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2014-ben Debrecenben. Wekerle kertváros hangula-
tát az ott töltött idő alatt ismertem meg, és az élmény 
fogva tartott – készült belőle vagy húsz rajz.

Emlékszem, sikeres kiállítás volt a Wekerlei Tár-
saskör Egyesületben. Olyannyira, hogy a képeket 
lefotózták, és a wekerlei iskolák folyosóin „ka-
marakiállításokat” csináltak belőlük.

Igen, ez nagyon jólesett, és örülök, hogy ezáltal a 
fiatalsághoz is eljutottam. Ezekről a képeimről is-
merik meg a gyerekek Wekerle igazi sugallatát, 
ahogyan azt Kós Károly építész társaival száz éve 
megálmodta és megteremtette.

Óbuda elég messze van a Belvárostól – mégis mi 
kapcsolja ennyire ehhez a városrészhez?

Már beszéltünk arról, hogy építészként szenve-
délyes védelmezője vagyok minden szép és ér-
tékes épületnek, harmonikus városképnek. Na-
gyon kiborít, ha pusztítást és vandál átépítést 
látok. Magától értetődik, hogy Óbudán évtizedek 
óta kerestem azt, ami a legendás hangulatból 
megmaradt, és nagyon feldobott a Krúdy-ház 
megújulása, azaz a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum nagyszerűen sikerült 
rekonstrukciója. Készülő könyvemben külön fe-
jezetet szántam Óbudának.

Miért példaértékű Óbuda megújulása?

E városrész mégiscsak az 1873-as városegyesülés 
tagja volt, és mint városnegyed, a századfordulót 
éppen megúszta. Az első tőrdöfést akkor kapta, 
amikor 1939-ben elkezdődött az Árpád híd építé-
se. Akkor szakadt ketté. Északi fele máig valahogy 
megvan. A déli félen az 1960-as években végigjár-
tamkor itt egy valóságos Tabán-utódot véltem fel-
fedezni. Emlékszem, sok földszintes ház bejárata 
mellett ott állt a tábla: „Tiszta udvar, rendes ház”. 
De aztán Óbuda halálra ítéltetett, mert közel volt a 
városközponthoz. Jöttek a buldózerek, és felépültek 
a panelszörnyetegek. Egyelőre meghagytak egy pár 
házacskát pihenőül, vagy kantinnak az építőmun-
kásoknak. Ilyen volt a Híd vendéglő is. Aztán jött az 
ízlésváltás, és a Korona tér környékén megmaradt 

egy kis műemléknegyed. A Krúdy-házból múzeum 
lett, a Hídból a patinás Kéhli vendéglő – a jobb ol-
dali kis belső szobájának falait az én óbudai rajzaim 
díszítik.

Van személyes kötődése is a városrészhez?

Hát persze! A panelrengeteg mellett, Békásmegyer 
Ófaluban lakott haláláig unokatestvérem, az ország 
egyik első olajmérnöke, aki évekig Líbiában profesz-
szorként működött. De talán személyesebb kapcso-
lat fűz Kiss Imréhez, a Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum igazgatójához, aki már háromszor 
adott kiállítási lehetőséget a rajzaimhoz. Először a 
világpanorámát mutattuk be csaknem száz rajzom-
mal, majd az Úton – útszélen című könyvem bemu-
tatója volt itt. Nemrég pedig a portréimból rendez-
tek tárlatot Elesettek címmel. Ennek előzménye, 
hogy jó pár éve mondta nekem Makovecz Imre: 
menj vidékre, majd meglátod, hogy másféle embe-
rek is vannak. Megtaláltam ezeket az embereket 
itthon és külföldön is. Azt hiszem, az egyéniség, 
az emberi értékek rangját kellene visszaadni, és az 
emberrel kell többet törődni – ilyesmiről beszéltem 
annak a kiállításnak a képeivel is, amelyet két éve 
Bonnban rendeztünk Minoritates Mundi címmel. 
És nagyjából ezt a kiállítást láthatták az érdeklődők 
itt Óbudán Elesettek címmel.

