló kötet miért Budapesten jelenik meg. A könyvben szereplő, 
korábbi műveket összefoglaló listán impozáns kiadási helyek szerepel-
nek – Párizs, Berlin, Zürich, Brüsszel – így nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy ennek praktikus okai lehettek. Az Országos Széchényi Könyvtár-
ban található példányt Hatvany Lajosnak dedikálta Szittya, „aki sokkal 

27 Rockenbauer 2017, 95 és 100.

28 Erről többek között Tristan Tzarának (Farkas 

2010; Gucsa 2017, 112) és Guillaume Apollinaire-nek 

(Guillaume Apollinaire. Correspondance. I Lettres 

reçues. XVII, Sa–Sz, Bibliothèque nationale de 

France, 299–300) írt levelei tanúskodnak.

29 Szeredi 2017a, 355.

30 Szittya 1915/5, 3, 24. Sorrendben: „In der 

Kapelle Sanct Julien de Pauvre schlagt man 3 

Uhrnachts”, „Ich habe Marquis de Sade bei einem 

jüdischen Bukinist in Rue Mouffard verschachert”, 

„Heute möcht ich mit Cendrars Kartenspielen oder 

mit ihm bei Porte des Italiennes guten Absinth 

trinken”, „Unter den Arkaden des Odeon spielt eine 

Drehorgel.”

31 Szittya 1955, 24.

129. Emil Szittya, Die Haschisfilms, 1915/1916, 

Hatvany Lajosnak dedikálva
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több, mint egy gazdag ember”. Ez az ajánlás anyagi támogatást sejtet 
a Nyugat mecénása részéről. A köteten dolgozó nyomdász, Dunajec 
Nándor is elengedhette a szász példány nyomdaköltségének egy részét, 
erre utal, hogy nagyon szívélyesen emlékszik meg róla a költő.32 Tehát 
Szittya – a kis példányszámban, olykor ad hoc megjelenő avantgárd la-
pokhoz hasonlóan – ott küldte nyomdába aktuális munkáját, ahol épp 
pénzt talált rá. A nemzetközi avantgárd közegében pedig több gyakor-
lat is létezett a hátrányból előny kovácsolására és a tudatos önpozicio-
nálásra: ilyen például fontos lapokat kapcsolatként-együttműködőként 
(vö. Ma), külföldi ismeretségeket nemzetközi tudósítóként feltüntetni 
(vö. Szittya-féle Die Zone, Ma), kis létszámú szerkesztőségek tagjai-
nak több álnéven is publikálni egy számban vagy nem létező korábbi 
lapszámok feltüntetésével ázsiót növelni (vö. Les Hommes Nouveaux). 
Amikor a költő Budapestet mint a Die Haschischfilms kiadási helyét 
a fent említett listához hozzáadja, szintén ezt a stratégiát követi saját 
tevékenységének nemzetközi jellegét bizonyítandó. 

Miért regény a Die Haschischfilms? 
Avantgárd praxisok a határszegéstől a legendaépítésig

A kötet alcíme – Regény a pszichoanalízis ellen – egyből felvet egy műfaji 
(miért regény?) és egy diszciplináris, kritikai problémát (miért a pszi-
choanalízis ellen?). A szokatlan műfajmegjelölés kapcsán két megfigye-
lés vihet közelebb Szittya szerzői szándékához. A Guillaume Apollinaire 
és Blaise Cendrars által kidolgozott szimultaneista szabadvers erős 
kihívást intéz a tradicionális rímes formavers ellen, amelyre Cendrars 
is reflektál a Szittyával közös kiadóval megjelentetett, Sonia Delaunay 
szimultaneista33 festményével kísért La Prose du Transsibérien et de la 
Petite Jehanne de France (A transzszibériai expressz és a kis Johanna 
prózája) címével. „A próza kifejezést a szó latin ’próza’, ’kimondott’ 
értelmében használtam a Transzszibériainál. A vers túl fellengzősnek 
tűnt, túl zártnak. A próza nyitottabb, köznyelvibb” – írja a svájci költő.34 
Szittya is hasonló megfontolásból döntött a regény műfaji megjelölés 
mellett, az alcímmel megelőlegezve, hogy a kötetben közölt szövegek 
formai és prozódiai szempontból, illetve a szövegegységeken belül al-
kalmazott szerkesztési gyakorlatot tekintve a vers és a próza műnemek 
közös határterületén helyezkednek el. Ráadásul a szerző más, tradicio-
nálisan annak nem tekinthető szövegre is használja a regény kifejezést: 

32 Szittya 1923, 259.

33 Sonia Delaunay-Terk és Robert Delaunay 

szimultánizmusnak nevezték a képi elemek 

egymással konkuráló nézőpontból történő 

ábrázolását vagy pedig egymástól távol eső idősíkok 

egyidejű megjelenítését célzó művészi kísérleteiket. 

