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KASSÁK-TANU LMÁNYÁB AN 

G. Komoróczy Emőkének az Irodalomtörténet 1987/1988/1. szá-
mában megjelent Kassák „dunatáji patriotizmusa" című tanulmánya 
számos új mozzanattal gazdagítja nagy klasszikusunkról kialakított 
képünket. írásának értékét azonban némiképp csökkenti néhány 
pontatlan vagy téves megállapítás. Ezekre szeretném felhívni a figyel-
met. 

Téves a szerzőnek az az állítása, hogy „Vozáry (nevezett nem ip-
szilonnal, hanem jottával írta a nevét — S. L.) Dezső . . . Prágába 
kerülve, az ottani fiatal tanárköltővel, Győry Dezsővel együtt az 
»újarcú magyarok« szellemi atyja lesz." (26.) Közismert tény: Vozári 
nem volt az „újarcú magyarok" szellemi atyja. Akkori szellemi habi-
tusa, világképe jócskán eltért az az idő tájt porondra lépett nemzedé-
kétől. Kapcsolata velük jóformán alig volt. Ami pedig Győry Dezsőt 
illeti, tanárnak indult ugyan, de nem lett az. A budapesti Tudomány-
egyetem magyar—német szakán 1918 októberében megkezdett tanul-
mányait ugyanis néhány hónap után abbahagyta és 1919 őszétől a 
hallei kereskedelmi főiskolán folytatta, de oklevelet ott sem szerzett. 
Egyébként a két költő nem egyszerre került Prágába: Vozári Dezső 
1922 őszén kezdte meg tanulmányait az ottani Orvostudományi 
Egyetemen, Győry Dezső pedig 1925-ben lett a Prágai Magyar Hírlap 
munkatársa. Akkor kerültek kapcsolatba egymással. 

„Kassák verseit a legismertebb cseh és szlovák költők fordítják 
(Novomesky, Okáli, Ponican)" (26.) — állapítja meg G. Komoróczy 
Emőke, holott a felsorolt költők egytől-egyig szlovákok. 

„Természetesen Kassáknak is fel kell adnia (1928-ban — S. L.) 
korábbi »sündisznóállását«, s a népfrontos koncepciót vállalnia kell." 
(34.) — jelenti ki a szerző, jóllehet 1928-ban anakronisztikusan hat 
népfrontos koncepcióról beszélni. Akkor még nem használtuk ezt a 
fogalmat. 

Kassák „1928 tavaszán szorosabbra fűzi kapcsolatait a szlovensz-
kói magyar i f j ú s á g g a l . . . A pozsonyi Turczel Lajos, Szalatnai Rezső, 
a gömöri Jócsik Lajos és az érsekújvári fiatalok: Andreánszky István, 
Brogyáni (helyesen: Brogyányi — S. L.) Kálmán, Csáder László, 
a Dobossy-fiúk (Imre és László), Kovács Endre, Morvay Gyula, 
Peéry Rezső stb. a Kassák-legenda bűvkörében nőtt fel, s készült 
értelmiségi hivatására." (35— 36.) — szögezi le G. Komoróczy Emőke. 
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Anélkül hogy vitába szállnék a szerzőnek azzal a sokkal árnyaltab-
ban és differenciáltabban megfogalmazandó megállapításával, hogy a 
felsoroltak „a Kassák-legenda bűvkörében éltek", csupán néhány 
téves adatot kívánok helyesbíteni: 

Turczel Lajos esetében nehéz elképzelni, hogy Kassák 1928-ban 
szorosra fűzte volna vele kapcsolatait, illetve, hogy a Kassák-legenda 
bűvkörében élt volna, hiszen Turczel akkor még csak tizenegy éves 
volt. Különben sem volt érsekújvári, ott csak középiskolai tanulmá-
nyait végezte a harmincas években. A Dobossy-fivérek kivételével a 
többiek java része — Brogyányi, Csáder, Kovács, Peéry — pozsonyi 
volt, Morvay Gyula pedig tardoskeddi. Andreánszky István a későb-
biek során került Magyarországról Pozsonyba. 

A tényekkel ellentétes G. Komoróczy Emőkének az a megállapítása, 
hogy „az állandó munkatársak közül többen rendszeresen publikál-
nak itt is (vagyis a Munkában — S. L.) és a Korunkban is (Bánáti 
Oszkár, Bányai László, Berkó Pál, Forbáth Imre, Kaczér Illés, Mihá-
lyi Ödön, Morvay Gyula, Murányi-Kovács Endre, Palotai Boris és 
Erzsi, Sáfáry László, Sellyei József, Szalatnai Rezső stb.)". (38— 39.) 

A felsorolt szerzők közül a jelzett évben ugyanis csak Mihályi 
Ödön, Sellyei József és Szalatnai Rezső publikált mindkét folyóirat-
ban. Bánáti Oszkár, Murányi-Kovács Endre csak a Munkában, 
Bányai László, Forbáth Imre, Kaczér Illés, Morvay Gyula és Palotai 
Boris viszont csak a Korunkban közölte írásait. Berkó Pál (vajh ki 
ő?), Palotai Erzsi és Sáfáry László pedig egyik folyóiratnak sem volt 
a munkatársa. 

Téves G. Komoróczy Emőkének az a megállapítása, hogy „a Sarló 
meghívására 1930/31 telén a Munka-kör kultúrgárdája gyakran jár át 
Pozsonyba vendégszerepelni", ugyanis a Munka-kör kultúrgárdája 
1930/31 telén egyszer sem szerepelt Pozsonyban, csak 1931 decernberé-
ban járt ott, de akkor sem a Sarló, hanem a Munkásakadémia meg-
hívásának téve eleget. Ez alkalommal 1931. december 25-én Érsek-
újvárt, 26-án Galántán és 27-én Pozsonyban tartott a kultúrgárda 
előadást. 

G. Komoróczy Emőke téves közléseinek egy részével ezúttal már 
másodszor vagyok kénytelen foglalkozni. A Kassák és a sarlósok című 
tanulmányában (Napjaink, 1987. 7. 26—28.) előfordultakra, amelyek 
mostani tanulmányában visszaköszönnek, már akkor felhívtam a fi-
gyelmet (Napjaink, 1987. 9. 39.). Meglep, hogy akkor tett észrevételeim 
figyelmen kívül maradtak. 
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