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KASSÁK ÉS KOSZTOLÁNYI 

A pályakezdő Kassák Kosztolányi-élménye 

Kassák 1908 végén az irodalom iránt érdeklődő és verselgető munkanélküli 
vasmunkásként ismerkedett meg Kosztolányi költészetével. Ennek történetét 
csaknem két évtizeddel később az Egy ember élete Kamaszévek című kötetében a 
következőképp örökítette meg: „Művészeti kérdésekkel csak polgári lapok foglalkoztak 
részletesebben, a folyóiratokon kívül nevezetesen a Független Magyarország. Kint laktunk 
Újpestnél, a Váci út legvégén, egy kis pinceszobában, s innen jártam be naponta a körútra 
gyalog, ahol egy kapu alatt napról napra ki voltak ragasztva a lapban megjelent irodalmi 
dolgok. Csupa szenzációs újdonság. Vasárnap és csütörtökön a holnaposok versei jelentek 
meg különleges betűkből szedve, a többi napokon pedig a fiatalabb, a nem annyira megbe
csült költők jöttek. Odaálltam a drótsövény mögé ragasztott újságok elé, és olvastam és 
lelkesedtem és gyarapodtam. [...] így rács mögé zártan ismerkedtem meg Somlyó Zoltán, 
Kosztolányi és mások dolgaival is."1 Az önéletrajz egy másik részletéből kiderül, 
hogy az ifjú Kassák számára Kosztolányi nemcsak az új magyar líra egyik vezér
alakja volt, hanem Ady vetélytársa is: „Éreztük, ahogy szinte versenyfutást tart 
előttünk a két költő. Hétről hétre Adynak adtuk a pálmát. Kosztolányi még mindig nem 
tudott engem egészen megfogni. Az erőt szerettem, és ennek megnyilatkozását kerestem 
mindenben, a szép versek mellett elmentem, mint ahogyan a virágok és csipkék mellett is 
el tudtam menni minden különösebb belső változás nélkül"2 Az Egy ember életében 
máshol is úgy nyilatkozik, hogy a fiatal Kosztolányi versei „túl kimértnek, túl 
finomnak" tűntek számára.3 

Ez a költészet azonban sokkal nagyobb hatással volt rá, mint azt a későbbi 
visszaemlékezésekből gondolhatnánk. Kosztolányi Négy fal között című kötetének 
Lámpavilágnál és A fekete asszony ciklusában megnyilatkozó önszemlélet legfőbb 
jellegzetességei, a fölfokozott önsajnálat, a dekadenciával való kacérkodás, a 
bezárkózottság, elkülönültség ideálja sűrűn fölbukkannak Kassák 1909 és 1910 
során a Független Magyarországban publikált verseiben.4 Lámpavilágnál címmel 
külön ciklust lehetne összeállítani ezekből, melyekben Angyalföld vasmunkás 
végzettségű fia éppúgy lámpafénynél virraszt, képzeleg, szenved és siratja önma
gát, mint a két esztendővel idősebb polgárivadék költőtárs. E képzeletbeli ciklus 
élén az Éjszaka című vers állhatna, ezt az alábbiak követnék: Bús emlékezés kedve
semre, Egy készülő portrait hátuljára, Esti beszéd magamért, Éjféli látomás, Egy borús 
éjjel. Az Éjszakáimból címmel publikált három versben még föltűnőbb az utánérzés, 
a gesztusok és pózok átvétele. E fiatalkori Kassák szövegeket az Éjfélkor című 
Kosztolányi vers átiratainak tekinthetjük. A pályakezdő Kassák a fiatal Koszto
lányi ars poeticájának egyik kulcsszavát idézte, amikor egyik versének az Imp
resszió címet adta. A Mikor a dalok születnek, a Csigaház és az Ének egy józan és tiszta 

1 KASSÁK Lajos, Egy ember élete. Budapest, 1983/1. köt. 270. 
2 I. m. I. köt. 282. 
3 I. m. I. köt. 270. 
4 KOSZTOLÁNYI Négy fal között című kötetéről: BORI Imre, Kosztolányi Dezső. Újvidék, 1986. 46-58. 
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hajnalon című versben szinte idézetszerű pontossággal van jelen a „négy fal 
között" létezés jellegzetesen kosztolányis mozzanata. A Firenzei szonett tanúsága 
szerint bekerült a fiatal Kassák költői világába a nemcsak Babitsra, hanem Koszto
lányira is oly jellemző Dante élmény. 

A szegény kisgyermek panaszai hatására jelenhetett meg a gyermekkorhoz való 
visszatérés. A Szonett egy gyermekkori képemhez című vers keletkezése előtt A Hét 
1910. július 31-i számában Kassák erre vonatkozólag két inspiráló közleményt 
olvashatott. Az egyiket Kosztolányival, a másikat Bartókkal kapcsolatban. Az 
egyik A szegény kisgyermek panaszait elemezve „a gyermek zavartalan, tiszta látá
sát" példaként állította a modern művészek elé, a másik „Bartók élete legszebb 
tettének" nevezte A gyermekeknek című zongoraművet, megjegyezvén, hogy „a 
gyermekkor emlékei döntő fontosságúak a lélek kialakulásában".5 

A pályakezdő Kassák a fiatal Kosztolányi lírájából nemcsak a dekadenciával 
átszőtt életérzést és a stílromantikát vehette át, hanem az erő és a lázadás dicsőí
tését is. Kassák további költői útjának ismeretében különösen fontosnak tűnik, 
hogy a Négy fal között című kötetben lehetett olvasni A bal latort, mely már a 
„soha-meg-nem-elégedéshez" és a bűnhöz ódát író Babitsnak is olyannyira tet
szett. Nem véletlen, hogy Kassák csaknem két évtized múlva, saját szellemi 
útkeresésére visszapillantva Kosztolányi elfogadását e verssel történt találkozás 
élményéhez kapcsolja. Az Egy ember életében a következőket olvashatjuk: „A szabók 
egyik csoportjának a matinéján, ahol Kosztolányi is felolvasott, kezembe került a költő 
Négy fal között című verseskönyve. Eddig alig éreztem valamit ez iránt az író iránt. De 
most, hogy A bal latorhoz című versét elolvastam, megváltozott róla a véleményem. Erős 
és komoly vers volt ez."b 1935-ben írott Kosztolányi tanulmányában még nagyobb 
szerepet juttat A bal latornak. Úgy emlékezik, hogy „robotba és nyomorúságba 
fogott munkásként" Kosztolányi személyes előadásában ismerte meg a verset, s 
idézi az első valamint az utolsó két szakát: 

Téged dalollak: vasderekú lator, 
jéggé fagyott dac, szótalan óriás, 
ki meghálál szégyen-keresztfán 
s nem hajolál meg a gyáva kínnak. 

