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G. KOMORÓCZY EMŐKE

Az Ekszpanzió-mozgalom

Az avantgárd új virágkora az ezredfordulón: 

a kassáki összművészeti törekvések újraéledése

3. rész

Jung a művészettel kapcsolatos írásaiban (Az ember és szimbólumai) hangsúlyozza, hogy a felvilágosult 
racionalizmus, majd a belőle eredő ateista individualizmus a 20. századra teljesen felmorzsolta a társa-
dalom morális erejét (miután eltűnt a „középpont” – Isten – az emberek tudatából), értelmét vesztette az 
összetartozás, felmorzsolódtak a közösségek és a szolidaritás; az etikai elvek elvesztették szerepüket 
az emberi együttélésben. A művészetnek tehát szükségszerűen vissza kellett térnie a közös szellemi alap-
hoz, a kollektív tudattalanban évezredek során felhalmozott, elraktározott morális „készlethez”. Miután 
a civilizáció egyre távolabb sodorta a mindennapok emberét és a közösséget ősi gyökereitől, a művészek 
mintegy ösztönösen ráéreztek arra, hogyan kell a művészetnek áthidalnia az ember tudatos (racionális, 
„világos”) és tudattalan (imaginatív, „sötét”) Énje közötti szakadékot. Ezért a művészet ismét a 19–20. szá-
zadi archaikus alapformákhoz fordult (a kubizmustól az expresszionizmuson, a konstruktivizmuson, 
a szürrealizmuson át a konceptuális művészetig), s azok absztrakt-mágikus-imaginista eszközeivel kísé-
relte meg felszínre hozni a mély-énben tárolt ősképeket. Az állat-ábrázolások, a maszkok, a zodiákus jelei, 
a numerológia (számmisztika), a geometria és az asztrológia összefüggései az anyag, a test és a lélek 
szférája közötti kapcsolatot tudatosítják, így nélkülözhetetlenek a pszichés törvényszerűségek megisme-
rése szempontjából, s elősegítik a végtelenbe táguló Univerzum képzetének megértését. Jung azért tartja 
a korokon átívelő jelrendszert, szimbólum-készletet (magát a nyelvet, a számszimbolikát, az ősi geometriai 
alakzatokat, vallási hiedelmeket, mítoszokat, sőt az előítéleteket is) az emberiség egység-tudat forrásának, 
mert az őrzi és minden nemzedékben újra és újra előhívja a valóságnak azon rétegeit, amelyek az embe-
rek, a népek és az emberiség téren és időn átívelő kapcsolatait erősítik. Az egyed számára csakis a szim-
bolikus univerzum teszi evidenssé a teljes kulturális örökséghez való tartozást.1

Az absztrakt formák képezik az ornamentális művészet alapját is (az egyiptomitól a középkori egy-
házművészeten át Vasarely térhatású ornamentikájáig éppúgy, mint a népi hímzésekét): az egyezmé-
nyes vizuális jelrendszer ösztönösen felidézi bennünk az arche-élményeket. Minden művész, legyen bár 

1 C. G. JUNG, Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadói Kft., Budapest, 1993, 17–104.Szabadka, 2021
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meg Kassák szavakban is megfogalmazott ars poétikáját: „A MŰVÉSZET: TEREMTÉS; A TEREMTÉS: 
MINDEN”.

Új korszakának egyik fontos dokumentuma Mértan című kompozíció (1921), melynek két égbe törő, 
villámhárítószerű párhuzamos egyenese a felső jobb sarokban az Eiffel-torony absztrakt modelljének 
tekinthető (a konstruktivisták közismert szimbóluma). A konstrukció csúcsán látható 1920-as évszám 
áttételes sugallatokat (is) hordoz: a 9-es szám a „meghalt” és „magára ébredt” emberre utal (feltámadás-
szimbólum, geometriai megfelelője a spirál). Mellette a 20-as az éberségre, az új, magasabbrendű tevékeny-
ségre utal, így a 9-es jelentését erősíti, továbbviszi. Együttesen tehát 1920 az újrakezdés éve („kristályok 
ébredést harangoznak”; „utak mozognak ébredést”; „naphorgonyok emelik a tavaszi földet” stb. írja a költő 
ekkortájt keletkezett számozott verseiben is). A dinamikus kompozíció egésze – a fekete alapról felfelé 
ívelő, karcsú formáival – könnyed mobilszerkezetként hat, amely egy világosan körvonalazott kristályoso-
dási pont felé irányul. A lépcsőzetesen egymásra épülő trapéz és háromszög alakzatok, körök, négyszö-
gek, ferde és felfele irányuló vonalak egyértelműen sugallják: a körülmények által szigorúan behatárolt 
tér-időben az egyetlen lehetőség a fölfelé növekedés. Az építés. A fekete talpazaton hatalmas fehér kör, 
benne a MÉR és TAN szavak (külön-külön és együttesen sajátos üzenetet hordoznak: mér – mérlegel, tanít); 
a TAN pedig maga az isteni Törvény, amelynek geometrikus szimbóluma a kör. Mindez a földi Teljesség-
gel (négyzet alak) szintézisben. Az Élet kulcsa tehát: az absztrakt Tökéletesség, amelynek megértéséhez 
és megvalósításához a MÉRTAN (azaz a geometria) vezet. 