Azon francia írók közül, akiket hasonló problémák 

foglalkoztattak, Blaise Cendrars a leghíresebb.

34 „Pour le mot Prose, j’ai employé dans le 

Transsibérien dans le sens bas latin »prose«, »dictu«. 

Poème me semblait trop prétentieux, trop fermé. 

Prose est plus ouvert, plus populaire.” Cendrars levele 

Victor Smirnoffnak, közli: Cendrars 1969, 371.
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a 82 álom leírását egybegyűjtő kötetét a „háborús regény új típusának” 
nevezi.35 Ennek oka az említett gyűjtemény esetében legalább részben 
az álomleírások narratív kapacitásának felismerése, Szittya ugyan-
is úgy véli, hogy ezek természetüknél fogva képesek olyan élményeket 
dokumentálni, amelyeket egyébként csak nagyobb terjedelmű irodalmi 
szövegek vagy interjúk tudnak megvalósítani... A Die Haschischfilms 
esetében is jogosnak tűnik a feltételezés, hogy a szövegcsoport elbeszélő 
jellegét kívánta kidomborítani, s ebben az olvasatban ismerősei, barátai, 
példaképei, akiknek egy-egy verset dedikál, mintegy szereplővé lényegül-
nek át, beépülnek a fikcióba. 

A kötetben tizenhat vers található, amelyek változó hosszú-
ságú, versszakszerű, ám a regények fejezetszámozásához hasonló ce-
zúrákkal elválasztott egységekre vannak tördelve. A tiszta verslábak 
és rímek használatát kerüli, a szövegek ritmusát a visszatérő szerkeze-
tek („Ich bin wieder”, „Meine Mutter hat schon oft wegen mir geweint”) 
biztosítják, hasonlóan Cendrars Transzszibériaijához (j’étais), amelyet 
szintén megtorpanások, cezúrák fékeznek. Legtöbbször egyes szám 
első személyben beszél, a gyakran asszociatív, csapongó, mozaikszerű 
építkezésből a távoli gondolattársításra épülő trópusokból adódó töre-
dezettség kiszámított hatását fokozzák azok a spontán létrejövő kons-
tellációk (zavarba ejtő mondatépítkezés, váratlan szórendek), amelyek 
a költő formális nyelvi képzettségének hiányából adódnak. Mivel az 
avantgárd vers által a recepciónak szegezett kihívás a nyelvi konven-
ciók tudatos és folyamatos áthágásából ered, így Szittya vélt nyelvtani 
és stilisztikai hibái, elírásai az olvasó – s különösen az első olvasó, 
a Szittya német nyelvű hagyatékát sajtó alá rendező irodalomtörténész, 
Walter Fähnders – részéről folyamatos, reflexív figyelmet igényelnek, hi-
szen hol megszakítják a szemantikai folytonosságot, hol váratlanul ér-
telmet nyernek. Fähnders példát is említ: egy kéziratban maradt Hinter 
den Schützengräbern (A lövészárkok mögött) című szöveg esetén pél-
dául Szittya nem melléüt, hanem rájátszik a „das Grab” (sír), „der Gra-
ben” (lövészárok) és az ásni ige alaktani hasonlóságára.36

A Szittya-versek jellegzetes idő- és térbeli tágasságát az adja, 
ahogy hétköznapi szobák, álmok, versek, saját és mások festményeinek 
terei áttűnnek egymáson, egymásba nyílnak. „Bő bársonynadrágos, ko-
szos emberek hallgatnak. Részegségemben porcelánná leszek, amelyre 
réges-régen komikus figurákat festettek. És a szoba elkezdi átvenni a sza-
gom.”37 A kötet nem illusztrált – ha erre lett is volna szándéka, anyagi 
lehetőségei bizonyára nem engedték volna meg –, de tudatosan idézi 
meg különböző festők képi világát. „És egyszer, amikor parasztokkal 

35 „Un nouveau genre du roman de guerre.” Szittya 

2019, 18.