S hogy néma lett az agykoponyák hegye 
és az olajfát porzivatar véré, 
s indult a föld s hasadt a kárpit: 
két nagy, erős merevült a gyász-fán. 

Egyik te voltál és a nagyobb, dicsőbb 
ő volt, a véres, összeköpött zsidó, 
ki néma fejjel dőlt le, büszkén, 
és akihez te sosem könyörögtél. 

5 Sz. Gy.: Kosztolányi új könyve. A Hét, 1910. júl. 31. 503-504.; F. Gy.: Bartók Béla: A gyermekeknek. A 
Hét, 1910. aug. 7. 518. 

6 KASSÁK Lajos, i. m. I. köt. 295. 
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Ez után az önmagában is sokatmondó idézés után megjegyzi: „hallgattuk a költőt, 
s valahol a szívünk mélyén éreztük, hogy helyettünk és érettünk szól a kiválasztottak 
nyelvén."7 Kassák egyébként nemcsak A bal latorból szerezhetett tudomást a meg
nyomorítottakkal és lázadókkal azonosulni kívánó Kosztolányiról. Aligha föltéte
lezhető, hogy elkerülte volna a figyelmét a Népszava 1908. május 1-jei száma s 
benne A vér és tűz dala. Ez lehetett az a cím nélkül említett Kosztolányi vers, 
melyet Kassák az Egy ember élete tanúsága szerint 1912. május 23-a előestéjén 
politikai gyűlésen egy fiatal munkás lázító előadásában hallott.8 

Kosztolányi azonban nem lírikusként játszott igazán fontos szerepet Kassák írói 
fejlődésében, hanem a világirodalom terén naprakész tájékozottsággal rendelkező, 
minden újhoz a megértés és a hiteles tájékoztatás szándékával közeledő publicista
ként és műfordítóként.9 A saját hangját kereső fiatal költő számára tanulságos 
lehetett, hogy a tájékozottabb és műveltebb pályatárs a külföldi irodalom friss 
jelenségeiről beszámolva választ keresett saját költészetével kapcsolatos kételyeire. 
Kosztolányi az úttörő törekvéseket bemutatva és kommentálva olyan vállalkozá
sokra biztatta ifjabb költőtársait, melyektől lírikusként még távol tartotta magát. 
Kassák a publicista és műfordító Kosztolányitól kapta a legerősebb ösztönzést 
ahhoz, hogy a lírikus Kosztolányi hatásától megszabaduljon, s származásának, 
egyéniségének valamint politikai elkötelezettségének megfelelő költőiséget hozzon 
létre. Már a Kosztolányi lírájával való megismerkedés előtt a Népszava 1908. 
február 23-i számában a Négy fal között szerzőjének tollából Proletárköltészet címmel 
a futurizmus gép- és technikakultuszát valamit az expresszionizmus nagyváros
téma iránti vonzódását megelőlegező ars poetica javaslatot olvashatott: „Ami 
régente poézis volt, ma már idegennek, primitívnek tetszik nekünk, akik a villamosság, a 
vasút, a telefon századában élünk, s nem az erdőzúgást, hanem a vashámorok és füstölgő 
gyárak robaját hallgatjuk. [...] Rám minden természetcsodánál, minden vízesésnél fönsége
sebben hat egy rotációs gép prestissimója, amely mennydörögve, sisteregve, öntudatosan 
sokszorozza az időn és téren diadalmaskodó emberi gondolatot. A proletárköltő nem is fél 
tőle, hanem merészen lantjára kapja, és poézist teremt belőle, az élet költészetét."10 Magá
ról a futurizmusról először szintén Kosztolányi interpretációja révén szerezhetett 
tudomást. Már az is tanulságos lehetett számára, hogy Kosztolányi A Hét 1909. 
július 11-i számában megjelent cikkében az olasz mozgalom bemutatását önkri
tikának, saját költészete bírálatának is fölfogható fejtegetéssel kezdte: „Világosan 
láttam, hogy egyszer bűn lesz ez az akaratgyengeség, és jön egy kor, amely keservesen 
megátkoz bennünket és álmainkat, melyek elszakadtak az élettől, és könnyé váltak vér 
helyett. Vért akar majd ez a kor. A Hamlet drámája visszáját játsszuk el, s igenis a fiunk 
és az eljövendő nemzedék követeli majd a könnyes szavak helyett a tettet és a vért. Erőt és 
nem árnyakat."u Amit pedig magukról a futuristákról olvashatott, mindenképp 
fölkeltette érdeklődését és szimpátiáját: „A huszadik század ősemberei ők. A fiatalság 

7 KASSÁK Lajos, Csavargók, alkotók. Válogatott irodalmi tanulmányok. Válogatta és sajtó alá rendezte 
FERENCZ Zsuzsa. Budapest, 1985. 257. 

8 KASSÁK Lajos, Egy ember élete, II. köt. 80. 
9 Kosztolányi világirodalmi tájékozódásáról: RÓNAY György, Kosztolányi és a világirodalom. Nagy

világ, 1966. 9. 1385.; BORI Imre, A szecessziótól a dadáig. Újvidék, 1970. 54-56. 
10 KOSZTOLÁNYI Dezső, Nyelv és lélek. Válogatta és sajtó alá rendezte RÉZ Pál. Budapest, 1990. 

602-603. 
11 KOSZTOLÁNYI Dezső, Ércnél maradóbb. A kötet anyagát összegyűjtötte a szöveget gondozta és a 

jegyzeteket írta RÉZ Pál. Budapest, 1975. 432. 
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papjai. A gyárak, pályaudvarok s repülőgépek költői, az erkölcstelenség igazolói, a mozgás 
és a haladás őrültjei, az erőtornák bámulói"}2 A cikk megjelenésekor Kassák Párizsba 
tartva éppen Stuttgartban tartózkodott, ám aligha képzelhető el, hogy hazatérése 
után az irodalmi lapokat rendszeresen olvasó barátai ne hívták volna föl a figyel
mét Kosztolányi írására. Csaknem négy esztendő múlva, 1913 januárjában Koszto
lányi beharangozó cikkéből szerezhetett tudomást a futuristák budapesti tárlatáról, 
arról a kiállításról, amely döntő hatással volt irodalmi és képzőművészeti ízlésének 
gyökeres megváltozására. Kosztolányi fejtegetéseiben ezúttal is jelen volt a Kassák 
számára tanulságos önkritikái elem, a saját költői törekvésekkel kapcsolatos kétely 
szava: „A futurista tiltakozik a részletművészetünk, a parfümös, finomkodó életünk, a 
természettudományos világnézetünk, az analizáló és semmire se jutó pozitív tudományunk 
ellen, és egy nagy egységet, az intuíció egységét keresi." Amit pedig magukról az 
irányzat Budapesten bemutatkozó festőiről írt Kosztolányi, az Kassákban is 
várakozást és izgalmat kelthetett: „Jönnek a piktoraik részeg palettájukkal, őrjöngő 
vásznaikkal, félig zsenik, félig színbohócok és festékpancsolók. [...] Nemrég egy kiállítás 
után esernyőkkel verekedtek és pofozkodtak a firenzei pályaudvaron a tiltakozó közön
séggel."13 

