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Vajon aktuális-e ma
Kassák Lajos? Bizonyo-
san nem trendi, mert
egyre kevesebben ismerik.
Munkássága – sajátos
szûrôn át – e jubileumi
kiállítással talán mégis
igazolást nyerhet.

Emlékszem (ma már egyre
gyakrabban ez a bevezetô szó
nálam), hogy anno – annak 
is van már vagy húsz éve –,
Szántó Tibor, a könyvmûvész,
(ahogyan mi a háta mögött
hívtuk az idôs mestert, a Heli-
kon stúdió mûvészeti veze-
tôjét), a Tipo-grafika tanszék
hallgatóival rendre Kassák, a
Ló meghal a madarak kirepül-
nek címû, álomszerû, talán
futuristának nevezhetô hosz-
szabb költeményét dolgoz-
tatta fel, tipográfiai stílusgya-
korlatként – évrôl évre.

Nem nagyon szerették…
Pedig a Dada és Tzara káosz
versei, amelyeket szavainak
öncélúnak tûnô mixtúrájából
kevert, mindig megérintette 
a fiatal, még önmagukat keresô
grafikusi lelkeket. Akkoriban 
a tanszék grafikai mûhelyében
igazi magasnyomással elôállí-
tott oldalak készülhettek. 
Volt Gill, volt Garamond és
Bodoni is persze…

Igaz, ezek az ólombetûk ma
is megvannak, csak nincs hozzá
szakoktató. És a küzdelemhez
sincs ma már idô: ólomból

Kassák 120 
K I Á L L Í T Á S  A  Z I C H Y - K A S T É L Y B A N   

Maczó Péter

A Kassák kiállítás meghívóját és 
katalógusát Horváth Rita tervezte.
A bemutatott munkák közül
Barka Ferenc Kassák emléklapja,
Gerendy Jenô Ki emlékszik rám?
címû posztere és Bornemisza Rozi
svájci tipográfiát idézô grafikája
látható ezen az oldalon. 
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szedni ki avantgárd költôk ért-
hetetlen verseit – értelmetlen-
nek tûnô feladat.

Aztán híre kelt: most lenne
120 éves Kassák Lajos. Erre az
alkalomra a Kassák Múzeum
(bizony ilyen is van) egy jubi-
leumi kiállítást hirdetett.

Kiadtam hát a feladatot
(Szántó Tibor után, szabadon)
a hallgatóknak: egy-egy ver-
sét, kort idézô hangulattal, ám
mai tervezôi szemlélettel
alkossák újra. A négyoldalas
kiskiadványokat, 12 tipográfiai
tervet, egy Kassák-dosszié
fogja össze, remélem a mester-
hez méltó módon.

A kiállítás – felhívása amúgy
a Magyar Grafikában is megje-
lent – ezekben a napokban
kerül tetô alá. (Alig egy héttel
a nyüzsgô, és jó érzéssel nyug-
tázott, sikeresnek mondható
design-hét után.) 

Rendezôje,  a nem oly régen
elhunyt Csaplár Ferenc mú-
zeumigazgató örökébe lépô
Andrássy Gábor, aki a Mûértô
címû lap fôszerkesztôje. Nem
tudom, mennyire irigylésre
méltó a helyzete – éppen ma-
napság –, amikor a kiállító-
termek és a nagy múzeumok

Bóna Tamás Dokumentum,
Kiss László Példabeszéd helyett és
Szônyei György Archian 
betûcsaládjának Prolet típusát
bemutató tipográfiai lapja
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Az NKA támogatásával a
TypoSzalon és a Magyar Betû
Társaság is az ügy mellé állt,
ezért a kiállítók jobbára ebbôl
a körbôl kerültek ki.

Napjainkban is újfajta (vagy
éppenséggel régi keletû, sôt
rossz emlékeket idézô) mozgá-
sok teszik bonyolulttá, oda és
vissza nehezen érthetôvé a tár-
sadalmat. Értékek vesznek el
(de vajon  születnek-e új minô-
ségek?), az ellentétes érzelmi
viharokban magunk is elbi-
zonytalanodunk. És akkor itt
van ez az évforduló! Érdemes

*A fenti idézet Kassák Lajos
Tisztaság Könyvének borítóján
olvasható. (Korabeli helyesírás
szerint.) Az eredeti, 1926-os
kiadás hasonmása a Helikon
Kiadónál jelent meg 1987-ben.
Gondozta Szántó Tibor.

Mellette Lehoczky Attila terve, 
az 58-as számú vers, a hallgatók
jubileumi dossziéjának egyik
munkájából.

