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„MAGASAN REPÜLŐ 
ES FÖLDHÖZKÖTÖTT SZEGÉNYEK" 

EGY ISMERETLEN MA-SZÁM 1925-BÖL 

1925-ben a magyar és nemzetközi avantgarde aktivista folyóirata, a 
Kassák Lajos szerkesztésében megjelenő' MA fontos jubileumhoz érke-
zett: tizedik évfolyamába lépett. Az izmusok sajtóorgánumainak törté-
netében ez szokatlanul hosszú élettartam, hiszen - néhány kivételtől 
eltekintve - többségük egy-két számnál, évfolyamnál többet nem érhe-
tett meg.1 E jelenség okai szerteágazóak: a szinte általánosnak mond-
ható, örökké válságos anyagi helyzetükön túl szerepet játszott ebben a 
„művészettörténeti idő" rendkívüli felgyorsulása is a 20. században;az 
izmusok gyors egymásutánja és együttlétezése; az újszerűség és modern-
ség fogalmainak szüntelen „átíródása", az új elvek, irányzatok, művészi 
produktum-nóvumok tömeges és türelmetlen felbukkanása. így válsá-
gok, szakítások és pálfordulások gyakorta jelentkeztek az izmusok 
bármelyikének történetében; alkotók mégoly megbonthatatlannak tűnő 
csoportjai, szövetségei bomlottak fel és szerveződtek újjá, valamint 
elvi-művészetelméleti falanxok hullottak látványosan elemeikre. 

A MÁ-val és munkatársaival sem történt másképpen; a folyóirat 
lapelődje a nemzetközisége és nyílt háborúellenessége miatt 1916-ban 
betiltott A Tett köre sem követte egy emberként szerkesztőjét és 
ideológusát, Kassákot. Nem lettek mindahányan a MA gárdájának tag-
jaivá. holott Kassák új lapjával csoportja jelenlétének folyamatosságát 
kívánta biztosítani a korszak szellemi életében. Vagy gondoljunk az 
1917-ben történt nagy szakításra, mikor Komját Aladár, Révai József, 
Lengyel József és György Mátyás együttesen hagyta el a lapot, s az 
általuk önállóan kiadott versantológia - jellemző módon - 1918 Szaba-
dulás címen jelent meg, drasztikusan hirdetve a szembefordulást Kassák-
kal és csoportjával. Vagy a bécsi emigráció éveiben kezdődő szét-
húzásra, mikor Kahána Mózes, Barta Sándor és végül Uitz Béla vált ki 
sorrendben a MA munkatársai közül művészeti és politikai nézetkülönb-
ségek miatt, melyek nem nélkülöztek némi személyességet sem. így 

1 „Az avantgardista lapok ugyanis abban az időben alapító 
művészeik és munkatársaik kiadásában jelentek meg, nem állt mögöttük 
hivatalos vagy félhivatalos támogatás, polgári kiadó sem, sőt éppen a 
hivatalos és nem hivatalos szervek pergó'tűzszerű támadásában harcoltak 
életükért, s tudjuk, akkoriban a közönség nagy része is ellenük volt." 
Kassák Lajos:Лг izmusok története. Bp., 1972. 204. 
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azután többé-kevésbé természetes, hogy a 20-as években „a szerkesztés 
egyre inkább a külföldi művek felé fordul".3 