Kassák ekkortájt készült sík- és térkonstrukcióiban gyakorta él a tipográfia kínálta eszközökkel épp-
úgy, mint a geometriai alapformákkal. Tipográfia című színes betű-kompozíciója a MA 1922/5–6. szá-
mában különböző nagyságú, színű, erősségű betűtípusokat vegyít, az egész együttese vidám-dinamikus 
térhatást kelt. A MA 1921. decemberi matinéjára invitáló, különböző színes, olykor deformált betűalak-
zatokkal készült montázsában a betűk számértéke – a számszimbolika nyelvén – egy sajátos önarcképet 
rajzol ki (domináns számai az 1–3–7: az „isteni” erő, az életszintézis és a továbblépés, valamint a hadészi 
titkok (élet-halál titkainak) számai. Ha a képet keretbe foglaljuk, ovális mandala formát kapunk. A 2 X 2
című rövid életű folyóirata 1922-ből ugyancsak erőteljes tipografizáltságával tűnik fel, benne A ló meghal 
a madarak kirepülnek című önéletrajzi poémája dinamikusan vizualizált formáival szinte térhatást kelt. 
A későbbi köteteiben ez az alkotás már jóval egyszerűbb nyomtatásképpel jelenik meg. Egyik 1923-ból 
való fekete-fehér önportré-kollázsa pedig a számszimbolika nyelvén utal belső egyensúlyának megtalálá-
sára. A kompozíciót egy ősi maszk uralja, alatta az írógépe mellett ülő művész, körötte szanaszét szórt 
betűhalmaz. Számértékük itt is zömmel az 1–3–7 körébe tartozik. Voltaképpen ugyanerről a benső folya-
matról (a szintézis megteremtése korábbi és új Énje között; a harmónia megtalálása) ad számot verbálisan 
Tisztaság könyve címen összefogott, korábban már említett hat prózaverse is (MA, 1923. november 15.), 
amelynek láncszerűen egymásba fonódó motívum rendszere a spirális előrehaladás képzetét kelti. A képek 
rétegzettsége, bonyolultsága, az egyszerű paralelizmusoktól az elvont Teljességet sugalló absztrakció felé 
halad, amely az „Egyensúly. / Élettisztaság.” kassáki programjában csúcsosodik ki. Ez az ő önmagára sza-
bott, benső fegyelmezettséggel önmagára mért „magam-törvénye”, amelyhez élete végéig hű maradt.

A korabeli külföldi avantgárd lapok is hasonló betű- és számkompozíciókkal, geometrikus alakza-
tokkal vannak tele. Kassák a bécsi MA-ban rendszeresen közöl európai kortársaitól hasonlókat (többek 

Nemes Lampérth József, Kassák Lajos portréja 1917 , Tusrajz, MA, 1917, II. évf., 12. sz., 187

népművész, avagy magas képzettségű individuális alkotó, voltaképpen a világ teremtését ismétli meg 
alkotásában „az isteni minta” szerint. Az Ekszpanzió rendezvényein így kapcsolódhatnak tehát össze 
a konceptuális happeningek a Máriácska-öltöztetés rítusával és az ősi maszkok kiállításával.

Kassák mindezt ösztönösen felismerve állítja 1922-ben készült 17. (számozott) képverse középpont-
jába a „bűvös” szót: TEREMTÉS. A szilárd talajról – amit vastag fekete vonallal jelez – felfelé nyújtózó há-
romszög (az Élet-szintézis jelképe, melynek csúcsa az Ég felé mutat) uralja a kompozíció jobb térfelét (ami 
a Jövőt jelképezi). Az alsó sarokban egy fehér (üres) kör szimbolizálja az „isteni” szféra tökéletességét, 
amelyet azonban egy alulról felfelé irányuló fekete vonal szúr át, mintegy megbontva a tökéletességet, 
a mozdulatlanságot (ez lehet az ürességet „megtermékenyítő” kígyó jelképe is). A kompozíciót félkörben 
a VIRÁG szó övezi (a megtermékenyülésből fakadó Szépség). Az együttes a látvány dinamizmusával erősíti 



34 35

meg Kassák szavakban is megfogalmazott ars poétikáját: „A MŰVÉSZET: TEREMTÉS; A TEREMTÉS: 
MINDEN”.