36 Fähnders 2016.

37 „Menschen mit breiten Samthosen und ziemlich 

viel Kot belauschen mich. In meinem Blau werde ich 

zu Porzellan, auf den man vorlangen, langen Zeiten 

komische Figuren malte. Und das Zimmer beginnt 

mein Geruch zu sein.” Szittya 1915/6, 7. A fordítások 

a sajátjaim, ha nem, azt külön jelzem. Az eredeti 

tördelést nem jelölöm, mivel a nyomdász automatikus 

sortörését alkalmazza a szöveg.
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ünnepeltük a szüretet, Rousseau mindannyiunkat meg akart festeni, [...] 
Faviskók voltak ott, irodalomtörténészek hosszú szakállal, nagyhasú 
nők, rendezett utcák. És a szegényházat, amit festettem, a Louvre-ban 
egy magas, vékony angol nő bámulta”38 – írja a költő, s az olvasó ön-
kéntelenül A függetlenség századik évfordulójának élénk színekkel meg-
festett táncos forgatagának képi világát adaptálja a szittyai ünnepre. 
Az átütő képszerűség a Die Haschischfilmsben többször is megidézett, 
általában épp a Transzszibériai írása vagy italozás közben ábrázolt 
Cendrars költészetének is alapvető jellegzetessége.39 Ezt fokozza, hogy 
az első kiadás a verset Sonia Delaunay szimultaneista képével együtt 
kínálja fel, így teremtve az olvasó számára egy új, külön-külön a képen 
és szövegen túlmutató minőséget, egy konstans szinesztéziát gerjesztő 
összművészeti alkotást. Szittya első kötete nem jut el erre a pontra, de 
1964-es álomgyűjteménye olyan kettős mediális kísérletnek tekinthető, 
amely az álmok narratív és képi rögzítésének lehetőségeit igyekszik egy-
máshoz mérni – ha a reprodukciók gyenge minősége miatt nehezen is 
felmérhető a kötet pontos vizuális és intermediális programja.  

A Die Haschischfilms szövegei újra és újra visszatérnek egy 
gyermekkor díszleteihez, az elbeszélő által emlékképként azonosított 
jelenetet pontosítják, finomítják: „A szüleim kastélyában volt egy 
szekrény, tele a Parsifalt és a vízitündér legendáját ábrázoló metsze-
tekkel, különös, lángoló szatír képű lovagokkal, akik bamba orrú ör-
dögöket öltek” (Manchmal),40 „Tiszta és nyugodt vagyok újra, mint 
a legendák őseim kastélyának termében. Udvarhölgyek őriznek finom, 

130. Henri Rousseau, A függetlenség századik 

évfordulója, 1892

38 „Und eimal, als wir mit Bauern Weinlese feierten 

und Rousseau uns alle malen wollte. [...] Holzküffen 

waren da, Literatur-Historiker mit langen Barten, 

Frauen mit grossen Bauchen, geordnete Strassen. 

Und das Asyl, das ich malte, wurde im Louvre von 

langen, dünnen Englanderinnen begafft.” Uo.