Az, hogy à magyar aktivizmus fóruma tíz éven át fennmaradhatott a 
különböző' politikai, művészeti és személyes konfliktusok megrázkód-
tatásai közepette is, főképpen Kassák érdeme volt, bár közismert tény, 
hogy a lap szerkesztésében megnyilvánultak bizonyos autokratikus 
vonások is. A folyóirat megjelentetése - kivétel ez alól talán csak a 
Tanácsköztársaság néhány hónapja - Kassáknak, Simon Jolánnak és a 
munkatársak egy részének személy szerint is komoly anyagi nehéz-
ségeket okozott, hiszen állandó harcot kellett folytatniok a következő 
szám költségeinek előteremtéséért. (A MA nem fizetett honoráriumot a 
benne közzétett írásokért és reprodukciókért.) 1921-ben írta Mihályi 
Ödönnek Kassák: „Nagyon, nagyon nehezen mennek az ügyek és így 
bizonyosan bedöglik az egész. Ami a lap drágaságát illeti, gondolja meg, 
egy szám előállítási költsége több mint 9000 korona. Ha minden 
példányt eladunk, akkor éppen az önköltségünk van meg. Úgy, hogy 
kihozhatjuk a következő számot." 

Mindennek dacára 1921-ben a MÄ-nak még 8 - 8 száma jelent meg; 
1923-ban már csak hat, 1924-ben pedig mindössze négy. Az 1925. január 
15-én megjelent MA-szám címlapja büszkén hirdeti: „X. évfolyam -
Jubéliumi (sic!) szám - 1925". A szövegben tettenérhető sajtóhibánál 
persze jóval érdekesebb az a „kegyes csalás"-nak minősíthető tény, 
hogy a szerkesztés - a MA hagyományaitól eltérve - az újév első, 
januári számával egyben új évfolyamot is nyitott. Az eddigi gyakorlat 
ugyanis az volt, hogy az első MA-szám 1916. november 15-os meg-
jelenéséhez alkalmazkodva a mindenkori novemberi (ritkán októberi) 
számmal kezdtek újabb évfolyamot.3 Feltételezhető, hogy a tízéves 
jubileum „megsürgetése" munkált Kassákék elhatározásának hátteré-
ben. Ennek valószínűségét növeli az a körülmény is, hogy a szóban for-
gó jubileumi számot megelőzően a MA utoljára 1924 szeptemberében 
jelent meg. A hosszú - bizonyára kényszerű - hallgatás is utal a lap 
mind válságosabb körülményeire, a megjelentetés súlyosbodó nehézsé-
geire. Bár az 1925. januári szám impresszumában hibásan „IX. évfolyam 
8 - 9 . szám" olvasható (minden valószínűség szerint a megelőző, valóban 
IX. évfolyam 8 - 9 . számból került át tördelési hibaként ez a sor) mégis 
vitathatatlanul ez a MA X. évfolyamának 1. száma. 

A szakirodalomnak ezen kívül mindeddig egyetlen további - s 
egyben utolsó MA-számról volt tudomása. Ez 1925. június 15-én 

2 Illés Ilona: A Tett, MA, 2x2 repertórium. Előszó. PIM. 1975. 18. 
'Kivétel ez alól az 1917-es és 1919-es év, ahol a II.,ill. a IV. 

évfolyamot szintén a januári számmal indították. 

1 0 * 
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jelent meg, „X. évfolyam 3 - 4 . szám" jelzéssel és a „Das junge 
Schlesien" elnevezésű sziléziai avantgarde csoportot mutatta be.4 E 
szóban forgó és a már emiitett jubileumi szám zárja a Kassák-hagyaték-
ban fennmaradt, eredeti MA-sorozatot és természetesen — hiszen az 
eló'bbi alapján készült - az Akadémiai Kiadónál 1971-ben közzétett 
teljes fakszimile kiadást is. Az a tény, hogy a X. évfolyamból rendelke-
zésünkre áll az első, valamint a harmadik-negyedik szám, és a második 
hiányzik, a MA rapszodikus évfolyamozása-dátumozása és impresszum-
beli következetlenségei és sajtóhibái ismeretében nem okozott különö-
sebb feltűnést, hiszen - az előbbiek tükrében - joggal lehetett feltéte-
lezni, hogy a hiányzó X. évfolyam 2. szám nem is létezett. (Maga 
Kassák is elsiklik e probléma felett: Az izmusok történetében - noha 
megelőzően szinte számról számra haladva elemzi egykori lapját - a 
jubileumi számot követően közvetlenül az utolsó MÂ-t ismerteti.)5 

