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Kassák Lajos bécsi emigrációjában, 1920–1921 telén kez-
dett intenzíven a geometrikus absztrakció lehetőségei-
vel foglalkozni.1 A berlini Der Sturm absztrakt expresszio-
nizmusa, a dada (elsődlegesen Kurt Schwitters és Hans 
Arp) és a korai orosz konstruktív absztrakció hatásaiból 
építkező kísérleteinek eredményét képarchitektúrának 
nevezte el.2 Kassák rövidesen a MA vizualitását is aláren-
delte az új formanyelvnek, absztrakt kompozícióit pedig 
nemzetközi kapcsolatépítésének eszközeként is gyakran 
alkalmazta.3 A MA a nemzetközi konstruktivizmus egyik 
meghatározó folyóirata, Kassák pedig az irányzat megke-
rülhetetlen művésze lett az 1920-as évek első felében. 1922 
novemberében Kassák Berlinben, a Galerie Der Sturmban 
tartott előadóestet,4 metszeteit az antwerpeni Ça Ira! 
folyóirat által szervezett kiállításon is bemutatták 1923-
ban.5 A sikerek ellenére Kassák első önálló kiállítására csak 
1924-ben került sor, Bécsben.6 Jelen tanulmány célja a ki-
állítás létrejöttének, a bemutatott műveknek, illetve a ki-
állítás kortárs recepciójának és utóéletének feldolgozása.

Egy visszaemlékezés és kontextusa

Önarckép – háttérrel

A tárlatról egyetlen korabeli autográf említés ismert. 
Simon Jolánnak írt egyik levelében említette meg kiállí-
tását, méghozzá egy rosszul sikerült fotográfi a kapcsán: 
„itt mellékelem a kritikákat és a fényképet a kiállításom-
ról. Nem jól sikerült, de mégis mutat valamit” – írta Kas-
sák.7 Bécsi és berlini kiállításáról nem találunk további 
leírást; Kassák legközelebb mintegy negyven évvel ké-
sőbb, Önarckép – háttérrel címmel a Kortárs folyóiratban 
publikált önértelmező, részben apologetikus írásában 
említette kiállításának tényét.8 Az 1961-es írás Kassák 
képzőművészeti munkássága hazai és nemzetközi új-
rafelfedezésének metszéspontjában született. 1957-ben 
a budapesti Csók István Galériában,9 1960-ban pedig 
Denise René párizsi galériájában rendezett kiállításo-
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1 A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-3 kód-
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(ld. 10. j.) 129–130.
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kat.10 Az egyre erősödő nemzetközi érdeklődés tudatá-
ban Kassák szükségesnek érezte avantgárd korszaká-
nak defi niálását és (újra)pozicionálását, mindez pedig 
több szempontból is problematikussá teszi az 1961-es 
referenciát.11 Kassák részéről mindenekelőtt avantgárd 
szellemiségének és gyakorlatának töretlen kontinuitá-
sa tematizálódott a szövegben: „1946 után mondhat-
nám száműztek az irodalomból, […] elhagyatottan Bé-
kásmegyeren éltem […]. Nem tértem le az »absztrakt« 
vonalról […], szeretni akkor is absztraktjaimat szeret-
tem igazán. […] 1957-ben a Csók Galériában rendezett 
kiállításomnak ezek a formalistának mondott képeim 
adták különlegességét, […] szép közönségérdeklődés 
mellett és fanyalgó kritikusi elismeréssel”.12 Ugyanígy 
párizsi kiállítása kapcsán is a konstruktivista elképzelés 
töretlenségét hangsúlyozta: „kiállításom […] bizonyí-
totta művészeti szemléletem és gyakorlati munkám 
korszerűségét. Az az új, amit 1921-ben hoztam, máig 
betetőződött”.13

A bécsi kiállításra vonatkozó részlet vizsgálatát meg-
előzően mindenképp fontos bemutatni azt a kontextust, 
amelyben Kassák idézett szövege született. A kontex-
tusnak jelen esetben két aspektusa releváns: a lokális 
politikai és a nemzetközi művészettörténeti. Kassá-
kot az 1950-es évek második felétől íróként elfogadta 
ugyan a szocialista kultúrpolitika, absztrakt festészete 
viszont továbbra is elfogadhatatlan volt, írja Sasvári 
Edit, hozzátéve, hogy Kassákot „személyes karizmája 
[…] a magyar szellemi közélet jelentős szereplőjévé tette 
még idős korában is, [így] a pártvezetés szemében […] 
ellenfél is lett”.14 Nem véletlen, hogy az 1957-es tárlato-
kat követő felbuzdulásból megrendezni tervezett, és a 
Képzőművész Szövetség által jóvá is hagyott, 1960-ra 
tervezett életmű-kiállítását a minisztérium indoklás 
nélkül leállította.15 Ugyanez volt a kultúrpolitika szán-
déka a párizsi kiállítás esetében is: noha Kassák festmé-
nyei végül kijutottak az országból, az idős művész nem 

kapott útlevelet és később „hatásköri túllépés” miatt 
számonkérték a kiállítás engedélyezésében részt vevő 
alkalmazottakat, a Magyar Nemzeti Galéria főigazga-
tója, Pogány Ö. Gábor ellen pedig Aczél György veze-
tésével indult fegyelmi eljárás.16

Kassák párizsi kiállítása megszervezésének alapját 
Victor Vasarely azon felismerése jelentette, hogy mű-
vészetének legitimálásához szüksége van önmaga mű-
vészettörténeti pozicionálására. Mivel valódi mestere, 
a Vasarely által „magyar Bauhausként” aposztrofált Mű-
hely magániskolát az 1930-as években vezető Bortnyik 
Sándor nemzetközi kontextusban már vállalhatatlannak 
bizonyult volna, választása Kassákra esett, aki függet-
len pozícióját nem adta fel a Rákosi-korszakban. Vasa-
rely részéről „a stíluskontinuitás kívánalma egyenesen 
következett az 1920-as és az 1960-as évek között fo-
lyamatosságot felállító »evolucionista« szemléletből” 
– írja Imre Györgyi – „a párizsi kereslet [így] főképp a 
»konstruktivista Kassáknak« szólt”.17 Ennek következ-
tében Kassák élete utolsó évtizedében újból szinte ki-
zárólag absztrakt műveken dolgozott. Kassák önálló 
absztrakt festmények mellett, a műkereskedelmi igény 
kielégítésére saját korábbi, sok esetben elveszett mű-
veinek replikáin dolgozott, amelyeket egyre több nyu-
gati kiállításon és galériában mutatott be haláláig.18 
„A kevés életben maradt egykori pionír között Kassák 
előkelő helyet élvezett” – írja Andrási Gábor – „régi kap-
csolatai egyszerre felelevenedtek, s az a különös helyzet 
állt elő, hogy míg idehaza festészetéről alig vagy egy-
általán nem vettek tudomást, addig egymást követték 
nyugat-európai kiállításai”.19

Az önarckép

Azaz, amikor 1961-ben Kassák saját festészetét elemez-
te, egyszerre helyezte el magát a hazai művészet szo-
cialista realizmuson kívül eső kánonjában,20 illetve ref-
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lektált arra a (valós vagy vélt) nemzetközi szerepre és 
tekintélyre, amelyet Vasarely kétségtelenül intencionált 
azzal, hogy megszervezte párizsi kiállítását. Ennek meg-
felelően Kassák Önarckép – háttérrel című tanulmányának 
harmadik, befejező közleményét saját képzőművészeti 
tevékenységének szentelte. A továbbiak szempontjá-
ból érdemes hosszabban idézni bevezetőjét: „1921-ben 
kezdődött festői munkásságom, már elméleti tisztán-
látással, elfojthatatlan alkotási vággyal. […] Mielőtt 
első képemet megfestettem, már áttekintettem a kü-
lönböző irányzatok eredményeit, és kialakítottam kri-
tikai szempontjaimat. Emigrációs éveim alatt legelőbb 
Bécsben és Berlinben az expresszionisták kísérleteit és 
eredményeit tekinthettem át. […] Az expresszionizmus 
mint irányzat széteső és misztikumba hajló volt – sem-
mi közösséget nem érezhettem vele. Sem gondolkozá-
sommal, sem érzelmeimmel nem kötődtem le a múlt 
alkotásaihoz, mint költészetemben, úgy festészetem-
ben is a valóban új lehetőségeket kerestem. […] Ha a 
kubistákat vallom is az új művészet elindítóinak és meg-
alapozóinak, döntően az ő vonzóerejük hatása sem je-
lentkezett képeim formai és tartalmi kialakításában. 
Ők még a külső világ látható embereit, tárgyait transz-
ponálták a vászonra […], én elhagytam (illetve el sem 
kezdtem) a látott világ ábrázolását, s a képi valóság 
létrehozására törekedtem”.21

Kassák saját absztrakt festészetének bemutatásá-
ra az avantgárd kialakulását és fejlődését összefogla-
ló, sajátos izmus-taxonómiáját megismétlő bevezetőt 
követően tér rá. A konstruktivizmussal szemben tár-
gyalja az impresszionizmust és expresszionizmust, vi-
szont saját absztrakciójának közvetlen előzményeként, 
az orosz konstruktivistákat fi gyelmen kívül hagyva, a 
kubizmust teszi meg: ezzel is hangsúlyozva, hogy sa-
ját geometrikus absztrakciója az oroszokéval párhuza-
mosan, attól függetlenül keletkezett.22 (A taxonómiát 
Kassák először 1921 őszén, német fordításban kiadott, 
szabadvers jellegű képarchitektúra-manifesztumában 
írta le,23 ez alapján született meg az elemző jellegű be-
vezető az Új művészek könyvéhez,24 valamint az ugyan-
ezt a problémát hosszasabban tárgyalta Az új művészet 

él című 1925-ös tanulmányban is.25) A gondolatmenet 
folytatásaként 1961-ben Kassák saját jelentőségének 
hangsúlyozására tér rá: „1921-ben rendeztem meg első 
kiállításomat a bécsi Würthle galériában. És nem én ta-
nultam a fi atal osztrák festőktől, hanem ők kerültek az 
én hatásom alá. Közülük a legjobb sem merészkedett 
tovább Kokoschka analitikus expresszionizmusánál, s 
én már nemcsak festékkel képeket, hanem különböző 
anyagok összehangolásával (papír, fa, pléh) reliefeket, 
az ábrázoló szobrászaton túl, téri megoldású monu-
mentumokat építettem. Építettem, hangsúlyozom, 
mert az új művészet főkérdését már akkor is az építés 
kérdésének tekintettem. 1922-ben a berlini Der Sturm 
galéria állította ki új anyagomat. Hálás voltam Herward 
[sic!] Waldennek, a német expresszionizmus pápájá-
nak, hogy helyet adott az akkoriban feltűnt Chagall, 
Schwitters, Klee társaságában, bárha semmi közöm 
nem volt a hivatalos expresszionizmushoz, képeim el-
érték megbecsülésüket.”26

A bekezdésben Kassák első kiállításával kapcsolatban 
három állítást fogalmazott meg: (1) 1921-ben absztrakt 
munkákat állított ki Bécsben, (2) a fi atal osztrák festők 
a hatása alá kerültek, valamint (3) kiállított művei kö-
zött relief és szobor is volt. A továbbiakban a fenti állí-
tások túlzó voltát igyekszem alátámasztani. Érdemes 
ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a fenti mondatokat 
Kassák egy olyan pozícióból írta, amelyben a szemé-
lyes mítosz megteremtése esszenciális feltétel volt, az 
1920-as évek Bécse pedig éppen eléggé elérhetetlen és 
– a létező szocializmus szorosabb kontextusában töké-
letesen érdektelen, meghaladott – történeti távlatnak 
tűnhetett ahhoz, hogy bátran torzítsa az eseményeket a 
saját narratívája mentén. A berlini kiállítással kapcsolat-
ban hasonlóan túlzó megállapítások olvashatók. Kassák 
nem 1922-ben, hanem 1924-ben mutatta be kollekcióját 
a Galerie Der Sturmban, kiállításának közvetlen kontex-
tusát pedig nem az expresszionizmus, hanem a kurrens 
nemzetközi konstruktivizmus – többek között magyar 
emigráns művészek, Bortnyik Sándor, Moholy-Nagy 
László és Péri László által megteremtett – diskurzusa 
szolgáltatta.27 Annak a feltételezésnek, hogy a helyte-

21 Kassák 1975. (ld. 8. j.) 62–64.
22 Kassák izmus-taxonómiájáról bővebben lásd Kappanyos András: 

Tánc az élen. Ötletek az avantgárdról (OPUS Irodalomtörténeti tanul-
mányok, Új sorozat, 11). Budapest, Balassi, 2008; Kappanyos And-
rás: Izmusok az aktivizmusban – Aktivizmus az izmusok között. 
Literatura, 36. 2010. 2. sz. 103–112.

23 Ludwig Kassák: Bildarchitektur. Übers. von Paul Aczél. In: Uő: MA 
Album. Wien, MA, 1921 [szeptember]. [o. n.]

24 Kassák Lajos: [Bevezető]. In: Új művészek könyve. Szerk. Kassák 

 Lajos–Moholy-Nagy László. Wien, Julius Fischer Verlag, 1922 [szep-
tember]. 2–4.

25 Kassák Lajos: Az új művészet él. Testvér, 1. 1925. 291–305; Kassák La-
jos: Az új művészet él (Korunk könyvtára, 2). Kolozsvár, Korunk, 1926.

26 Kassák 1975. (ld. 8. j.) 65–66.
27 Der Sturm. 131. Ausstellung. Ludwig Kassák und Nikolaus Braun. Aus-

stellungskatalog. Berlin, Galerie Der Sturm, 1924 [május]. A kiállítás 
mellett látható Gesamtschauban Archipenko, Chagall, Kandinszkij 
és Schwitters művei mellett Bortnyik, Moholy-Nagy, Péri és Kádár 
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len dátumok okát az idős mester hiányos emlékezeté-
ben kell keresni, máskülönben pontos forráshasználata 
mond ellent. Kassák történeti és önéletrajzi esszéiben 
rendszeresen idézte személyes archívumának doku-
mentumait, és másutt a kronológia megállapításában 
is megbízható.28 Bécsi és berlini kiállításai dátumának 
és jelentőségének eltorzítása és felnagyítása tehát tu-
datos döntés eredménye: Kassák ezzel egy történetileg 
hamis, azonban kései öninterpretációjában kulcsfon-
tosságúvá emelt narratívát alkotott meg.

