
tethette volna ez apró szépséghibákat, ami
ként gondoskodhatott volna arról is, hogy 
minden szöveg végén ott álljon a keletkezés 
évszáma. Sajnos, a dátum több esetben is 
hiányzik. 

Egy tiszteletreméltó irodalmár vonzó 
kötete a Kapcsolatok. Értékét nem csor
bítják kritikai megjegyzéseink, s az olva
sói örömöt is aránylag ritkán törik meg 
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Aczél Géza könyve új fejezetet nyit a 
magyar avantgárd kutatások történetében. 
A szerző, költő és filosz, 1971-ben fejez
te be tanulmányait a debreceni egyete
men. Ahhoz a nemzedékhez tartozik, ame
lyik félévszázada először az avantgárdot 
újra ,anyanyelvként' beszéli. Az idősebb 
avantgárd-kutatóknak meg kell tanulniok 
az avantgárd nyelvét, és az avantgárddal 
rokonszenvezök írásaiban óhatatlanul volt 
valami apologetikus. Aczél beleszületett az 
avantgárdba, nyelvét természetesen beszé
li. Könyve a tudósi tárgyilagosság és költői 
érzékenység szép példája. 

Könyvét a szakirodalom lényegileg tel
jes ismeretében írta, a korábbi kutatásokat 
gondosan felhasználta. A Termő avantgárdé 
nyilván azért is sok tekintetben gazdagít
ja eddigi ismereteinket. Mindenek előtt a 
könyv nem apologetikus, Aczél már nem 
az avantgárd jelenséget igazolni, hanem 
bemutatni akarja. Elemzései, megfigyelései 
mindig tanulságosak, időnként revelálóak. 

Aczél rendkívül érzékeny és fontos meg
állapítása, hogy „a Barta Sándorékkal je
lentkező második hullám már hagyomány
nak tekintette az izmusok poétikai eredmé
nyeit" (64. 1.), és hogy Bartáék fellépése 
miatt nem tudatosítjuk, hogy Kassák már 
Komjáték kiválása következtében légüres 
térbe kerül. Aczél érzékelteti A Tett íróinak 
hatását Kassákra, Vajda Imre, Kázmér 
Ernő, Rozványi Vilmos, sőt Újvári Erzsi 
egy-egy publikációjára hivatkozva. Mert A 
Tett „igazi műhely v o l t . . . " „Egyfelől a 
születő kassáki avantgárdé a maga szug
gesztív mozgalmi és nyelvi erejével hamar 
átsegíti a munkatársakat az úttörés kon-

az obligát sajtóhibák („Hörderlin": 422.; 
„epoteózis": 425.;,bölcseket": 419. — a böl
cselet; „értékelték": 457. — az érdekelték 
helyett stb.). Hisszük: nem föltétlenül in
dokolt a szerző — babitsi szavakba öltöző 
— szkepszise (11.). Az ilyféle könyveket (s 
Keresztury Dezső gazdag életmüvét) aligha 
sodorja el mindenestül a tavasz sárvize. 

Lőrinczy Huba 

venciókat sértő, művészileg csöppet sem 
problémátlan feladatain. Ugyanakkor ő is 
igazi vezéregyéniségként gyűjti föl és épí
ti be munkásságába a csoport irodalmi 
és ideológiai terméséből a továbblendítö, 
avantgárdé megnyilatkozásokat." (35.) Itt 
jegyzem meg, a motívum-csírákra, motí
vum-azonosságokra Aczél sokszor szeren
csésen figyelmeztet, így A ló meghal a ma
darak kirepülnek kapcsán emlékeztet Raith 
és — hangsúlyosan — Barta müveiben fel
lelhető előzményekre. Egyébként a Termő 
avantgárdé legnagyobb meglepetése Barta. 
Illyés Gyula klasszikus esszéje és Hegedűs 
Géza fontos verstani problémákat érintő 
dolgozata ellenére is Barta Sándort Aczél 
Géza iktatta be a magyar költészet „te
lekkönyvébe", hogy Gyergyai egykor Kas
sákra vonatkozó kifejezését kölcsönözzem. 
Ugyancsak Aczél érzékelteti (nem apologe-
tikusan, de nem is kritikátlanul) Komját 
Aladár értékeit. Az egész huszadik száza
di magyar költészet gazdagabb, sokrétűbb 
— és egységesebb is lett a Termő avantgárdé 
nyomán. 

Aczél ugyanis nem feledkezik meg ar
ról, hogy 1914 előtt a magyar szellemi élet 
és művészet rendkívül nyitott volt a világ
ra és az újdonságokra. Az időrend fontos. 
Nem Kassákkal és még inkább A Tett-tel 
kerül a magyar irodalom szinkronba a kül
földi törekvésekkel, hanem már a megelő
ző években. így például alighogy megjele
nik Párizsba, a Figaro hasábjain Marinetti 
manifesztuma, egymást érik a beszámolók 
a magyar sajtóban a futurizmusról. Az 
értékelések eléggé kritikusak, kiváltképpen 
Babitsé az, de Kassáknak van honnét tájé-
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kozódnia. A futuristák egyébként rendkí
vül hatásos propagandát fejtettek ki, Bu
dapesten is kiállítottak, kiállításuk hatott 
Kassákra is. 