Jelen esetben azonban nincs szó sajtóhibáról; a hiányzó szám — 
vagyis a MA 1925-ös, X. évfolyamának 2. száma — létezik.6 

Külső megjelenésére nézve jóval kisebb, mint a megelőző, különösen 
nagy méretű példányok - 1922 októberétől egészen a jubileumi számig 
- , sőt, a legutolsó MA-számnak - mely „szabályos kvart alakban jelent 
meg"7 - is csak a fele. Teqedelme egy ív és - ellentétben a MA utolsó 
periódusának gyakorlatával - egynyelvű; méghozzá csak németül író-
dott. 

1925. március 22-én a MA-csoport úgynevezett „propaganda-estet" 
rendezett a bécsi Schwarzwaldsaalban. Nem volt ez újdonság a folyóirat 
történetében, hiszen hagyományosan kiállítások, felolvasások, matinék 
egészítették ki Kassákék lap- és könyvkiadói tevékenységét. Am ez a 
Schwarzwaldsaal-beli műsor mégis különösen fontos lehetett ezek sorá-
ban. Erre utal elnevezése is: „I. Német Propaganda-est", ami valószínű-
leg egy több német nyelvű estből álló sorozat első darabját jelezte. 

4 Ezzel a számmal kapcsolatban olvashatjuk a MA repertóriumában: 
az 1925. június 15-én megjelent utolsó szám „Das junge Schlesien" 

címmel teljes egészében a fiatal sziléziai avantgardista művészcsoport 
munkáiból áll össze." (Illés Ilona: i. m. 18.) Ám az említett csoporton 
kívül e számban versekkel szerepel még Kassák, Suschny, Nádass, Illyés, 
Vajda, prózával Tamás Aladár, esszével Németh Andor. 

5 V ö . Kassák Lajos: Az izmusok története. (Továbbiakban: 
Izmusok) 280. 

6 Az eddig ismert egyetlen példányra e sorok írója bukkant a Kassák 
Emlékmúzeum archívumában őrzött aprónyomtatványok között. Ltsz.: 
KM 1805. 

7 V ö . Izmusok 2 8 0 - 2 8 1 . 
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Miután az est meghívójának képe látható a szóban forgó X. évfolyam 2. 
szám címlapján, továbbá a 1 2 - 1 3 . oldalon az est részletes programja 
olvasható,® nagy valószínűséggel állítható, hogy a MA ezen száma a 
folyóirat történetéből jól ismert különszámok egyike, méghozzá az 
1925. március 22-én megrendezett I. Német Propaganda-est alkalmából 
kiadott különszám. Az 5. oldalon az est Hans Suschny-tervezte konst-
ruktivista plakátját reprodukálta a lap, azt, amelyet annak a közismert 
korabeli fényképnek9 jobb oldalán lehet felfedezni, ahol a Kassák-
csoport az esten állhatott fényképezőgép elé. És ami mindennél 

jobban támasztja alá a különszám-elképzelést: a 1 2 - 1 3 . oldalon levő 
programot összevetve a lapban közzétett szövegekkel annyi megegye-
zésre találhatunk, hogy joggal nevezhetnénk ezt a számot az est „parti-
túrájának". „A Schwarzwaldsaal-ban azok a bécsi művészek is felléptek, 
akik a MA mozgalmával szimpatizáltak, Paul Emerich, a bécsi színpadok 
egyik ismert művésze szavalta a MA költőinek munkáit, s Hans Suschny 
avantgarde író és festő tartott előadást a lap íróiról. Az előadáson 
kívülem Nádass József, Németh Andor, Déry Tibor személyesen is 
szerepelt, szavalt vagy felolvashatott" - emlékezett vissza később 
Kassák.10 

Mit tartalmazott tehát a MA utolsó előtti száma? 
Mindenekelőtt egy vezércikket Kassák tollából Leben wir unsere 

Zeit (Éljünk a mi időnkben) címmel, melyet szerzője magyarul csak 
1926-ban tett ismét közzé a Korunkban, s mely azzal a kötetcímadó 
cikkel is azonos, ami a közelmúltban megjelent, Kassák művészeti 
témájú írásait egybegyűjtő könyvben1 1 is megtalálható. 