A háttér

Az esszé retorikájából pontosan értelmezhető, hogy 
miért volt fontos Kassák számára bécsi és berlini kiál-
lításainak antedatálása. Kassák ugyanis több esetben 
hangsúlyozta saját geometrikus absztrakt művészeté-
nek originalitását és elsőbbségét. „Sokáig kerestem és 
nehezen találtam rá közeli rokonaimra. De az új mű-
vészeti irányok egyik legnagyszerűbb jellegzetessége, 
hogy majdnem egyazon időben bukkantak fel a világ 
minden táján. Egyszerre jobbról és balról is ráakadtam 
keresett rokonaimra” – írja Kassák,29 egyértelművé téve, 
hogy képzőművészeti önarcképének valódi hátterét az 
a négy évtizedes vita szolgáltatta, amely a képarchitek-
túra, tágabban pedig a geometrikus absztrakció magyar 
művészek közötti elsőbbségéről, azaz Kassák eredetisé-
géről vagy epigonizmusáról szólt. Kassák a képarchitek-
túra elméletét 1921–1922-ben olyan kiáltványokban írta 
meg, amelyek hangja jelentősen eltért korábbi, forra-
dalmi hevületű és propagandisztikus hatású aktivista 
elveitől. Kassák „teremtő” művészetként aposztrofálta 
új programját, mely „önmagát demonstráló erő” és „egy 
új világ kezdete”.30 1921 tavaszától a MA egész profi lja és 

vizuális arculata is markánsan átalakult. Habár prog-
ramjával Kassák hamarosan tagja lett a konstruktivis-
ták „nemzetközi uniójának”,31 a saját közegének számí-
tó bécsi magyar emigráció elfordult tőle, művészetét 
apolitikusnak és l’art pour l’artnak bélyegezve. 1921-ben 
Bortnyik és Kassák képarchitektúráinak elemzése kap-
csán vita indult, origójában az „új művészet” defi niá-
lásával és társadalmi pozíciójának megállapításával.32

A képarchitektúra elméleti háttere és gyakorlata miatt 
a MA társszerkesztői is Kassák ellen fordultak. A Moszk-
vát megjárt festő, Uitz Béla és a dadaista költő Barta 
Sándor úgy érzékelték, hogy a MA „konzervativizmusig 
menő retorikus stylus-kiabálása elviselhetetlenné vált 
minden oly művész emberre, ki nem akarja Kassák for-
máit magára szedni”.33 Uitz 1925-ben Genthon Istvánnak 
írt levele alapján rekonstruálható egy további, szemé-
lyes ellentét, amely Kassák és Uitz között a geometrikus 
absztrakció kisajátításán alapult.34 Uitz 1921 januárjá-
ban hagyta el Bécset, hogy részt vegyen a Komintern 
harmadik kongresszusán Moszkvában. Oroszországi 
tartózkodása során Uitz látta az OBMOHU (Fiatal mű-
vészek társasága) csoportkiállítását, a Vlagyimir Tatlin 
által tervezett III. Internacionálé emlékművének makettjét, 
valamint Kemény Alfréd és Szilágyi Jolán közvetítésével 
Kazimir Maleviccsel és El Liszickijjel is megismerkedhe-
tett.35 Az összegyűjtött folyóiratok, kiadványok és fo-
tográfi ák egy részét Uitz még kint tartózkodása idején 
feltehetően postán elküldte Kassáknak, ennek listája 
meg is jelent a MÁ-ban.36 Moszkvából Bécsbe utazva Uitz 
Berlinben találkozott Moholy-Naggyal és Kállai Ernővel, 
akiket, saját elmondása szerint, két napon át győzködött 
„a konstruktivizmus társadalmi és művészeti jelentősé-
géről”. Mikor szeptemberben visszatért Bécsbe, meggyő-
ződésévé vált, hogy Kassák az őáltala „az élete kockáz-

Béla festményei is láthatók voltak. A magyar művészek jelenlétéről a 
Der Sturm galériájában bővebben lásd Szeredi Merse Pál: Budapest 
– Berlin – Budapest. Magyar művészek Berlinben az 1920-as évek-
ben. In: Berlin – Budapest 1919–1933: Képzőművészeti kapcsolatok Berlin és 
Budapest között. Kiállítási katalógus. Szerk. Kelen Anna–Kaszás Gá-
bor–Szeredi Merse Pál–Virág Judit. Budapest, Virág Judit Galéria, 
2016. 11–147.

28 Lásd Kassák Lajos: A magyar avantgard három folyóirata. Helikon, 
10. 1964. 2–3. sz. 215–255; Kassák Lajos [közrem. Pán Imre]: Az izmu-
sok története. Budapest, Magvető, 1972 (eredetileg megjelent: Nagy-
világ, 1957).

29 Kassák 1975. (ld. 8. j.) 68.
30 Kassák Lajos: Képarchitektúra. MA, 7. 1922. 4 [március]. 52–54.
31 Szeredi Merse Pál: MA/De Stijl. Theo van Doesburg esete a magyar 

avantgárddal. Enigma, 24. 2017. 90. sz. 74–90.
32 Szeredi Merse Pál: Az Új Ádám (Bortnyik Sándor szerint). Helikon, 

63. 2017. 1. sz. 126–135.

33 Hernádi (Hercz) György levele Mattis Teutsch Jánosnak. Bécs, 1920. 
szeptember 7. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Kutatóintézet, 
Adattár, ltsz. MKCS-C-I-82/12. Vö. Kovács Kálmán levele Mihályi 
Ödönnek. Bécs, 1920. szeptember 6. Budapest, Petőfi  Irodalmi Mú-
zeum, Kézirattár, ltsz. V. 2293/95.

34 Uitz Béla levele Genthon Istvánnak. Párizs, 1925. augusztus 19. 
Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Adattár, ltsz. 
5247/1552/2. Idézi: Bajkay Éva: Uitz Béla. Szemtől szemben. Budapest, 
Gondolat, 1974. 118.

35 Bajkay Éva: Uitz Béla. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1987; Bajkay 
Éva: Hol a kontextus? Artmagazin, 14. 2016. 3. sz. 58–64.

36 „J. Puni: Az uj képzőművészetről, 1921. Moszkva. el Lissitzky: Prou-
nen, mappa 10 litográfi ával, 1920 Moszkva. Punin – Tatlin: Az 
üvegtorony, 1920 Pétervár: Rodtschenko, Rosanowa, Udalcowa, 
Malewitsch, Kandinskij, Klun, Tatlin, Konubu, Manebar, Lissitzky 
legujabb munkáinak reprodukciói Moszkvából.” MA, 6. 1921. 8. sz. 
[augusztus]. 116.
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tatásával” összegyűjtött orosz konstruktivista anyagok 
alapján kezdte meg a geometrikus absztrakt munkák 
készítését, azaz „expropriálta” Uitz „találmányát”.37 Uitz 
1922 tavaszán Egység címmel indította el saját l’art engagé 
folyóiratát, amelyben Kállaival, Périvel és Moholy-Nagy-
gyal az oldalán saját „kommunista” konstruktivizmusát 
nem csupán Kassáktól, hanem a többi „burzsoá konstruk-
tivistától”, a De Stijl „mechanikus esztétizmusától” és az 
OBMOHU „technikai naturalizmusától” is elhatárolta.38

Kassák 1961-ben egyértelműen az Uitz és Barta kiválá-
sakor kialakult vitában megfogalmazott vádakra reagál-
va torzította kiállításainak időpontját annak érdekében, 
hogy saját absztrakcióját az orosz konstruktivistákkal 
szimultán jelenségként mutathassa be: „1922-ben hírt 
kaptam róla, hogy az új orosz művészek Berlinben meg-
rendezik első európai kiállításukat. […] Eltekintve bizo-
nyos felületi különbségektől, ugyanannak a szellemnek 
festői arculatát láttam magam előtt, mint ami engem is 
betöltött. Ennek a szellemi rokonságnak a felismerése 
izgalmas és egyben megnyugtató élményt jelentett”.39 
Kassákot pozíciójának megerősítésében korábbi riválisai 
1961-ben nem gátolták meg. Bortnyik és Uitz avantgárd 
korszakának revideálására csak az 1960-as évek második 
felében, Kassák halálát követően került sor,40 mi több: 
utolsó interjújában még a saját elsőbbségét korábban 
hangsúlyozó Bortnyik is egyértelműen Kassákot nevez-
te meg a képarchitektúra feltalálójaként.41

Kassák kiállításának kontextusa

A dátum

Kassák 1961-es visszaemlékezésén kívül a kiállításhoz 
egyedül Tilkovszky Béla rendelt 1921-es dátumot az 
1976-ban kiadott Kassák-emlékkötetben: „amilyen lel-

kesedéssel fogadta a törzsasztal Kassák valamennyi 
új írását, úgy nem volt érzéke képzőművészeti kísér-
letei iránt. Csak néhányan akadtunk, akiket ez a mű-
faja is lebilincselt. Én kezdettől fogva sejtettem, hogy 
Kassák dinamikus betűmontázsai, amelyeket 1921-ben 
a Würthle-galériában láttam legelőször, új távlatokat 
nyithatnak a tipográfi a fejlődése elé és megpróbáltam 
e fejlődés útját elképzelni. Később tanúja lehettem a 
»képarchitektúra« megszületésének”.42 Kétségtelen, 
hogy Kassák 1920–1921 fordulóján kezdte meg képző-
művészi kísérleteit. A MÁ-ban megjelent első kompo-
zíciói alapján az az állítás is elfogadható, hogy Kassák 
Kurt Schwitters dada-értelmezésének megismerését 
követően a Merz irányába tett kísérleteket, azaz rajzolt 
és különböző anyagokból összeállított kollázsokat ké-
szített.43 A festeni kezdő Kassákkal való első találkozás 
több visszaemlékezésben is megelevenedett a hatvanas 
évek végén. Ék Sándor, önéletrajza szerint, 1921 őszén, 
a bécsi kórházban találkozott az ágyban fekve abszt-
rakt képeket festő Kassákkal, aki kijelentette: „majd én 
megmutatom maguknak, festőknek, hogy milyen is az 
új piktúra”. Ugyanakkor Ék narratívája alapján Kassák 
„egy ideig még nem debütált újdonsült festőként, és 
környezetében […] senki sem sejtette, hogy egyszer 
majd így is szerepelni fog”.44 A másik referencia Demény 
Pál rövid visszaemlékezése, aki a Merz Kassákkal való 
első találkozását 1920 májusára datálta: „ellátogattam 
Kassákékhoz. Jolán nyitott ajtót, csendre intett: – Kassi 
fest. Ott állt ingre vetkőzötten egy jókora deszka előtt, 
arra színes mértani ábrákat pingált. A kubistákat már 
ismertem, de a deszkára felragasztott fogkefe és cipő-
festék-dobozfedél meglepett. Megkérdeztem tőle, hogy 
milyen kép ez. Mire ő röviden csak annyit mondott: – 
Merz, és festett tovább”.45

Ugyanakkor a fentebbi források Kassák festészetét 
mint privát, kevesek számára hozzáférhető jelenséget 
írják le. A szövegek alapján inkább az feltételezhető, 
hogy 1921 őszén még nem volt elképzelhető egy önálló 

37 Uitz Béla levele Genthon Istvánnak. Párizs, 1925. augusztus 19. (ld. 34. j.)
38 Kállai Ernő–Kemény Alfréd–Moholy-Nagy László–Péri László: 

Nyilatkozat. Egység, 1. 1923. 4. sz. [február]. 51.
39 Kassák 1975. (ld. 8. j.) 69. Bővebben lásd Passuth Krisztina ta-

nulmányát. In: The First Russian Show. A Commemoration of the Van 
Diemen Exhibition Berlin 1922. Exhibition catalogue. London, Annely 
Juda Fine Art, 1983.

40 Uitz Béla kiállítása, a szovjet múzeumokban és a művész tulajdonában 
levő művekből. Kiállítási katalógus. Szerk. Kontha Sándor. Budapest, 
Magyar Nemzeti Galéria, 1968; Bortnyik Sándor kiállítása. Kiállítási ka-
talógus. Szerk. N. Pénzes Éva–Pogány Ö. Gábor. Budapest, Magyar 
Nemzeti Galéria, 1969.

41 Hajdú István: Beszélgetés Bortnyik Sándorral.

Kritika, 5. 1976. 8. sz. 19.
42 Vojtech Tilkovszky: Az én Kassák Lajosom. In: Kortársak Kassák 

Lajosról. Szerk. Illés Ilona–Taxner Ernő. Budapest, Petőfi  Irodalmi 
Múzeum, 1976. 47. A későbbiekben a legfontosabb forrásnak bizo-
nyuló Vajda Sándor saját esszéjében nem említi a kiállítás dátumát. 
Vajda Sándor: Bécsi éveim Kassákkal. Uo. 40.

43 Lásd a MA 1920 novemberi és 1921 márciusi számait.
44 Ék Sándor: Mába érő tegnapok. Budapest, Szépirodalmi, 1968. 152. 

Kassák a számozott költemények bevezetőjeként is értelmezhető, 
1922-ben a Világanyámban megjelent 0 × 0 = 0 című versét, az aláírás 
szerint a Wiedner Krankenhausban írta, 1920-ban. Talán erre a kór-
házi tartózkodásra utal Ék is, eltévesztve a dátumot?

45 Demény Pál: Máglyák énekelnek. Kritika, 16. 1987. 3. sz. 8.
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Kassák-kiállítás (amelynek bécsi forráskutatásaim alatt 
sem találtam nyomát).46 Fontos kiemelni, hogy az 1921-
es, anakronisztikus kiállítás eliminálását már az 1987-es 
Kassák-kiállítás katalógusának szerkesztői is elvégez-
ték.47 Kassák hagyatékában mindössze két, az 1924-es 
kiállításra vonatkozó újságkivágat maradt fenn, ezek-
re Oliver Botar hívta fel a fi gyelmet, további kísérlet a 
kiállítás feldolgozására azonban eddig nem történt.48 
Az 1924-es Kassák-kiállítás a bécsi Galerie Würthle-ben 
feltehetően február 6-án, szerdán nyílt, és  legfeljebb há-
rom hétig volt látható: február 27-én már Carry Hauser 
friss grafi káinak kiállításáról írtak a napilapok.49

