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Másnap legjobban sikerült fényképet küldött a következő 
dedikatioval : 

„Bevégzett remény [!] — be nem végzett álom 
Zsóka volt az én első ideálom." 

VEZÉR ERZSÉBET 

KASSÁK LAJOS LEVELEI 
BEREGI TIVADARHOZ 

Kassák Lajossal Budapesten ismerkedtem meg tanítóképzős ko-
romban, amikor 1928 vége felé felkerestem Lehel utcai lakásán a 
Munka pedagógiájáró\ írt tanulmányommal. Azt jelenlétemben el-
olvasta és mindjárt közölte velem, hogy meg fogja jelentetni a Munka 
1929 februári számában. 

Már nem emlékszem pontosan a beszélgetésre, de arra igen, hogy 
semmi kritikai megjegyzést sem tett kéziratomra, s ez engem igen 
fellelkesített. 

Nem is vártam meg a cikk publikációját, már hozzáfogtam gróf 
Bánffy Miklós Martinovics-drámájának a Nemzeti Színházban tör-
tént bemutatása alkalmából, egy históriai-szociológiai elemzés meg-
írásához. A kritikai tanulmány megjelent a Munka 1929 márciusi 
számában, A Martinovics dráma és a meghamisított történelem címen. 

Azután többször találkoztam esténként Kassák Lajossal a József 
körúti Simplon kávéházban, ahol résztvettem a Munka szerkesztő-
ségi értekezletén, a legközelebbi szám összeállításában. 

így történt, hogy Kassákkal való előzetes megbeszélésem alapján 
és az ő hozzájárulásával megírtam a marxizmus történetfilozófiájára 
vonatkozó cikkemet, reflektálva Nagy József szegedi egyetemi tanár-
nak az Athenaeum című konzervatív folyóiratban közzétett a Fejlődés 
eszméje című tanulmányára. 

Kassák Lajossal való személyes érintkezésem és barátságom volta-
képpen a Munkával való együttműködéssel kezdődött, amely etikai 
és gondolkodási formálódásomra nagy hatással volt. 

A budapesti tanítóképzőben képesítő vizsgáim letétele után, ami-
kor a diplomát megkaptam, 1930 tavaszám Párizsba mentem, hogy 
a Sorbonne-egyetemen filozófiát, szociológiát, művészet- és zene-
történetet tanuljak. 

Ekkor kezdődött Kassák Lajossal való levelezésem. Kassák Lajos 
keltezetlen első levelében, amelyet feltehetően 1930 végén írt nekem, 
tovább is folyóirata munkatársának tekint, és kéri, hogy ha „lesz 
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valami nekünk való cikke küldje el". Érdeklődik sorsom anyagi 
alakulása, valamint törekvéseim iránt. Második levelében, amelyet 
szintén nem keltezett, de több mint valószínű, hogy 1931 elején írt, 
körinterjút kér Gide-től, Jules Romains-töl, Romain Rolland-tól, 
Aragontól, Paul Nizan-tól és Jean Gionotól, amelyet tőlem függet-
len okokból nem tudtam elküldeni Kassáknak. 

Azután — érthetetlenül — a levelezés megszakadt közöttünk, 
azonban a Munkát még éveken keresztül tovább kaptam. 

Amidőn értesültem élettársának, Simon Jolánnak tragikus ön-
gyilkosságáról, nyomban írtam Kassáknak; erre nem kaptam választ. 
Elkobozták? Elkallódott? 

Ugyancsak, amikor 1938 augusztusában összefoglaló cikket írtam 
a magyar proletárirodalomról a párizsi Le Peuple című szakszervezeti 
napilapba és ebben Kassák életének és irodalmi működésének szen-
teltem a legtöbb helyet, természetesen elküldtem neki a lapkivágatot, 
de erre sem kaptam választ. Megkapta-e? Vagy nem? 

Csak sokkal később, harminc év múlva, az 1960-as évek elején 
léptünk újra levelezési kapcsolatba, mintha semmi sem történt volna 
közben. Bizonyos vagyok benne, hogy nem volt sem harag, sem 
bántódás, sem neheztelés, sem nézeteltérés, sem rosszallás Kassák 
Lajos részéről. Az ő hallgatásának más oka lehetett. Amikor Párizs-
ban újra találkoztam vele, erről már nem is akartam tőle kérdezős-
ködni. 