Kosztolányi nem sokkal ezután megjelent nevezetes világirodalmi antológiája, 
a Modern költők nem pusztán a külföldi líra legutóbbi fejlődését és legmerészebb 
kortársi törekvéseit reprezentáló műfordításokat tartalmazott, hanem az avantgárd 
költőiséget propagáló újabb ars poetica javaslatokat is. A költőportrékat író Kosz
tolányi Walt Whitmanről szólva a „modern csodák", „a természet és a technika, 
a szabadság és az energia, a demokrácia és az egyszerűség, az élet ujjongó vidám
ságának" éneklését, az „elemi erőt", az „őseredeti költészetet" és „az apostolian 
egyszerű, következetes életet" magasztalta, Richard Dehmelről szólva az „őszinte 
küszködés", a „forrongó, sokszor kaotikus vágyódás" kifejezését, a lázadó maga
tartást, a prófétai elhivatottságot, „a földet és az eget átölelő széles gesztusokat", 
„a szaggatott, forró, lihegő nyelvet," a „harcias, bátor szerelmet", a futuristákról 
szólva az irodalom és művészet teljes megújításának szándékát. Kassák az anto
lógia bevezetőjében a modern életérzés és a modern lírai hang nemzeteken és 
nemzeti irodalmakon átnyúló közösségéről olvashatott. Kosztolányi ezt a nemzet
köziséget fejtegetései végén városnevek fölsorolásával tette még érzékletesebbé: 
„Megnyugtató, hogy a sok millió halandó nem áll némán egymással szemben, közölni tudja 
a keletkezése pillanatában ijedelmesen egyéni érzéseit, amelyeknek színe és súlya ugyan
olyan és ugyanannyi Tokióban, Madridban és Konstantinápolyban, mint Párizsban, 
Krisztiániában és Budapesten."14 Valószínűnek látszik, hogy Kassák egy eszten
dővel később erre is emlékezve választotta a Mesteremberek utolsó két sorában 
alkalmazott megoldást: 

s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk: 
Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és Budapesten. 

Az antológia igazi szenzációja Kassák számára néhány vers lehetett: mindenek 
előtt Marinetti Oda a versenyautomobilhoz és Walt Whitman Téli mozdony című 

12 Uo. 
'-' KOSZTOLÁNYI Dezső, Ércnél maradóbb, 442^143. 
14 KOSZTOLÁNYI Dezső, Modern költők. Budapest, 1913. 20., 299., 425-426. 
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költménye. Az előbbiben alkalmazott merész költői eljárásokról a Nyugat irodal
mával ekkor már elégedetlen Kassák az antológia összeállítójának tollából szak
szerű magyarázatot olvashatott: „Annyira ellenségei a hagyományoknak, hogy a 
központozást eltörlik, nem ismernek pontot és vesszőt, felkiáltójelet és nagybetűt, a monda
tot megsemmisítik, és hangutánzó szavakkal próbálják közölni a gondolataikat. "15 Whit-
man pátosszal teli verséből azt a költészettani tapasztalatot is leszűrhette, hogy a 
mozdony „a modern élet példája - jelképe a mozgásnak és az erőnek". A neve
zetes verset lefordító és publikáló Kosztolányinak része volt abban, hogy a moz
dony „üvöltő tüzes lokomotívok" képében a Mesteremberek költői világába is 
berobogott. A futurista költészettel kapcsolatban jellemzésül leírtak sorra megje
lentek Kassák világháborús verseiben. Az antológia minden nemzeti előítélettől 
és elfogultságtól mentes, kizárólag a modernség követelményére épülő interna
cionalizmusa jellemezte később Kassák folyóiratainak szépirodalmi és képzőmű
vészeti anyagát is. 

Kosztolányi az avantgardista költőről 

Kosztolányi 1909-től kezdődően figyelemmel kísérhette a fiatalabb pályatárs 
munkásságát. Az adys, kosztolányis vagy éppen Babits és Juhász Gyula utánérzé
seket tartalmazó versek szerzőjéről a Független Magyarország 1912. január 24-i 
számában megjelent, Mélység és magasság című írásból részletesebb információkat 
szerezhetett. A szerepek fokozatosan fölcserélődtek. A saját lírájával kapcsolatos 
kétségeire a kortárs világirodalom avantgárd törekvéseinek bemutatásával választ 
és megoldást kereső polgári költő érdeklődéssel szemlélhette, hogy a fiatal vas
munkás hogyan jut el a Nyugat irodalmától az avantgárd költőiségig. 

Az Eposz Wagner maszkjában verseiről, ezekről az akkori magyar irodalmi 
közízlés számára meghökkentően merész háborús költeményekről a megértésnek 
és az elfogadtatásnak ugyanazzal a szándékával mondott véleményt, mint koráb
ban a világirodalom friss jelenségeiről. Az Egy ember életéből tudjuk, hogy a 
Nyugat többi vezető írója „csak négyszemközt és élőszóban" volt hajlandó nyilat
kozni. Ady betegségére és elfoglaltságára hivatkozva Ignotushoz küldte a versek 
kéziratával jelentkező szerzőt, a kötet hozzá eljuttatott példányát pedig Tihanyi 
Lajos állítása szerint dühösen földhöz csapta.16 Szabó Dezső, aki egyébként a 
magyar avantgárd egyik szellemi atyja és a vezérségre is igényt tartó kezdeménye
zője volt, ironikus hangú magánlevélben reagált a kötetre. Babits egy esztendő 
múlva, A Tett időszakának vége felé szánta el magát álláspontjának megfogalma
zására. Juhász Gyula, akit ma teljes joggal a magyar avantgárd egyik legkövetke
zetesebb híveként tart számon az irodalmi köztudat, 1918-ban írta le először 
Kassák nevét.17 Aligha lehet tehát túlbecsülni annak jelentőségét, amit Koszto
lányi a Nyugat 1915. június 1-jei számában elmondott.18 Az irodalmi közvéle
ményt akarta a szokatlan versek befogadására előkészíteni, mikor fejtegetései 