A szervezők

A Lukács Archívum őrzi Vajda Sándor máramarosszigeti 
származású költő sok száz oldalas önéletrajzának kéz-
iratát és gépiratmásolatát.50 Vajda az 1920-as évek első 
felében a bécsi egyetem hallgatója volt, ezt követően 
1931-ben a Szovjetunióba emigrált, a második világhá-
ború után pedig ismét Bécsben telepedett le. Önéletraj-
za, ahogy az a főszövegbe ékelt, aktuális eseményeket 
tárgyaló naplóbejegyzések alapján kiderül, az 1970-es 
évek első felében, Bécsben íródott. Megírását részben a 
magyar irodalomtörténészeknek a bécsi magyar emig-
ráció és Kassák iránti felélénkült érdeklődése inspirálta, 
ugyanakkor Vajda elsősorban nem a magyar irodalmi 
nyilvánosság számára írt, hangvétele személyes és ke-
véssé irodalmi.51 A hatalmas korpusz a fi atal Vajda sze-
relmi életét és egyetemi tivornyáit ugyanolyan részle-
tességgel tárgyalja, mint a Kassákkal kialakult szoros 
művészi kapcsolatát. Vajda narratívája 1923 decembe-
rében kapcsolódik először a Kassák-kör történetéhez, 
innentől fogva viszont kiemelkedő és több esetben for-
rásértékkel bíró, máshonnan nem ismert részletet kö-

zöl. Vajda fi atal egyetemi hallgatókkal és Budapestről 
érkező avantgárd írókkal együtt csatlakozott a korábbi 
szerkesztőtársait és állandó szerzőit részben elvesztett 
Kassák asztalához (többek között: Nádass József, Ta-
más Aladár, Erg Ágoston, Glauber Henrik, Bergmann 
Teréz, Szegi Pál és Hans Suschny), azonban történeté-
nek Kassák és a MA ekkor sem vált főszereplőjévé. Vajda 
interpretációjában 1924 körül Kassák minden idejét az 
Egy ember életének írása töltötte ki, amit viszont, ellen-
tétben verseivel, nem kávéházakban, hanem lakásán 
írt, így kevesen is tudtak róla.52 A kávéházi találkozók 
megfogyatkozásával együtt a MA fi atalok által szol-
gáltatott tartalma egyre gyarapodott, ők ugyanis nem 
függtek Kassáktól olyan mértékben, mint a korábbi ak-
tivista csoport: „itt Bécsben mi voltunk az új idők barbár 
szittyái. Hogy eljártunk múzeumokba, Nádass [József] 
is, [Erg] Guszti is, Tamás Aladár is, és [Hans] Suschny 
és én, azt nem mondtuk Kassáknak és azt se mondtuk, 
hogy eljártunk a kommunisták gyűléseire, előadásaira. 
Tudtuk, hogy ez neki nem tetszik, és nem tartja helyes-
nek, helyénvalónak. Ez eltérés az ő dogmáitól. Egyelőre 
elismertük az ő tekintélyét és lopva csináltuk, mint a 
sötét kapu alatt a csókolózást”.53

Vajda írásában több helyütt hangsúlyozza, hogy a 
MA történetének mely eseményei és publikációi köthe-
tők a fi atalokhoz. Leírása szerint ő volt a felelős a MA 
Bauhaus-tárgyú közleményeiért (melyeknek legalább 
egy része inkább Molnár Farkas közvetítésével jutott el 
Kassákhoz), valamint az ő és Suschny közbenjárásával 
jelent meg a folyóiratban két bécsi avantgárd tematikájú 
szöveg: Josef Matthias Hauer írása saját atonális zenéjé-
ről és Jacob Levy Moreno szövege a rögtönző színházról 
(amely a média fi gyelmének középpontjába Friedrich 
Kiesler színpadtechnikai kiállítását követően került, a 
két művész pereskedése miatt).54 Vajda önéletrajzában 

46 A Galerie Würthle hagyatéka elveszett, kiállításaik csak a bécsi 
sajtóban megjelent kritikák alapján rekonstruálhatók. A galéria 
1995-ben kiadott monográfi ája Kassák kiállítását szintén tévesen, 
1921-re datálva tartalmazza, de semmilyen további adattal nem 
támasztja alá. Lásd Galerie Würthle. Ausstellungskatalog. Hg. von 
Susanna Bichler. Wien, Galerie Würthle, 1995. 54. Dr. Ralf Burmeis-
ter engedélyével kutathattam Werner J. Schweiger művészettörté-
nésznek a Berlinische Galerie Adattárában őrzött, még rendezetlen 
hagyatékában, amely a legkiterjedtebb forrásgyűjtést tartalmazza a 
bécsi galériák történetére nézvést, ugyanakkor az 1921-es kiállításra 
vonatkozó információ ebben sem található.

47 Kassák 1987. (ld. 6. j.) 121.
48 Botar 1987. (ld. 6. j.) 73–77.
49 Alfred Markowitz: Aquarell- und Graphikausstellung Carry Hauser. 

Arbeiter-Zeitung, 1924. február 27. 10. A kiállítást február 13-án már le is 
bontották, lásd Erica Tietze-Conrat: Tagebücher (1923–1926), I. Der 
Wiener Vasari. Hg. von Alexandra Caruso. Böhlau, Wien, 2015. 204.

50 Vajda Sándor: Önéletrajz. Kiadatlan kézirat és gépiratmásolat, é. n. 
[1970-es évek első fele]. Magyar Tudományos Akadémia, Lukács 
Archívum. Leltározatlan dossziék, 4–5. dosszié. Részleteit közölte: 
Ivánszky 1996. (ld. 6. j.) 295.

51 Az egyik, a moszkvai évek eseményeit taglaló noteszben olvasható 
naplóbejegyzés szerint Szabolcsi Miklós és Csaplár Ferenc is meg-
látogatták (Vajda [é. n.] [ld. 50. j.] 4–5. dosszié. 35–36; valamint 7. 
dosszié. 52), egy másik alkalommal pedig József Farkasnak küldött 
el utóbbi kérésére József Attila-kéziratokat. A már idézett Kassák-
emlékkötetben megjelent visszaemlékezése 1972-es keltezésű.

52 Vajda [é. n.]. (ld. 50. j.) 4–5. dosszié. 74.
53 Vajda [é. n.]. (ld. 50. j.) 4–5. dosszié. 40.
54 Vajda [é. n.]. (ld. 50. j.) 4–5. dosszié. 49–60. Josef Matthias Hauer: 

Atonális zene. Rhytmos és Melos: a zene két pólusa. MA, 9. 1924. 5. sz. 
[április]. 5–6; Josef Matthias Hauer: Zur Einführung in meine „Zwölftö-
nenmusik”. MA, 9. 1924. 8–9. sz. [szeptember]. 16; Jacob Levy Moreno: 
Rögtönző színház – Théatre immediat. MA, 10. 1925. 1. sz. [január]. 4. 
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Kassák bécsi kiállításának megszervezését is maga és 
Suschny tevékenységének eredményeként tünteti fel: 
„Kassák rajzolgatott. Nagyon kezdetlegesen. Vonalak-
ból, geometriai elemekből, tiszta, keveretlen színek-
ből rakosgatott fi gurákat, képarchitektúrának nevez-
te őket. [A lap alján kézírásos szerkesztői megjegyzés: 
»Mint Bortnyik Sándor, aki már régen előtte képkonst-
rukcióit képarchitektúrának keresztelte el.«] Tényleg 
építette őket egymásra, egymás mellé, egy pont, egy 
közép köré. Néha elhatárolta őket fekete vonalakkal, 
vagy csak a színek képezték saját határukat. Az ábrá-
zoló mértanból ismert legegyszerűbb perspektíva tör-
vényeket mutattam neki, az árnyékvetítés rajzolását 
és egyéb primitív alaptudásokat. Hamar elsajátította 
őket és olykor napokon keresztül minden kezébe került 
papírszeletet televonalazott architektúráival. Suschny is 
mutatott neki különböző vetített formákat. A színeket 
úgy tette fel a ceruza-vonalak felé, amilyenek voltak kis, 
iskolás aquarelldobozában. Használta a perspektívát, 
az árnyékokat és sikerült is neki testeket, fi gurákat is 
ábrázolni. […] Összegyűlt már csomó rajza, képe, tus 
és aquarell lapja. Elhatározta, hogy kiállítja őket. Ber-
linbe elküldte őket. Bécsbe Suschnyval gyakran vol-
tunk a Würthle könyv- és művészkereskedés kiállításain. 
Most odamentünk Fräulein Bondihoz egy csomag Ma 
számmal és egy-két kisebb képpel. Frl. Bondi nem so-
káig gondolkozott. Nem zavarta, hogy magunk nem 
voltunk olyanok, mint az aranyifj úság szokott lenni és 
bohém külsejűek se voltunk. Épp kopott diákok voltunk. 
Mondókánk sem volt hosszú lére eresztve, a »Mák« ér-
dekesek és újak voltak, Bécsben ismeretlen új művészet 
hirdetője. Kassák kiállítása a Würthlénél el lett fogadva. 
Első kiállítása egy konstruktivistának, rokona a szupre-
matistáknak, kubistáknak, stb. mindenféle rokonságot 
fedeztek fel az újságok kritikusai.”55

Azaz Vajda leírása alapján feltételezhető, hogy Kassák 
nem saját elhatározásából kereste fel a Galerie Würthle 
vezetőit saját kiállításának megrendezése céljából, ha-
nem a fi atal maisták közvetítésével vált bemutatkozása 
lehetségessé. Mindez valószínű annak fényében, hogy 
Kassák és köre Bécsben korábban egyetlen kiállítást tu-

dott szervezni: 1920 novemberében az Adolf Loos által 
vezetett Freie Bewegung belvárosi galériájában rendez-
ték meg Uitz Béla kiállítását, a MA folyóirat Budapesten 
megkezdett kiállítássorozatának tizedik tárlataként.56 
A Freie Bewegung számára Loos 1919-ben monumentá-
lis programot vezetett elő: többek között a Galerie Der 
Sturm, a Novembergruppe és a drezdai Gruppe 1919 mű-
vészei, Oskar Kokoschka, Paul Klee és „magyar művész-
csoportok” szerepeltek a tervezett kiállításaik listáján.57 
Loos eredetileg a Nyolcak művészeinek új munkáiból 
tervezett egy bécsi kiállítást szervezni a Tanácsköztár-
saság alatt, ez azonban nem valósult meg,58 egy évvel 
később viszont mégis helyet adott Uitznak, az aktivis-
ták forradalmi hevületű festőművészének. Uitz, Kassák 
megfogalmazásában, a kiállításon „művészi fejlődé-
se” két állomásának eredményeit mutatta be: egyrészt 
1917–1918-ban készített festményeit, ezek „a forradalmi 
ember érzéseinek” esztétikai és művészettörténeti il-
lusztrációi, másrészt a Tanácsköztársaság alatt készí-
tett freskóterveit – többek között az Emberiség című 
kompozíció nagy méretű pannóját59 – amik „magának 
a forradalmi erőnek közvetlen színbe és formába rob-
banásai” voltak.60 Ezen a kiállításon ismerte meg Uitz 
művészetét Hans Tietze művészettörténész,61 aki 1923 
tavaszán az Österreichisches Museum für Kunst und In-
dustrie termeiben rendezett önálló kiállítást Uitz újabb, 
konstruktív szemléletű, moszkvai élményein alapuló ké-
peiből, a frissen életre hívott Gesellschaft zur Förderung 
moderner Kunst in Wien (Modern művészetet támogató 
társaság) által szervezett második kiállításként.62 Erre a 
tárlatra viszont már nem a MA kötelékében került sor: 
Uitz éppen Kassák ellenében exponálta önmagát a par 
excellence konstruktivista művészként.

Joachim Ringelnatz

Vajda Sándor önéletrajzában Kassák kiállításának be-
mutatása egy parodisztikus epizóddal folytatódik. Vajda 
szerint a német költő és előadóművész, Joachim Ringel-
natz volt Kassák kiállításmegnyitójának tulajdonképpeni 
főszereplője. Az viszont, hogy Kassák jelen volt-e a ki-

Bővebben lásd Barbara Lesák: Die Kulisse explodiert. Friedrich Kieslers 
Theaterexperimente und Architekturprojekte 1923–1925. Wien, Löcker, 1988.

55 Vajda [é. n.] (ld. 50. j.) 4–5. dosszié. 41–45.
56 Kassák Lajos: Uitz Béla. MA, 6. 1920. 1–2. sz. [november]. 10–12.
57 [H. G.]: Wiener Ausstellungssommer 1919. Der Cicerone, 11. 1919. 13. sz. 

415. Ewald Schneider: Die Künstlergruppe „Freie Bewegung” 1918–1922. 
Unveröff entliches Typoskript. Wien, Österreichische Nationalbiblio-
thek, 1999.

58 Tihanyi Lajos levele Bölöni Györgynek. Budapest, 1919. március 18. 

Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum, Kézirattár, ltsz. V. 4131/350/2. 
Közli: Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos írásai és dokumentumok. 
Budapest, Monument-Art, 2002. 118–119.

59 Uitz Béla: Emberiség, 1919. Egység, 1. 1922. 1. sz. [május]. 11. Bajkay 
1987. (ld. 35. j.) Kat. 305.

60 Kassák 1920. (ld. 56. j.) 12.
61 Hans Tietze: Wiener Ausstellungen. Kunstchronik und Kunstmarkt, 

56. 1920. 11. sz. 213.
62 Bajkay 1987. (ld. 35. j.) 48–60; Dieter Bogner: Wien 1920–1930: »Es 
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Az ismeretlen, akit nagyon gyanakodva, bizalmatlanul 
nézegettünk, úgy ment Würthléhez, mintha ő lenne 
a gazda, vagy mintha oda tartozna. Az emeleti helyi-
ségben voltak kifüggesztve Kassák képarchitektúrái. 
A pityókás bácsika hatalmas orrát képtől képig cipelte 
és egészen közel dugta. Apró szemei alig pislákoltak. 
A jelenlévő alkalmazottakat feltűnő nagy udvariasság-
gal üdvözölte. Hogy mindenki mosolyogva fogadta, az 
szemmel láthatóan kiválóan tetszett neki. Rajongva járt 
végig a kiállításon. Néhol ujjongott, annyira tetszett ne-
ki. Aztán elkezdte a képeket dicsérni. Hát hogy az Eiff el 
torony milyen pompás itt, bökött horgas ujjaival, kimon-
dottan koszos ujjával az egyik lapos elemekből, szürke, 
barna és fekete négyszögekből összeállított ábrára. – 
Meg hogy milyen csodálatosan szimfonikus ez a tájkép 
– a képen pedig csak néhány fekete vonal tébolygott. 
Így ment ez egy jó félóra hosszat, még megérkezett Frl. 
Bondi. A rezesorrú vigyorogva jó ismerősként üdvözöl-
te. Meglepetésemre Frl. Bondi pedig megkülönböztető 
kedvességgel köszöntötte és tüstént nagy beszélgetés-
be, sok nevetéssel kezdtek. Aztán tudtam meg, hogy a 
nagyon is megviselt ruházatú pityókás ember Joachim 
Ringelnatz, költő, matróz, festő, színész, sokoldalú, so-
kat tudó művészember […]. Ringelnatz egész délelőtt ott 
kószált körülöttünk. Közben leült Bondi karosszékébe, 
és szundított egyet. Ha mélyen horkolt egyet-egyet hir-
telen felkapta a fejét, csodálkozva nézett maga körül, 
majd megnyugodva újra lekonyította orrát, behúzta fe-
jét vállai közé és tovább szundikált. Örültünk, hogy bé-
kén hagyott minket. A kiállításra nem jöttek sokan. De 
ha kijött a terembe, ő lett a középpont és mulattatott 
mindenkit. […] Hosszú kabátjában botladozva ment le 
a lépcsőn. Jó barátként vált el tőlünk”.63

Ringelnatz utazó előadóként az 1920-as évek első fe-
lében Európa szinte összes nagyvárosában fellépett, ma-
gát matróznak maszkírozva, enyhén spicces állapotban 
saját expresszionista-szatirikus verseit szavalva. 1924 feb-
ruárjában a bécsi Cabaret Höllében tartott heti rendsze-
rességgel önálló esteket, nagy közönségsiker mellett.64 
(1. kép) Feleségéhez, „Muschelkalkhoz” rendszeresen írt 
levelei alapján tényleg 1924. február 6-án, szerdán, az-
az Kassák kiállításmegnyitójának napján járt először a 
Galerie Würthle termeiben, hogy egy felolvasóest le-
hetőségéről beszéljen a galériát vezető Lea Bondival. 
További leveleit a Würthle címére kérte Bécsben, így 
valószínű, hogy több alkalommal is megfordult a galé-

war als würde Utopia Realität werden«. Alte und moderne Kunst, 30. 
1983. 190–191. sz. 35–48.