SZÁNTÓ ANDRÁS

Az utóbbi években a magyar és nemzetközi 
avantgárd kutatásban két, egymást megvilágító jelen-
ség került az érdeklődés középpontjába: a hálózat és 
a folyóirat kérdésköre. A Kassák Múzeumban látható 
Aktív ábrák: Kapcsolatépítési stratégiák az avantgárd 
hálózatokban című kiállítás e két témát köti össze 
az 1920-as évekbeli avantgárd folyóiratok kapcsola-
tait szemléltető hálózati ábrák elemzésével. A lapok 
egymás közötti kommunikációjában ezek az ábrák 
elsősorban arra mutatnak rá, hogy az avantgárd moz-
galom szereplői hogyan pozícionálták magukat nem-
zetközileg, és kiket tekintettek referenciának a háló-
zatban. A folyóiratok kapcsolatrendszerének e sajátos 
vizualizációja az avantgárd lapok egyik jellegzetes 
elemévé vált, amely nemcsak az egymás közötti vi-
szonyok dinamikus változásairól tudósított szemléle-
tesen, hanem valóságkonstrukcióként is működött: új 
kapcsolatokat generált, aktívan formálta a kulturális 
és társadalmi tereket Európában és világszerte.

A kiállítás abból a megfigyelésből indul ki, hogy 
az avantgárd más művészegyéniségeihez hasonló-
an Kassák Lajos az egyik úttörője volt annak a ma is 
aktuális gondolkodásmódnak, amely a művészi te-
vékenységet nem kizárólag az esztétikai határokon 
belül képzeli el, hanem a művésznek társadalom-
formáló szerepet is tulajdonít. Kassák életművének 
múzeumi bemutatásában az elmúlt évtizedek során 
képzőművészeti munkássága került fókuszba, de fel-
merült a kérdés, hogy a 2010-es években vajon Kassák 
képzőművészeti tevékenysége-e a legérdekesebb. 
Hiszen van az életműnek és a korszaknak egy másik, 

a kortárs művészet, illetve e kortárs elméleti diskur-
zusok szempontjából nézve jóval aktuálisabb része is: 
Kassák szerkesztői tevékenysége, társadalmi aktivitá-
sa, mozgalomszervező és hálózatépítő tevékenysége.

Avantgárd folyóiratok a Kassák Múzeumban

A Kassák Múzeum egyik fontos célja, hogy a múze-
umi archívumot a történeti és kortárs kiállításokon 
kiemelje korábbi háttérszerepéből annak a művé-
szettörténeti szemléletváltásnak a jegyében, amely 
szerint a művészet, különösen a modern művészet 
nem csupán az esztétikai törvények belső, imma-
nens logikája szerint értelmezhető. A feladat ennél 
sokkal bonyolultabb: széles társadalmi kontextus-
ban kell gondolkodni róla. Ennek a szerteágazó és 
összetett munkának az egyik fontos bázisa az ar-
chívum, amely a kutatás és gyűjtés szempontjainak 
összekapcsolásával új lehetőségekkel kecsegtet. 
A Kassák Múzeum történeti és kortárs kiállítása-
in az elmúlt években Kassák életművének kapcsán 
az avantgárd történeti, társadalmi és művészi ösz-
szefüggései, szociális háttere kerültek fókuszba. 
Történeti kiállításainkon – ahol Kassák életművé-
nek egy-egy fontos területét, illetve a kelet-euró-
pai avantgárd párhuzamos jelenségeit vizsgáljuk 
– az avantgárd folyóiratok problematikája kapta a 
legnagyobb hangsúlyt. Ugyanis ebből, a korábban 
múzeumi háttéranyagként funkcionáló dokumen-
tumtípusból bontakozik ki az avantgárd mozgalom 
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azonban többnyire csak marginális pozíciót tu-
dott kivívni magának, különösen Kelet- és Közép-
Európában. Az első világháború utáni tabula 
rasa más értelmiségi csoportokhoz hasonlóan az 
avantgárd mozgalmakat is arra ösztönözte, hogy 
a megváltozott társadalmi és kulturális környe-
zetben szerepüket újragondolják. A húszas évek-
től kommunikációjuk főként lapjaikon keresztül, 
transznacionális térben zajlott, amit nevezhetünk 
virtuálisnak is, hiszen a szereplők személyesen 
csak ritkán találkoztak. Mégis intenzív párbeszéd-
ben, cserekapcsolatban álltak egymással, vitáztak, 

versengtek, mindemellett referenciaként tekintet-
tek a másikra. Az avantgárd lapok jellegzetes mű-
faja, a hálózati ábra ezt a dinamikus, folytonosan 
változó viszonyrendszert jeleníti meg, ami minden 
lapnál más jelentést és funkciót nyert. A bemutatott 
újságok tartalmával, politikai és kulturális beágya-
zottságával összevetve kiderül, hogy a hálózati áb-
rák különböző koncepciók alapján épülnek fel: hol 
a folyóiratok közötti hierarchiát, hol egyenrangúsá-
gukat tükrözik, esetenként tökéletes összhangban 
állnak az adott lap művészeti programjával, más-
kor viszont ellentmondanak annak.

szellemi háttere, az irányzatok versengése, a művé-
szettel kapcsolatos aktuális ideológiák széles tárhá-
za. Mindezt elsőként a múzeum új állandó kiállí-
tásán tematizáltuk 2011 tavaszán, amikor Kassák 
lapjait állítottuk a középpontba.