Episztoláris kapcsolatunk újra helyreállt, Kassák 1961 augusztus 
30-án keltezett levelében közölte velem, hogy szeretné ha az Egy ember 
élete című müve megjelenne francia nyelven. 1961 augusztus 23-i 
levelében újra visszatér, most már kissé türelmetlen várakozással 
önéletrajzának francia kiadására. Ebben az ügyben tárgyaltam is az 
Albin Michel könyvkiadóval, de az Kassák munkájának francia ki-
adását terjedelme miatt nem tudta megvalósítani. 

Ugyanebben az időben kezembe került Kassák Lajos Honegger-
verse, amelyet André Laude társaságában franciára lefordítottunk. 
El is vittem Jean Paulhannak az N.R.F. főszerkesztőjének, aki rög-
tön elolvasta a verset francia átültetésben és reményt adott annak köz-
lésére. Nyomban értesítettem Kassákot Jean Paulhan kedvező véle-
ményéről. Kassák 1961 augusztus 30-i levelében meg is írta nekem: 
„örülnék neki, ha az N.R.F.-ben megjelenne a Honegger-versem. A z 
ilyen megjelenésre itthon is felfigyelnek. Erre pedig eléggé szükségem 
van." 

Azonban a Honegger-vers publikálása sokáig késett az N.R.F.-ben. 
Kassák is csodálkozott már „Paulhan viselkedésén", nem értette, 
ahogyan nekem írta 1962. január 11-i levelében Jean Paulhan habo-
zását. Röviddel utána tudtam meg, hogy a Gallimard-cég egyik lek-
tora akadályt gördített annak közlése elé. Ezért írta Kassák keser-
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nyés hangon ugyancsak 1962. január 11-i levelében: „Már régóta az 
az érzésem, hogy valakik elgáncsolják kinti dolgaimat. Konkrét sze-
mélyekre gondolok és nem általánosságban beszélek. Némely pozitív 
jelét látom ennek." 

Azonban Kassáknak igazságot és elégtételt szolgáltatott a tragiku-
san elhunyt Gara László műfordító és kritikus, amikor Honegger-
versét, több versével együtt megjelentette az Anthologie de la Poésie 
Hongroise című kötetében (Seuil kiadó, 1962). Ez Kassáknak nagy 
örömet okozott. 

„A francia elismerés", amelyet Kassák olyan fontosnak tartott, 
akkor érkezett el, amikor Párizsban nagy sikerű retrospektív kiállítást 
rendeztek festészeti kompozícióiból, s a La Revue Socialiste nemcsak 
tanulmányt közölt Kassákról, születésének 75. évfordulója alkalmá-
ból, hanem verseit is hozta Jean Rousselot és Roger Richard for-
dításában. 

Én is átéreztem leveleiből Kassák Lajos mellőzöttségét, az ötvenes 
években elviselt „sérelmei" keserűségét, amikor azzal zárta 1962. 
január 11-i levelét: „Szeretném, ha az otthon ért sérelmekért a kár-
pótlást a sors megadná nekem." 

Kassák Lajos egész életében az volt és maradt, aminek szocialista 
világérzése, jelleme, emberi temperamentuma, élet- és társadalom-
filozófiája és humanista küldetése teremtette: meg is írta nekem, 
1961. augusztus 30-i levelében: „Az vagyok aki voltam, s valószínű 
hogy már nem is leszek másmilyen. Ha egyszer rákényszerülök, hogy 
végleg letegyem a tollat és ecsetet, remélem, azt mondhatom majd: 
szétosztottam mindenemet amim volt, s akár a pokolba is nyugodtan 
alászállhatok." 