Aczél figyelmeztet a „köztudatba be sem 
került" folyóiratra, az 1913 októberében 
indult Májusra,, amely „néhány hónapig a 
hazai avantgárdé bátortalan igényét vil
lantja fel." Munkatársai között van Szini 
Gyula, Rozványi Vilmos, Komlós Aladár, 
Szabó Dezső — és Kassák Lajos. Néhány 
hónappal később, 1914-ben Szabó Dezső a 
Nyugatban elismerően szól az Isten bárány-
kairól, Kassák három egyfelvonásosáról. 

Aczél így értékel: „A Tett megindulása 
— az új irodalom megszületéséhez hasonló
an — hosszabb vajúdási folyamat eredmé
nye. Közvetett szellemi előzménye a század 
eleji szocialista színezetű irodalom éppen 
úgy, mint a Nyugat mozgalmának számta
lan művészi felismerése. A két pólus között 
jóval kisebbek a távolságok, mint azt az 
ellentétek módszeres kilúgozása után oly
kor gondolnánk." Az értékelést vitatha
tatlannak tartom, és lényegileg egyetértek 
Aczéllal, amikor gondolatmenetét így foly
tatja: „valószínűleg az sem nélkülöz min
den alapot, hogy Osvát — Kassák említi Az 
izmusok történetében — kezdetektől együtt
működésre törekedett az avantgárdé moz
galommal, sőt volt idő, amikor a Nyugat és 
a Ma összeolvasztására gondolt." Kassákot 
nem egyszer cserbenhagyja emlékezete, és 
az Az izmusok története nem csupán doku
mentumgyűjtemény, hanem az önéletrajz 
egyik saját fajtája is, tehát fikció is, tehát 
jogos az óvatos megfogalmazás: „valószínű
leg az sem nélkülöz minden alapot." Osvát, 
már csak mint feltétlenül liberális szerkesz
tő, szívesen közli Kassák válaszát Babits 
Ma, holnap és irodalom című tanulmányára, 
de 1919-ben egyik — ritka — újságcikkében 
nem kevésbé élesen szól a Áfáról, mint ko
rábban Babits és Karinthy és nem sokkal 
később Kun Béla. 

Aczél foglalkozik Kassák publicisztikai 
tevékenységével, melyet az első világhábo
rú kirobbanása után folytatott az Uj Nem
zedék hasábjain. Az Eposz Wagner maszk
jában című kötet hátterét látja ezekben a 
cikkekben, és jogosan állapítja meg, hogy 
„kulcsfontosságú (hát) ez az éves periódus 
a kassáki életműben." 

Az Egy ember életében Kassák megemlí
ti, hogy Szittya szeretett volna Milotayval 
kapcsolatba kerülni, de közvetítési kérését 
visszautasította. Szittya viszont rendszere
sen dolgozott a lapba, sőt, kisebb vita is 
volt Kassák és Szittya között. Kassák hitte 
azt, hogy a háború alatt lehetséges for
radalom Oroszországban, míg Szittya, aki 
feltehetően kapcsolatban volt a Svájcban 
élő orosz emigráns körökkel, tagadta azt. 
Szakításuknak egyik oka is ez lehetett. 

Aczél Géza 1931-ig, a 33 vers megje
lenéséig tekinti át Kassák költői pályá
ját. „Ami a számozott versek után, a 
Földem virágom kötetben kezdődik, az már 
az érett, bölcs költő mentalitása. Felmér
hetetlen irodalomtörténeti értékeit és leg
maradandóbb darabjait mégis avantgárdé 
korszakában szülte ez a költészet, beleértve 
ezekbe a müvekbe a költő száz számozott 
versének izgalmas, lírailag gazdag együtte
sét is." Aczél, mint a fülszövegből kiderül, 
Kassák-monográfiát ír. Nem mondta ki te
hát az utolsó szót, lehet, hogy Kassák utol
só két verseskötetét, A tölgyfa leveleit és az 
Üljük körül az asztalt című könyveket iroda

lomtörténeti és esztétikai szempontból egy
aránt jobban fogja becsülni, mint ma. De 
bármiként is értékeli majd őket, szempont
jai, elemzései tanulságosak és hasznosak 
lesznek. A Termő avantgárdé újraértékelte 
a Számozott verseket, amely eddig, jobbára, 
a Kassák életmű perifériájára szorult. A 
Termő avantgarde-b&n szép tanulmány ol
vasható a Szénaboglyáról Kassák naplójáról 
is. 

Ferencú László 

DEME ZOLTÁN: KLASSZIKUSOK ÖRÖKSÉGE 
Válogatott tanulmányok és esszék. Greenwood Lake, 1988. 215 1. 

A szokatlan formátumú, bőrkötéses, ü-
dítően változatos szedésü, olvasásra kínál
kozó, vegyes műfajú kötet szerzőjét, egyben 

szerkesztőjét, tervezőjét és műfordítóját, a 
Verseghy Ferenc könyvárjegyzékét koráb
ban közzétevő, Debrecenből elszármazott 

275 