15 I. m. 425. 
16 KASSÁK Lajos, Egy ember élete, II. köt. 297.; KASSÁK Lajos, Az izmusok története. Budapest, 1972. 

167-168. 
17 CSAPLÁR Ferenc, Kassák körei. Budapest, 1987. 368., 326., 344. 
18 KOSZTOLÁNYI Dezső, Egy ég alatt. A kötet anyagát összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyze

teket írta RÉZ Pál. Budapest, 1977. 463-465. 
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elején rámutatott az akkori átlagízlés számára meghökkentő újítás, a szimultániz
mus szükségességére:„.fCűssfl/c Lajos, a fiatal költő, aki az isten báránykáiról, a szenve
dőkről és szegényekről, a főváros árváiról írt, most a hősökhöz, a háború árváihoz fordul. 
Ő is szűk dióhéjba szorítja a rengeteg tárgyat. Tudja, hogy ezt a sujet-t nem lehet egy 
verssel vagy egy hangulattal elintézni. Új formát keres. Az expresszionizmusban találja 
meg. Egyszerre sok érzésgpndolat rohan meg bennünket, és ezeket egyszerre kell kifejez
nünk, egy markolással. Ugy, ahogy néhány új festő egyszerre ábrázolja, amit lát, néha 
egymásra kenve két képet." Az elfogadtatás szándéka vezette akkor is, amikor arról 
szólt, hogy a zárt versformák, a folyamatos versbeszéd elvetésére a korabeli 
életérzés kifejezése érdekében volt szükség: „a versek végtelen, forradalmas, kaoti
kusan vajúdó, tűzben és füstben tekergő sorai a mai lelket zengetik meg, és a szavak, 
amelyeket mintha felrobbantott volna a világ katasztrófája, új pályákon keringenek. Egy-
egy szó világít, eldugva a sorok végtelenjében, mint a tűzmag, az előzőekre, egy-egy 
mélyről jött és mélyre hatoló szó, új érzéseket és képeket idézve." 

A kortárs olvasó számára már az eddigiekből kitűnhetett, hogy e könyvismer
tetésben többről van szó, mint „egy becsületes és új kísérlet" méltatásáról. Koszto
lányit az egykori tanítvány verskötetének megjelenése késztette arra, hogy a 
nyilvánosság előtt leszámoljon saját költői múltjával. írásának e nevezetes sorai a 
következőképp hangzanak: „Az igazi háborús költészet csak szenvedésben lehet gazda
gabb, nem színben. Ha valakit megölt a háború, a régi kéjenc esztétát ölte meg. Nekünk 
csak keményebb erkölcsöt adhat, bátrabb hitet, több és öntudatosabb közösséget az emberek
kel." A verskötet e fordulatban játszott szerepét az is jelzi, hogy Kosztolányi 
néhány hónappal korábban, a Nyugat 1915. március 1-jei számában még így 
vélekedett: „az igazi háborús irodalom csak egy fátyolról beszél, s csak egy csi
szolt, nemes szonettben nyilatkozik meg." Ekkor még az esztéta-magatartást, a 
formai tökéletességen való fáradozást magasztalta. E „sorsdöntő órának" nevezett 
időpontban még magabiztosan jelentette ki: „Az új idők anyagát is csak a mi eszkö
zeinkkel kell megszólaltatniuk az íróknak."19 A Marinetti háborúpárti költészetétől és 
a hazai „hajrázó irodalomtól" viszolygó Kosztolányival az Eposz Wagner maszk
jában fogadtatta el egy erőteljesebb hangú, avantgárd költőiségű irodalom lehető
ségét. Ebben az elfogadtatásban az a humanista szellemiség játszott döntő szere
pet, melyet Kosztolányi a könyvismertetés végén a kötet „egyszerű és nemes 
ékszerének" nevezett. Az viszont már Kosztolányi világirodalmi tájékozottságát 
bizonyítja, hogy a kötet avantgárdizmusát nem a futurizmushoz, hanem az expre
sszionizmushoz kapcsolta, sőt élesen elhatárolta Kassák világháborús költészetét 
Marinettiétől. Ezzel olyan összefüggésre utalt, mely nem sokkal később A Tett 
Kassák által megfogalmazott irodalmi programjának egyik legfontosabb elemévé 
vált. 

A megértés és elfogadtatás szándékával figyelte A Tett és a Ma fiatal költőinek 
munkásságát is. Bár „a másik táborba" tartozónak vallotta magát, osztotta a 
polgárinak nevezett irodalom és művészet iránti csömörüket. E tekintetben ugyan
olyan élesen mert fogalmazni, mint a Ma legradikálisabb publicistái. A Ma legme
részebb költőjének számító Barta Sándor első verskötetéről az újítás jogát, sőt 
szükségességét ugyanúgy elismerve, sőt megindokolva szólt, mint korábban 
Kassák háborús verseiről.20 A tanácsköztársaság első heteiben pedig úgy tűnhe-

'* KOSZTOLÁNYI Dezső, Nyelv és lélek, 382-383. 
20 KOSZTOLÁNYI Dezső, Egy ég alatt, 558-559. 
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tett, hogy Kosztolányi magáévá tette a magyar avantgárd mozgalomnak az erköl
csi alapon nyugvó kommunista társadalom és az új ember megteremtésével 
kapcsolatos hitét is.21 