Az avantgárd lapok hazai és külföldi kiállítási 
prezentációjában hagyományosan a borítók kapták 
a főszerepet, amelyek vizuális erejükkel műtárgy-
ként hatottak a kiállítótérben. Az avantgárd mozga-
lom radikális szellemi médiumai azonban szemmel 
láthatóan feszengenek ebben az esztétikai aurában. 
Ezt felismerve a fő kérdés az volt számunkra, hogy 
a folyóiratokat hogyan lehet kinyitni (szó szerint és 
átvitt értelemben is) egy kiállítási szituációban, ho-
gyan lehet érzékletesen bemutatni azt a történeti, 
társadalmi és művészeti kontextust, az avantgárd-
ban zajló vitákat, a különböző irányok és platfor-
mok küzdelmét, amelyek egyébként vakfoltra esnek 
az avantgárd művészet esztétikai prezentációjá-
ban. A Kassák Múzeum e témában megrendezett 
korábbi kiállításai – és az Aktív ábrák is – a folyó-
irat-tanulmányok (periodical studies) által ihletett 

kutatásokra és a történeti avantgárddal kapcsolatos 
újabb kiállítások tapasztalataira épülnek.

Hálózati ábrák és kontextusok

A kiállításon szereplő dokumentumok szemlélete-
sen demonstrálják az avantgárd lapok hálózataiban 
működő marketingstratégiákat is. A modern művé-
szet terjesztésére specializálódott könyvkereskedé-
sek kirakata sokszor maga is műalkotás, installáció 
volt, amelyet gyakran művészek terveztek. Az avant-
gárd folyóiratok réteglapok voltak, de visszaemléke-
zésekből tudjuk, hogy gyakran éppen az újságok ki-
vitelezése vagy a kirakatdizájn radikális esztétikája 
tudott megszólítani egy szélesebb közönséget.

Az avantgárd mozgalmak internacionális ka-
rakterük ellenére az első világháború alatt döntően 
saját nemzeti kultúrájuk viszonylatában határozták 
meg magukat. Lapjaik többségét nemzeti nyelven 
írták, és ebben a keretben kerestek maguknak nyil-
vánosságot. A nemzeti kultúrákban az avantgárd 

az előtérben a HET OVERzicht (az áttekintés) 1923. május-júniusi száma. fotók: kassák múzeum

A Ma 1922-es őszi számának címlapja
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Aktív ábrák

A kiállításon tíz avantgárd lapot mutatunk be rész-
letesen, felfejtve a hálózati ábrák mögött álló mű-
vészeti elveket, gazdasági meghatározottságokat, 
politikai feltételeket. Az összehasonlítások egyik 
tanulsága, hogy ezek a lapok különbözőképpen vol-
tak egyformák. Első ránézésre rendkívüli módon 
hasonlítottak egymásra, ami a radikális tipográfiai 

megoldásokat, jellegzetesen avantgárd vizualitást és 
persze a vissza-visszatérő címeket és műveket ille-
ti. A kiállítás azonban azt is bemutatja, hogy ezek a 
szempontok mindig változtak, esetről esetre másho-
gyan nyilvánultak meg, és jelentésük is változott az 
egyes folyóiratok szűkebb kontextusában.

Vegyük például Kassák Lajos Ma című folyó-
iratát, amely 1916-tól egy évtizeden át a magyar 
avantgárd meghatározó fóruma volt. Története két 

markánsan különböző periódusból állt: a budapesti 
és bécsi időszakból. A lap 1919-ig Budapesten jelent 
meg, ez idő alatt Kassák folyamatosan bővítette 
portfólióját: a Ma könyvkiadót, képzőművészeti ga-
lériát üzemeltetett, előadóesteket szervezett. Ezzel 
szemben a Tanácsköztársaság bukását követő bé-
csi emigráció éveiben, 1920 és 1925 között Kassák 
lehetőségei jelentősen beszűkültek. Mivel folyó-
iratát kitiltották Magyarországról, a Ma kiszakadt 
korábbi kulturális közegéből, ugyanakkor a bécsi 
magyar politikai emigrációban sem találta a helyét. 
Támogatói nem voltak, de a szűkös anyagi körül-
mények ellenére Kassák és későbbi felesége, Simon 
Jolán önerőből folytatták a Ma kiadását. A bécsi 
évek fő kihívása az volt, hogy Kassák és folyóirata 
ki tud-e törni elszigeteltségéből.