39 Uo., 3, 24.

40 „Im Schlosssaal meiner Eltern war ein grosser, 

schwerer Schrank vollgeschnitzelt mit Parsival, 

Melusinelegenden und da waren Ritter mit 

komischen flamischen Satyrgesichtern, die den von 

der Zeit stumpfnasig Teufel töteten.” Uo., 4. Szittya 

szövege Jean d’Arras Melusine-legendájára utal, ezt 

a gördülékenység kedvéért fordítottam vízi tündérnek.
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régies mozdulatokkal” (Augen).41 Szittya származásáról és gyermek-
koráról csak az általa lejegyzettekre tudunk hagyatkozni, ám e köz-
léseket – akkor is, ha egy autobiográfiában szerepelnek a tényközlés 
látszatát keltve – úgy érdemes olvasni, ahogy egy poétikailag megfor-
mált hosszúverset vagy prózát. Ugyanígy igaz ez Kassák hosszúver-
sére, A ló meghal a madarak kirepülnekre, az Egy ember életére vagy 
Blaise Cendrars Le lotissement du cieljére (Az ég felosztása). El kell 
különíteni az elbeszélés (récit), a történet (histoire) és a történetmon-
dás (discours) genette-i szintjeit, és a hozzájuk tartozó funkciókat: 
a narrátorét, a szövegben megszólaló fiktív figura és a szerző funkció-
it. Ha egy gondolatkísérlet erejéig figyelmen kívül hagyom saját inté-
semet, egyenként cáfolhatom a művész állításait az – általam ismert 
– egyetlen, Szittyától független forrás, a zsidó anyakönyvek alapján. 
Apja, Ignác hol házalóként, hol cipészként szerepel a Schenk gyere-
kek születési anyakönyvi bejegyzéseiben, házassági bejegyzése alapján 
szülei Schenk Ábrahám és Klein Éva, házasságát Szittya édesanyjával 
pedig szokás szerint háromszor kihirdették származási helye, Mező-
csát zsinagógájában is az óbudai mellett. Összes gyermeke születése-
kor Schenk néven szerepel, s minden fiát körülmetélik. Aligha a magyar 
forradalommal rokonszenvezve nevet váltó sváb tehát42 (ráadásul, ha 
az lenne, akkor Szittya német anyanyelvű lenne, ami nem volt43), ahogy 
földjét vesztő magyar dzsentrit44 sem sejtünk benne, már csak azért 
sem, mert a család folyamatosan változó lakcímei szegényes óbudai ut-
cákba, és nem a Zichy-kastély környékére kalauzolnak. Mindez persze 
csekély jelentőséggel bír annak a gyakorlatnak a tekintetében, ame-
lyet Szittya legendateremtésnek nevez,45 s amely végső soron a szerző 
egy olyan alteregójának prózapoétikai eszközökkel való megteremtése, 
amelynek egyik fő funkciója irodalompolitikai jellegű, az irodalmi me-
zőben való pozíciószerzést segíti elő. Blaise Cendrars különösen haté-
konynak bizonyult e fiktív szerzőnek a „kitermelésében”, aki nagyon is 
valódi láthatóságot szerzett a francia irodalmi mezőben. 

Ennek illusztrálására – a származásával és utazásaival kap-
csolatos költői dilemmákat ezúttal nem érintve – a Légende de Novgorod 
(Novgorodi legenda) példáját említeném. Cendrars első verseként az 
említett szöveget nevezte meg, és állítása nyomán az irodalomtörté-
nészek által összeállított Cendrars-bibliográfiákban is első helyen sze-
repelt. A verset azonban nem látta soha senki, a szakmai konszenzus 
nem is elveszett, hanem sosem létezett, szimbolikus jelentőségű szö-
vegmítoszként, szöveghiányként tekintett rá 1995-ig, amikor is előke-
rült az orosz fordítása. Az orosz verzió autenticitása azóta is vitatott, 

41 „Ich bin wieder rein und ruhig wie die Legenden 

im Schlosssaal meiner Ahnen. Burgfrauen bewachen 

mich mit lieblich altmodischen Gesten.” Uo., 8.

42 Le Quellec Cottier feltételezése Szittya Marbachban 

található „kis fekete füzetében” szereplő állítás alapján. 

Le Quellec Cottier 2004, 182, 2. lábjegyzet.

43 Fähnders (2016) jelzi, hogy Szittya számára nem 

anyanyelv, és nem is szisztematikusan tanult nyelv 

volt a német.