Az utak elválnak 

Kassák mélységes keserűséggel fogadta, hogy Kosztolányi a tanácsköztársaság 
bukása után az Új Nemzedék Pardon rovatának névtelen cikkírója és szerkesztője 
lett. Már a laphoz való csatlakozás puszta ténye személyesen érintette. Az 1919. 
október 1-jei számban ugyanis durva támadás jelent meg a tanácsköztársaság 
irodalmi életének vezető személyiségei ellen. Lendvai István Néhány adat az 
irodalmi patkánylázadáshoz című belső vezércikkének első néhány mondata a követ
kezőképp hangzott: „Az irodalmi kommmünnék három látható feje volt: Lukács György, 
Balázs Béla és Kassák Lajos. [...] A magyar szellemi nihilizmus nem teremtett betegebb 
embereket e háromnál és zsidóbbakat a két elsőnél." A lap a tanácsköztársaság idején 
elszenvedett megpróbáltatásokra jól emlékező és revánsra készülődő tábora a cikk 
befejező részében Kassákról az alábbiakat olvashatta: „A jeles »független« végigkísér
letezett a klerikális tábortól kezdve mindent, és minden látható őrültsége mellett is rendsze
resen sütögette a maga kis pecsenyéjét, így a kommün idején is egész diktátori szerepre 
tolta föl magát." A denunciáló írás következményei elsősorban Kassák számára 
ígérkeztek fenyegetőnek. Lukács György és Balázs Béla ekkorra már Bécsbe 
menekült, ő azonban a cikk megjelenésének idején a budapesti Gyűjtőfogházban 
várta sorsának alakulását. Ugyanakkor valószínűleg Kosztolányi jelenlétével 
magyarázható, hogy a Pardon rovat, mely egymás után vette célba az emigráció 
irodalmi és politikai személyiségeit, egyetlen alkalommal sem említette Kassák 
nevét. A Bécsi Magyar Újság publicistájaként Szabó Dezső, Babits és Móricz 
Zsigmond ellen cikkező Kassák néhány megjegyzéssel Kosztolányi ügyére is 
kitért. Móricz 1919 utáni magatartásának bírálata során Kosztolányit azok között 
az írók között emlegette, akik vezekelni akarnak „a kurzus előtt" a forradalmak 
alatti közszereplésükért. Szabó Dezső antiszemita és baloldal ellenes megnyilatko
zásaira reagálva pedig keserű iróniával kérdezte: „Ó, hogyan is lehetne őhozzá 
hasonlítani például a szociális érzéseire büszke Karinthy süketnémaságát, vagy a névte
lenség mögé rejtőzött Kosztolányi pardonjait?"22 Évek múlva, 1926 novemberében 
viszont Kosztolányi is aláírta azt a levelet, mely a belügyminisztert arra kérte, 
hogy az emigrációból hazatért Kassák az Álláspont miatt indított sajtóperben 
szabadon védekezhessék.23 E demonstratív kiállásnak része volt abban, hogy az 
1925 óta rendőrségi körözés alatt álló Kassák megszabadulhatott a letartóztatás 
veszélyétől. 

21 KOSZTOLÁNYI Dezső, Füst. Az írásokat összegyűjtötte és a szöveget gondozta RÉZ Pál. Budapest, 
1970. 522-523. 

22 KASSÁK Lajos, Világirodalom felé. Bécsi Magyar Újság 1921. jan. 27. KASSÁK Lajos, Csavargók, alkotók. 
182. 

23 Magyar írók és hírlapírók levele a Belügyminiszterhez Kassák Lajos azon kérelmének ügyében, 
hogy szabadon védekezhessék. Budapest, 1926. nov. 16. MSZMP Párttörténeti Intézet 614 f/23.; 
Kosztolányi Dezső levele Kassák Lajosnénak. Budapest, 1926. nov. 18. MTA Kézirattára MS 
4621 /?07-208.; A Budapesti Királyi Ügyészség elnökének rendelkezése arról, hogy Kassák Lajos az 
Álláspr sajtóperében szabadon védekezhet. Budapest, 1926. nov. 19. Kassák Múzeum KM-an. 21/5. 
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Újabb párbeszéd az avantgárdról 

1927-ben megismétlődött, ami 1915-ben az Eposz Wagner maszkjában című 
kötettel kapcsolatban történt: Kosztolányi az avantgardista pályatársról nyilatkoz
va nézett szembe az irodalmi élet nyilvánossága előtt saját költői múltjával, és 
deklarálta a gyökeres stílusváltás szükségességét. Az Egy ember megjelenése 
alkalmával a Literatura körkérdésére többek között a következőket válaszolta: 
„Undor fog el, ha látom, hogy válik egykor forradalmi költészetünk kintornává. Ma 
mindenki »különös« és »egyéniség« akar lenni. A forma megérett. Ennélfogva szét kell 
robbantani. Újat kell helyére teremteni. Ezt a munkát végzi ő, pompás ösztönösséggel.2* 

Konzervatív híveinek táborában e nyilatkozat meglepetést kelthetett. A fél 
évtizeddel korábban Hevesy Iván A művészet agóniája és reinkarnációja című röpira
táról megjelent fejtegetései alapján joggal gondolhatták, hogy költőjük végleg 
kiábrándult mindenfajta formabontásból.25 Pár évvel később levélben kellett 
magyarázkodnia családja és Pintér Jenő előtt a szabadvers-forma alkalmazása 
miatt.26 Az Irodalomtörténet ismeretlen cikkírója nyilván az ő egyre szembetű
nőbb költői metamorfózisára célzott, amikor a Népszavában 1925 nyarán Kassák 
és a régi szociáldemokrata költők között lezajlott vitát kommentálva megjegyezte: 
„A dadogó lírai téboly legújabb mozzanata ott van, hogy most már néhány jónevű költőnk 
is kezdi átkölcsönözni ezt a stílust"27 

Elképzelhető, hogy a szintén stílusváltást végrehajtó, ám a tárgyszerűbb hang
hoz, a formai egyszerűséghez az ellenkező irányból, az avantgárd szélsőséges 
áramlatai felől eljutó Kassák mekkora érdeklődéssel vette kézbe 1927 végén az új 
Kosztolányit reprezentáló Meztelenül című verseskötetet. Már a címlap absztrakt 
képe láttán arra kellett gondolnia, hogy Kosztolányi őt utánozta, mikor a kötet 
vizuális arculatának megválasztásával is hangsúlyozni szándékozott a versek 
karakterét. Kosztolányi vállalkozásának egészéről alkotott véleményére azokból 
a följegyzésekből következtethetünk, melyeket a neki dedikált példány lapjaira, 
az egyes versek mellé talán egy könyvismertetés megírására készülve tett: 

Rózsaszín lámpa - Ez a régi Kosztolányi 
Nők - Kísért a régi 
Lankadt ibolya - poentírozott 
Szeretet - poentírozott 
Kalauz - erőltetett 
Régi dajkánk egyetlen öröme - romantikusok 
Hetedhétország - szimultán, szentimentális 
Boldog, ihletés napjaim - mint aki a sínek közé esett 
Bekötött szemmel - mint aki a sínek közé 
Piac - csakhogy mi ezt évtizeddel előbb végigcsináltuk 
Tömeg - nem láttat és nem döbbent életre éles gondolattal 

24 R. [ÓNAY] M [ária], Költők a költőről. Literatura, 1927. 11. 393. 
25 KOSZTOLÁNYI Dezső, Nyelv és lélek, 327-331. 
26 NEMESKÉRI Erika, Vers-e a szabad vers? Hogyan magyarázzuk a szabad verset Pintér Jenőnek? Kritika, 