1. 
Munka c. folyóirat cégjelzéses papírján 
Géppel írt levél 
Dátum nélkül 

Kedves Beregi Elvtárs, 
Bizony, bizony úgy messziről úgy néz ki az ügy mintha na-
gyon is megérdemelném a szemrehányásokat látszólagos 
lustaságomért. Pedig hidje [!] el nem is lustaságból és nem 
is közönyösségből hallgattam idáig. Képzelje el, ezer felé 
vagyok szaggatva s így legtöbbnyire a levél írás az, amit elto-
logatok egy nappal. Kérem tehát, hallgatásomnak ne tulaj-
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donítson különösebb tendenciát. Időközben találkoztam itt 
kedves bátyjával s általa üdvözöltettem és üzentettem Önnek. 
A lapnál holmi átszervezések történtek s így késtünk a meg-
jelenéssel. Közben az anyag annyira összetorlódott, hogy az 
Ön már annak idején kiszedett cikke emiatt kellett, sajnos 
hogy kimaradjon. Az ilyen technikai akadályokat meg kell 
Önnek értenie és nem szabad miatta haragudnia. Természe-
tesen továbbra is kérem a velünk való együtt dolgozását. Ha 
lesz valami nekünk való cikke küldje el, köszönettel fogadom.. 
Nagyon félre értene engem, hogy nálam bármiféle mellék 
gondolatok szerepelhetnek is munkatársaimmal szemben. 
Önt pedig ma is épp úgy mint azelőtt a lap munkatársai 
közé számítom. 

Külömben [!] hogy megy ott a sora? Örülnék neki, ha 
nagy küzdelmei árán minél előbb és minél teljesebben elér-
hetné céljait. Mindig is örültem annak hogy Önben egy dol-
gozni szerető magasabb célkitűzésű embert ismertem meg. 
Hiszen tudjuk, milyen kevesen vannak ma ilyenek a fiatalság 
között. Kérem Önt, ha ideje engedi írjon nekem többször is 
s amint alkalmam lesz hozzá én is válaszolni fogok. 

Ezzel a levéllel egyidőben föl adtuk a 12, 13 és 14 es szá-
mot. Elvtársi üdvözlettel köszönti: 

Kassák Lajos 

(Hátoldalon: érkezett 1930 végén) 

2. 
Géppel írt levél 
Dátum nélkül 
Kedves Beregi elvtárs, 
kedves levelét megkaptam, nagyon helyes, hogy írt és így 
megint meg van közöttünk az összeköttetés. Némi tévedés-
ben van afelől, mintha a „Munka" időközben szünetelt 
volna. Hogy ön nem kapta meg az azért van, hogy annak-
idején néhány szám visszaérkezett a maga címéről és ezért 
beszüntettük a küldését. Elköltözött talán a régi lakásából? 
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Mindenesetre most pótlólag küldök néhány számot vissza-
menőleg, kérem nézze át és szeretném, ha küldene nekünk 
való írásokat. Lehetőleg nem politikai, hanem kulturális 
kérdésekről, persze szocialista szemszögből tárgyalva a kér-
dést. Ott most elég mozgalmas az élet, bizonyára akad meg-
írásra érdemes anyag. Lehetne írni a párisi egyetemi életről, 
milyen összetételű a diákság, milyen irányú és milyen nívójú 
előadások dominálnak, milyen a diákság szelleme kulturá-
lis, politikai és társadalmi téren? Jó lenne egy körintervjut [!] 
csinálni Gide Malraux, Jules Romains, Romain Rolland, 
Aragon, Nizan, Giono és hasonló írókkal. Azt hiszem ebből 
az anyagból nagyon érdekes négy-öt oldalas cikket lehetne 
írni. Ugyanígy egy-egy filozófust vagy tudóst is meglehetne 
interjuvolni. Nagyon jó lenne ugyanis meginterjúvolni egy-
egy odaérkezett vagy ott tartozkodó idegen személyiséget. 
Természetesen a kérdéseket a mi szempontunk szerint kellene 
feladni. Az ilyen cikkek nagyon nagy szolgálatot tehetnének 
az itt élő és sok mindentől elmaradt fiatalságnak. Hangsúlyo-
zom, hogy a tudomány és művészet minden komoly ága és 
jelensége érdekel bennünket. A zene éppúgy, mint a mérnöki 
tudomány, a biológia épenúgy, mint a pszichológia. De arra 
nagyon megkérem, hogy az anyagot tárgyszerűen, minden 
külső agitációs célzat nélkül dolgozza fel, felfogásom szerint 
a dolgoknak, tényeknek önmaguk jelentőségükben megvan 
az agitációs erő, külön pártszempontú kihangsúlyozására 
tehát semmi szükség. Ha bizonyos kérdésekről önálló tanul-
mányfélét ír kérem, hogy akkor is a tudományos megis-
merésén, az analízis mélységén és a szintézis gazdagságán 
legyen a hangsúly. Ha szocialista dolgoz fel valamely tudo-
mányos kérdést, akkor szocialistaságunk külön hangsúlyo-
zására nincs szükségünk. Hiszen Marx sem azért volt nagy, 
mert szocialistának vallotta magát, hanem azért mert úgy 
látta meg a fennálló társadalom szerkezetét, ahogyan azt 
polgári elődjei meg sem láthatták volna. Ezek után pedig 
újból kérem küldjön írást, nagyon gondosan megmunkált 
és tárgyszerűen felfogott írást. 
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Küldeményét várva sokszor üdvözli: 
Kassák Lajos 