44 Szittya 1923, 7.

45 Uo.
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azonban Nina Parish meggyőző érvelése szerint a hitelesség kérdése 
lényegtelen annak tükrében, hogy ez a szimbolikus textuális hiány,  
e „szöveg nélküli cím” nem jellege ellenére, hanem pont amiatt tud 
rámutatni arra a kreatív folyamatra, amellyel Cendrars hiányzó szöve-
gét az irodalom territóriumába utalja, amelyet ezáltal folyamatos moz-
gásban lévő keretekkel bíró lehetőségtérként definiál.46 Amikor a Die 
Haschischfilms elbeszélőjének gyermekkori kastélya a kötet heterogén, 
nehezen rögzíthető, egymásba átvezető tereihez csatlakozik egy utó-
pikus, elérhetetlen, a múltban zárványként létező idősík metaforája-
ként, több folyamat is végbemegy. A legendák szülő általi újramon-
dása családi hagyománnyá, majd személyes emlékké domesztikálja 
az idő ködébe vesző eredetű, ugyan nevesíthető szerzők által leírt, de 
előtte szájhagyománnyal terjedő kollektív történeteket. Ahogy a lírai 
én e szöveghelyeken személyes és művészi eredetet, teremt magának, 
úgy Szittya, a fiktív szerző is létrehozza pszeudoéletrajzát, amelyet az-
tán átvisz a Das Kuriositaten-Kabinett első pillantásra hétköznapibb, 
tehát az irodalmi olvasásmódok kiiktatásával is megközelíthetőnek 
tűnő szövegébe. Így egyrészt létrehoz egy újnak tűnő jelenséget, amely 
újdonságánál fogva számot kíván tartani egy láthatóságot nyújtó po-
zícióra a művészeti közegben, másrészt kibiztosítja a referenciális ol-
vasat csapdáját, amelynek a kortárs olvasó és a történész egyaránt 
áldozatul eshet. Ezzel a kihívással persze az összes autobiografikus 
mű szembesíti a recepciót, ráadásul a szerző alakját magára öltő fő-
hős fikciós figurája és a többi szereplő közti komplex viszonyrendszer 
tovább bonyolíthatja a mű státuszának, valóságra vonatkoztatható-
ságának értékelését. Ugyan az Egy ember élete kapcsán az író, a na-
rrátor és a szereplő hármasának összefonódása kapcsán felmerülő 
problémákat körüljárta Thomka Beáta,47 mégis érdemes lehet arra rá-
mutatni, hogy a Kassák által karikatúraszerűen megrajzolt, minden 
szempontból normasértő, nőies szeszélyeskedésével és feltételezett ho-
moszexualitásával a tradicionális nemi szerepeket, anarchizmusával 
a politikai józanságot, vagabond életmódjával a társadalmi kereteket 
feszegető Szittya alakja tulajdonképpen egy inverz staffázsfiguraként 
szolgál, extremitásában elfedi azt a tényt, hogy a mellette ballagó 
Kassák ugyanúgy az irodalmi elbeszélés által kitermelt narratív identi-
tás szubjektuma, tehát fiktív szereplő. 

46 Parish 2012, 8. 47 Thomka 2000.
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Szittya jelenleg hozzávetőleg kétszázötven ismert ké-
pet felölelő festői életműve jellegzetes, stílusegysége 
és a képek datálatlansága okán egyaránt nehezen 
korszakolható egységet alkot. Túlnyomó részük min-
denképpen Szittya 1929-es párizsi letelepedése után 
készülhetett. Témái bár absztraháltak, művei alapve-
tően figurálisak: a minimális vonalrajzzal elhatárolt, 
tiszta, keveretlen színfoltokból összeálló, egyébként 
síkszerű képmezőben arctalan emberi alakok és fejek 
teremtenek egymáshoz való távolságukat érzékeltető 
méretkülönbségeikkel minimális plaszticitást. Táj-
képei hol a centrális perspektívára építenek jobban, 
hol alapformákra bontott, frízszerűen lapos, deko-
ratív, a Delaunay-házaspár orfizmusát idéző kom-
pozíciók. Szűkös anyagi lehetőségei meghatározták 
anyag- és eszközválasztását: túlnyomórészt papírra 
vagy kartonra festett olcsóbb vízfestékkel és tintával, 
ezeket, ahogy vásznait is, többször átfestette, olykor 
beépítve a korábbi kompozíció elemeit a későbbi-
be. Az álom vizuális ábrázolásának és verbális el-
beszélhetőségének kérdése éveken át foglalkoztatta 
– ahogy a német expresszionistákat vagy Chagallt 
is –, számos képe erre irányuló kísérletnek tekinthe-
tő, néhányat felhasznált a második világháborús ál-
mokról szóló könyvének illusztrációjaként is.48

48 Szittya 2019.

131. Szittya Emil, Blaise Cendrars portréja

132. Szittya Emil, Kompozíció arcokkal
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133. Szittya Emil, Kompozíció arcokkal