Kassák Lajos: A könyvrôl (mottó-
jának) 120x120 mm-es karto-
nált, alkalmi könyve is a 120 éves
jubileumi kiállításra készült 
100 számozott példányban, a map
merchant hungária papírjára, az
Océ Hungária Kft. digitális nyom-
tatásával. Kézi kötészeti kivite-
lezését a Typonova Nyomda támo-
gatásának köszönhetjük. 
Tervezte: Maczó Péter

egyaránt a kultúrára áldozott
pénzforrások elapadásáról pa-
naszkodnak…

A jubileumi kiállítás kurátora,
Szônyei György grafikusmû-
vész, Prolet betûtípusát mutat-
ja be egy tablón, amely Ar-
chians betûcsaládjának méltó
tagja lehet.

Egyébként jöttek munkák,
és remélhetôleg a válogatás az
idetévedô (tudatosan szinte
csak némely értô külföldi kere-
si fel a múzeumot – pedig…)
látogató számára is érdekes
lehet!

Az uj müvészet az uj emberé.
Mi egy uj kor kezdetén uj ti-
pust kezdô emberek vagyunk.
A müvészet, mint önmagáért
való SZÉP nem érdekel ben-
nünket. Nem könnyü kezü ci-
zelálók, hanem nyughatatlan
feltalálók – vassal, cementel és
üveggel dolgozó épitômesterek
vagyunk. Tisztán áll elôttünk
alkotásainknak, mint önma-
gunk más, uj formába állásá-
nak tárgyi és etikai értelme.
Ezen kivül pedig nincs mérték,
mellyel hozzánk és munkáink-
hoz közeledni lehetne.*
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Balra Kóthay Gábor posztere,
alatta Rákos Zsuzsa négyoldalas
verskompozíciójának 3. oldala,
mellette pedig Halasi Zoltán
és Král Balázs emléklapja látható.

ennek apropóján kicsit vissza-
tekinteni – már akinek a min-
dennapok rohanásában van rá
néhány pár perce, hogy  elme-
rengjen a kor változó viszo-
nyain. Talán (mûvészeteken
innen és túl) megérthet vala-
mit, ami olyasféle, mint ko-
runk sci-fi filmvilágának meg-
határozó darabja, a Schwar-
zenegger fôszereplésével épp
a napokban ismét képernyôre
került  Terminátor (amúgy 
fantaszta) jövôbôl múltba ve-
tôdése. De ne moralizáljunk, 
a helyzet ma talán ennél is
komolyabb… 



Simon Ilona hatvanas éveket 
idézô Kassák-emléklapját 
Lovász Anita tipográfus-hallgató, 
a 44-es vers adaptációjaként
készített és Narr Vanessa Lenka
a kötetben 54-es számon 
nyilvántartott költeményét bemu-
tató munkája fogja közre.
Lejjebb Kemény György emblémisz-
tikus erôsségû Ma kompozíciója
látható.
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Kassák korában, a 20. szá-
zadra oly jellemzô izmuskavar-
gásban, ahol alig évtizednyire
a szecesszió után megjelenik
Walter Gropius és a Bauhaus,
sôt szinte ezzel egy idôben Piet
Mondrian és a Hollandiához
kötôdô deStijl, a konstruktiviz-
mus vagy a szovjet avantgárd
–  a politikában aktiválódó
markáns képviselôivel: szép az,
ami a hivatásának legjobban
megfelel…

Moholy-Nagy László éppen
a most jubiláló szerzôvel (aki
költô, autodidakta festô, tipo-
gráfus vagy lapkiadó egysze-

mélyben) megjelenteti az Új
Mûvészetet.

Új Mûvészet, Ma, Holnap –
Kassák világmegváltása, hite 
a mûvészet megváltó erejé-
ben, ez kéne hogy bennünket
feldobjon és elkísérjen. Talán
ez a jubileumi kiállítás elôbbre
lendíthet bennünket.

„Vagy célba jutunk, vagy
elvisz bennünket az ördög …
csak az él, aki megtalálta ön-
nön életét” – pokol, vagy
mennyország? – rajtunk múlik.
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Serfôzô Péter sajátos betûtervével
tiszteleg Kassák emlékének.
Szarka Judit munkájával a mester
stílusát, alkotását idézi újra,
míg Nádai Ferenc az évforduló ter-
vezett plakátján Szegi Amondó
(nemsokára a Tiponaptárban is
bemutatott tervezôtársunk új betû-
típusát használta fel.
Az záróképen Czakó Zsolt  a jövô
felé – hátra – tekintô Kassáknak
teszi fel a kérdést: és ma?

A Kassák kiállítás Óbudán,
a Zichy-kastélyban december 2-ig
szerdától vasárnapig látható.




