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KASSÁK ÉS KAFKA. EGZISZTENCIALIZMUS 

KASSÁK 

MESTEREMBEREK 

Mi nem vagyunk tudósok, se méla, aranyszájú papok és hősök sem vagyunk, kiket vad csinadratta kísért a csatába s akik 

most ájultan hevernek a tengerek fenekén, napos hegyeken és a ménkővert mezőkön szerte, szerte az egész világban. A kék 

fimramentum alatt most bitang vérben fürdenek az órák... De mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét bérkaszárnyák 

alján: szótlanul és teljesen, mint maga a megbonthatatlan anyag. Tegnap még sírtunk s holnap, holnap talán a mi dolgunkat 

csodálja a század. Igen! Mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, s holnap már áldomást tartunk az új 

falakon. Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra s félre az államdekorációkkal! a 

holdvilággal! és az orfeumokkal! Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd és játéknak az Eiffel-torony mását. Bazalt talpú 

hidakat. A terekre új mithoszokat zengő acélból s a döglött sínekre üvöltő, tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak és 

fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Új színeket keverünk s a tenger alá új kábeleket húzunk és megejtjük az 

érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk: 

Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és Budapesten. 

71 (MELLÉKUCCÁKBÓL JÖTTEM…) 

mellékuccákból jöttem 11 barátommal földig voltunk s virzsinia szivart szívtunk hazai 

szokásból 

12 lányt kerestünk magunknak mikor megtaláltuk őket haragosan szétváltunk s mindnyájan 

éreztük oldalunkon nővel nem élhetünk együtt suszterekkel szabókkal pincérekkel és 

nagybajszú minisztériumi tisztviselőkkel 

a pálya kezdetén voltam 

szeretsz kérdeztem a lánytól s vártam hogy mondjon valamit amitől ketté hasadnak a falak 

az emeleti erkélyen állt alig értem fel a melléig 

sokáig vártam az eredményre de hogy semmi különösebb nem történt vörös úszódresszbe 

öltöztem és kimentem a tengerre 

11 ember feküdt a parton 11 kiégett szivarral a ferde szájában 

ti már itt vagytok 

aludtak és nem feleltek 

fehér madarak szálltak a víz fölött énekeltek és csőrükkel megsebezték az alacsony felhőket. 

 

 

 

 

EGY FÉNYKÉPEM ALÁ 

Nem szeretek tükörbe nézni, 

nem kívánom látni, 

mi épül, mi omladozik rajtam. 

Fényképész barátom rávett, 

álljak a gépe elé. 

Ez vagyok hát, amit a kép mutat, 

állapítom meg csodálkozón. 

Egy ember, 

kegyetlenül megformált ember 

furcsa kalappal a fején. 

80 évesen. Megtöretlen. 

Igazi csavargóhoz, vadnyugati farmerhez, 

vagy a kiközösített hívőkhöz hasonló. 

Valahova a világ végére került. 

Mintha egyedül élne a földön, 

mintha nem is a földön élne. 

Mély szemei, összezárt szája mögé bújt. 

Ez lennék én? 

Istenemre mondom, ez vagyok. 
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AZ ÁTVÁLTOZÁS 

A. Milyen irodalmi emlékeket idéz benned a cím? Milyen hasonló, milyen eltérő jegyeket említhetsz? 

B. Szerkezet; elbeszélőmód; ontológiai státusz: reális, irreális, szürreális? 

a. Állítsd az elbeszélés kronológiai sorrendjébe az alábbi eseményeket! 

(1) Gregor Samsa étkezési szokásai megváltoznak. 

(2) A család albérlőket fogad. 

(3) A cseléd elmenekül. 

(4) Gregor Samsa bogárrá változva ébred. 

(5) A cégvezető Gregor szemére veti késését. 

(6) Gregort nyugtalanítja, hogy el fog késni üzleti útjáról. 

(7) Gregor mentegetőzik a cégvezetőnek, aki megrettenve tőle elmenekül. 

(8) Gregorról húga gondoskodik. 

(9) Gregort mélyen megindítja húga hegedűjátéka, és ezért elárulja magát az albérlők előtt. 

(10) A családtagok munkát vállalnak. 

(11) Gregort egy almával súlyosan megsebesíti az apja. 

(12) Gregor szeret kinézni az ablakon és a plafonon mászkálni. 

(13) Gregor elhatározza, hogy nem lesz többé családja terhére, és meghal. 

(14) Az apa panaszkodik és tetszeleg abban a szerepben, hogy újra ő a családfenntartó. 

(15) A család megkönnyebbül Gregor halálhíre hallatán, és új életszakaszt terveznek. 

(16) Az anya elájul Gregor láttán. 