A MA utolsó programcikkéről s egyben Kassák utolsó MA-beli 
manifesztumáról van szó, amelyben az aktivizmus művészetfilozófiai 

"Ugyanez a program látható Rónay György : Kassák Lajos alkotásai 
és vallomásai tükrében Bp„ 1971. c. könyvének 141. oldalán. Ezenkívül 
Szabó Júlia közelmúltban megjelent könyve közli e képet, valamint a 
szóban forgó MA-szám címoldalát, tévesen meghívónak feltüntetve. 
Szabó Júlia: A magyar aktivizmus művészete. Bp., 1981. 240., ill. 241. 
sz. kép. 

9 Ez a kép látható többek között Rónay György: i. m. 140. A kép 
aláírása: „MA-est Bécsben (1922)" tévedés. Valószínűleg a fénykép 
hátterében látható plakátokon levő, jól kivehető 22-es szám okozta. Ez 
azonban nem évszám, hanem március 22-ét jelöli, az említett est (1925. 
Schwarzwaldsaal) időpontját. L. még Szabó Júlia: i. m. 242. kép, itt 
1926-os datálással. 

1 0 Izmusok 2 7 2 - 3 . 
1 1 Kassák Lajos: Éljünk a mi időnkben! Bp., 1978. 8 9 - 9 3 . 
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platformjáról fogalmazódik meg az esztétikum időszerű koncepciója, új 
funkciója. Tulajdonképpen persze alapjaiban a régi harmónia visszaállí-
tása lenne az új művészet célja; a konstruktív, ismét funkcionális alkotó-
tevékenység és élet (gazdaság, társadalom, politika) összhangjának meg-
teremtése. „Vissza az életbe!" - hirdette lelkesen és optimizmussal 
Kassák, s bizakodása az „egész életlehetőségeinket megváltoztató akarat 
és tett"-ben a konstruktivizmus valóban logikus és ésszerű elvein nyu-
godott. E konstruktív-funkcionális teória tragikuma abban rejlett, 
hogy maga az élet egésze - másféle szervezettsége és stabil érdek-
labirintusai folytán - többnyire közömbös maradt a művészet megváltó 
közeledéseivel szemben. Az áhított társadalom, a közösség „spontán 
mecenatúrája" helyett pedig továbbra is uralkodó maradt az individuális 
gyakorlat, melyben minden elszánt művész „önmagának adott egész 
életre szóló megbízatást". (Karátson Gábor) 

Kassák írását - akárcsak az 1922-ben megjelent, Moholy-Nagy 
Lászlóval közösen szerkesztett Új művészek könyvét - erősen áthatja 
egyféle bizakodó, „naiv-technokratikus" szemlélet.1 2 Mindez sokban 
emlékeztet Fernand Léger azon gondolataira, melyeket 1924-ben A gép 
esztétikája című tanulmányában a technika megváltoztatta emberi kör-
nyezet művészeti konzekvenciáival kapcsolatban fejtett k i . 1 3 Kassák 
cikkében olvashatjuk: bizonyos, egy tökéletesen megépített gép 
vagy tökéletesen megszerkesztett vers nem lehet csúnya." Léger meg-
közelítésében: „Ezer festmény között akad-e kettő, amely csakugyan 
szép? Száz gyárilag előállított tárgyból harminc szép és megoldja a 
művészet nagy problémáját: egyszerre szép és hasznos."14 