Üdvözli Simon Jolán. 
(Kézírással) 
(Hátoldalon: érkezett 1931-ben) 

3. 
Géppel írt levél 
Légiposta borítékkal; 1961. aug. 6. postai bélyegző 

Kedves Beregi Tivadar, végre hogy évtizedek múltán élet-
jelt adott magáról. Örülök neki, hogy barátságban van 
Lacival,1 ő nagyon derékül viselkedett. Valamint annak is 
örülök, hogy a Jeanne d'Arc vers tetszett Magának, mindjárt 
hozzá is látott, hogy franciául is megjelenhessen. Nagyon itt 
lenne az ideje, hogy az Egy ember élete című könyvem 
(Gyermekkor, Kamaszévek, Csavargások) franciául meg-
jelenhetne. Felhívom rá a figyelmét, talán segítségemre tudna 
lenni abban, hogy ezt a dolgot megvalósítsuk. Azt hiszem, 
sikere lenne. 

Maga különben mit dolgozik, foglalkozik-e még olyan 
szenvedélyesen a filozófiával, mint annakidején tette itthon. 

Szeretném, ha időnként egy-egy levélben továbbra is hírt 
adna magáról. 

Szívélyesen üdvözli Kassák Lajos 

4. 
Géppel írt levél 

Kedves Beregi Tivadar, megkaptam hosszabb levelét, 
amelyben jó néhány esztendő történetét felvázolta. Jól esik 
tudnom, hogy távol tőlünk idegenben gyökeret tudott verni. 
Úgy látszik, azok az emberek, akikben tehetség és akarat 

1 Itt és továbbiakban Laci néven emlegetett személy Gara László 
(A szerk.). 



432 Dokumentum 

van, a viszontagságok közt is megállják helyüket és kialakul 
igazi egyéniségük. Én is visszaemlékszem azokra az időkre, 
mikor első kézirataival jelentkezett, bizonyos dolgokban a 
segítségére voltam s íme most, Maga is kész, hogy segítséget 
nyújtson az én dolgaim eligazításához. Valóban szeretném, 
ha az Egy ember élete című könyvemet franciául meg lehetne 
jelentetni. Az első három részre gondolok, (Gyermekkor, 
Kamaszévek és Csavargások) ez így zárt egészet képez, 
lélektanilag és társadalomtörténetileg is. Nem provinciális 
munka és így hinni merem, hogy a franciáknak is érdemes 
lenne elolvasni. Tudom, hogy ilyen munka elhelyezése nem 
könnyű. De ha párisi barátaim közösen segíteni akarnak, 
akkor mégis megvalósítható lenne. Kérem, amennyiben mód-
jában áll, vegye kezébe ezt az ügyet. 