134. Szittya Emil, Kompozíció alakokkal

135. Szittya Emil, Kompozíció
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Miért regény a pszichoanalízis ellen? 

A pszichoanalízis iránti érdeklődés itthon is érzékelhető volt már a szá-
zadfordulótól, és 1913-ban a Magyarországi Pszichoanalitikai Egye-
sület megszületése jelezte ennek az affinitásnak az intézményesülését. 
Az alapító orvos Ferenczi Sándor művészeti-politikai, a Nyugatra és 
a Galilei-körre kiterjedő kapcsolatrendszerének köszönhetően ráadásul 
– Európában máshol nem tapasztalható módon – a folyamatosan bő-
vülő tagságban feltűnően nagyarányú volt e közeg képviselőinek jelen-
léte, Ignotus pedig egyenesen alapító tag volt.49 Szittya azonban, bár 
forgatja a Nyugatot és megfordul a megfelelő kávéházakban, vélhetően 
nem a magyar egyesületen keresztül, hanem már Asconában megis-
merkedik Freud álomelméletével és a pszichoanalízis alapjaival. A Die 
Haschischfilms alcíme által jelzett ellenszenvének okait ezen kötet, illet-
ve az 1963-as álomgyűjtemény bizonyos felvetései alapján igyekszem 
rekonstruálni. Mivel a két kiadvány között majdnem ötven év telt el, így 
összevetésüket az indokolhatja, hogy Szittya tudatosan az irodalom 
territóriumán belül marad, nem egy szakmai-filozófiai diskurzusba kí-
sérel belépni. A két korpuszban közös, hogy a szerző, ha deklaráltan 
álmot (a Die Haschischfilmsben és a 82 rêves-ben), vagy álomszerűen 
szerveződő képeket, tereket, jelenetsorokat (a Die Haschischfilmsben) 
ír le, akkor ugyan említ információkat, amelyek lehetővé teszik az álom 
keretezését, az álom motívumainak forrásául szolgáló életesemények 
azonosítását, de tartózkodik az álomfejtéstől. A 82 rêves rövid elősza-
vában le is szögezi, hogy szándékosan nyers állapotukban tartotta meg 
az álmokat, mert meg van győződve róla, hogy nincs joga analizálni 
vagy magyarázni őket, s hogy az olyan festők, mint Klee és Picasso, 
akik a gondolat nyers képeit örökítik meg, talán többet értenek az ál-
mokból, mint Freud, aki megjavítaná őket, miközben tünetként tekint 
rájuk.50 Bár természetesen aligha lehet nyers állapotnak tekinteni az 
alapvetően vizuális és auditív természetű kognitív jelenségként létrejö-
vő álom elbeszéléssé formálását (a 82 rêves esetében ráadásul, mivel 
nem maga Szittya az álmodó, még egy elbeszélő beékelődik a rögzí-
tés folyamatába), ám az egyértelmű, hogy az író kifejezetten törekszik 
megőrizni az álmok képszerűségét, mert azt a jelenség legszervesebb 
részének tekinti. A még mindig verseket álmodó Szittya (Das Bordell) 
számára az álom sokkal inkább a psziché kifinomult, erősen vizuális 
jellegű, a művészi alkotáshoz hasonló terméke, így az ún. nyílt álom-
tartalmat olyan nyersanyagnak tekinteni, amiből ki kell fejteni a látens 
tartalmat az analízis során, számára az álom olyasféle megcsonkítá-
sával jár, mint a hármas freudi felosztás az általa oszthatatlannak vélt 
emberi psziché esetén.51 A Die Haschischfilms a gyermekkor világát 

49 Friedrich 2017, 57–58.

50 Szittya, 2019, 21.

51 Uo.
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idéző motívumai, az édesanyát közvetlenül vagy az anya archetípusát 
közvetetten megtestesítő női alakok, az álomszerű képek és álomképek 
az adott időszakban elkerülhetetlenül provokálnak pszichoanalitikus 
olvasatokat, amelyek szükségszerűen elmossák a távolságot a szerző 
és a lírai én között. Dedikációjával Szittya igyekszik azt a freudiánus 
olvasatokban rejlő, a szerzőre s egyúttal a művészet autonómiájára 
leselkedő veszélyt elhárítani, ami a művészi alkotás folyamatát a tár-
sadalmi normák internalizálásából adódó vágy- és szükségletelfojtá-
sának kikezdéséhez, visszafordításához hasonlítja. 