A Kassák-manifesztum érvelése-elvrendszere - miként a konstruk-
tivizmus művészetteóriája általában - átgondolt, szinte avantgarde-
utánian logikus és racionális. Ám egyidejűleg - az ideológiák természe-

1 2 „A falvak elektrizálása, az óceán átrepülése, a városok kon-
centrikus átépítése, a szépművészetek utilitariánus átértékelése mind 
az ige beteljesedésének kezdetét jelenti. ( . . . ) Nézzétek meg a 
gazdaságosan leegyszerűsített ruhákat, az új házak sima, komoly ábráza-
tát, a munkások tornaegyesületeit, a villamosbódékat, az egyre töké-
letesebb formájú és gyorsabban rohanó autókat, a kirakatablakokat, az 
egyre elhatározottabb és új rend megteremtését óhajtó önmagatokat — 
és kell hogy igazat adjatok nekünk." (Részletek a cikkből) 

1 3 Léger írását a MA ugyanebben az évben, a IX. évf. 3 - 4 . számban 
közölte Gáspár Endre fordításában. 

1 4 F . Léger: A gép esztétikája: a gyárilag előállított tárgy, a 
kézműves és a művész. In. F. L.:A festő szeme, Bp., 1976. 54. 
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téhez híven - bizonyos messianisztikus vonás is jellemzi. (Bái Kassák -
tó'le felettébb szokatlan módon - kijelenti: „Természetesen nem hirdet-
jük munkásságunk világmegváltó jelentőségét.") Ez a paradox messia-
nizmus - paradox, mert egy vitathatatlanul praktikusnak és esztétikus-
nak elgondolt formáció szükségszerűségét pusztán a „legyen-elv" 
szavatolja és sürgeti - áll az „új tárgyak és tények megteremtése 
hátterében; ez a „tetté vált ige". Pár esztendő múltával már nem 
lehetett tudomást nem venni a társadalmak próféciák iránti „ninivei" 
süketségéről; végül a fenyegetően megváltozott társadalmi-politikai 
szituáció meghiúsított minden valóságos kollektívumba vetett hitet: az 
avantgarde mozgalmak életterének fokozatos leszűkülése után a 
Bauhaus is a tengerentúlra kényszerült. 1925-ben, Kassák írása születé-
sének idején még élhetett az új kor és az új típusú ember kialakulásának 
hite. De kétségtelen, hogy már ekkor is „a viszonylagos valóság és az 
abszolút hit sajátosan keveredtek: az abszolútumot áthozták a transz-
cendensből a világba — nemcsak a jövőt tekintve, hanem a jelent is.'" 5 

A lap az osztrák költő-író-képzőművész Hans Suschny1 6 tollából 
ezúttal művészeti kiáltványt közölt. A „Manifesztum" igazi aktivista 
szöveg; nézetein és stílusán érződik a magyar avantgarde szellemiségé-
nek és személy szerint Kassák hatása. Suschny az „Alkotni - nem 
alakítani!"-elv köré csoportosítja gondolatait, a produktív, teremtő 
művészet primátusát hirdeti a mimetikus-reprodukáló alkotásmóddal 
szemben. Mintha Kassákot hallanánk: „Mint történet- és világszemlé-
letes individualitások, passzivitásunk öngyilkosságát kell elkövetnünk. 
( . . . ) Produktív emberré válunk - mi teremtünk." Figyelemre méltó 
Suchny kiáltványában a művészet kérdésként, problémaként történő 
tételezése. A huszadik századi művészetteóriák egyik központi, sok 
helyütt felbukkanó gondolata ez: a formanyelvek belső evolúciójának 
elképzelése, mely szerint a művekben, a művek által felmerülő „nyelvi" 
kérdések esztétikai „megválaszolása" újabb, a művészet fejlődésének 
magasabb szintjén megfogalmazódó kérdésekhez vezet. Ez mozgatja, ez 

1 5Tordai Zádor: Hogy is van az a messianizmus? Uj Symposion 
1980. okt. 