63 Vajda [é. n.] (ld. 50. j.) 4–5. dosszié. 41–45.

64 [H. B.]: Joachim Ringelnatz in der „Hölle”. Wiener Neueste Nachrichten, 
1924. február 25. 5.

1. Fritz Gross: Joachim Ringelnatz
Die Muskete, 1924. március 15. 15.

állításon, Vajda szövege alapján nem egyértelmű: „a ki-
állítás megnyitása előtt már korán odamentünk Würth-
léhez, az utolsó simítások, székek helyretologatása és 
főképp a várakozó lézengés okából. Még nem nyitottak. 
Kettőnkön kívül még egy alak várt a nyitásra. Kirakatról 
kirakatig járt, nézegetett befelé és minduntalan fi cánko-
ló dallamokat fütyölgetett. Kabátja hosszan lötyögött 
rajta, majdnem a bokájáig ért. Hóna alatt valami kalap 
vagy sapkafélét szorongatott. Már messziről dőlt belőle 
a pálinka bűze. Nyitottak. Frl. Bondi még nem volt ott. 
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65 Joachim Ringelnatz: Briefe. Hg. von Walter Pape. Berlin, Henssel, 1988. 
Nr. 305–306.

66 Frederike Schmidt-Möbus: Spurensuche, Bild-Welten, Sehweisen. 
Joachim Ringelnatz und die Kunst seiner Zeit. In: Ringelnatz! Ein 
Dichter malt seine Welt. Hg. von Frank Möbus et al. Göttingen, Wall-
stein, 2000. 190–208.

67 Anton Kuh: Joachim Ringelnatz, Zum Aufenthalt des Dichter-Kaba-
rettiers in Wien. Die Stunde, 1924. február 10. 7; [sch]: Joachim Ringel-
natz in Wien. Arbeiter-Zeitung, 1924. február 17. 12; Robert Müller: 
Ringelnatz. Der Tag, 1924. február 19. 8; Adalbert Muhr: Joachim Rin-
gelnatz, der dichtende Seefahrer. Neues Wiener Journal, 1924. február 
26. 8; Eugen Lazar, Joachim Ringelnatz, Der Tag, 1924. március 8. 2–3.

68 Susanna Bichler: 1865–1995: Ein Überblick. In: Galerie Würthle 1995. 
(ld. 46. j.) 9–10. Az 1920-as Klimt- és Schiele-kiállításokat követően 
1921 márciusában Paul Klee és Lily Steiner grafi kái (lásd pl. Wiener Zei-
tung, 1921. március 20. 4–5.), júniusban pedig Daumier-grafi kák mel-
lett több kortárs osztrák művész munkái is láthatók voltak; többek 
között Kokoschka, Gütersloh, Tischler, Harta mellett Uitz rajzai és 
grafi kái (lásd pl. Reichspost, 1921. június 7. 7; Internationale Sammler-Zei-
tung, 1921. június 15. 137–138; Wiener Zeitung, 1921. június 26. 2–3.).

69 Werner J. Schweiger: Verbindungen mit dem deutschen Kunsthan-
del. In: Galerie Würthle 1995. (ld. 46. j.) 24–27.

70 Bondi a Tietze házaspár mellett alapító tagja volt a Gesellschaft zur 
Förderung moderner Kunst in Wien társaságnak 1923 februárjában, 

kiterjedt kapcsolatépítési tevékenysége így a társaság működésé-
nek kontextusában is értelmezhető. Uo. 26.

71 N. n.: Vortrag Herwarth Waldens über den Expressionismus. Neues 
Wiener Journal, 1923. június 7. 8.

72 Alfred Markowitz: Gegenstandslose Kunst. Zur Ausstellung der Ber-
liner Kunstzeitschrift „Der Sturm”. Arbeiter-Zeitung, 1923. június 12. 7.

73 Der Querschnitt, 3. 1923. 3–4. sz. 186.
74 Alfred Markowitz: Ziele der Gegenwartskunst. Zur Ausstellung der 

Galerie Flechtheim bei Würthle. Arbeiter-Zeitung, 1923. október 27. 
7–8; Alfred Markowitz: Übernationale und nationale Kunst. Zur 
zweiten Flechtheim-Ausstellung bei Würthle. Arbeiter-Zeitung, 1923. 
december 14. 7–8.

75 Alfred Markowitz: Moderne Graphik. Arbeiter-Zeitung, 1924. január 
23. 10.

76 Alfred Markowitz: George Groß, Zur Ausstellung bei Würthle. Arbei-
ter-Zeitung, 1924. április 18. 10; Hans Ankwicz-Kleehoven: Frühjah-
rausstellungen. Wiener Zeitung, 1924. május 10. 1; M. Stiassny: Die 
Wiener George Grosz-Ausstellung. Zur Biographie des Künstlers. Der 
Cicerone, 16. 1924. 10. sz. 467–468; Kállai Ernő: Figyelő: George Gross 
(Berlin, Galerie Flechtheim, Wien, Galerie Würthle). MA, 9. 1924. 
6–7. sz. [július]. 14.

77 George Grosz, Katalog der Ausstellung, Eingeleitet durch zwei Beiträge von 
Ihm Selbst. Ausstellungskatalog. Wien, Kunsthandlung Würthle und 
Galerie Flechtheim, 1924 [április].

riában. Ringelnatz előadására február 16-án, vasárnap 
került sor, a felolvasóesttel egy időben pedig a galériá-
ban festményeit is bemutatta.65 A berlini székhelyű mű-
vész bécsi fellépésére Alfred Flechtheim közvetítésével 
került sor, akinél egy évvel korábban a George Grosz és 
Otto Dix verizmusához hasonló, naiv képeket készítő 
Ringelnatz első kiállítása is megrendezésre került.66 Bé-
csi előadásáról több kritika is megjelent napilapokban, 
azonban Kassák kiállítását egyik sem említette meg, 
annak ellenére sem, hogy Ringelnatz több interjújában 
„proletárként” és „dadaistaként” aposztrofálta magát.67

A Galerie Würthle

Kassák tárlatának helyszíne, a belvárosi Kärntnerstraßé-
ból nyíló Weihburggasse 9. alatti Galerie Würthle, 1924-
ben az osztrák főváros egyik legprogresszívebb kiállító-
helye volt. Lea Bondi 1919-ben vette át az 1880-as évek 
óta régi mesterekkel foglalkozó galéria vezetését, ekkor 
kezdett el kortárs osztrák mesterekkel, mindenekelőtt 
Gustav Klimttel és Egon Schielével, később pedig nem-
zetközi modernista művészettel is kereskedni.68 1923-ban 
Bondi kapcsolatba lépett a legkiterjedtebb kapcsolat-
hálóval rendelkező német galeristákkal: Herwarth Wal-
dennel, Alfred Flechtheimmel és Paul Cassirerrel.69 Az el-
következő másfél év során mindhárom galéria művészei 
bemutatkoztak a Bondi által létrehozott Galerie der Le-
bendigen (Élő művészek galériája) termeiben.70 A Galerie 
der Lebendigen kiállításaival Bondi elsőként mutatta be 

Bécsben az avantgárd művészet nemzetközi élvonalát. 
1923 júniusában a Galerie Der Sturm vendégkiállítása al-
kalmából Herwarth Walden is Bécsbe látogatott, hogy 
a kiállításban Wendepunkt der Kunst (A művészet forduló-
pontja) címmel az expresszionizmus fejlődéséről tartson 
előadást.71 A tárlaton, a kritikák alapján, Fritz Stucken-
berg, Paul Fuhrmann, Oskar Nerlinger és Georg Schrimpf 
absztrakt képei mellett a Der Sturm törzstagjainak – pél-
dául Heemskerck, Klee, Molzahn és Wauer – munkái is 
láthatók voltak.72 Flechtheim és Bondi együttműködését 
a Der Querschnitt folyóirat harangozta be, majd október-
ben nyílt meg a Galerie Flechtheim francia művészeit 
bemutató kiállítás, többek között Picasso, Braque, Lé-
ger, Vlaminck, Derain és Hofer munkáival.73 December-
ben egy kibővített Flechtheim-tárlat volt látható, amely-
ben Bondi kortárs osztrák festők munkáit is elhelyezte.74 
Paul Cassirer galériájának grafi kai kiállítása 1924 január-
jában volt látható Barlach, Chagall, Liebermann és Grosz 
munkáival.75 A Galerie Würthle 1924-es kiállításai közül 
a legnagyobb visszhangot a vezető német neusachlich 
művész, George Grosz április–májusban rendezett gyűj-
teményes kiállítása váltotta ki.76 A tárlaton Grosz da-
daista konstrukciói, valamint Georg Kaiser, G. B. Shaw 
és Ivan Goll színdarabjaihoz festett díszlettervei mel-
lett azok az 1920-tól kezdve készített társadalomkriti-
kus, szatirikus, kommunista elkötelezettségű rajzai és 
litográfi asorozatai is láthatók voltak, melyek korábban 
a Malik-Verlag terjesztésében váltak ismertté Bécsben.77 
Grosz 1921-ben kiadott, Das Gesicht der herrschenden Klas-
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78 A Grosz-reprodukciókat lásd MA, 6. 1921. 7. sz. [június], és Újvári Er-
zsi: Prózák. Wien, MA, 1921. A Grosz-mappa megtalálható Kassák ha-
gyatékában. Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, 
ltsz. KM-1872.

79 Arbeiter-Zeitung, 1924. augusztus 7. 7; Neues Wiener Tagblatt, 1924. au-
gusztus 9. 5; Stefan Poglayen-Neuwall: Wien – Ausstellungen. Der 
Cicerone, 16. 1924. 17. sz. 832.

80 Lesák 1988. (ld. 54. j.) 99–110. A kiállításról bővebben lásd Galácz 
Judit: Le a dobozszínpaddal! – Az 1924-es bécsi színháztechnikai ki-
állítás és magyar visszhangja. Enigma, 24. 2017. 90. sz. 112–121.

81 Josef Kalmer: Groß, Loew & Gottlieb. Die Stunde, 1924. február 9., 
6; Dr. Ernst H. Buschbeck: Kunstausstellungen. Neues Wiener Tag-
blatt, 1924. február 25. 5; Stephan Poglayen-Neuwall, Drei jüdische 
Künstler (Würthle). Das Zelt, 1. 1924. 4. sz. 124–125, képmelléklettel.

se (Az uralkodó osztály arca) című mappájából Kassák is 
közölt több reprodukciót a MÁ-ban és Újvári Erzsi Pró-
záit összegyűjtő kötetében.78 Néhány hónappal később 
a Galerie Würthle grafi kai kabinetjében Otto Dix szin-
tén társadalomkritikus Krieg (Háború) című litográfi a-
sorozata volt látható,79 ősszel pedig Bondi is tevékenyen 
részt vett a Friedrich Kiesler által szervezett nemzetkö-
zi avantgárd színháztechnikai kiállítás (Internationale 
Ausstellung neuer Theatertechnik) lebonyolításában.80

„Drei jüdische Künstler”

Kassák bécsi kiállításának szorosabb kontextusa, a Ga-
lerie Würthle progresszív programja mellett, az a tárlat 

2. Leopold Gottlieb: Dietrichstein portréja
Das Zelt, 1. 1924. 4.sz. [április]. 124.

3. Fritz Gross: A festő Gottlieb portréja
Das Zelt, 1. 1924. 4. sz. [április]. 125.

volt, amely a galéria földszinti termeiben volt látható 
1924 februárjában. Kassák munkái a grafi kai kabinetben 
kaptak helyet, ezzel párhuzamosan a Würthle három 
fi atal osztrák expresszionista művész munkáit mutat-
ta be: Leopold Gottlieb és Fritz Gross festményeit és 
grafi káit, valamint Jakob Löw szobrait. A három zsidó 
művész tradicionálisabb munkái merőben eltértek Kas-
sák konstruktivizmusáról, a két kiállítást így sehol nem 
említették egymással összefüggésben. A kritikák és a 
Das Zelt folyóiratban megjelent reprodukciók alapján 
rekonstruálható a három művész kiállításának össz-
képe.81 A kritikusok Gottlieb festményeit emelték ki a 
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tárlat anyagából, aki hét évig élt Párizsban, így művé-
szetén leginkább Cézanne és „az 1904–1905 körüli Pi-
casso” hatását vélték felfedezni. Gross és Löw műveivel 
kapcsolatban szinte kizárólag kifogások fogalmazódtak 
meg, amelyek előbbi túlzott rajzszerűségét, illetve utób-
bi munkáinak „iparművészeti jellegét” hangsúlyozták. 
A festmények és a szobrok stílusa egyaránt az impresz-
szionizmus és az expresszionizmus határmezsgyéjén 
mozgott. (2–4. kép)

Az, hogy ez a három művész Kassákkal párhuzamo-
san kapott lehetőséget a bemutatkozásra a Galerie 
Würthlében, azért is érdekes, mert ők is annak az Eugen 
Hoefl ich által szerkesztett Das Zelt című folyóirat körül 
szerveződő fi atal, cionista értelmiségiekből álló csoport-
nak voltak a tagjai, akik közül Kassák bécsi előadóest-
jein többen felléptek zenészként és előadóművészként. 
A kapcsolatot minden bizonnyal a bécsi MA munkájá-
ban a kezdetektől aktívan részt vállaló Josef Kalmer és 
Mirjam Schnabel-Hoefl ich jelentették – előbbi névlege-
sen a folyóirat felelős kiadója volt, utóbbi pedig már az 
aktivisták első bécsi matinéján, 1920. november 20-án 
is Kassák németre fordított verseit szavalta.82 Schna-
bel-Hoefl ich a MA által Eugénie Schwarzwald belvárosi 
reform-leányiskolájának előadótermében 1925. március 
22-én rendezett „első német propagandaestjén” is fel-
lépett, Kassák verseinek előadójaként.83 Ugyanezen az 
eseményen Mura Zyperowitsch orosz származású tán-
cosnő adott elő modern tánckompozíciókat. A táncosnő 
szintén Hoefl ich köréhez tartozott: egy évvel korábban 
a Das Zelt már idézett számában közölt róla Fritz Gross 
három mozdulatrajzával illusztrált méltatást.84 Zypero-
witsch táncáról a MA-esten a budapesti Ma Este közölt 
egy fotóreprodukciót. (5–6. kép) A tudósító véleménye 
szerint „az érdekes estéről a bécsi sajtó elismeréssel írt”.85 
A valóságban az estről megjelent tudósítások legfeljebb 
iróniával, de semmiképp sem elismeréssel szóltak Kassá-
kékról.86 Eugen Hoefl ich a következőket jegyezte be az 
estről a naplójába: „a »MA« aktivisták hablatyolása ezen 
az estén, amelyen Mir[jam] besegített, fárasztó volt és 
érdektelen. Ezek a dekadens magyar írók Európa apoteó-
zisát az életben akarják megvalósítani, az újkorból egy 
új kort csinálni – és mégsem jutnak tovább annál, hogy 
a legújabb kori angol WC-t dicsőítsék. Napokra lesz szük-
ségem, hogy felépüljek a konstruktivisták estje után”.87

4. Jakob Löw: Lót felesége
Das Zelt, 1. 1924. 4. sz. [április]. 128.

82 N. n.: A Ma felolvasó estélye. Bécsi Magyar Újság, 1920. november 18. 
7; N. n.: November 20-án tartottuk első wieni matinénkat. MA, 6. 
1921. 3. sz. [január]. 36. Bővebben lásd Ivánszky 1996. (ld. 6. j.).