(17) Az albérlők Gregor láttán fölmondanak. 

b. Sorold be a fenti eseményeket a szokásos bevezetés – bonyodalom – kibontakozás – tetőpont – 

befejezés dramaturgiai egységekbe. 

c. Milyen az elbeszélő hangvétele és nézőpontja? Az alábbi felsorolásból húzd alá azokat az 

állításokat, amelyeket igaznak találsz Az átváltozás narrátorára! 

patetikus, tárgyilagos, teljesen azonosul az egyik szereplő szemszögével, gúnyos, ironikus, tragikus, groteszk 

A választásaid mellett érvelj idézettel. 

d. Miért nevezhetjük valóságosnak vagy miért fantasztikusnak az elbeszélést? Érvelj mindkét 

lehetőség mellett. 

 

C. Állapotváltozások: a metamorfózis előtt és után 

a család élete 

 előtte utána 

családfő/eltartó   

húg   

anya   

háztartásvezető   

 

a család körülményei 

 előtte utána 

lakhatás   

szociális helyzet   

közérzet   

Gregor viszonya a céghez   

az apa viszonya a céghez   

az apa viszonya új munkahelyéhez   

az anya és a húg viszonya a 
munkájukhoz 

  

 

A családtagok viszonya Gregorhoz 

 előtte utána 

apa   

anya   

húg   

 

Gregor viszonya a családtagokhoz 

 előtte utána 

apa   

anya   

húg   
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Gregor életének összetevői 

 előtte utána 

család   

munkahely   

hobbi   

barátok   

szerelem   

fontos tárgy   

 

D. Miért épp bogárrá? 

E. Az értelmezés viszonyítási rendszerei 

a. Tér, idő, bibliai kontextus 

1. Milyen terek jelennek meg a műben valósan és utalásszerűen? 

2. Melyik térről tudunk meg a legtöbbet? 

3. Milyen átváltozáson megy át ez a tér? 

4. Hogyan értelmeződik át a nappali tere? 

5. Hogyan alakulnak az elbeszélés folyamán az időviszonyok? 

6. Mivel magyarázhatjuk az időérzékelés változását? 

7. Ha a haragvó apára, az almadobálásra és Gregornak a nappaliból való többszörös kiűzetésére 

gondolunk, akkor milyen „Nagy Történet” kontextusa jelenhet meg a mű egyik lehetséges 

értelmezési horizontjaként? 

8. Hogyan értelmeződnek át a „Nagy Történet” összefüggései az Átváltozásban az „apaság” 

kontextusában? 

9. Hogyan értelmeződnek át a „Nagy Történet” összefüggései a „fiúság” kontextusában? A 

válaszadás „vezérfonalául” értelmezd az alábbi, a Messiás szenvedéseit megjövendölő 

zsoltárrészletet: 

„Én azonban féreg vagyok, nem ember, embereknek gyalázata, népnek utálata.” (Zsolt. 22,71) 

10. Milyen bibliai műfajt idéz meg az elbeszélés időtlenné válása? 

 

b. Pszichoanalitikus, freudi megközelítés 

Vizsgáld Gregor és apja viszonyát az Ödipusz-történet és -komplexus összefüggésében. 

1. Mi bizonyítja, hogy az apa egyfajta királyi pozícióban van a családban? 

2. Miért gondolhat úgy Gregorra, mint aki őt (az apát) mintegy kasztrálja, azaz megfosztja 

szerepeitől? 

3. Milyen testi-lelki jelei vannak a fentieknek? 

4. Mivel magyarázhatjuk az apa megváltozó egészségi állapotát, miután újra munkába áll? 

5. Mi ad az apa helyreállított szerepkörének sajátosan ironikus összefüggést? 

6. A nők önfeláldozása hogyan és miképp válik lélektani zsarolássá? 

7. A fentiek alapján mi derül ki a Samsa család mélylélektanáról? 

8. Melyik szereplőnél működnek másképp a kapcsolatok? Mennyiben? 

 

c. Társadalomkritikai megközelítés: a tőkés-kapitalista rendszer és a hozzá kapcsolódó társadalmi nemek 

problémái 

1. Milyen szerepe, súlya van a család életében a pénznek? 

2. Milyen szerepe van a családtagok életében a munkának; mennyiben kapcsolódik az a 

személyiségükhöz? 

3. Milyen módon határozza meg a családi szerepeket a pénz? 

4. Milyen családi funkciók kötődnek a biológiai nemek képviselőihez? 

 

d. Egzisztencialista értelmezés 

Az egzisztencializmus a 20. század talán legnagyobb hatású filozófiai irányzata. Előzményei a 19. 

századra nyúlnak vissza, három ősatyja Søren KIERKEGAARD, Fjodor DOSZTOJEVSZKIJ és Friedrich NIETZSCHE. 

