
DÉVÉNYIIVÁN

Kassák Lajos két levele
Kassák Lajossal az 50-es és 60-a! években szdmcs /tI kalommal találkoztam

Békásmegyeren, Esztergomban, Visegrádon, Leányfalun és főleg f Budapesten,
Kassákék óbudai otthonában. Egyik tervbe vett munkájában segítőtársa voltam
(erről ő a Magvető Almanach 1966. évi 3. kötetében szólott, az Egy meg nem
született könyvről cimiI irásában); élete utolsó évtizedében gyakran mUtottunk
egymással levelet. A nagy költő-iró-képzómű1,ész-szerkesztőhozzám· irott levele!
közül hetet - amelynek a mester egyéniségéről, gondolatvilágár61, irodalom- és
múvészetszemléletéről sokat elárulnak - az alábbiakban rövidítés nélkül 1cözre
adok.

l.

Kedves Dévényi Iván,
azért írok kissé megkésetten, mert azt gondoltam, hogy a Czőbel-klállttás

megnyitására feljön Pestre. A kiállítás szép, sokan voltak a megnyitón, amelyen
egyébként nem hangzott el semmiféle megnyitó beszéd. Czóbel arra az állás
pontra helyezkedett, hogy vagy én nyissam meg, vagy ha ezt nem engedélyeeik.
akkor maradjanak el a megnyitó szavak, Szokatlan volt a dolog, de én csak
helyeselni tudom a szílárdságat;

A katalógus elószavának nagyon örült. Mások is gratuláltak hozzá, -mond
, ván, hogy így kellene írni a múvészetről.

Gadányiék említetl!ék, hogy a Könyvbarátban cikk jelent meg rólam. Én még
nem olvastam, s a Maga Füst MiIán-cikkét sem, amelyre ugyancsak Gadánylék
hívták fel a figyelmemet.

Szívélyes üdvöz1etem Kassák Lajos

Budapest, 1958. IX. 9.

1958. szeptemberében nyílt meg Czóbel Béla Kossuth-díjas festóművész gyU)
teményes kiállítása a Nemzeti Szalonban. A katalógus elc5szavát Czóbel régi ba
"átja, Kosscík Lajos írta. Mihályfi Ernő, a Magyar Nemzet főszerkesztője élesen
megtámadta lapjában Kassák katalógus-szövegét, -- "Gadányiék" : C{adányt Jenő

festómiIvész (1896-1960) és felesége.

2.

Kedves Dévényi Iván,

megkaptam lev.-lapját, köszönöm. Mága míndig küld nekem egy-két jó hírt;
Rámfér. Nagyon fejetetejére állítottnak látom a világot, s ez az én részemre nem
szívderítő. Illenék, hogy Tihanyban jól érezzem magam; de itt sem találom a
helyem. Elképzelem, mennyire találtalannak érezheti magát Bálint Bandi ott
kint... Ha ír neki, továbbítsa üdvözletemet. Augusztus l-én megyünk vissza
Pestre, várom látogatását. Addig is üdvözli

Tihany, 1959. júl!. 22. Kassák Lajos

Kassákék 1959. júliusában Baránszky Jób László irodalomtörténész, esztéta
otthonában nyaraltak Tihanyban. - "Bálint Bandi": Bálínt Endre festől1!űvész

(szill. 1914-ben), aki 1957 és 1962 között Franciaországban élt. Kassák mint
festőt, mint irót és 'jl'tint embert egyaránt sokra becsülte.

3.

Kedves Dévényi Iván,
bocsássa meg, hogy késéssel válaszolek levelére. Annyi nyavalya lepett meg,

hogy csak most jutok hozzá a levélíráshoz , .. Örülök annak, hogy a Jelenkor szá
mára cikket ír a - Vasarelyvel közös - párizsi albumról.

638



Közben a film elkészült, A rendezés nem úgy síkerült; ahogyan én elképzel
tem, de az a vélemény, hogy még így is a legjobb magyar filmprodukció. A
hvatalos fórumok örülnek neki és arra készülnek, hogy k'vigyék kültöldre is.

Szerétném míelőbb látni Magát: addig is szivélyesen üdvözlöm

1962. II. 6. .Kassák Lajos

A párizsi Kassák-Vasarely-sz-ttanyomat-mappáról szóló cikkemet a pécsi
Jelenkar 1962. áprilisi _száma közölte. - A levétben említett film az "Angyalok
földje", amely Kassák "Angyalföld" cimű regényéből készült.

4.

Kedves Dévényi Iván,
rég nem láttuk Magát, de küldeményeíből t'apasztalom, hogy nem felejtkezett

meg rólam. Megköszönöm a Jelenkarban írott cikkét ; egyidejűleg írok a pécsi
szerkesztőségnek is.

Több mint két hónapig kórházban voltam. Valamennyire összeszedtem ma
gam és ismét dolgozem. Lehet, hogy lesz itthon kiállftásom, de az már bizonyos,
hogy a párizsi galéria a legközelebbi időben nagy retrospektív kiállítást rendez
az anyagomból.

Amint látja tehát, nagyobb bajok nincsenek s ha nem is vagyok túlságosan
vidám, a panaszkodásra sincsen különösebb okom.