83 N. n.: 1. deutscher Propaganda-Abend der Zeitschrift MA, Prog-
ramm. MA, 10. 1925. 2. sz. [március]. [o. n.]

84 Eugen Hoeflich: Eine jüdische Tänzerin (Mit drei Bewegungsstudi-

en von Fritz Gross). Das Zelt, 1. 1924. 4. sz. 130–131.
85 N. n.: Mura Zyperowitsch orosz táncosnő, Ma Este, 3. 1925. 14. sz. 4.
86 [-st]: Kennen Sie »MA«? Wiener Allgemeine Zeitung, 1925. március 24. 6; 

N. n.: Aktivistischer Abend. Arbeiter-Zeitung, 1925. március 21. 8; N. n.: MA. 
Ein futuristischer Kunstabend. Neues Wiener Tagblatt, 1925. március 23. 6.

87 „Schal und nichtig nahm sich das Wortgestammel der »Ma« Akti-
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A konstruktivizmus Bécsben

Érdemes röviden kitérni arra is, hogy milyen körülmények 
befolyásolták Kassák bécsi kiállításának kritikai fogad-
tatását. A legfontosabb képzőművészeti kontextust az 

visten am selben Abend aus, dem Mir ihre Hilfe lieh. Dekadente 
magyarische Literaten, wollen eine Apotheose Europas in Leben 
verankern, aus Neuzeit eine neue Zeit machen und bringen es doch 
nicht über die Apotheose des englischen Closetts neuzeitlichster 
Ausstattung. Ich werde Tage brauchen um mich nach diesem Abend 
der Konstruktivisten zu rekonstruieren.” Eugen Hoeflich (Moshe 
Ya’akov Ben-Gavriêl): Tagebücher 1915 bis 1927. Hg. und kommentiert 
von Armin A. Wallas. Wien, Böhlau, 1999. 222.

88 N. n.: Neue russische Kunst. Arbeiter-Zeitung, 1924. február 17. 12; Max 
Ermers: Eine neurussische Kunstwoche in Wien. Der Tag, 1924. feb-
ruár 19. 8.

89 Dr. Ernst H. Buschbeck: Russische Kunst. Neues Wiener Abendblatt, 

1924. február 28. 5; Max Ermers: Jungrussische Kunstausstellung. 
Der Tag, 1924. március 4. 4–5; Josef Kalmer: Russen, Juden, Ukrainer. 
Die Wage, 5. 1924. 5. sz. 151–153; Max Ermers: Rußland und wir. Die 
Wage, 5. 1924. 7. sz. 207–210.

90 Hans Ankwicz-Kleehoven, Kunstausstellungen. Wiener Zeitung, 
1924. március 24. 1.

91 „Nach dem, was man von Lissitzky und Uitz gesehen hat, sind diese 
aus zweiter Hand kommenden Hirnprodukte uninteressant.” Josef 
Kalmer: Von der Sezession zur Kunsthandlung Würthle. Die Wage, 5. 
1924. 4. sz. 120.

92 „Diese Versuche, auf der Fläche architektonische Eff ekte mittels 
abstrakter, rein geometrischer Zeichnung hervorzurufen, datieren 

5. Fritz Gross: Mozgástanulmány Mura Zyperowitschról
Das Zelt, 1. 1924. 4 [április]. 130.

a kiállítás képezte, amelyet Hans Tietze szervezett az 
Otto Kallir-Nirenstein vezette Neue Galerie-ben. 1924 
február–márciusában a bécsi városvezetés nagysza-
bású programsorozatot szervezett Russische Kulturwo-
che (Orosz kulturális hetek) címmel, ennek keretében 
pedig Tietze a berlini Galerie van Diement követően 
európai körútra indult Erste Russische Kunstausstel-
lung (Első orosz képzőművészeti kiállítás) avantgárd 
szekciójának számszerűen megfogyatkozott, mégis 
reprezentatív bemutatóját szervezte meg február 17-e 
és március 8-a között.88 A kritikák alapján rekonstru-
álható kiállításon Vaszilij Kandinszkij, Elisabeth Eps-
tein, Alexander Archipenko és Marc Chagall 1910-es 
évekbeli művei mellett a konstruktivisták közül egé-
szen biztosan láthatók voltak El Liszickij Prounjai, Ivan 
Puni „szintetikus” munkái és Naum Gabo térplaszti-
kái.89 Kassák és az orosz avantgárd művészek szinte 
párhuzamos bécsi bemutatkozása nyilvánvalóan in-
terferenciákat okozott. Több kritikus kiemelte, hogy 
a „legújabb művészeti irányzat”, a konstruktivizmus 
orosz és magyar képviselői párhuzamosan, de külön 
kiállításon állítanak ki Bécsben,90 de olyan vélemény is 
olvasható, amely szerint Kassák csak az orosz konst-
ruktivisták jelentéktelen epigonja. Az egyik legmeg-
lepőbb ilyen megnyilatkozás Josef Kalmertől, a MA 
felelős kiadójától, Kassák fordítójától érkezett, aki a 
Die Wage című baloldali folyóirat számára írt feuille-
tonjában nyilatkozott így Kassák munkáiról: „azután, 
amit az ember Liszickijtől és Uitztól már látott, ezek 
a másodkézből származó agyszülemények teljesen 
érdekteleneknek bizonyulnak”.91 Pár héttel korábban, 
azaz még az orosz kiállítás megnyitása előtt Kalmer a 
Die Stunde című napilapban szintén kritikát fogalma-
zott meg Kassák vizuális munkáival szemben. Itt azt 
írta, hogy a képarchitektúrák forrása egyértelműen 
az Archipenko által kidolgozott „szoborfestészet” volt 
(amelyet Kassák maga is népszerűsített Bécsben 1921-
ben).92 A kubisták és az orosz konstruktivisták mellett 
a másik viszonyítási pont Kassák képeivel kapcsolat-
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6. Mura Zyperowitsch
Ma Este, 3. 1925. 14. sz. 4. Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–
Kassák  Múzeum, ltsz. KM-F-81.466.

ban Uitz volt, aki egy évvel korábban, 1923 májusában 
mutatta be moszkvai útjának tanulságai alapján készí-
tett kvázi konstruktivista ikonanalíziseit és absztrakt 
kompozíciókísérleteit. A két festő absztrakt kompozí-
cióit szintén Kalmer állította szembe egymással. Véle-
ménye szerint Uitz képei a festészet végcélját jelenítik 
meg, szemben Kassák képarchitektúráival, amelyek csak 
a művészet egyes elemeit tartalmazzák.93

A Galerie Der Sturm

A bécsi kiállítást követően Kassák gyűjteményét Her-
warth Walden Der Sturm folyóiratának berlini galériájá-
ban mutatta be, 1924 májusában.94 Kassák feltehetően 
már 1916-tól kezdve kapcsolatban volt a Der Sturmmal. 
MA című folyóiratának arculata egyértelműen a Der 
Sturm korabeli megjelenéséhez igazodott, 1917 telétől 
kezdve a Der Sturm budapesti bizományosa volt, ezenfe-
lül Kassák a Walden által bevezetett komplex művészeti 
programot is adaptálta: 1917–1919 között Budapesten 
avantgárd előadóesteket, kiállításokat szervezett, sa-
ját képes levelezőlap-sorozatot nyomtatott, és rész-
vénytársasággá alakított vállalkozása könyvkiadóként 
is üzemelt.95 Az első világháború alatt Walden szinte 
kizárólagos kiállítója volt az expresszionizmus vezető 
alkotóinak, az első világháború utáni évtizedben viszont 
a Der Sturm nemcsak a német, hanem a kelet-közép-eu-
rópai avantgárd centrumává is vált. Walden fókuszvál-
tásának okait egyrészt a Keletről érkező, nagyszámú, 
tehetséges emigráns berlini megjelenésében kell keres-
nünk, másrészt pedig abban, hogy a világháború után 
Walden korábbi törzsgárdája anyagi nézeteltérések 
miatt elpártolt a galériától.96 A Der Sturm háború utáni 
két évének igazi felfedezettjei Moholy-Nagy László és 
Péri László voltak, akik 1919-ben Kassák köréhez tartoz-

noch vom Plastiker Archipenko her, der die sogenannte Skulpto-
malerei erfunden hat.” Josef Kalmer: Ausstellung bei Würthle. Die 
Stunde, 1924. február 8. 9. Kassák a MA 1921. április 25-én megjelent 
számában Archipenko műveinek reprodukcióit közölte, valamint 
ugyanekkor megindított Horizont című albumsorozatának első szá-
mát is a kubista szobrász munkásságának szentelte.

93 „Der bleibende Eindruck ist, daß es sich hier um Elemente und nicht 
wie etwa bei Uitz um Endziele der Malerei handelt.” Uo. 9.

94 „A Sturmnál április 27-én nyílik meg.” Kassák Lajos levele Simon 
Jolánnak. Bécs, 1924. február. (ld. 7. j.).

95 Elképzelni egy mozgalmat: a MA Budapesten. Kiállítás. Kurátorok: 
Dobó Gábor–Szeredi Merse Pál. Budapest, Petőfi  Irodalmi Múze-
um–Kassák Múzeum, 2016. szeptember 26.–2017. január 15. Kiállítási 
leporelló: academia.edu/31042572.

96 Bővebben lásd Szeredi 2016. (ld. 27. j.) 57–115.
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97 Passuth Krisztina: A magyarok Sturm-ja. In: Passuth 1996. (ld. 3. j.) 
117–121.

98 Bővebben lásd Szeredi 2016. (ld. 27. j.) 144–147.
99 Nikolaus Braun: Konkretes Licht. In: Arthur Segal: Das Lichtproblem 

in der Malerei. Berlin, Arthur Segal, 1925. Magyar fordítása: F.I.L.M. A 
magyar avant-garde fi lm története és dokumentumai. Szerk. Peternák 
Miklós. Budapest, Képzőművészeti, 1991. 83. Vö. Nikolaus Braun: 
Erlösung im Licht. Zur Ausstellung im Sturm. Der Sturm, 15. 1924. Mo-
natsbericht Juni. 113.

100 Der Sturm, 15. 1924. 3. sz. Két évvel később Braun ismét publikálta 
képeit a Der Sturmban, amelyekhez Rudolf Blümner írt elemzést. Der 
Sturm, 17. 1926. 9. sz. 129–135.

101 Lásd Willi Wolfradt: Berliner Ausstellungen. Der Cicerone, 16. 1924. 
12. sz. 571; Curt Glaser: Maler, Bildhauer und Konstruktivisten. 
Ausstellungen. Berliner Börsen-Courier, 1924. május 25. 5–6.

102 Ludwig Kassák: Aus dem “Buch der Reinheit”; Heinrich Glauber: 
Gedichte; Robert Reiter: Abriss: Gesellschaft Künstler Kunstwerk; 

Aladar Tamás: Gedichte; (365-er Dichter): Glasuhr; Josef Nádass: 
Strassenbahn 58; Robert Reiter: Spannung. Der Sturm, 15. 1924. 2. 
sz. 70–86.

103 Andreas Gaspar: Die Bewegung der ungarischen Aktivisten. Der 
Sturm, 15. 1924. 3. sz. 163–167.

104 Viktor Trautzl: Würthle-Ausstellung. Reichspost, 1924. február 6. 7; 
Ankwicz-Kleehoven 1924. (ld. 90. j.) 1.

105 „Einer ihrer Führer, der in Wien lebende Ungar Ludwig Kassák, 
drückt sich folgendermaßen aus: »Der Kampf um die neue konstruk-
tive Architektur schlug zwei Wege ein: im Raume und auf der Flä-
che. Ersteres ist Baukunst, das zweite Bildarchitektur. Diese strebt 
zur Architektur hin, als der einzigen stoffl  ich und geistig konstruk-
tiv-kollektiven Kunst. Die Bildarchitektur gehört zu den ersten Do-
kumenten dessen, daß der sich in Kämpfen aufreibende Mensch von 
heute sein Sicherheitsgefühl wiedererlangte und seiner in Farben 
und Formen objektivierten Weltanschauung im Wege der primitiven 
Kunst zum ersten mal auf die Beine helfen will.«” Max Roden: An 
den Grenzen der Kunst. Volks-Zeitung, 1924. február 8. 1–2.

tak, de képzőművészként csak Berlinben debütáltak. 
A Der Sturmban első kiállításuk közvetlenül Ivan Punyi 
szuprematista kavalkádját követte, 1922 februárjában. 
Moholy-Nagy és Péri jelentősen hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Der Sturm hírneve nem csorbult, hanem nőtt az 
expresszionista mesterek elpártolását követően.97 Kas-
sák tárlata a Der Sturm magyar kiállításainak sorába il-
leszkedett, ahol 1924-ben egymást követte Kádár Béla 
és Scheiber Hugó (közösen: január, Scheiber: február, 
Kádár: november), Moholy-Nagy László (február), Ber-
náth Aurél és Ferenczy Béni (június–július), valamint Pé-
ri László (október) kiállítása.98 Kassák kiállítótársa a Der 
Sturmban egy kevéssé ismert művész, Nikolaus Braun 
volt. Braun magyar származású volt, de Berlinben szü-
letett, ahol 1922 után Arthur Segal tanítványa és a prog-
resszív baloldali művészeket tömörítő Novembergruppe 
tagja volt. Művészete 1923-ban vett gyökeres fordula-
tot, amikor adaptálta a konstruktivista formanyelvet, 
illetve azt még tovább fejlesztő anyagkísérleteket ké-
szített. 1925-ben megjelent Konkrét fény című írásából 
tudjuk, hogy ezeken a „domborműveken” elektromos 
fényt használt: „plasztikáimat és fénydomborművei-
met – amelyekbe konkrétumként az elektromos fényt 
illesztem – abból az ötletből kiindulva formálom meg, 
hogy a konstruktivista szobrászatban konkréttá lett 
forma és színelemekhez harmadikként a fényt adjam 
hozzá, reális és önálló világítóerőt adva ezeknek a kép-
ződményeknek. […] A fényplasztika mozgását a változó 
megvilágítás adja, s így a képelemek egymás közötti és 
a kép egészéhez való viszonyai állandóan változnak. 
Ugyanígy közvetlenül a fényből nyerhető a szín, amely 
így anyagtalannak hat”.99 A náci hatalomátvételt köve-
tően Braun saját kezűleg elpusztította műveit, viszont a 
Der Sturmban több reprodukció is megjelent Wechselndes 