Új korszakának egyik fontos dokumentuma Mértan című kompozíció (1921), melynek két égbe törő, 
villámhárítószerű párhuzamos egyenese a felső jobb sarokban az Eiffel-torony absztrakt modelljének 
tekinthető (a konstruktivisták közismert szimbóluma). A konstrukció csúcsán látható 1920-as évszám 
áttételes sugallatokat (is) hordoz: a 9-es szám a „meghalt” és „magára ébredt” emberre utal (feltámadás-
szimbólum, geometriai megfelelője a spirál). Mellette a 20-as az éberségre, az új, magasabbrendű tevékeny-
ségre utal, így a 9-es jelentését erősíti, továbbviszi. Együttesen tehát 1920 az újrakezdés éve („kristályok 
ébredést harangoznak”; „utak mozognak ébredést”; „naphorgonyok emelik a tavaszi földet” stb. írja a költő 
ekkortájt keletkezett számozott verseiben is). A dinamikus kompozíció egésze – a fekete alapról felfelé 
ívelő, karcsú formáival – könnyed mobilszerkezetként hat, amely egy világosan körvonalazott kristályoso-
dási pont felé irányul. A lépcsőzetesen egymásra épülő trapéz és háromszög alakzatok, körök, négyszö-
gek, ferde és felfele irányuló vonalak egyértelműen sugallják: a körülmények által szigorúan behatárolt 
tér-időben az egyetlen lehetőség a fölfelé növekedés. Az építés. A fekete talpazaton hatalmas fehér kör, 
benne a MÉR és TAN szavak (külön-külön és együttesen sajátos üzenetet hordoznak: mér – mérlegel, tanít); 
a TAN pedig maga az isteni Törvény, amelynek geometrikus szimbóluma a kör. Mindez a földi Teljesség-
gel (négyzet alak) szintézisben. Az Élet kulcsa tehát: az absztrakt Tökéletesség, amelynek megértéséhez 
és megvalósításához a MÉRTAN (azaz a geometria) vezet. 

Kassák ekkortájt készült sík- és térkonstrukcióiban gyakorta él a tipográfia kínálta eszközökkel épp-
úgy, mint a geometriai alapformákkal. Tipográfia című színes betű-kompozíciója a MA 1922/5–6. szá-
mában különböző nagyságú, színű, erősségű betűtípusokat vegyít, az egész együttese vidám-dinamikus 
térhatást kelt. A MA 1921. decemberi matinéjára invitáló, különböző színes, olykor deformált betűalak-
zatokkal készült montázsában a betűk számértéke – a számszimbolika nyelvén – egy sajátos önarcképet 
rajzol ki (domináns számai az 1–3–7: az „isteni” erő, az életszintézis és a továbblépés, valamint a hadészi 
titkok (élet-halál titkainak) számai. Ha a képet keretbe foglaljuk, ovális mandala formát kapunk. A 2 X 2
című rövid életű folyóirata 1922-ből ugyancsak erőteljes tipografizáltságával tűnik fel, benne A ló meghal 
a madarak kirepülnek című önéletrajzi poémája dinamikusan vizualizált formáival szinte térhatást kelt. 
A későbbi köteteiben ez az alkotás már jóval egyszerűbb nyomtatásképpel jelenik meg. Egyik 1923-ból 
való fekete-fehér önportré-kollázsa pedig a számszimbolika nyelvén utal belső egyensúlyának megtalálá-
sára. A kompozíciót egy ősi maszk uralja, alatta az írógépe mellett ülő művész, körötte szanaszét szórt 
betűhalmaz. Számértékük itt is zömmel az 1–3–7 körébe tartozik. Voltaképpen ugyanerről a benső folya-
matról (a szintézis megteremtése korábbi és új Énje között; a harmónia megtalálása) ad számot verbálisan 
Tisztaság könyve címen összefogott, korábban már említett hat prózaverse is (MA, 1923. november 15.), 
amelynek láncszerűen egymásba fonódó motívum rendszere a spirális előrehaladás képzetét kelti. A képek 
rétegzettsége, bonyolultsága, az egyszerű paralelizmusoktól az elvont Teljességet sugalló absztrakció felé 
halad, amely az „Egyensúly. / Élettisztaság.” kassáki programjában csúcsosodik ki. Ez az ő önmagára sza-
bott, benső fegyelmezettséggel önmagára mért „magam-törvénye”, amelyhez élete végéig hű maradt.

A korabeli külföldi avantgárd lapok is hasonló betű- és számkompozíciókkal, geometrikus alakza-
tokkal vannak tele. Kassák a bécsi MA-ban rendszeresen közöl európai kortársaitól hasonlókat (többek 

Nemes Lampérth József, Kassák Lajos portréja 1917 , Tusrajz, MA, 1917, II. évf., 12. sz., 187

népművész, avagy magas képzettségű individuális alkotó, voltaképpen a világ teremtését ismétli meg 
alkotásában „az isteni minta” szerint. Az Ekszpanzió rendezvényein így kapcsolódhatnak tehát össze 
a konceptuális happeningek a Máriácska-öltöztetés rítusával és az ősi maszkok kiállításával.