1922-től Kassák már nem egyszerűen csak egyik 
szereplője volt az avantgárd hálózatnak, hanem for-
málója, alakítója is. A Ma 1922-es őszi számának hát-
só borítóján megjelent hálózati ábra nemzetközileg 
is mintája lett a kapcsolatok szemléletes megjelení-
tésének. Kassáknál is több olyan ábrát láthatunk, 
amelyen az adott pillanatban a lapja számára fontos 
kapcsolatok tűnnek fel, valamint a kurrens nyugati 
lapok mellett mindig ott találjuk a kelet-közép-euró-
pai folyóiratokat is. A Ma 1922 és 1924 között meg-
jelent hálózati ábráin megfigyelhető a lapok állandó 
változása: születésük és megszűnésük dinamikája. 
A rövid életű dadaista újságok vezető szerepét egy 
idő után a konstruktivista és a Bauhaus elveit hirdető 
funkcionalista lapok vették át. A Ma kapcsolatai a fo-
lyóirat 1925-ös megszűnését követően is megmarad-
tak, Kassák Budapestre visszatérve aktivizálni tudta 
ezeket az 1926-ban megalapított Dokumentumban.

Sok tekintetben hasonlított a Mához az Európa 
másik sarkában, Belgiumban kiadott Het Overzicht 
(Az áttekintés) – nem véletlen, hogy hirdették, rek-
lámozták is egymást. Az antwerpeni székhelyű fo-
lyóirat Fernant Berckelaers (alias Michel Seuphor) 
költő és Jozef Peeters festő szerkesztésében jelent 
meg. A Het Overzicht 1921–1922-ben, működésé-
nek első szakaszában főleg az avantgárd helyi kér-
déseivel foglalkozott, de 1922 és 1925 között már az 
avantgárd mozgalom nemzetközi súlyú szereplője 
lett. A lapot saját forrásból tartották fenn, miután a 
főszerkesztő, Michel Seuphor eladta magánkönyv-
tárát a nyomda- és terjesztési költségek fedezésére, 

ami nagy szabadságot adott a szerkesztőknek. 
Hollandul írt cikkeikben baloldali elkötelezettség-
gel támogatták a Flandria politikai, nyelvi és kul-
turális autonómiájáért küzdő Flamand Mozgalmat. 
A szerkesztők nagyhatású nemzetközi művészeti 
találkozókat szerveztek Antwerpenben. A konst-
ruktivizmus eszméit propagáló Második Modern 
Művészeti Kongresszus 1922-ben a lapot és a vá-
rost egyaránt az irányzat fontos szereplőjévé tet-
te. Kapcsolatot építettek Nyugat- és Kelet-Európa 
legfontosabb avantgárd folyóirataival, többek kö-
zött Kassák és Moholy-Nagy László munkáit is 
közölték a Het Overzicht 1924 januári számában. 
A hálózat (Het Netwerk) című, kiáltványszerű lis-
tájukon Bécstől Rómán át Brazíliáig az új művészet 
szempontjából fontos városokat, országokat és sze-
replőket tüntették fel. A felsorolásban ugyanakkor 
érdekes módon nem találjuk meg a lap holland ri-
válisát, a hasonló nevű művészeti mozgalom lap-
ját, a De Stijlt.

Az 1920-as évekbeli európai avantgárd folyóira-
tok szövevényes kapcsolatait bemutató kiállításunk 
egyaránt számot tart a huszadik század művészete 
iránt érdeklődők figyelmére és azokéra is, akik kí-
váncsiak a magyar művészek nemzetközi mozgá-
saira. A kiállításhoz számos tárlatvezetést, múze-
umpedagógiai foglalkozást, angol és magyar 
nyelvű szakmai napot szervezünk az Óbudáról és 
máshonnan érkező látogatóinknak. 

Az Aktív Ábrák című kiállítás a Kassák Múzeumban 
2019. március 31-ig látogatható.

A kiállítás létrejöttét Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata – Bús Balázs polgármester 
és a Flamand Kormány Képviselete támo-
gatta. A kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum 
– Kassák Múzeum Nemzeti Kutatási, Fejlesz-
tési és Innovációs Hivatal – NKFIH, K-120779 
számú, Kassák Lajos avantgárd folyóiratai 
interdiszciplináris megközelítésben (1915–
1928) című kutatási projektjéhez kapcsoló-
dóan készült. A kiállítás kurátorai: Balázs 
Eszter, Dobó Gábor, Sasvári Edit és Szeredi 
Merse Pál; a dizájnt Rudas Klára készítette.

A Ma 1922-es őszi számának hátsó borítóján megjelent hálózati ábra


