
KAssAK LAJOS LEVELE GRAIN AN DRAsHOZ

Kedves Grain András,

megkaptam küldeményét és mindjárt elolvastam verseit. Sajnos megbetegedtem
és ezért késtern válaszírásommal. Kéziratait igen figyelemreméltónak találtam, és
úgy vélem. van köztük jó néhány közlésre alkalmas darab! Hogy mégis miért nem
közlik? Mert szokatlan a hangjuk és általában közel állnak az én költl()i fel
fogásomhoz. Engem kényszerűségből elfogadnak, de úgy gondolják, nem kívánatos,
hogy követőim is legyenek és éppen ez teszi lehetetlenné, hogy versei el helye
zésében segítségére legyek. Az én ajánlásom, maradi és posztjukat féltékenyen
őrző szerkesztóinket még makacsabbá tenné Magával szemben. Versei nem szöve
gesek, inkább különösek és ezért nehéz az elhelyezésüle. De legyen szívós és
bízzon a tehetségében. Küldjön folyamatosan kéziratot a szerkesztőségeknek,

biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb megtöri az ellenállásukat. Én is sokáig
zörgettem a kapukon, míg végre kinyíltak előttem. Ú gy látszik, ez mínden ko
moly fiatalnak a sorsa. Gyűjteményének leggyengébb darabjai az árvízról írott
versek. Ez a frissen feldolgozott téma híradás maradt és nem lényegült költé
szetté. Valószínű, hogy később újból hozzányúl ehhe? az anyaghoz. mtkor az
egész már élményemlékké vált s akkor költészet válik belőle. Türelern és szorga
lom egyik alapkövetelése a művészí produktumnak. Dolgozzon hát tovább és ne
hagyja eltéríteni magát a megkezdett útról. '

Jókívánsággal üdvözli
Kassák Lajos

1966. IV. 24.

DÉVÉNYI IVÁN-SIK' CSABA- VIDOR MIKLÓS

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
KASSÁK LAJOSRÓL

Dévényi Iván: Vidor Miklós és Sík Csaba, akik eljöttek erre az összejövetelre,
azt kérték, hogy lehetőleg ne a "régi" Kassákr61 beszélgessünk, hanem a II.
vílágháborű utáni, tehát az ő általuk ismert íróról, költőről. irodalomszervezőről,

szerkesztőről és képzőművészről. Elsőnek Sík Csaba irodalomtörténészt. a Mag
vető Könyvitiadó munkatársát kérném meg, közöljön egy kis "enciklopédikus"
vagy ,;lexikális" összefoglalást Kassák munkásságáról.

* 1973. augusztusában az esztergomi Vármúzeumban ,kiállitás nyílott Kassák Lajos fest
ménveíböl, kollázsaiból és gmfikáiból. (A tárLatot Bálint Endre festőmüvész nyitotta meg.)
A kiállitás időtartama alatt - 1975. szeptember 8-án - az esztergomi Babits M:lhály Városi
Könyvtárban kerekasztalbeszélgetés zajlott le Kassák Lajos rnunkésségáröt. Az eszmecsere
résztvevőt Vidor Miklós József Attila-díjas író, költ6, Sík Csaba Irodalomtörténész, kritikus,
a Magvető Kiadó munkatársa és Dévényi Iván esztéta voltak. A Vár-osi Könyvtár - a
kerekasztal-beszélgetés közönsége részére - kiállítást rendezett elsö ktadású és dedikált
Kassák-kötetekböl, a Kassák Lajos által szerkesztett folyóiratokból, valamint az író vers
kézfrataíbó! és Jeveteíböl. (A dokumentumok zömét dr. Szállás! Arpád, Kassák munkássá
gának kiváló Ismerője bocsátotta a kiállitás rendelkezésére.) A két klálJítá5 és a kerek
asztal-beszélgetés megrendezésével Esztergom városa tiszteletét kivánta kifejeznl Kassák

'Lajos iránt, aki - egyik írásában - így emlékezett meg Esztergomról: "Szeretem ezt a
várost Nt élő kultúrált barátaimért, szép müzeumáért, Bazllikájáért, építkezésetért. _."
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