Kassák mindezt ösztönösen felismerve állítja 1922-ben készült 17. (számozott) képverse középpont-
jába a „bűvös” szót: TEREMTÉS. A szilárd talajról – amit vastag fekete vonallal jelez – felfelé nyújtózó há-
romszög (az Élet-szintézis jelképe, melynek csúcsa az Ég felé mutat) uralja a kompozíció jobb térfelét (ami 
a Jövőt jelképezi). Az alsó sarokban egy fehér (üres) kör szimbolizálja az „isteni” szféra tökéletességét, 
amelyet azonban egy alulról felfelé irányuló fekete vonal szúr át, mintegy megbontva a tökéletességet, 
a mozdulatlanságot (ez lehet az ürességet „megtermékenyítő” kígyó jelképe is). A kompozíciót félkörben 
a VIRÁG szó övezi (a megtermékenyülésből fakadó Szépség). Az együttes a látvány dinamizmusával erősíti 



36 37

között Kurt Schwitters számverseit). Természetesen, megfejtésük a befogadótól mélyebb kulturális isme-
reteket és beleélő képességet kíván, mint a hagyományos költemények. De „A szavak nem azért vannak, 
hogy tartalmat hurcoljanak, mint a zsákhordók.” – ahogyan Kassák fogalmazott 12. számozott versében –, 
hanem azért, hogy jelzést adjanak az alkotó létélményeiről. S aki már átélt hasonló élményeket, az képes 
„dekódolni” az „üzenetet”. 

Kassák tehát a húszas évek költészetében is az „absztraktizmus” felé tesz lépéseket. Nemcsak a vonal-
ból, de a síkból is kilép: térhatásra törekszik, geometrikus jeleket használ, a szín- és számszimbolikával 
él. Az ő nyomdokain haladt s virágzott ki a 20. század magyar experimentális költészete, a jeltípusú 
avantgárd. Ugyanis Kassák valóban szintetizálta mindazt, amit a kortárs európai művészet felszínre 
hozott – ő valójában nem izmusokban gondolkodott, hanem egy széleskörű művészeti megújulásban. 
Felismerte, hogy a 20. században a természetelvű művészetből ki kell lépni egy intellektualizáltabb, 
a lényegi folyamatokra rámutató alkotásmód felé, mert maga az emberi gondolkodásmód is erősen intel-
lektualizálódóban van. A látvány semmitmondóan „gyönyörködtet/het/i” az embert, aki ezzel már nem 
éri be: az őt foglalkoztató életproblémák feltárását, megválaszolását várja a művészettől. A ma embere 
– miután a vallással elvesztette mindennapos kontaktusát – valóban tájékozatlanul tévelyeg az Élet út-
vesztőiben, nincsenek fogódzói saját döntéseihez. Már nem elég számára a „szép és helyes” példákat 
felmutató művészet: érteni akarja maga körül a világot, szembe akar nézni a romlás okaival. Csakis 
a kegyetlen önszembenézés segíthet rajta: tudni akarja, mi lakik benne, miféle „démonikus” hatások 
örvényébe került. 

Természetesen, a mimetikus művészetnek is megvannak, voltak a maga funkciói, és egy adott korszak 
adott társadalmi viszonyainak közepette szükségesek is voltak a valóság-megismerés számára. De arra 
korlátozni a mi bonyolult korunkban a művészetet, hogy „tükröt tartson” az emberek elé: anakronizmus! 
Önismeretre, létismeretre van szükség, az emberiség válságállapotából csak a transzcendens értékek ré-
vén, Isten-kapcsolatunk helyreállításával léphetünk ki. Vagyis itt az ideje, hogy megtérő „tékozló fiúként”, 
a Művészet által megmutatott metafizikai értékek segítségével hazataláljunk végre az ATYAI HÁZBA.
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Természetesen, a mimetikus művészetnek is megvannak, voltak a maga funkciói, és egy adott korszak 
adott társadalmi viszonyainak közepette szükségesek is voltak a valóság-megismerés számára. De arra 
korlátozni a mi bonyolult korunkban a művészetet, hogy „tükröt tartson” az emberek elé: anakronizmus! 
Önismeretre, létismeretre van szükség, az emberiség válságállapotából csak a transzcendens értékek ré-
vén, Isten-kapcsolatunk helyreállításával léphetünk ki. Vagyis itt az ideje, hogy megtérő „tékozló fiúként”, 
a Művészet által megmutatott metafizikai értékek segítségével hazataláljunk végre az ATYAI HÁZBA.
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