Örülnék neki, ha az N. R. F-ben megjelenne az Honegger-
versem.2 Az ilyen megjelenésre itthon is felfigyelnek. Erre 
pedig eléggé szükségem van. Sokat dolgozom, de mégis csak 
szűk kör az, amelyik itt a szélsőségesebb dolgokkal komo-
lyabban foglalkozik. Az igények alaposan lecsappantak és 
nem szeretik az úgynevezett zavaró momentumokat. Iro-
dalommal még csak boldogulok valahogyan, de sokkal nehe-
zebb a festői érvényesülés, az új irányzatokat nem értik meg, 
vagy nem akarják megérteni. Bizonyos mértékig magától 
értetődően bénítóan hat rám, de gondolom, Maga ismer 
annyira, hogy feltételezi, nem hátrálok meg a nehézségek 
elől. Bizonyos variánsokkal ugyanazon az úton járok, amin 
fél évszázaddal ezelőtt elindultam, de gondolom, gazdagabb 
mondanivalóval és tökéletesebb formában. Nagy baj, hogy 
a nyilvánosságra került műveknek alig van komolyabb vissz-
hangja. Ha komolyabban izgatna a napi siker, vagy egyéb 
érvényesülési lehetőség, akkor már rég kiapadt volna ben-
nem az alkotó szellem, de mivel elsősorban a magam örö-

2 Kassák Honegger zenéjét hallgatom cimű verse végül is nem a 
N. R. F.-ben jelent meg, hanem André Land fordításában az 
Anthologie de la Poésie Hongroise-ban. 
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mére dolgozom, fáradhatatlanul folytatom a munkát és 
kiásom magamból mindazt a mondanivalót, amit még érde-
mesnek tartok kiásni. Azt, hogy mi minden történt velem 
időközben, nem lehet így levélben elmondani, inkább csak 
azt tudom érzékeltetni, hogy az vagyok, aki voltam s való-
színű, hogy már nem is leszek másmilyen. Ha egyszer rákény-
szerülök, hogy végleg letegyem a tollat és ecsetet, remélem, 
azt mondhatom majd, szétosztottam mindenemet, amim 
volt s akár a pokolba is nyugodtan alászállhatok. 

Talán érzékeltetni tudtam valamit életem valóságából és 
szívesen veszem, ha levélváltásunk időnként megismétlődhet. 
Ha nincs jobb dolga, írjon. Addig is 

szívélyesen üdvözli 
Kassák Lajos 

Budapest 1961 aug. 30. 

5. 
Géppel írt levél 

Kedves Beregi Tivadar, minthogy bajaim nehezebbik felén 
túljutottam, most már magam köszönöm meg fáradozását, 
amit érdekemben s talán nem szerénytelenség, ha azt mon-
dom, ezzel együtt a magyar irodalom érdekében tesz. 

Örömmel tölt el, hogy foglalkoznak az Egy ember élete 
francia nyelvű kiadásával. A közeli napokban elküldök belőle 
egy példányt, az Ön címére és egyet Laci barátunk címére. 

Tőle is kaptam levelet, melyben szintén közli, hogy meg 
kívánnak jelentetni egy verseskönyvet tőlem francia fordí-
tásban. Megírtam neki, hogy amennyiben csak lehetséges, 
mindent megteszek, hogy segítségére legyek e könyv mielőbbi 
létrehozásában. 

Örülök a Maga tervének, hogy francia folyóiratban hozza 
verseimet. Kérem, ha megjelenik, küldjön a lapból egy pél-
dányt. 

Paulhan viselkedését nem értem. Ugyanis 1960 áprilisá-
ban feleségem Párisban volt, felkereste, átadta neki Gy. 
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Berci3 üdvözletét, s néhány Lacitól kapott versem francia 
fordítását. Ő akkor átfutotta, érdekeseknek találta azokat 
s megígérte, hogy komolyan fog velük foglalkozni. Felesé-
gemnek hamarosan haza kellett jönnie, így még egyszer nem 
kereshette fel. P. bizonyára az egészről megfeledkezett. 
Azonban, mikor Maga említette a nevemet és átadta neki 
a Honegger-verset, mégis emlékeznie kellett volna. 

Már régóta az az érzésem, hogy valakik elgáncsolják kinti 
dolgaimat. Konkrét személyekre gondolok és nem általá-
nosságban beszélek. Némely pozitív jelét látom ennek. De 
mindegy, csak tudja, az ember szájában néha keserű ízt 
érez. Azok, akik itthonlétük idején az „eszme" és zsíros 
keresetük nevében „feszítsd meg"-et kiáltottak rám — és 
igazán merő véletlenség csak, hogy élek — hogy ugyanazok 
avatkozzanak most is rosszindulatúan ügyeimbe — ma is 
biztos fedezékükből és ugyancsak zsíros keresetükben lubic-
kolva, ezt ma már nehezen viselem el, hiszen túl sokat kellett 
elviselnem egész életem során. 