A viszontlátásig szívélyesen üdvözlöm

Bp. 1962. V. 25. Kassák Lajos

"A párizsi galéria": a Galerie Denise René, amely 1962-ben 1S és 196.1-ban is
rendezett Kassák-tárlatot. - "Lehet, hogy lesz itthon kiállít4som": csak 1967
márciusában kerűlt sar hazai Kassák-tárlatra (Fényes Adolf-terem).

5.

Kedves Dévényi Iván,

ezekkel a sorokkal egyidőben postára adtam. a kért folyóiratot. Éppen a
napokban irtam Chagallról szóló cikkemet, amely a Nagyvilágban fog jönni.
Sokáig készülődtem erre a kis cikkre, de annyi minden baj adódott közben,
hogy csak most került sor a megfogalmazásra. Aszerkesztóség nagyon meg van
vele elégedve.

Ha rászánja magát egy pesti útra, látogasson meg bennünket, Mi nem me
gyünk sehova.

Szívélyesen üdvözli Kassák Lajos

Kassák ChagaH1'ól írott cikkét és az orosz származású francia fest{imúvesz
"Egyedül enyém az ország amely a lelkemben él" cimt'í köttemenyét (Kassák
La;os fordításában) a Nagyvilág 1962. évi októberi. száma közölte.

6.

Kedves Dévényi Iván,

sajnáljuk, hogy Leányfalun nem tudott meglátogatni bennünket. Ha erre jár,
pótolja a mulasztást,

Láttam az Ernst Múzeumban Ráfael Győző, Marczell György és Bor Pá,!
kíállftását; Mindhárman nívósan szerepelnek. Ismertk az izmusok történetét és
eredményeit; .ez meglátszik kiállított műveíken. Hármuk közül Rafael dolgozik
a leghaladóbb szellemben. Fejlódése folyamán végígmenf az expresszlonísta és
a kubista iskolán s most 'a konstruktivizmusnál tart, de ezt a perlódusát már
nem engedték, hogy bemutassa. Nagy kár. így az egész anyag - nem rossz
értelemben - romantikussá vált. Színel kiérettek és festőlen kezeltek. Megérdemli,
hogy komolyan vegye őt a kritika.

Marczell György is kultúrált és haladó szellemű festó. Képein a modern
irányzatok többféle beütése látszik, főképpen az expresszíonízmusé, Hogy nem
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üdvözli

forrhatta ki magát egészen, - ez nyilván a ml víszonyaink eredménye. Érdemes
írni róla - szímpátíával. .

Bor Pál a legidősebb köztük. Festő, szobrász (fában dolgozik) és szőnyeg

tervező. Most üvegablakokkal kísérletezik. Egyet kiállított. Figyelemre érdemes
színben és komponálásban is. Egy szőnyege is látható, szürke árnyalatokban,
elég gazdag, jól komponált mintázattal, O előbb építésznek készült, később tért
-át a festészetre és a szobrászatra. Szerkesztésl alapja a kubízmus, színei lefogottak.
belső tűz nélkül. aÓ1nélt6díöát

Mindhármukon meglátszik párizsi fíatalságuk jó hatása. Többet tudnak adni,
mínt a mostani fiatalok és a Bernáth-csoport.

Ennyit mondhatok róluk igy kutyafuttában. Talán megjegyzéseimból valamit
felhasználhat, Mellékelten elküldöm a katalógust.

1964. VIII. 3. Kassák Lajos

A levelében említett festők: Ráfael Viktor (szill. 1900-ban), Marczell Györ!11l
(szill. 1897-ben) és Bor Pál (szül. 1889-ben). Bor Pál miut művészeti ír6 is [e
lentős.

7.

Kedves Dévényi Iván,
megkaptam a Magyar Mííhelyt. Jó szám. A Maga írása benne gazdag, jó

összefoglalás. Nekem fontos és a jövendó rríűvészettörténészeknek hasznos lesz.
Köszönöm munkáját,

Mi szomorkásan várjuk az ünnepeket. Túl vagyunk terhelve munkával.. Ma
guknak jó új évet kívánva küldöm üdvözletemet:

19l'l5. XII. 22. Kassák Lajos

A párizsi Magyar Műhely c{mű folyóirat 191)5. december l-i Kassák-külön
seámár6l van sz6 a levélben. A szám mu 'lkatársai - többek között - Justus
Pál, Lengyel Balázs, Sik Csaba és Kozoesa Sándor.

FALU TAMÁS VERSEI

..4 boldogsá.g útja
A boldogság útja
hozzájuk vezet,
szioekke; kirakott,
és nem kövezet.

Kanyarogva halad
emlékeken át,
ki elesik, szívbe
üti csak magát.

Boldog otthon
Nem tudom, vannak-e A lenti kincsel(en
lenn naptárlapok, majd megosztozunk,
lassan múlhatnak ott boldog lesz és nyugodt
a ~!?héz napok. ötök otthonunk.

Én kapom a jövőt

és te a jelent,
és kétfelé oszt;uk
majd a végtelent.

- .JáUus n-án, 96 éves korAban meghalt Falu TamAs, az _Ismoert k/JJtlJ. JllIIulI 15-én te
lnették el Ocsán. A temetési SzertanAst - kiv4nsága szerint - PJlSZta Sándor végezte.
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