Lichtbildjeiről (Változó Fény-képek), különböző megvi-
lágításokban.100 A berlini kiállításon Kassák képarchi-
tektúráival szemben egyértelműen Braun kísérletibb, 
érdekesebb munkái váltottak ki nagyobb kritikusi érdek-
lődést.101 Walden a „magyar évadhoz” kapcsolódóan a 
Der Sturm 1924-es nyári számát magyar különszámként 
adta ki. Képanyagában Kassák képarchitektúrái, Schei-
ber Hugó egyik portréja, valamint Mattis Teutsch János 
és Moholy-Nagy linóleummetszetei szerepeltek (utób-
biak közül az egyik címoldalon), irodalmi tartalmában 
pedig Kassák mellet a MA fi ataljainak versei közül közölt 
német fordításokat (Glauber Henrik, Reiter Róbert, Ta-
más Aladár és Nádass József).102 A következő számban 
Gáspár Endre, a MA bécsi fordítója és teoretikusa írt 
elemzést Kassák csoportjának addigi munkásságáról.103

Kassák portfóliója 1924-ben

A képarchitektúra elmélete és gyakorlata

A kritikusok közül többen hangsúlyozták, hogy Kassák 
egy német nyelvű manifesztumot mellékelt képeihez az 
„első bécsi konstruktivista kiállításként” meghirdetett 
Würthle-beli bemutatkozásakor,104 amelyben – Malevics 
és El Liszickij elméleti írásaihoz hasonlóan – azt hangsú-
lyozta, hogy a konstruktivizmus két irányban indult el: a 
tér (építészet) és a sík (képarchitektúra) felé, és ezek kö-
zül a képarchitektúra a konstruktív-kollektív művészet 
első lépcsőfoka – egy új korszak primitív művészete. Ez 
alapján indulhat el a szintézis a konstruktivista építé-
szet felé.105 Hans Ankwicz-Kleehoven tudósítása szerint 
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106 „»Expressionismus – Kubismus: Befreiung der Farb- und Formele-
mente vom Assoziationsbereiche der vergangenen Kulturepoche. 
Abstraktismus – Suprematismus: Erfassung der befreiten Ele-
mente. Konstruktivismus: Organisation der befreiten Elemente.«” 
Ankwicz-Kleehoven 1924. (ld. 76. j.) 1–2.

107 Ludwig Kassák: Bildarchitektur. MA, 8. 1922. 1. sz. [október]. 6–7.
108 Raoul Hausmann: Optofonetika. Ford. Gáspár Endre. Uo. 3–4; El 

Liszickij: Proun. Ford. Mácza János. Uo. 8.
109 Lásd Trautzl 1924. (ld. 104. j.) 7; Roden 1924. (ld. 105. j.) 1–2.
110 Uo. Bővebben lásd Sammlung Gabrielson-Göteborg. Erwerbungen 1922–

23, Berlin. Mit Beiträgen von Adolf Behne, Ludwig Hilberseimer, 

Salomo Friedländer-Mynona. Berlin, A. Frisch, 1923.
111 Kinetismus. Wien entdeckt die Avantgarde. Ausstellungskatalog. Hg. 

von Monika Platzer–Ursula Storch. Wien, Wien Museum, 2006; 
Wiener Kinetismus. Eine bewegte Moderne. Ausstellungskatalog. Hg. 
von Gerald Blast. Wien, Belvedere, 2011.

112 Max Ermers: Konstruktivistische Ausstellung bei Würthle. Der Tag, 
1924. február 13. 8.

113 Ankwicz-Kleehoven 1924. (ld. 90. j.) 1–2.
114 Kassák 1922. (ld. 30. j.) 53–54.
115 Ermers 1924. (ld. 112. j.) 8.

Kassák felvázolta izmus-taxonómiáját: „Expresszioniz-
mus – Kubizmus: a szín- és formaelemek felszabadítása 
a korábbi kultúra asszociációs közegéből, Absztraktiz-
mus – Szuprematizmus: a felszabadított elemek fel-
dolgozása. Konstruktivizmus: a felszabadított elemek 
organizációja”.106 Az idézetek alapján a kiállításban ol-
vasható manifesztum azonosítható azzal a rövidebb, 
második képarchitektúra-manifesztummal, amely a 
MA Uitz és Barta kiválását követő első, 1922. október 
15-én, új, négyzetes formátumban megjelent számá-
ban olvasható.107 A német nyelvű kiáltványt a MA lap-
jain Kassák önpozicionáló szándékkal Raoul Hausmann 
Optofonetika és El Liszickij Proun manifesztuma mellett 
jelentette meg, kétszínnyomott metszeteivel illuszt-
rálva.108 A manifesztumban Kassák kijelentette, hogy 
a képarchitektúrában nem forma- és színproblémákat 
lát, hanem egy új, szintetikus művészet első lépcsőfo-
kát. Ehhez kapcsolódott a képarchitektúra elhelyezése 
a korábbi művészeti irányok között – 1922 októberében 
Kassák saját művészetének közvetlen analógiájaként 
a képzőművészet és építészet közötti átmenetet kép-
viselő Prount nevezte meg.

A kritikusok közül a legtöbben Kassák műveit a „kol-
lektív művészet felé vezető út” első állomásaiként értel-
mezték.109 A konstruktivizmusról a legfelkészültebben 
a Volks-Zeitung kritikusa, Max Roden írt, aki a svéd Hjal-
mar Gabrielson konstruktivista gyűjteményéről Berlin-
ben megjelent kiadvány tanulmányainak tükrében ele-
mezte a konstruktivizmus aktuális fejlődését. Ludwig 
Hilberseimer esszéje alapján Roden megkülönböztette 
a konstruktivizmus kezdeti, laboratóriumi fázisát és az 
„utilitarista konstruktivizmust”, amely a képi konstruk-
ciók helyett a valós tárgyak létrehozását tűzi ki célul és 
végeredményében a modern építészetben hasznosul. 
Roden részletes és értő bemutatását adta Kassák – il-
letve vele együtt az „utilitaristák” – művészetének, a 
kiállítás egyes darabjait kifejezetten pozitív kritikával 
illetve. Esszéjének záró mondataiban mégis felteszi a 
kérdést, hogy az „utilitarizmus” vajon meddig marad 

a képzőművészeti dernier cri, és mikor kerül „a korábbi 
izmusokkal együtt a szeméttelepre?”.110 A szövegekben 
megfi gyelhető másik tendencia azonos azzal a geomet-
rikus absztrakcióról és kifejezetten a bécsi kinetistákról 
megjelent kritikákban megfogalmazott véleménnyel, 
mely szerint a konstruktivista munkák nem tekinthe-
tők „végeredménynek”, csupán az elméleteket illusztráló 
kísérleteknek, vázlatoknak, és leginkább díszítőművé-
szetnek: ornamentikának.111 Mivel a kinetisták – Franz 
Čižek iparművészeti főiskolai Ornamentale Formenlehre 
(Ornamentális formatan) kurzusának hallgatói – 1921-től 
kezdve minden tanév végén műhelykiállítást szerveztek, 
a bécsi műkritika Kassák kiállításával kapcsolatban már 
bevett frázisokat eleveníthetett fel. A vélemény negatív 
és pozitív felhanggal egyaránt megjelenhet – ez utóbbira 
példa az absztrakció irányában nyitott művészettörté-
nész, Max Ermers írása, aki szerint Kassák munkái alap-
ján kiváló iparművészeti tárgyakat lehetne készíteni,112 
előbbire pedig Ankwicz-Kleehoven, aki úgy vélte, hogy 
a képarchitektúrák „legfeljebb jó plakátok lehetnének”.113 
Kassák ezzel kapcsolatban a képarchitektúra manifesz-
tumában fogalmazott meg fontos téziseket. Véleménye 
szerint „a képarchitektúra nem a síkba befelé, hanem 
a síkból kifelé építkezik […], belép a reális térbe és így 
megkapja a kép a képélet határtalan lehetőségét: a ter-
mészetes perspektívát. […] A formák és a színek között 
beálló perspektíva nem ábrázolt testek látszólagos egy-
más mögé építéséből, hanem a valóban jelenlévő színek 
és sík formák önmaguk testiségéből ered. Ezért ezek a 
színek és formák élnek, élik önmaguk reális életét, el-
lentétben a szín és a forma dekorációival – aminek a 
jó kritikusok majd nevezni fogják ezt a művészetet”.114

Ermers kritikájában Kassák képein, ellentétben a 
konstruktivizmus merőben kollektivista értelmezésé-
vel, zeneiséget vélt felfedezni, amelyen keresztül a mű-
vész lelki világa kerül rá a képekre.115 A képarchitektúra 
hasonló értelmezését adta Bortnyik Sándor, akivel Dé-
nes Zsófi a készített riportot 1922 februárjában. Bortnyik 
akkor úgy vélte, hogy a képarchitektúra „a külső termé-
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szettel egyenlő értékű belső valóságot” vizualizálja: „az 
én képem tehát nem fejez ki egyebet, mint […] harmó-
niát” – mondta.116 Kállai Ernő az Új magyar piktúrában a 
konstruktivizmus kapcsán szintén a művészi harmóniák 
jelentőségét hangsúlyozta: „minden művészet magva 
és létjogosultsága tiszta emberi vonások nyilvánítá-
sában rejlik”. A konstruktivista kép „művészi tartalma 
a fölérzés önértelmű és öncélú eleven erejének testté 
válásán múlik”.117 Mindez eltér a képarchitektúra azon 
értelmezésétől, amelyet Kállai 1921-ben megjelent első 
elemzésében implikált. Kassák képarchitektúrája „test-
té vált tiszta szellem és etika: tárgytalan forma”,118 ilyen 
értelemben pedig befogadása, értelmezése során sem 
szabad a „tradicionális” festészet befogadásának takti-
káját alkalmazni: „[a képarchitektúra a] legsűrítettebb 
és legegyszerűbb formába redukált cselekvő művészet 
[…]: TETT. Teremtés, mely az eljövendő közösség határ-
köveit, diadalmas előre-jelzéseit cövekeli a végtelen és 
alaktalan térbe. Kereteket állít az új tárgyak és tartal-
mak vajúdó, kollektív sokasága számára”.119 Ezt Kassák 
is megfogalmazta a képarchitektúra első kiáltványában, 
a Bortnyik Sándor albumához írt előszavában: „mikor 
[…] Bortnyik mappáját magunk elé emeljük, fejünkből 
töröljük ki a regulákat” – írja – „mert [a képarchitek-
túra] nem festészet a szó akadémikus értelmében”.120 
Később ezt azzal egészítette ki, hogy „a művészethez 
nem kell technika [mert] a technika rutin s a rutin fe-
lületen-csúszkálás. […] A képarchitektúra [ezért] elvet 
minden iskolát, önmagunk iskolázását is”.121

Abban az esetben viszont, ha a képarchitektúrákat a 
befogadó nem az ideológiai-utópikus tartalom, azaz a 
jelentés, hanem kizárólag a forma és technika felől kö-
zelítve szemléli, értelemszerűen Kassák művészetének 
amatőr és esetleges jellege kerül előtérbe. A problémát 
Kállai is kiemelte 1926-os összefoglaló munkájában, ahol 
azt írta, hogy „a képarchitektúrák monumentális pát-
hosza is a költő Kassákra utal – sajnos, anélkül, hogy a 
költői víziók hatalmát és eredetiségét nyomon követ-
hetné. Kassák szellemi elevensége és alkotó energiája 
bámulatos, de le kell szögeznünk, hogy képzőművészeti 
törekvései nemegyszer siklanak a dilettantizmus terüle-

116 Dénes Zsófi a: Bortnyik műhelyében. Bécsi Magyar Újság, 1922. febru-
ár 17. 5.

117 Kállai 1926. (ld. 20. j.) 138.
118 Mátyás Péter [Kállai Ernő]: Kassák Lajos. MA, 7. 1921. 1. sz. [november]. 139.
119 Uo. Bővebben lásd Hegyi Lóránd: A tárgynélküliség értelmezése 

Kassák képarchitektúráiban. Művészettörténeti Értesítő, 30. 1981. 
3. sz. 194–199; Andrási Gábor: Forma és „képtest” Kassák korai mű-
vein (1920–1924). In: Kassák 1987. (ld. 6. j.) 65–72.

120 Kassák 1921. (ld. 23. j.)
121 Kassák 1922. (ld. 30. j.) 54.
122 Kállai 1926. (ld. 20. j.) 144.
123 Ernst Kállai: Ludwig Kassák. In: Der Sturm. 131. Ausstellung 1924. (ld. 

27. j.) 2.
124 Kat. Nr. 1–24. Bildarchitektur, Nr. 24–41. Raumkonstruktion, Nr. 

42–47. Dynamische Konstruktion, Nr. 48. Kiosk, Nr. 49. Monument, 
Nr. 50. Typographie. Der Sturm. 131. Ausstellung 1924. (ld. 27. j.) 3.

7. Kassák Lajos: Képarchitektúra, 1922
Papír, olaj, 24,4×27,5 cm 
Magángyűjtemény (Párizs, Galerie Le Minotaure)

tére”.122 1924-ben, a Galerie Der Sturm kiállításának kata-
lógusában ugyanakkor Kállai, megfelelve a kereskedelmi 
galéria által generált versenyszituációnak, értő és alapos 
bemutatását adta Kassák újabb művészeti törekvései-
nek. A politikai meghasonulás, az emigráció „enervált 
kispolgári környezete” és az idealista-profetikus hang-
nem elvesztése ellenére Kassák képarchitektúráját mint 
a legmodernebb és legtöbb társadalmi mondanivalóval 
bíró művészeti kezdeményezést írta le.123

Ismert és ismeretlen képarchitektúrák

Kassák bécsi kiállításához nem készült katalógus, a ber-
lini kiállításnak viszont ismert a műtárgyjegyzéke, amely 
alapján Kassák a Galerie Der Sturmban huszonnégy kép-
architektúrát, tizenhat térkonstrukciót, öt dinamikus 
konstrukciót, egy kioszktervet, egy emlékművet és egy 
tipográfi ai kompozíciót állított ki.124 A bécsi kiállítás-
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125 Kassák Lajos: Képarchitektúra [Színes harmóniák], 1921. Papír, goua-
che, 38,5×29,5 cm, j. b. l. L. Kassák W 1921. Budapest, Petőfi  Irodalmi 
Múzeum–Kassák Múzeum, ltsz. KM-M-79.4.1. Kassák 1987. (ld. 6. j.) 
Kat. 131. További referencia lehet egy Mácza János gyűjteményéből 
előkerült képarchitektúra, amely viszont biztosan nem szerepelt 
az 1924-es kiállításon, mivel Mácza már 1923-ban a Szovjetunióba 
emigrált. Kassák Lajos: Képarchitektúra [Zöld centrum], 1921, papír, 
aquarell, tus, 39,5×30 cm, j. b. l. L. Kassák W 21. Magángyűjtemény 
(Budapest, Kieselbach Galéria, 37. aukció, 237. tétel). Reprodukcióját 

lásd Mácza János: Legendák és tények. Tanulmányok a XX. század művé-
szettörténetéhez. Szerk. Szabó Júlia. Budapest, Corvina, 1972. 18. kép; 
Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 755.a.