1985. 3. 15. 
27 Líránk fejlődése. It 1925. 3. 236-237. 
28 KOSZTOLÁNYI Dezső, Meztelenül. Budapest, 1927. Kassák Múzeum KM 1967. 
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Természetesnek lehet tartani, hogy Kassák a tudatos megújulás bizonyítékának 
szánt kötetben elsősorban a régi hang fölbukkanását és saját kezdeményezéseinek 
fölélesztését vette észre. S így bár Kosztolányi vállalkozásának értékeire nem 
reagált, problematikus vonatkozásait azonban jelezni tudta. Nem véletlen, hogy 
a Piacra és a Tömegre részletezőbb megjegyzést tett. Kosztolányi e két versben 
közelítette meg leginkább azt a versízlést, mely a Ma költőinek munkásságát a 
budapesti időszakban jellemezte. A Mesteremberek, a Boldog köszöntés és a Máglyák 
énekelnek szerzője megérezte, hogy az expresszionista formanyelvű Tömegbői 
hiányzik az expresszionizmus világteremtő hite, aktivizáló szándéka. A másik 
expresszionista szándékú vers, a Piac előzményeire utalva saját versei közül 
mindenekelőtt a Hirdetőoszloppal címűt említhette volna. 

Nem tudjuk, hogy a följegyzésekből miért nem lett könyvismertetés. Föltűnő 
az is, hogy Kassák sem megjelenésekor, sem később sehol, egyetlen alkalommal 
sem tett említést Kosztolányi Édes Annájáról. Pedig az írói ötletet, a főhőssel való 
írói azonosulás hőfokát és a társadalombírálat keménységét illetően föltűnő a 
hasonlóság Kosztolányi műve és Kassák 1929-ben megjelent Marika, énekelj! című 
regénye között. Bori Imre joggal nevezte az utóbbi főhősét „Kassák Édes Annájá
nak". 9 Kosztolányi viszont az Egy ember élete első három kötetéről hódolattal 
nyilatkozott: „az értelem és hit bátor remekművének" nevezte. Legalább ekkora 
elismerés volt, amit ugyanekkor a mű szerzőjéről mondott: „Ha fel kellene sorolnom 
azt a három írónkat, akiket az élők között legtöbbre becsülök, neve feltétlenül ott szerepelne 
ebben a névsorban."30 

Irodalmi vitáik 

Kosztolányi 1928 április 18-án Déry Tibor, Kassák, Komlós Aladár és Nádass 
József partnereként részt vett a modern líráról a Kereskedelmi Csarnokban rende
zett vitaesten.31 Az igazi vita Kassák és közte azonban nem ekkor és nem az 
avantgárd ügyében támadt, hanem egy évvel később Ady értékelése kapcsán az 
irodalomnak a politikához való viszonyáról, az írói szabadság kérdéséről. A 
polémia magvát tulajdonképpen Babits ültette el Az írástudók árulása című neve
zetes esszéjében. Az irodalöm politikamentességének gondolatát Kosztolányi újra 
megfogalmazta A Toll 1929. július 14-i számában megjelent Az írástudatlanok 
árulása című cikkében. A vitaindítónak szánt írás Adyról szólt, ám elvi megállapí
tásai a kortárs magyar irodalmat is érintették. Többek között Kassákot, aki két 
évvel korábban épp a Halálfiai elemzése kapcsán fogalmazta meg a szocialista 
világszemlélettel azonosuló, a valóság föltárására törekvő, az olvasókat társadalmi 
cselekvésre ösztönző irodalom programját,32 s aki még mindig Babitscsal vitázva 
Kosztolányi vitaindítójának megjelenése előtt néhány hónappal szintén egy vitaes
ten, majd a Nyugat hasábjain tiltakozott „az ellen a fölfogás ellen, amely a művé
szetet Isten kegyelméből való, világszemléletünktől és életberendezkedésünktől 

BORI Imre, Az avantgárdé apostolai. Újvidék, 1971. 195. 
R. [ÓNAY] M. [ária], i. m. 393. 
Legyen-e értelme a versnek vagy ne? Pesti Napló, 1928. ápr. 19. 8. 
KASSÁK Lajos, Csavargók, alkotók, 197-198. 
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elszabadult csodának próbálja fölmutatni."33 Kosztolányi igen taktikusan az 
elkötelezettségről torzképet rajzolt, melyből a didaktikusságra és a durva tételsze-
rűségre való célzás Kassákra is vonatkozhatott, hisz a Napok, a mi napjaink és a 
Marika, énekelj! szerzője nem idegenkedett politikai nézeteinek, az egyes társadalmi 
problémákkal kapcsolatos álláspontjának deklaratív megfogalmazásától. Koszto
lányi az elkötelezettséget azonosította a „művészileg lapos és unalmas", a „frázis-
cséplő" és „jelszavas" irodalom fogalmával, s alternatívaként egy olyan „elfogult
ságot/' emlegetett, „mely nem tekint se jobbra, se balra", s mely nem más, mint az 
író spontán „kitámlása".34 A Toll szerkesztőségének fölkérésére hozzászóló Kas
sák elismerte az ihlet szerepét, ám a személyiség anarchisztikus szeszélye helyett 
a világban meglévő ellentétek, a létező valósággal szembeni elégedetlenség kifeje
zésére és az állásfoglalásra való törekvést hangsúlyozta. Kosztolányi líráját hozta 
föl riasztó példaként arra, hová vezet az esztétikai szempont abszolutizálása, a 
politika létjogosultságának tagadása. „Vannak azonban olyan költők is - írta vita
partnerére célozva -, akibiél eltekintve minden egyébtől, csak néhány kiválogatott 
versben ízlelhaó meg az élet íze, s ezek az úgynevezett jószándékú, kulturált, legtöbbnyire 
könyvekből inspirálódott, nem az äet forgatagában álló és arra közvetlenül vissza nem ható 
művészek azok, akiket itt nagy versíró készségük ellenére is a pontosabb meghatározás 
kedvéért egyszerűen iparművészeknek is nevezhetnénk."25 Hozzászólásának egy másik 
helyén még nyíltabban fogalmazott. „Miért poétikusabb például - kérdezte meg -, 
ha a szegény kisgyermek a lila, zöld, és egyéb tintáiról panaszkodik, vagy azokkal eldicsek
szik, mint ha egy felnőtt családapa, mondjuk, a családja éhenpusztulásáról panaszkodik, 
vagy előre örül a jobb jövő lehetőségének."36 

Mindez Ady értékelésének ürügyén hangzott el, akit a politikainak nevezett 
versek alapján Kosztolányi kulturálatlan, középszerű poétának, Kassák viszont 
„elementáris költőnek" nevezett; akit Kosztolányi mint „az előkelő szellemek, a 
szenvedő lelkek lírikusát", Kassák mint „a lázadás szellemét" harsonázó költőt 
szándékozott az olvasóközönséggel elfogadtatni; akinek zajos népszerűségében 
Kosztolányi esztétikai igénytelenség, Kassák pedig életérzés, társadalmi törek
vések megnyilatkozását látta; akinek életművéhez Kosztolányi kizárólag az esztéti
kai, Kassák elsősorban a társadalmi értékelés szempontját figyelembe véve 
közelített. 