1 6 Hans Suschny egyike volt a Kassák köréhez tartozó bécsi 
művészeknek. A MA 1923-tól közölte verseit, színpadi kompozícioját, 
forgatókönyvét és képarchitektúráját. Suschny felelős szerkesztőként 
szerepelt az utolsó két MA-szám (X. évf. 2. és 3 - 4 . sz.) impresszumá-
ban. Ennek magyarázata, hogy „miután az osztrák törvények meg-
követelték, a lapnak kezdettől fogva osztrák felelős szerkesztőre volt 
szüksége." (K. L.-.Izmusok 273.) 
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idézi elő - Kandinszkij szavaival - „a művészet belsőleg logikus, 
külsőleg szerves, elkerülhetetlen továbbfejlődését".1 7 „De aki régi for-
mák megkövesedésébe záratott, mely formák régtől fogva megoldott 
problémákat jelentenek; melyek számára éppenséggel minden probléma 
megoldott, az nem érzi szükségét új megoldásoknak, mert nem lát új 
problémákat" - írja összhangban a rokon esztétikai elképzelésekkel 
Suschny. 

A „Manifesztum" legérdekesebb kitétele - ami a MA-csoportban 
ez idő tájt uralkodó konstruktivista beállítottság ismeretében furcsának 
tűnhet - az avantgarde „búcsúztatása". Suschny szerint „a konstruk-
tivizmus műve lezárult. Ezzel eltemettük a legutolsó izmust. Új kor-
szakba lépünk - az univerzális alkotás izmusnélküliségébe". E sorok 
ráirányítják a figyelmet a magyar avantgarde taglalásakor az aktivizmus 
és konstruktivizmus gyakorta árnyalatlanul megjelenő, olykor össze-
mosott fogalmaira. A magyar avantgarde Kassák-vezette fő vonala 
1919-től kezdődően aktivistának tartotta magát. Ezt már 1919 február-
jában nyilvánosan is kifejezésre juttatták: felvették a MA alcímébe az 
„aktivista" jelzőt, amit egészen a lap megszűnéséig megőriztek. Tehát 
mozgalmukat mindvégig aktivizmusnak nevezték, melyet sajátos bal-
oldali-radikális ideológia - világszemlélet és művészetfilozófia - jellem-
zett. Ez az átfogó világnézeti platform az aktivizmus, mely ilyen érte-
lemben nem tartozik a művészeti stílusirányzatokként felfogott 
izmusok közé. A magyar aktivizmus persze mindenkor szorosan 
kapcsolódott a saját eszmerendszere adott fejlődési fokához mérten 
legkorszerűbbnek minősített, esztétikai és formanyelvi vonásokkal leír-
ható művészeti izmusok valamelyikéhez. Közismert - s talán ez ad okot 
időnként az említett félreértésre - , hogy Kassákék leghatározottabban 
és leghosszabb ideig a konstruktivizmust tartották - társadalom- és 
környezetépítő jellege miatt - az aktivizmushoz legközelebb álló stílus-
n a k . " Kassák és a MA vezető teoretikusai - Kállai Ernő és Gáspár 
Endre - tisztában voltak az aktivizmust és konstruktivizmust meg-
különböztető szubsztanciális jellemzőkkel. Ezért is nincs ellentmondás-
ban a „Manifesztum" izmusokat „eltemető" soraival a lapban található 
harmadik hosszabb terjedelmű írás aktivizmust hirdető végkicsengése. 

1 7 Székely András: Kandinszkij. (Szemtől szemben) Bp., 1979. 57. 
1 'összevetésképpen: a német aktivizmus, a „Der Sturm" és a „Die 

Aktion" körét főként expresszionista művészek alkották. A MA 
„konstruktivizmus előtti" korszakában pedig a dadaista vonulat volt a 
jellemző a lapra. 
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Gáspár Endre1 9 Thesen über Kunst (Tézisek a művészetről) című, 
15 pontból álló, művészetfilozófiai fejtegetéseket tartalmazó tanul-
mányáról van szó. 