126 Kassák Lajos: Képarchitektúra, 1922. Papír, olaj, 24,4×27,5 cm. Magángyűj-
temény (Párizs, Galerie Le Minotaure). Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 156.

127 Kassák Lajos: Képarchitektúra, 1922 körül. Papír, olaj, 28×22 cm, j. j. l. 
LK. Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, ltsz. KM-
M-79. Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 167.

ról megjelent kritikákból következtetve a két tárlaton 
bemutatott portfólió feltehetően nem vagy csak mini-
málisan tért el egymástól. Mindezek ellenére az, hogy 
Kassák 1924-ben milyen műveket állított ki, csak rész-
legesen rekonstruálható: Bécsben készített képarchi-
tektúrái közül alig néhány maradt fenn. Talán túlzó, de 
mindenképp megalapozott óvatossággal, Kassák első 
kiállításához referenciaként csak néhány, biztos prove-
nienciával rendelkező festményt kapcsolok. Autográf 
1921-es dátummal ellátott az a Kassák Múzeumban ta-
lálható képarchitektúra, amely az œuvre-katalógusban 
Színes harmóniák címmel szerepel több hasonló, „orna-

mentális” motívumot alkalmazó, telített, színes felüle-
tet létrehozó képarchitektúra társaságában.125 Ennek a 
kompozíciós elvnek a továbbfejlesztése az a külföldi ma-
gángyűjteményben található kék-vörös-narancs színű 
formákból felépített képarchitektúra, amely feltehetően 
szerepelt legalább a berlini kiállításon (a festmény hát-
oldalára ugyanis a Galerie Der Sturm kiállítási cédulája 
van ragasztva).126 (7. kép) A képarchitektúrák egy későb-
bi, „dinamikus” fázisát dokumentálja a Kassák Múzeum 
másik korai műalkotása, amelyen egy semleges háttér 
előtt lebegő, főként barnás tónusú geometrikus elemek-
ből felépített kompozíciót látunk.127 (8. kép)

8. Kassák Lajos: Képarchitektúra, 1922 körül
Papír, olaj, 28×22 cm, j. j. l. LK. 
Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, ltsz. KM-M-79.

9. Kassák Lajos: Képarchitektúra
In: Új művészek könyve. Szerk. Kassák Lajos–Moholy-Nagy László. 
Wien, Julius Fischer Verlag, 1922 [szeptember]. 103. kép.
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10. Kassák Lajos: Képarchitektúra
In: Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Budapest, Horizont, 1926. 8. kép

11. Kassák Lajos: Kollázs [Bécsi Magyar Újság]
MA, 7. 1921. 1. sz. [november]. 139.

128 Kassák Lajos: Képarchitektúrák. In: Új művészek könyve 1922. (ld. 24. j.) 
103–104. kép. Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 158.

129 Kassák Lajos: Constructie. Contimporanul, 2. 1924. 50–51. sz. [o. n.] 
Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 203.

130 Kassák Lajos: Képarchitektúra. In: Uő: Tisztaság könyve. Budapest, 
Horizont, 1926. 8. kép. Másodközlése: Dokumentum, 1. 1926. 1. sz. 
[december]. 23. Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 235.

131 „Klebebilder: Aus Würfeln, Rechtecken, Kreisfl ächen und anderen 
geometrischen Figuren, zu denen hie und da noch Buchstaben tre-
ten, konstruiert er Bilder. Mitunter sind die einzelnen Flächenfor-
men aus bunten Papier ausgeschnitten und auf die Bildfl äche auf-
geklebt. Alles kommt auf das Verhältnis dieser Figuren zueinander 
und ihren architektonischen Aufbau an.” Alfred Markowitz: Kunst-
ausstellungen. Arbeiter-Zeitung, 1924. február 9. 9.

Folyóiratokban Kassáktól főként linóleum- és famet-
szetek jelentek meg nyomtatásban, az első kiállításon 
feltehetően bemutatott Kassák-művek sorát mégis to-
vábbi, reprodukcióként megjelent képarchitektúrákkal 
tudjuk kiegészíteni. Kassák 1922 szeptemberében, az 
Új művészek könyvében kliséről reprodukálta a fent már 
említett Der Sturm-cédulás képének egy változatát és 
egy mára elveszett, „M betűs” képarchitektúráját is.128 
(9. kép) A bukaresti Contimporanul folyóirat által 1924 de-
cemberében megrendezett első nemzetközi kiállításon 
Kassák, a katalógus tanúsága szerint, három művel sze-
repelt: egy dinamikus konstrukcióval, egy térkonstruk-
cióval és egy építészeti tervvel. Ezek közül a dinamikus 

konstrukció reprodukciója megjelent a folyóiratban.129 
Az 1926 májusában kiadott Tisztaság könyvében jelent 
meg a következő, kliséről reprodukált képarchitektúra, 
amelynek datálása így kérdéses, viszont formakincse 
rokonságot mutat az Új művészek könyvében megjelent 
reprodukciókkal, így összefüggésbe hozható az 1924-
es kiállítással is.130 (10. kép) A festett képarchitektúrák 
mellett Kassák feltehetően kollázsokat, színes papírból 
és újságkivágatokból „épített” konstrukciókat is kiállí-
tott.131 Dada-kollázsai közül egy (de semmiképp sem 
az egyetlen) megjelent a MA 1921-es Kassák-számában. 
A kollázson a Bécsi Magyar Újság fejlécéből és a Tristan 
Tzara által 1921 májusában Párizsban Maurice Barrès író 
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12. Kassák Lajos: Tipográfi a
MA, 7. 1922. 5–6. sz. [május]. 29.

ellen szervezett dada-per plakátjából kivágott részletek 
ismerhetők fel.132 (11. kép) Színes papírból összeállított 
képarchitektúrákra nem találunk példát Kassák ismert 
œuvre-jében, ugyanakkor Bortnyik éppen egy ilyen ese-
tet említett visszaemlékezve a képarchitektúra genezi-
sére: „egyszer […] felhozott [Kassák] egy nagy mappát, 
s azt mondta »Most mutatok magának valamit!« […] 
Kivett a mappából és letett a földre színes papírdara-
bokat, amelyek különböző formára voltak kivágva, és 
ott összerakott belőlük egy kompozíciót. Azt mondta, 
hogy ez az, ezt kell követni”.133 A Galerie Der Sturm ka-
talógusában utolsó tételként szereplő „tipográfi áról” 
elképzelhető, hogy azonos azzal a betűkből, számokból 
és más tipográfi ai jelekből összeállított kompozícióval, 

amely a MA 1922. május elsejei, jubileumi számában je-
lent meg egész oldalas reprodukcióként, kétszínnyo-
mással.134 (12. kép)

A szegényes képanyag mellett a Der Tag kritikusa, 
Max Ermers igen pontos képleírásai nyomán, amelye-
ket éppen a Kassák műveinek „ornamentális” jellegét 
hangsúlyozandó helyezett el kritikájában, két továb-
bi képarchitektúra is „rekonstruálható”. Ermers leírása 
szerint az egyik képen „sötétszürke alapon délnyugat 
felé (ha a képet térképként nézzük), a középponttól 
nem messze egy nagy, vörös négyzet helyezkedik el. 
E mögött egy nagy, keskeny, fekete téglalap, melyet 
északkeletről részben kitakar egy barna kör. Az átfe-
désben a színek keverednek. A négyzet alatt egy fehér 

132 Kassák Lajos: Kollázs [Bécsi Magyar Újság]. MA, 7. 1921. 1. sz. [novem-
ber]. 139; Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 100. A Barrès-perről bővebben lásd 
Michel Sanouillet: Dada in Paris. Cambridge (MA), The MIT Press, 2009. 
185–194. A plakát André Breton hagyatékában maradt fenn: http://www.

andrebreton.fr/work/56600100646570# (Letöltve: 2017. 08. 26.)
133 Hajdú 1976. (ld. 41. j.) 19.
134 Kassák Lajos: Tipográfi a. MA, 7, 1922. 5–6. sz. [május]. 29. Kassák 

1987. (ld. 6. j.) Kat. 168.

13. Kassák Lajos: Dinamikus konstrukció
In: Der Sturm. 131. Ausstellung. Ludwig Kassák und Nikolaus Braun. 
Berlin, Galerie Der Sturm, 1924 [május]. [o. n.] 
Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, 
ltsz. KM-1851.
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135 „Beschreiben wir eines der Bilder. Auf dunkelgrauem Hintergrund – 
südwestlich (wenn wir das Bild als Landkarte betrachten), unweit 
des Mittelpunkts ein rotes, großes Quadrat; ein langes, schmales, 
schwarzes Rechteck hinter dem Quadrat, das – nordöstlich – von ei-
nem braunen Kreis teilweise überdeckt wird. Farbenmischung auf der 
Überdeckungsstelle. Unterhalb des Quadrats ein weißer Zwecker – 
wie ein Akzent. Oder ein anderes Bild: Auf weißen Fond rechts unten 
ein Rechteck, groß, tiefblau und aufgestellt. Ein leuchtendes Rotquad -
rat überschneidet dessen obere linke Ecke. Hinter dem Quadrat – 
oben und unten vorlugend [sic!] – ein langes Oblongum dessen Gold 

in einem Goldquadrat des blauen Rechtecks nochmals aufl euchtet. 
Alles in reinen Farben, klaren Formen.” Ermers 1924. (ld. 112. j.) 8.

136 Ludwig Kassák: Dynamische Konstruktion. In: Der Sturm. 131. Ausstel-
lung 1924. (ld. 27. j.) [o. n.]; valamint Der Sturm, 15. 1924. 2. sz. 79. Kas-
sák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 200. Ludwig Kassák: Kiosk. In: Der Sturm. 131. 
Ausstellung 1924. (ld. 27. j.) [o. n.]; valamint Der Sturm, 15. 1924. 2. sz. 73; 
Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 149.

137 Kassák Lajos: Reklam-Kiosk. In: Kassák 1926. (ld. 25. j.) 5. kép; Kassák 
1987. (ld. 6. j.) Kat. 249.

14. Kassák Lajos: Kioszk
In: Der Sturm. 131. Ausstellung. Ludwig Kassák und Nikolaus Braun. 
Berlin, Galerie Der Sturm, 1924 [május]. [o. n.] Budapest, Petőfi  
Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, ltsz. KM-1851.

15. Kassák Lajos: Reklam-Kiosk
In: Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Budapest, Horizont, 1926. 5. kép

vonal – mintegy hangsúlyjelzésként. […] Vagy egy má-
sik kép: fehér alapon jobb oldalt alul egy nagy, mélykék, 
térbeli téglalap, melynek bal felső sarkát egy világos 
vörös négyzet metszi le. A négyzet mögött egy hosszú-
kás, alul és felül is túllógó arany négyszög – melynek 
színe a nagy kék téglalapban, egy kisebb négyzetben 
is feltűnik”.135

További forrásokkal szolgál a Der Sturm: katalógus-
ban és a folyóirat 1924 nyári számában az egyik dina-
mikus konstrukcióról és egy kioszktervről is reproduk-
ció jelent meg.136 (13–14. kép) Egy újabb, szintén német 
nyelvű feliratokat (Auto, Motor, Warenhaus, Post, Zei-
tung, stb.) felvonultató kioszkterv jelent meg a Tisz-
taság könyvében.137 (15. kép) Kassák számára a modern 
tipográfi a, ezen belül a reklám 1924-től kezdve mint a 
képarchitektúra „gyakorlati” hasznosításának egyik 
lehetséges formája vált egyre fontosabbá. A Tisztaság 
könyvében Reklám címmel írt elemzést, az 1926 decem-
berében Budapesten megindított, Dokumentum című 
folyóiratában pedig hangsúlyosan szerepelt az új tipo-
gráfi a: Kassák saját tervezésű hirdetéseket helyezett el 
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a lapszámokban és elsőként közölte magyar nyelven 
Jan Tschichold Elementáris tipográfi a-koncepcióját.138 
Kassák reklámkioszk-terveinek analógiáját megtalál-
juk a Bauhaus korabeli kísérletei között (Herbert Ba-
yer, Hannes Meyer), de a jugoszláv Zenit-körben (Jo 
Klek) is születtek hasonló próbálkozások a „művészet” 
és az „élet” összeegyeztetésére.139 Max Roden némi-
leg ironikus véleménye szerint Kassák művei között 
éppen a reklámkioszk az egyik olyan mű, amely nem 
a laboratóriumi kísérletezés, hanem az „utilitarista” 
munka eredménye: „a kiállított művek részben »tisz-

tázó munkák« (előtanulmányok), amelyek még nem 
utilitaristák, másrészt pedig két »eredmény«: egy for-
radalmi emlékmű és egy reklámkioszk. Az első nagy és 
sima, élénk színekkel tarkított, szép rendszerbe állított 
kőtömbökből áll. Kővé vált elképzelés. A célszerűség 
felülmúlhatatlan példája pedig a reklámkioszk (a hir-
detőtábla és a postaláda mellett)”.140

A Galerie Der Sturm katalógusában „emlékműként” 
megnevezett szoborra a bécsi kritikusok közül többen 
is mint „a magyar Tanácsköztársaság emlékművére” hi-
vatkoztak, amely egyszerű színes lapokból és kockák-

138 Kassák Lajos: Reklám. In: Kassák 1926. (ld. 25. j.) 82–84; Iwan Tschi-
chold: Elementáris typográfi a. Dokumentum, 1. 1926. 1. sz. [decem-
ber]. 43. Bővebben lásd Kassák Lajos. Reklám és modern tipográfi a. 
Szerk. Csaplár Ferenc. Budapest, Kassák Múzeum, 1999.

139 Herbert Bayer: Újságos pavilon terve, 1924. Reprodukcióját lásd 
A művészettől az életig. Magyarok a Bauhausban. Kiállítási katalógus. 
Szerk. Bajkay Éva. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 2010. 289. kép; 

Jo Klek: Kioszk, 1923. Reprodukcióját lásd Passuth 1998. (ld. 3. j.) 157.
140 „Zum Teil sind »Klärungsarbeiten« zu sehen (Vorstudien), unutilita-

risch noch; dann unter anderem zwei »Ergebnisse«: Revolutions-
denkmal und Zeitungskiosk. Steinblöcke in schöner Gesetzmäßig-
keit, farbig belebt, schlicht und groß das erste. Steingewordene 
Idee. Superlativ des Zweckgemäßen der Kiosk (in Verbindung mit 
Reklamtafeln und Postkasten).” Roden 1924. (ld. 105. j.) 1–2.