Mindenesetre a francia elismerés nemcsak azért fontos 
nekem, mert igazi testvéreimnek őket érzem irodalomban és 
festészetben egyaránt, hanem mert kárpótlás lenne az itthon 
ért sérelmekért. Szeretném, ha ezt a kárpótlást a sors meg-
adná nekem. 

Még egyszer köszönöm, hogy foglalkozni kíván dolga-
immal. 

Remélem, hamarosan alkalmunk lesz személyesen beszél-
getni, ugyanis feleségemmel együtt úgy terveztük, hogy 
1962 júniusában — ha semmi nem jön közbe — Párisba 
utazunk ottani festőbarátaim meghívására. 

Budapest, 1962. I. 11. Szívélyesen üdvözli 
Kassák Lajos 

U. i. Ezúttal feleségem fekszik mellhártyagyulladással, ezért 
az ő üdvözletét is továbbítom. 

3 Gyergyai Albertről van szó. 
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6 . 

Légipostai, géppel írt levél 

Kedves Beregi Tivadar, nem tudom megérteni, miért nem 
kapok sem Magától, sem Lacitól levelet, kíváncsi lennék 
soraikra. Magának megígértünk ismét két kötet önéletraj-
zot s vagy két hónappal ezelőtt egy szobrász barátunkkal 
(Barta Lajos) el is küldtük. Nem tudom megkapta-e már tőle. 
Ha nem, úgy reklamálja meg nála, itt küldöm Párisi címét: 
Barta Lajos C/o André Rozsda 11 rue de L'Épargne Chatillon 
sous Bagneux (Seine) Kérem írja meg, sikerült-e végülis a 
könyveket megkapnia. írta, hogy elküldi a rólam írott cikkét 
de mindmáig nem jutottam hozzá. Szeretném, ha arról is 
értesítene, hogy mi van Laci nagy antológiájával, mikor 
jelenik meg. Még ebben az évben mi Párisba utazunk és így 
remélhetőleg személyesen beszélhetünk meg némely dolgot. 

Én két hónapig kórházi beteg voltam, most olyan lábba-
dozó állapotban vagyok, de már dolgozom mind az irodalom-
ban, mind a festészetben. Ennek az évnek a végén, vagy a 
jövő év legelején retrospektív kiállításom lesz Párisban. 
A kiállítási vonalon szépen propagálnak ott és eredménye-
sen, szeretném, ha az irodalmi vonalon is elérhetnék valamit. 
Ehhez maga és a Laci segítségére lenne szükségem s kérem 
legyenek rajta, hogy valamit az irodalmi vonalon is elérhes-
sek. Egy verseskönyv megjelentetését hamarosan nyélbe 
lehetne ütni, ennek a lehetőségét maguk vetették fel s én 
örülnék neki, ha sikerrel meg is lehetne valósítani. Ha teheti 
válaszoljon levelemre és 

fogadja szívélyes üdvözletemet 
Budapest 1962 VII. 6. Kassák Lajos 
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7. 
Postai levelezőlap 
Autográf 

A postai bélyegző dátuma: 1963. január 16(?) 

Kedves Beregi Tivadar 
megkaptam levelét és kérem ne haragudjon, hogy neve kima-
radt a fogalmazványból. A régi katalógusból a galériában 
írtuk ki a neveket. Maga akkor még nem írta meg az említett 
cikkét. Most bele írtuk a névsorba. Nincsen semmi baj. Kö-
szönöm, hogy figyelmeztetett. 
Mikor találkozhatnánk? Szeretném, ha Gara is velünk 
lehetne egy kávéházban. Kérem értesítsen egy időpontról. 

Feleségemmel együtt sokszor üdvözöljük 
Kassák Lajos 

8. 
Postai levelezőlap 
Autográf 
Kedves Beregi Tivadar 
Párisban vagyunk és szeretnénk Magával találkozni. A PEN 
klubban lakunk. Ha tud telefonáljon: ELY 59—03 

Reggel 9 h - 1 0 h között 
Üdvözli 

Kassák Lajos 
1693[!] I. 18. 

BEREGI TIVADAR 


