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A PLAKÁT ÉS AZ ÚJ FESTÉSZET 

Legelőször is szögezzük le azt a régi igazságot, hogy a mű-
vész és ember szét nem választható fogalom, s a művészi 
produktum megbírálásánál csakis a „két élet" egységben 
látása adhatja meg az objektív végeredményt. De ha ezt a 
nézetet valljuk, látszólag a determinizmus álláspontjára he-
lyezkedtünk, az élet minden hangját, színét, mozdulását 
készek vagyunk egy állandó behatások alatt álló, előre 
megszabott folyamatnak venni - ami a teljes alárendeltség 
elméletével jelent egyet. Mi valljuk, hogy az ember, mivel fi-
zikális és erősen társas lény, állandóan a kívüle levő világ 
behatásai alatt áll, de - s itt szakadunk ki az ortodox deter-
minizmusból - minden dolgok fölött való szellemi fölénye 
így is módot ad neki a hatások legalább 50 százalékos ki-
védésére, rákényszerült életvitelének minél tudatosabbá, 
önállóbbá korrigálására. Ez a tétel áll az emberre mint szel-
lemi tényezőre, és megsokszorozva áll a művészre mint az 
emberi maximumra. 

Ebből a szemszögből nézzük az új festészetet. 
A legutóbb lezárult mozgalommal, amely az impresszio-

nizmus zászlaját vitte be diadallal, más, biztosabb utakon, 
homlokegyenest más cél felé szeretnénk lökni az iramot. Az 
impresszionisták naiv rábámulásai helyett a huszadik század 
- minden elvi konvenciótól és szentimentális érzelmi mo-
mentumtól - kultúrával levetkőztetett emberének mércés és 
kiválasztó látásának kell eljönnie. Ha szép igazság volt ed-
dig, hogy a művész hárfa, amelyen az élet játssza ki szeszé-
lyes danáit, most legyen kemény igazság, hogy az élet csak 
nyers, alárendelt anyag a művész formáló zsenijének. 

Az új festő szeme elé állított modell nem lefestendő téma, 
csak formákra emlékeztető matéria a teremtő akaratnak! 

A matéria tehát csak tapodható ugródeszkája lehet a 
művész fantáziájának; csak egyensúlyozása annak az in-
tenzív agymunkának, amely állandó kiszabadulási kísérle-
teket tesz a miliőjéből, ez a miliő legyen akár a mai világ. Itt 
nem a szokványos tehetségekre, a dekadens talentumokra, 
hanem a szó megszorított értelmében vett zsenire gondo-
lunk, aki mindig vátesznek, tornyos individuumnak születik 
meg a tömegek elé. 

Az új festészet kiinduló pontja tehát a natúra - de ez a 
művészet maga soha sem lehet a: naturalizmus, (még a giot-
tói értelemben sem, pedig az már valóban isten, például a 
szintén naturalista Jordaens mellett), mert célja nem a ter-
mészethez minél közelebb férkőzés, hanem az attól minél 
messzebbre való ellendülés, precízebben: túllendülés. 

A tiszta naturalizmus nem több a liberális szemlélődés-
nél, az igazi művész pedig minden idők keretéhez mérten 
felforgató, forradalmi temperamentum! 

Nekem, aki már valamennyire rányitottam a szemem a 
körülöttem levő természetre, semmi szükségem nincs az 
olyan festői produktumra, amely egy tájnak vagy testnek 
szó szerinti külsőségeit ügyeskedi vászonra. (Ez a natura-
lizmus.) Az ilyen kép lehet tűrhető faldísz vagy egy kedves 
barátunk nagyszerű majomképességeinek dokumentuma: 
de a művészet célja nem ennyi. Sőt, ami ennél még sokkal-
ta több, a krónikás szerepével sem elégedhetik meg. Hang-
súlyozottan ma nem, mikor sokkal egyszerűbb technikai 
úton (a mozgófénykép) majdnem hajszálpontossággal ko-
pírozhatjuk le a világ eseményeit. Összegezésül: az új, ne-

künk korszerű festészet csakúgy a naturalizmuson, mint az 
impresszionizmuson túl (bár mind a két iskolának tagadha-
tatlan értékeit magába olvasztva) fog megszületni. 

Köztudomású megállapítás, hogy ami az elmúlt száza-
dok festészetéből mint abszolút érték ránk maradt, az első-
sorban a téma feldolgozási módja - a művész megjelenítő 
ereje. A téma miértjének szociális értéke mindig időleges, s 
ami a képet az utókor részére kritikailag értékelhetővé te-
szi, az a megcsinálás hogyanja... És ez az a pont, ahol a 
plakát és az új festészet okszerű találkozását elgondoltuk. 