A kulcsfogalom, melyet téziseiben Gáspár körüljár: a szintézis, a 
szintetikus művészet mint cél. Az európai avantgarde korán felfedezte 
magának a „primitív művészetet", ezt az ősi, harmonikus, a világgal és 
mindennapokkal egységben élő alkotásmódra épülő egykori kultúrát. 
Gáspár Endre pontjaiban már jelen vannak a primitív művészet lényegé-
nek megértéséből következő esztétikai következtetések. Ilyen a primi-
tívnek szintézisként való értelmezése; az „ősember" spontán-problémát-
lan „teremtő" tevékenységei, ahol a „szubjektum és objektum a leg-
nagyobb egységben volt"; valamint a gyermek kultusza, aki az én-tudat 
kialakulása előtt - hasonlóan az ősemberhez - a világ-egész metafizikai 
részeként egzisztál, „nyelve (a világnyelv) még nem vált szubjektív 
kifejezőeszközzé, belőle a szubsztancia szól". Gáspárnál - hasonlóan a 
korszak néhány radikális művészetelméletéhez - a reneszánsz a nagy 
törés, „a nagy visszaesés a művészet történetében"; az első nyersen 
individuális kor, melyben a szubjektív és objektív ős-egysége nyilván-
valóan elemeire hasadt. A folyamatot leegyszerűsítve így két út nyílott 
a művészet számára: egyrészt behódolás az objektívnak, a mindenen 
uralkodni képes külső erőknek (ami az aktivizmus művészetelmélete 
szerint puszta reprodukcióhoz, a „teremtés önfeláldozásához" vezet). 
Ezt a típusú művészetet már az aktivistákat megelőző képzőművészeti 
mozgalom — a „Nyolcak" — is elvetették; Kernstok „alkalmazkodó" 
művészetnek nevezte, mely „egyik-másik ideológia vagy osztály szolgá-
latában állva, osztályagitálás vagy öntudat ébresztésére, ébren tartására 
alkalmas eszköz". 2 0 Másik út a szubjektív elhatalmasodása, az egyedül 
önmagára-reflektáló én, ami az ősi harmónia másik oldalról történő 
felbomlását szentesíti, hiszen ezáltal a mű és alkotója „elveszti az 
univerzummal minden összefüggését". A megoldás - és itt emlékeztetni 
kell Kassák elemzett cikkének mindezzel egybecsengő, a művészet és 
élet újbóli egységét áhító soraira - : a kollektív korszak megvalósítása, 
mert csakis a kollektív korszakok művészete volt egykor (és lehet ismét) 
mentes a nagy töréstől s lehet lényegét tekintve szintetikus. Vagyis 

1 "Gáspár Endre a bécsi MA-csoport egyik legaktívabb fordítója és 
esszéistája. Kassák Lajos - az ember és munkája című könyve (Bécs, 
1924.) máig az egyik legmélyebb megértésről tanúskodó Kassák-tanul-
mány. 

2 0Kernstok Károly: A kutató művészet. In."Passuth Krisztina: A 
Nyolcak festészete Bp., 1967. 22. 
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társadalmi és - ehhez kapcsolódva - művészi mozgalom a kollektív 
korszakért, a kollektív emberért és a kollektív művészetért. Ezek az 
aktivisták végső - s legtágabban értelmezett — céljai, s maga a mozga-
lom - Gáspár Endre szavaival - „eltökélt lépést tett" az ideológia 
megvalósítása felé vezető úton. Ide kapcsolódik még egy - a Kassák-
cikknél már tárgyalt - rokon motívum, az aktivizmus messianisztikus 
vonása: a hit. Mert Gáspár Endre szerint az aktivista világszemlélet 
jegyében tett lépések „kényszerítenek minket a hit megtartására". Ilyen 
összefüggésben érthető és indokolt a „Tézisek . . ." utolsó, 15. pontjá-
nak határozottsága: „Az aktivizmus az út, melynek végén az új művek 
és az új ember áll." 