Kiss Ferenc mutatott rá, hogy a Kosztolányi és Kassák által megrajzolt Ady kép 
néhány részletben közel áll egymáshoz.37 Kassák sem véjte úgy, hogy Adyval 
szemben csak a kritikátlan hozsannázásnak lehet helye. O is emlegetett „rossz 
verseket". Neki is voltak „elvi kifogásai". Bár meggyőző érvekkel magyarázta, 
miért nem lehet komolyan venni vitapartnerének a politikus versek elleni érveit, 
Ady ideológiáját ő is kiforratlannak tartotta. A regényíró és szerkesztő Babitscsal 
támadt korábbi konfliktusára, a Halálfiai kritikai értékelésével kapcsolatos afférra 
még jól emlékezve nagyon is egyetértett a provokáló nézeteivel bátran a nyilvá
nosság elé lépő Kosztolányival a véleménymondás szabadságának kérdésében. 

33 KASSÁK Lajos, A művészet társadalmi produktum. Nyugat, 1929.1. 347. 
34 KOSZTOLÁNYI Dezső, Egy ég alatt, 229-230. 
35 KASSÁK Lajos, Csavargók, alkotók, 149. 
36 I. m. 150. 
37 KISS Ferenc, Az érett Kosztolányi. Budapest, 1979. 379. 
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Nem véletlen, hogy épp Kosztolányi vitacikkének ürügyén tette ismét szóvá az 
irodalomkritika hiányát. 

A vitába kapcsolódók közül csupán József Attila reflektált a Kassák által elmon
dottakra. A Kosztolányi értékrendjével és vitamódszerével kapcsolatban elhang
zott „nagyrészt kellemetlen igazságok" lényegével egyetértett. Kassák néhány 
teóriáját azonban „kinyilatkoztatásszerű állításnak" érezte. Szóvá tette azt is, hogy 
Kassák néhány ponton személyes síkra terelte a vitát.38 

A Diktatúra és irodalom című, Válasz és vallomás alcímű kéziratos esszétervezetből 
tudjuk, hogy Kosztolányinak „a támadások kivétel nélkül fájtak". Különösen az 
érintette érzékenyen, hogy nemcsak az Adyról vallott nézeteit vették célba, hanem 
költői munkásságát is, s hogy azt firtatták, ki a jobb költő, ő vagy Ady. Kassákra 
is megneheztelt. Ezt onnan tudjuk, hogy esszétervezetében az általa becsült írók 
névsorát összeállítva Kassák nevét előbb leírta, utóbb azonban áthúzta.39 

Az Ady vita után az irodalom és politika kapcsolatának kérdésében tovább 
távolodtak egymástól. Kassák a Munka-kör élén a politikai agitáció feladatát 
programszerűen vállaló csoportosulás szellemi vezérévé, szavalókórus-versek, 
agitációs jelenetek szerzőjévé vált, s a Megnőttek és elindulnak révén újabb tézisre
génnyel lépett a nyilvánosság elé. S mintha csak az „írástudói" magatartás Babits 
és Kosztolányi által értelmezett fölfogása ellen kívánt volna szándékosan véteni, 
korrajz-regényeinek részleteit a baloldali táborban folyó viták során nézeteinek 
hirdetésére közvetlenül is fölhasználta.40 

Kosztolányi, akit a vitapartnerei által elmondottak nem tudtak megingatni, 
eljutott - mint Kiss Ferenc találóan írja41 - a „militáns apolitikusságig". Az 1930 
utáni hazai és külföldi politikai események, különösen a Szovjetunióban és Német
országban történtek az ő függetlenségigényét látszottak igazolni. Nézetei 1932-re 
- Kiss Ferenc kifejezésével élve42 - „manifesztáló alakot" öltöttek, s kirajzolódott 
„a homo aesteticus és a homo morális ellentétéből álló modell", melyben Kosztolá
nyi rabulisztikájának eredményeképp a baloldal „üvöltő farkascsordaként", a 
homo morális a személyes szabadság elpusztítójaként, bármely érdekkel való 
azonosulás „szolgává aljasulásként" szerepelt, az elefántcsonttorony egyetlen 
lehetséges alternatívája a „pártiroda" volt, s a hivatásához ragaszkodó költő csak 
„az önmagáért való tiszta szemlélődés embere" lehetett.43 

A véletlen folytán Kosztolányi a fenti ars poeticát kinyilatkoztató önvallomása 
épp akkor jelent meg a Nyugatban, mikor a munkanélküliekről regényt író Kassák 
az író társadalmi felelősségét hangoztatva a folyóirat olvasótábora elé lépett. A 
Nyugat 1932. december 20-án megrendezett Kassák estjén már a bevezetőt mondó 
Németh Andor is fontosnak tartotta, hogy szembeforduljon - mint megfogalmaz
ta - „a magát autonómnak álmodó l'art pour l'art művészet" elvével, s az Egy 
ember életéről szólva „ne a mű formai szépségeit" méltassa, hanem „a tartalmat", 
„az események exotikumát", „szókimondását", „emberértékelésének nyerseségét", 

38 ]ózsef Attila összes művei. III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. Sajtó alá rendezte SZABOLCSI Miklós. 
Budapest, 1958. 20. 

39 KOSZTOLÁNYI Dezső, Kortársak I. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta ILLYÉS Gyula. Budapest, 
1940. 288-296. 