A Die Haschischfilms-kötetben a Monte Veritàn megta-
pasztalt tolsztojánus természetvallás, holisztikus-spiritiszta vallásos 
irányzatok és a zsidó miszticizmus is visszaköszön. A címben kártyát 
vető Youkoff, a Die Malerei asztaltáncoltatás-jelenete, a tükörben fel-
bukkanó szellemarcok (Die Malerei, Der Morgen) egy olyan társadalmi 
és szellemi megújulást hirdető, roppant heterogén, misztikus reform-
mozgalom kifejezéskészletét és gondolati elemeit hozzák be a kötetbe, 
amely a főként Kassák Lajos művészetével és művészeti fórumaival 
azonosított magyar történeti avantgárdból részben társadalomtörté-
neti okokból teljesen hiányoznak. Pedig a Monarchia más művészeti 
központjaiban, így Prágában és Bécsben éreztették hatásukat, és alap-
vető hatást gyakoroltak olyan fontos művészi innovációkra, életművek-
re, mint Egon Schiele festészetének misztikus vonásai vagy František 
Kupka spirituális elméleteken alapuló absztrakt festészete.52

Összefoglalás

A különböző kultúrák, hagyományok, társadalmi csoportok metszés-
pontjaiban létrejövő avantgárd művészi teljesítmények alapvető tulaj-
donsága, a köztesség, a köztes pozíció következménye az innováció és 
az innovatív mű értelmezhetőségében rejlő kihívás. Ez utóbbi szempon-
tól az irodalom nyelvi természete fokozott gátat jelent, hiszen a nyelv-
ismeret, a művek fordításának erőforrásigénye lassítja a transzferfo-
lyamatokat, míg Szittya kibontakozó költészetével egy időben számos 
vizuális újdonság, (pl. az afrikai maszkok absztraháló arcábrázolása) 
könnyebben beépül a kubisták közvetítésével az európai festészeti ha-
gyományba. Szittya Emil 1910-es évekbeli költészetének zárványjelle-
gét az adja, hogy sok forrásból építkezett, de sehová sem szervesült 
igazán. A német expresszionizmus korpuszából ugyanúgy kilóg, mint 
– spirituális és misztikus elemei miatt – a magyar avantgárd közegé-
ből. A magyar társadalomfejlődés jellegzetességeinek köszönhetően 
az 1910-es évek Budapestjén nem létezett olyan kiterjedt polgárság, 

52 A Prágai Nemzeti Galéria és a Schrin Kunsthalle 

közös, Artists and Prophets. Schiele, Hundertwasser, 

Kupka, Beuys and Others című 2015-ös kiállítása 

mutatott rá erre. Kurátor: Pamela Kort. 



420

amely a világban, az érzelmek ezen metafizikai kuplerájában53 a fejlő-
dő lélektan és a spirituális tanok segítségével kívánt volna tájékozódni, 
s amely körben Szittya költészetének ezen aspektusa számot tartha-
tott volna a figyelemre. S ha létezett is volna az említett közeg, Szittya 
versnyelve túl radikálisnak bizonyult volna hozzá, mivel közelebb állt 
Kassák Lajoséhoz, mint az irodalomtörténetben klasszikus modern-
ként címkézett Nyugatosokéhoz.  Kassák – nemhogy az 1910-es évek, 
de az 1930-as évek Kassák Lajosa – viszont a Szittyát foglalkoztató 
szellemi irányzatok jó részét legalábbis polgári csökevényként értékelte 
volna. Cendrars-ral sem fejlődhetett tovább, hiszen ez az 1910-es évek-
től franciára váltó, a francia irodalom közegében szervesülő költészet 
sokáig még nem volt hozzáférhető Szittya számára a nyelvi korlátok 
miatt, s maga Cendrars is hátrahagyta a német bohémia párizsi köze-
gét és a Les Hommes nouveaux-t. 

Szittya életművének tüzetesebb vizsgálata tehát pont az em-
lített közöttiség, a (közvetlen) szervesülés hiánya miatt mutat rá olyan 
nemzet- és hagyományközi jelenségekre, amelyek nem lettek a kánon 
részei, sem a művészet- és tudománytörténeti diskurzusok visszaté-
rő témái. A pszichoanalízis és az álomfejtés módszereit alkalmazó lé-
lektan emberképe mint a művészet tárgya, s az említett pszichológiai 
módszerek művészi adaptációja (és semmiképp sem fordított logikai 
sorrendben: a műalkotás mint pszichoanalitikus olvasatok tárgya 
gyakrabban jön szembe könyvlapokon és kiállítási falakon, mint indo-
kolt); az individualista anarchizmus emberképének potenciális hatása 
Szittya francia nyelvű művészmonográfiáiban; vagy a német bohémia 
jelenlétének hatása a francia művészeti közegre mind-mind új perspek-
tívákat kínálhatnak az avantgárdkutatásnak.

53 Koestler 1988, 113.
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