E részletesebben elemzett programcikkeken kívül - melyek bizo-
nyos értelemben „leírják" az aktivista mozgalom 1925-ös helyzetét - a 
lap németre fordított verseket is közölt a MA költőitől: Tamás Aladár-
tól, Nádass Józseftől és Reiter Róberttől; prózát Németh Andortól. 
Nádass és Reiter lapban található költeményeit előadóművészek szaval-
ták el annak idején a Schwarzwaldsaal-ban, akárcsak a lap hátoldalán 
levő két Kassák-verset. Külön érdekesség, hogy Reiter Róbert Tabala-
lied (Tabala dal) című műve már ezt megelőzően (a IX. évf. 3 - 4 . 
számban) megjelent a MÁ-ban magyarul, mint Kassák 49-es költeménye 
is, melyet a jubileumi (X. évf. 1.) számban lehetett olvasni. A hát-
oldalon található másik Kassák-vers; az 56-os, azonban itt, a X. év-
folyam 2. számban, német nyelven jelent meg nyomtatásban először.21 

A néhány - német nyelvű - „utánközlésen" kívül további érv 
amellett, hogy a MA ezen száma az est alkalmából kiadott, program-
füzet-szerű különszám volt: a képek elenyésző száma, amely meglehe-
tősen szokatlan a MA sokéves gyakorlatának ismeretében. Mindössze 
két képet találhatunk ebben a számban, az egyik Alfred Hromatka 
térkonstrukcióját, a másik Kassák „Relief'-jét reprodukálta.2 2 

A Schwarzwaldsaal-beli előadóest 1925-ben bizonyos értelemben 
előrevetítette a MA „hattyúdalát". A folyóirat rendezvényei ugyanis 
propaganda-estek voltak abban az értelemben is, hogy ezeket az alkal-
makat Kassákék mindig megragadták újabb előfizetők szerzésére, hiszen 
a lap fennmaradása szempontjából ez sorsdöntő volt.2 3 Válságosra 

2 1 A vers későbbi, magyar nyelvű felbukkanása: Kassák Lajos: 
Tisztaság könyve, Bp., 1926. 47. 

2 J L . a Tisztaság könyvében a képek között sorrendben 
negyedikként. 

2 3 „A MA fenntartási költségeinek számottevő része a csehszlovákiai 
és jugoszláviai terjesztésből került ki . . ." (K. L ..Izmusok 273.) 
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fordult a helyzet, amikor „Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Lengyelország előbb megtagadta tőlük az előadások tartását, majd a lap 
terjesztését is eltiltotta. Politikai okok miatt."2 4 

A másik tényező, mely 1925-ben - az anyagi nehézségeken kívül -
a MA megszűnését előidézte, az „emigráció kereteinek széthullása" volt. 
A magyarországi helyzet némi konszolidálódásának hatására egyre 
többen mondtak búcsút Bécsnek. Érezhetővé vált, hogy az emigrációs 
lét pozitív motívumai - elsősorban a hazai fejletlen kulturális körül-
mények provincializmusától és konzervativizmusától való elszakadás 
lehetősége (mellyel a MA maximálisan élt is) - mellett erősödő alter-
natíva lett a hazatérés és újbóli bekapcsolódás abba a jellegzetesen 
kelet-európai hagyományba, melyben - a művészetek sajátos, belső 
fejlődés-problémáin túl (olykor ezek rovására) - a megoldatlan társa-
dalmi kérdések és a progresszív szellemiség új eredményeinek tudatosí-
tása is a haladó művészetre vár. 

ANDRÁSI GÁBOR 

2 4 Uo. 281. 