16. Kassák Lajos: Szobor
In: Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Budapest, Horizont, 1926. 6. kép

17. Kassák Lajos: Szobor
In: Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Budapest, Horizont, 1926. 7. kép

2017_2 beliv.indd   2092017_2 beliv.indd   209 2017. 12. 30.   11:42:272017. 12. 30.   11:42:27



SZEREDI MERSE PÁL

210 ars hungarica 43. 2017 | 2

ból állt össze.141 Kassáknak két szobra ismert reproduk-
ció alapján, ezek a Tisztaság könyvében jelentek meg.142 
(16–17. kép) A fotográfi ák alapján Kassák térbeli kísérle-
tei Georges Vantongerloo – az Új művészek könyvében is 
reprodukált – De Stijl-szobraihoz,143 és Kazimir Malevics 
1920-as évek derekán készített Architektonjaihoz álltak 
közel formailag. Azt azonban nem tudjuk, hogy a rep-
rodukált szobrok közül akár az egyik is azonos-e azzal a 
munkával, amelyet Kassák 1924-ben a Tanácsköztársaság 
emlékműveként állított ki? Kérdéses az is, hogy Kassák 
számára miért volt fontos szobrát egyértelműen emlék-
műként megnevezni? Kassák és a kommunista diktatúra 
vezetőinek ambivalens viszonya ismert, autonómiáját 
Kassák több ízben, mindenekelőtt pedig a képarchitek-
túra manifesztumában is hangsúlyozta, kijelentve, hogy 

geometrikus absztrakt művészete „nem tendenciózus 
osztályok vagy pártok érdekei szerint” működik, hanem 
„maga a tiszta élettendencia”.144 A direkt referenciára 
magyarázatot talán Lenin halálának közeli időpontja 
szolgáltathat (1924. január 21.): a hírt a MA soron követ-
kező száma is első oldalon közölte.145 Formailag talán 
Kassák emlékművéhez is analógiát szolgáltathat Péri 
László 1924-ben készített Lenin mauzóleum-terve, amely-
nek reprodukciója az 1924-ben Szovjet-Oroszországban 
megrendezett Első általános német művészeti kiállítás (1-я 
Всеобщая германская художественная выставка) ka-
talógusának belső címoldalán jelent meg.146 Az azonban 
biztos, hogy a Kommunisták Magyarországi Pártja és 
Kassák viszonya az emigrációban sem enyhült meg: Lu-
kács György az Új Március című kommunista folyóiratban 

18. Kassák Lajos: Relief (Holz, Blech, Papier)
In: Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Budapest, Horizont, 1926. 1. kép

19. Kassák Lajos: Relief (Holz, Blech, Papier)
In: Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Budapest, Horizont, 1926. 4. kép

141 „Inzwischen berauben sich diese Abstraktiwisten ihrer besten Wir-
kungen. Sie sind die geborenen Plakatmaler, Theaterdekorateure, 
Kunstgewerbler. Sicher auch gute Bildkomponisten. Vielleicht auch 
Architekten, die neue Möglichkeiten der Baukunst entdecken. Kas-
sáks originelle Entwürfe für einen Zeitungskiosk, für ein ungarisches 
Kommune-Denkmal (aus einfachen farbigen Platten und Würfeln 
aufgeschichtet) lassen solche Verwendungsmöglichkeit ahnen.” 
Ermers 1924. (ld. 112. j.) 8.

142 Kassák Lajos: Szobrok. In: Kassák 1926. (ld. 25. j.) 6–7. kép; Kassák 
1987. (ld. 6. j.) Kat. 258–259. A szobrok anyagaként az œuvre-kata-
lógusban gipsz van megnevezve, a fent idézett kritikák alapján az 
emlékmű feltehetően kőből volt.

143 Szabó 1982. (ld. 6. j.) 107.
144 Kassák 1922. (ld. 30. j.) 53.
145 Grigorij Zinovjev: Lenin. MA, 9. 1924. 3–4. sz. [február]. 2.
146 Lásd Szabó 1982. (ld. 6. j.) 186. kép.
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még 1926-ban is dühös kritikát jelentetett meg a Tiszta-
ság könyvéről, amelyben Kassákot a magyar kommunista 
mozgalom nemkívánatos „Mitläufer”-ének nevezte.147

A kritikák alapján az nem tűnik valószínűnek, hogy 
a Tisztaság könyvében megjelent további illusztrációk, 
azaz Kassák színpadi díszlettervei148 és két anyagkísér-
lete láthatók lettek volna a kiállításon: ezek feltehe-
tően később készültek, de még 1924-ben.149 (18–19. kép) 
A szcenográfi ai kísérletek alapját a Friedrich Kiesler 
által 1924 szeptemberében megszervezett nemzet-
közi színháztechnikai kiállítás jelentette. Kassák el-
len-projektként adta ki a MA német nyelvű zenei és 
színházi különszámát, benne saját színházelméleti 
manifesztumával, a Földes Sándor szerkesztette Ko-
mödie folyóiratban pedig egy elmarasztaló kritikát is 
írt a kiállításról.150

A Tisztaság könyvében reprodukált képarchitektúrák 
datálását támasztja alá egy fotósorozat, amelyet nagy 
valószínűséggel Nagy Etel készített Bécsben, 1924–1925 
telén Kassákról és Simon Jolánról.151 (21–25. kép) A felvéte-
leken, több szabadtéri portré mellett, az Amalienstrasse 
26. I/11. szám alatti lakás szobája is látható, a falon Kassák 
képarchitektúráival. A kis méretű kontaktmásolatokként 
fennmaradt felvételeken öt azonos méretű képarchitek-
túra látható a falon, melyek közül a két, teljes egészében 
látható mű azonosítható azzal a két művel, amelyek 
reprodukciója később a Tisztaság könyvébe is bekerült. 
Ezek alapján hozzávetőlegesen meghatározható a két 
fából, lemezből és papírból (Holz, Blech, Papier) készült 
„relief ” valós mérete is, 50×50 centiméter körül. A többi 
festmény, amelyeknek csak az alsó harmaduk látható a 
fotográfi ákon, sajnos nem azonosítható Kassák máshol 
reprodukált vagy eredetiben fennmaradt festményeivel. 
Az ugyanakkor a fotók alapján nyilvánvaló, hogy Kas-
sák 1924–1925 körüli portfóliója, a korábban ismert kis 
méretű grafi kák mellett, nagyobb méretű festményeket 
és anyagkísérleteket is tartalmazott.

Ahogyan azt Oliver Botar megállapította, Kassák 1924 
után a „síkkonstruktivizmus” mellett a „szerkesztett relie-

fekkel” kísérletezett: ennek eredményei voltak a reprodu-
kált képarchitektúrák. A műveket Kassák 1928-ban a Men-
tor Könyvkereskedésben is kiállította,152 ekkor Rabinovszky 
Máriusz foglalta össze frappánsan a térkonstrukciók lénye-
gét: „a kiállítás tárgyai: festett kartonok, mértanilag élesen 
körülhatárolt szabályos színsíkok, szögletek és kereksé-
gek. Egyes helyeken nem síkszerű, hanem térbeli a hatás. 
Egyes »képarchitektúrák« csendesek és nyugodtak, mások 
pajzánul fi cánkolnak. Egyes olajfestékkel borított síkokon 
hullámpapírsávok (amilyenbe villanykörtét csomagol-
nak). Elárulom: rendetlenül kivágott hullámpapírsávok. 
Barnás szürkeségük, egyenletes sávos árnyékuk kellemes 
dekoratív hatást ér el a pirosak és kékek harsogó akkord-
jába ágyazottan. Továbbá: faragott fadarabokból össze-
szerkesztett architektúrák, homorulatok, domborulatok, 

147 [Lukács György]: Kassák Lajos. Új Március – Kommunista folyóirat, 2. 
1926. 11. sz. 675–678.

148 Kassák 1926. (ld. 25. j.) 2–3. kép. Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 255–256.
149 Kassák 1926. (ld. 25. j.) 1. és 4. kép. Kassák 1987. (ld. 6. j.) Kat. 103 és 252.
150 Ludwig Kassák: Über neue Theaterkunst. Ford. Gáspár Endre. MA, 

9. 1924. 8–9. sz. 2. Magyarul: Kassák Lajos: Az új színházművészetért 
(A bécsi zenei és színházi ünnep alkalmából). Diogenes, 1. 1924. 38. sz. 
16–19, átdolgozott változata a Tisztaság könyvében jelent meg, majd: 
Kassák Lajos: Für die neue Theaterkunst. Die Bühne, 3. 1926. 106. sz. 
[november 18.]. 13–14. Kassák kritikája a kiállításról: Ludwig Kassák: 

Die Wiener internationale Theatertechnische Ausstellung. Komödie. 
Wochenrevue für Bühne und Film. 5. 1924. 39-40. sz. [október 4.] 3–4.

151 Nagy Etel: Fotográfi ák Kassák Lajosról és Simon Jolánról. 1925 janu-
ár–február. Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, 
ltsz. KM-F-86.21–28. A 86.21-es fotográfi a hátoldalán „1925 Mama”, 
a 86.24-es fotográfi a hátoldalán „Mester ember” felirat Nagy Etel 
kézírásával. A fotográfi ákról ír Nagy Etel levelében Simon Jolánnak. 
Bécs, 1925 [január–február]. Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–
Kassák Múzeum, ltsz. KM-lev-2044/19.

152 A Mentor Könyvesbolt és Galéria 1922–1930. Szerk. Csaplár Ferenc. Bu-
dapest, Kassák Múzeum, 1996. 28.

20. Nagy Etel: Fotográfi a Kassák Lajos műveivel, 1925 eleje
Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum,
ltsz. KM-F-86.28
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21–24.  Nagy Etel: Fotográfi ák Kassák Lajosról és Simon Jolánról. 1925. 
január–február körül
Budapest, Petőfi  Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, ltsz. 
KM-F-86.21–22, 24–25.
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szögletek, melyek úgy tolonganak egymás hegyén-hátán, 
mint a pánikba hajtott tömeg a vészkijáratban”.153 Hason-
lóképp hangsúlyozta a különböző anyagok használatát 
Iván Ede is a Népszavában megjelent ismertetésében. Kas-
sák „idegen, nemfestői elemet is segítségül vesz (külön-
féleképen formált papírdekli vagy fa), hogy a képarchi-
tektúra érzékeltetését ezzel is jobban kihangsúlyozza”.154

Konklúzió

Kassák számára a képarchitektúra elmélete és gyakor-
lata szorosan összekapcsolódott a művészet politikai, 
mozgalmi és társadalmi kontextusban történő értel-
mezésével. A képarchitektúra geometrikus absztrakt 
formái ennek megfelelően nem öncélú művészi játék-
nak, hanem a „kollektív individuum” eljövendő új vilá-
gát dokumentáló utópisztikus terveknek minősülnek, 
hasonlóan az orosz konstruktivisták kísérleteihez. Ez 
az értelmezési keret az avantgárd folyóiratok közegén 
belül érvényesíthető volt a kép és szöveg összekap-
csolásával, azonban elveszett akkor, amikor Kassák 
festményei és kollázsai önálló műalkotásokként ér-

telmeződtek egy galéria kiállítóterében. Kassák első 
(bécsi, berlini és budapesti) kiállításai recepciójának 
áttekintése alapján egyértelmű, hogy a képarchitek-
túrákat a kritikusok ideológiai hátterüktől megfoszt-
va, vagy dilettáns és individuális absztrakt művészeti 
alkotásokként, vagy pedig iparművészeti formakísér-
letekként, ornamentikatervekként értelmezték. Noha 
visszhangjuk nem volt kizárólagosan elutasító, a kiál-
lítások sikertelensége hozzájárult ahhoz, hogy Kassák 
eliminálja azokat életrajzából, és – hasonlóan absztrakt 
művészeti kísérleteihez – csak az 1960-as évek első fe-
lében, újabb művészeti sikereit követően térjen ismét 
vissza hozzájuk.

Szeredi Merse Pál 
művészettörténész, a Petőfi  Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum 
munkatársa, az ELTE BTK Művészettörténet-tudomány doktori 
programjának doktorjelöltje
elte.academia.edu/Szeredi
szeredimp@pim.hu

153 Rabinovszky Márius: Kassák Lajos mint képépítész. Nyugat, 21. 1928. 
6. sz. 475.

154 Iván Ede: Kassák Lajos kiállítása. Népszava, 1928. március 25. 7.
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Lajos Kassák’s First Exhibition (1924)

Lajos Kassák, the leading poet and editor of the Hungarian 
Avant-garde movement began his own experiments in ab-
stract visual art during 1920–1921. Following the collapse of 
the Hungarian Soviet Republic in August 1919, Kassák and 
his fellow artists exiled to Vienna where they restarted their 
movement and journal entitled MA (Today). During his exile 
years in Vienna, Kassák widened his international horizon 
and created his own interpretation of abstract art defi ned as 

“Bildarchitektur” (Picture Architecture), drawing on infl uences 
of the abstract Expressionism of Der Sturm in Berlin, the Inter-
national Dada Movement (especially the art of Kurt Schwit-
ters and Hans Arp), as well as early Russian Constructivism. 
Kassák utilized his journal to transmit his ideas on abstract 
art and used his own compositions and prints as a means of 
his network-building within Avant-garde circles. For Kassák, 
the theory and practice of Picture Architecture was closely 
connected to his interpretation of art in the context of pol-
itics and social issues. Just like the Russian Constructivists, 
Kassák considered his Picture Architectures not as l’art pour 
l’art artistic compositions, but as documents or plans of the 
new world to come, ruled by the so-called “Collective Individ-
ual”, i.e. the working-class revolutionized in its culture. Kassák 
was able to attach this theoretical framework to his abstract 
artworks on the pages of his journal, however, this was lost 
when Kassák’s paintings and collages were to be exhibited as 
individual artworks in an art gallery. Even though Kassák be-

came a leading visual artist of International Constructivism 
during the fi rst half of the 1920s through his journal, his fi rst 
solo exhibition took place only in February 1924, in the Gallery 
Würthle in Vienna. His collection was exhibited again a few 
months later, in the Gallery Der Sturm in Berlin. This paper 
traces the reception of these two exhibitions by the contem-
porary critique. A close examination of the reviews of Kassák’s 
exhibition reveals that, without their ideological framework, 
his Picture Architectures were considered to be either amateur 
artworks made by an epigone of the Constructivist artists, or 
as ornaments, designs made for works of applied arts. Kassák’s 
fi rst exhibition was rejected by most of the critiques and lacked 
any fi nancial success. As a result of this, Kassák eliminated 
the fact of his exhibition from his biography and referenced 
it only once, in one of his apologetic autobiographical essays 
during the early 1960s.

Merse Pál Szeredi,
art historian, researcher at the Petőfi  Literary Museum–
Kassák Museum and doctoral candidate in art history 
at the Eötvös Loránd University
elte.academia.edu/Szeredi
szeredimp@pim.hu
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