KAFKA írásait gyakran kapcsolják össze az egzisztencializmussal, amely virágkorát majd a második 

világháború előtt, alatt és után éli, nagy alakjai közül néhány: Martin HEIDEGGER, Jean-Paul SARTRE, Albert 

CAMUS, Samuel BECKETT. 
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Központi fogalmai: 

 az élet abszurditása: nincs célja, értelme, jelentése; holott mindenki ezekre vágyik (nyugi, 

előbb-utóbb) 

 az értelemadó nagy narratívák elutasítása: képtelenek értelmét adni az emberi életnek a 

vallások (legalábbis ma szerencsés az, akinek mégis), a filozófiai rendszerek, a 

természettudományos diszciplínák 

 elidegenedés: az érzés, hogy idegenné válunk egész világunkban: a társadalomban, a 

munkánkban, a családban; céljainktól, önmagunk valódi énjétől idegenedünk el 

 szorongás: az elidegenedés során-nyomán rajtunk eluralkodó depresszió  

 magány: az érzés, amelyet annak bizonyossága kelt, hogy nincs másik ember, aki valódi 

értelmet adhat az életünknek 

 felelősség: mindenkit felelősség terhel. Ha nincs senki, aki használati utasítást ad az 

életünkhöz, akkor minket terhel a felelősség, hogy életvezetésünkkel értelmet teremtsünk 

neki 

 autenticitás: mindenki hiteles életre vágyik (na jó, tudom, hogy ide általában jobban illene a 

sikeres; rendszerint itt a bibi), olyanra, amely személyes összhangban van a világgal, az 

igazsággal, a jósággal és a szépséggel. Sajnos azonban a sikeres ritkán hiteles, a hiteles pedig 

nem feltétlenül sikeres.  

 individualitás: a vallási és tudományos rendszerek mindenkire kiterjedő tanításaikkal éppen az 

egyének egyediségét hagyják figyelmen kívül, holott mindenkinek magának kell 

megteremtenie az életcélját, szükségképpen egyedi terv szerint megvalósítani azt 

 szenvedély/elkötelezettség: az autentikus élet elengedhetetlen jellemzője a szenvedélyesség 

vagy mély elköteleződés valami valóban értékes iránt. Jellemzően persze azon erőkkel 

szemben (sikernyomás, sikerelvárás), amelyek épp individualitásunkat kívánják felszámolni; 

érdekük az álegyéniségek ipari termelése. Ld. politika-, sport- és szórakoztató-, oktatás-, 

összegezve fogyasztóipar: elfogyasztja annak termelőjét és fogyasztóját is, ahogy azok 

személyes energiáit szórja szerteszét, vagy éppen egyetlen (persze „siker-”) dimenzióra 

redukálja a személyiséget 

 halál: minden emberi cselekedet végső kontextusa, háttere; az élet abszurditásának végső 

forrása. Az élet csupán hozzá mérve nyerheti el autenticitását. Tabu volta hozzájárul világunk 

inkább sikeresség-, mint hitelesség-kultuszához; a lelki (majd többnyire testi) nyomor poklait 

teremtve meg még a halál előtt 

A fenti fogalmak erőterében gondold újra és értelmezd Az átváltozást. 

F. Egy antik átváltozástörténet 

Ovidius 

ÁTVÁLTOZÁSOK (METAMORPHOSES) 

TIRESIAS 

Míg ez eképpen esett, ahogyan kívánta a végzet, 

s volt kétszer-született Bacchusnak bölcseje biztos, 

Juppiter, úgy mondják, nektárral elűzve a gondját, 

s mert éppen ráért, Junóval kedvvel enyelgett, 

s ingerkedve beszélt: „Nektek, nők, több gyönyörérzés 

jut szerelem közben, mint juthat a férfiunépnek." 

Nője tagadja. Megegyeztek, hogy Tiresiasnak 

kérdik döntését. Ismert volt ennek a bölcsnek 

mindkét kéj. Két nagy kígyót látott ölelőzni 

zöld erdő közepén, bottal megütötte e kettőt; 

férfiuból nő lett (csoda ez) s hét őszre jutott így; 

nyolcadik év jöttén, rájuk lelt újra a fűben, 

s ezt mondotta: „Ha oly nagy erő van a rátok-ütésben, 

hogy ki megüt titeket, tudjátok másra cserélni, 

most is rátok ütök." Megütötte a két buja kígyót, 

s férfiu lett újból, elnyerte előbbi alakját. 

Hát e mulatságos pernek bírája ezért lett, 

és Jupiternek adott igazat. Saturnia, mondják, 

jobban, mint az ilyesmi fölött méltó, dühre lobbant, 

és bírája szemét örök éj átkába takarta. 

Míg mindentehető Jupiter (mert isten az isten 

tettét nem ronthatja) szeméért néki cserébe 

osztott jóstudományt, enyhítve a bajt becsüléssel. 

Devecseri Gábor fordítása 