40 CSAPLÁR Ferenc, i. m. 199-201. 
41 Kiss Ferenc, i. m. 393. 
42 I. m. 388. 
43 KOSZTOLÁNYI Dezső, Önmagamról. Nyugat, 1933. 587-589. 
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„az önéletíró fejlődését és kiállását", s kijelentse: „Kassák, a jellem és nem Kassák, 
az esztéta" fontos.44 Kassák tovább ment. A szerzői esten mondott beszédében 
„a munkásokhoz tartozónak" vallotta magát, s a szocializmus hívének, aki „állig 
felfegyverzett katonához" hasonlóan „harcban áll a burzsoáziával". íróként hang
súlyozta ugyan az egyéniség fontosságát, ám elutasította azt az individualizmust, 
„mely a közösség ellen lép fel". Az irodalom hivatásának „az ember felszabadítá
sáért, a tények leleplezéséért és a szellemi élet fejlesztéséért" folytatott küzdelmet 
tartotta. Munkanélküliek című regényének társadalmi problematikájával kapcsolat
ban ironikusan „az esztéta lélek följajdulását" vélte hallani. Ezt követően a munka
nélküliség egyéni és társadalmi következményeiről beszélt, s a változtatás szüksé
gességéről. „Elképzelhetetlennek" tartotta, hogy „az igazi író ebben a munkában 
érzéssel, gondolattal és cselekedettel részt ne vegyen."45 

A Nyugat Mit tegyen az író a háborúval szemben? címmel 1934 végén, 1935 elején 
rendezett ankétja során nézeteik ismét konfrontálódtak:46 a teoretikus Kosztolányi 
relativizmusa és nihilizmusa s az irodalom kérdéseiről nyilatkozó Kassák morális 
biztonsága és a művészet emberformáló képességébe vetett hite nézett szembe 
egymással. Kassák az előtte szóló Kosztolányival vitatkozott, amikor a háború 
végzetszerűségének elvével szembefordulva kijelentette, „nem igaz, hogy a háború 
öröktől fogva és örökké való". A Kosztolányi által emlegetett „ocsmány és kegyet
len életharc" helyett, mely a nemzetek között folyik, s melytől egyébként Kosztolá
nyi, ha már úgyis bekövetkezik, a magyarság „erősebbé, hatalmasabbá és diadal
masabbá" válását óhajtotta, társadalmi konfliktust emlegetett, melyben „nem az 
idegen nemzetek, hanem e nemzeten belül az osztályok" állnak szemben egy
mással. A társadalmi kérdésekben állást foglalókat „szélhámosoknak, félműveltek
nek és kontár íróknak" nevező poéta aesteticusnak mondott ellent, amikor azt az 
írót kereste, aki „a kiszolgáltatott milliókkal sorsközösséget vállal", s aki „igenelni 
tudja és meri az életet". Vitapartnerének nézeteivel közvetlenül is szembefordult. 
„Igazuk van azoknak az elefontcsonttorony-lakóknak - írta - , akik tiltakoznak a közösség 
»diktatórikus« parancsai ellen, de nekünk, a szociális közösség tagjainak is igazunk van, 
ha csak azt az írót tartjuk magunkénak, az emberi magasabbrendűség kifejezőjének, aki 
művészetével, legsajátosabb életformájával az ember jóravalóságát, testvéri együttérzését, 
harmonikus életvágyát szimbolizálja." A Kosztolányi által oly erőteljesen hangoztatott 
függetlenség-igényre célzott, mikor az írói hivatással kapcsolatban olyan „szolgá
lattétel" lehetőségéről beszélt, mely „nem megalázás, nem az alárendeltség, hanem 
a felmagasztosulás érzését adja meg", s mikor az író „kiváltságosnak" elismert 
helyzetével összeegyeztethetőnek, sőt összeegyeztetendőnek tartotta „az emberrel 
való vonatkozás" vállalását. 

A Nyugat ankétja után nem sokkal az ötvenéves pályatárs költészetét elemezve 
már egy másik Kosztolányiról szólhatott. Arról a költőről, aki „a játékaiban való 
gyönyörködéstől", „az önmaga előtti tetszelgéstől", „az individualista Én csillo
gásától" eljutott a formai egyszerűségig, az emberibb tartalomig, „a közös sors" 
megszenvedéséig. A Bécsi Magyar Újság egykori publicistájának korábbi szigorá
ból elnéző megbocsátás lett, mikor a pályarajzban szó esett Kosztolányi 1919 utáni 

44 NÉMETH Andor, A Nyugat Kassák estjén. Nyugat, 1933.1. 102. 
45 KASSÁK Lajos, Vallomás. Nyugat, 1933. I. 103-106. 
46 KOSZTOLÁNYI Dezső, Mit tegyen az író a háborúval szemben7 Nyugat, 1934. II. 554-558.; KASSÁK 

Lajos, Mit tegyen az író a háborúval szemben? Nyugat, 1935.1. 49-50. 
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politikai szerepvállalásáról.47 Hogy ez a portré ilyen lett, abban nemcsak az ját
szott szerepet, hogy Kosztolányi megváltozott, hanem az is, hogy ekkor már 
Kassák is más volt. A Földem, virágom bukolikus hangulatú verseinek költője 
fogékonyabbá vált a pályatárs lírájának meghitt szépségei iránt, képessé vált „elfo
gadni őt olyannak, amilyen". 

Kosztolányi halála után Kassák folyóiratában, a Munkában Murányi Kovács 
Endre tollából megjelent nekrológ arról szólt, hogy a költő, a regényíró és a 
publicista nem tudott következetesen homo aesteticus lenni. Kassák fiatal munka
társának pontos elemzése a végső konklúziókat illetően minden későbbi Koszto
lányi értékelés kiindulópontjának tekinthető: „Bármennyire is szeretett volna e 
»társadalmon kívül« s »csak az írásnak« élni, a lehetetlenség törvény szerint neki sem 
sikerülhetett. Épp ellenkezőleg, hajlékony és opportunista természete, mely minden hata
lommal kiegyezett, »csakhogy írhasson«, mindenkor szolgálatába állította őt az uralkodó 
társadalomi erőknek. Pályája elején az akkor felfejlődő polgárságnak a polgári otthon, a 
csendes teák, a meghitt sarkok csipkés költészetét hozta. Az ellenforradalom újságírása 
kihasználta pontosan fogalmazó, hajlékony hangját, melynek gúnyja ekkor hirtelen élessé 
és keménnyé vált. Talán épp ezt a munkásságát akarta maga elől is eltüntetni, szociális 
lelkiismeretét megnyugtatni, mikor később egy budapesti cselédlány sivár, komor és 
tragikus sorsáról Édes Anna című regényét írta. Bár ő bizonyára tiltakozna ilyen feltevés 
és minden szociális lelkiismeret ellen, hisz elefántcsonttornyát minden helynél »emberibb
nek és tisztábbnak« tartotta, s ismételten hitet tett a Vart pour Vart eszméje mellett."'1* 

KASSÁK Lajos, Csavargók, alkotók, 259-266. 
MURÁNYI KOVÁCS Endre, Kosztolányi Dezső. Munka, 53. sz. (1937. jan.) 1658-1659. 
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