Mint ahogy a nem is régen még kutyákkal kiűzetett ügy-
nökök ma elég tekintélyes szerepvivői társadalmi életünk-
nek, úgy a művészet „szent berkeiből" kilökött plakát is ma 
valósággal eleven, minden materiálisabb mozzanatunkra 
kiható szerephez jutott. 

A jó plakát szinte csalhatatlan fokmérőjét adja kereske-
delmi, ipari, politikai és művészeti életünknek. A plakát ké-
pében minden nagyobb vállalkozás megszüli a maga szó-
szólóját, aki aztán százezer emberi száj helyett megcsinál-
ja a piaci propagandát, és színeivel, figuráival minden látó 
szembe beleordítja magát, éjjel, nappal harcol gazdája üz-
leti érdekeiért. 

A jó plakáton nem kell hogy rajta legyen (és nincs is raj-
ta) a kínálati cikk mása, egyedül szuggesztív erejével ipar-
kodik az eredményt kierőszakolni. 

A jó plakát mindig a radikalizmus jegyében születik meg 
(mestere mindig egy megülepedett masszát vagy egy ellen-
séges áramlatot akar áttöretni vele), s ezért sohasem mint 
egy tömegnek csupán számot adó tagja, hanem mint egy 
magában álló abszolút erő ugrik ki a porondra. Természeté-
nél fogva mindig agitatív, de lényegében sohasem korlátok 
közé szorított. Mert a jó plakát nem csupán mint üzleti köz-
vetítő jelent sokat, de mint tiszta művészi produktum is 
fenntartás nélkül élvezhető és értékelhető, akárcsak egy 
tájkép vagy portré. Anélkül hogy valódi hivatását elejtené, a 
festészet minden eddigi értékét magában hordhatja, sőt 
bármely „művészien" készített képnél könnyebben gyara-
píthatja meg új értékekkel. 

Nem tudom, a legújabb iskolák (futurizmus, kubizmus, 
expresszionizmus, szimultanizmus) észrevették-e a plakát-
ban rejlő hatalmas kifejező erőt s a számtalan új festői le-
hetőséget, de az bizonyos, hogy kereső útjuk így részletek-
re szaggatottan is a plakát szabad, akaratos stílusa felé 
gravitál. 

Még nem volt festőgeneráció, akinek annyi baja lett vol-
na a technikai nehézségekkel, mint a mi generációnknak. -
A determinizmus és az egyén szabadulni akarása. 

Ez a forradalmi mozgolódás csak méreteiben és az egy-
szerre több irányból való felbukkanásában újszerű; külön-
ben ezek az egyszerre kirobbanások már visszamenőleg is 
megvoltak a művészet evolucionáris fejlődésében. Oktala-
nok akkor sem voltak, és most sem azok. Mindenkor egy 
hatalmas társadalmi reformnak voltak az előhírnökei, leg-
rosszabb esetben szerves velejárói. S ha megvoltak a ke-
resztény századokban, a jobbágykorban, akkor hatványo-
zottan kell hogy meglegyenek a mi szociális problémáktól iz-
zó, szabad versenyű, világot megváltani akaró korunkban 
is. Amint a filozófia, politika és technika megcsinálta fórra-
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dalmi előrelendülését, úgy a festészet sem maradhat meg 
a tegnapi stádiumában, nem, ha még egyszer annyi nagy 
mestere lenne is a múltnak. 

Ma mások a festők elmondanivalói, tehát mások kelle-
nek hogy legyenek a kifejezési eszközeik is. 

A klasszikusok legtöbbnyire vallásos témáinak sima, 
detailirozó modora ma már nem elégséges, illetve egyene-
sen diszharmonikus az adódó témakörrel. 

Az óriási metropolisokban a technika és a szociológia 
századát éljük. Az istenség misztikus búvárlását ezer más 
égetőbb, közelebbi problémák tetézték be, a nyugalmas fa-
lusi idillek apoteózisét kiszorították belőlünk modern ideg-
konstrukcióink mohó pillanat-élései. A patriarchális bele-
nyugvás helyett a bajszelek viharában szédülünk, s aki eb-
ben a században dolgozik, aki ennek a századnak a karak-
terét akarja adni, annak minden idegszálában, vérében, 
munkájában a kor emberének kell lennie. 

Ma leginkább a futuristák, expresszionisták és a többi 
„bolondok" azok; ők koruk ráhatásai alatt egy tudatos kive-
zető útért verekszenek a velejükben halott klasszikumok-
hoz létrát támasztó „józanok" mellett. Amilyen kaotikus ve-
gyüléke századunk egy ismét kiegyensúlyozódó társada-
lomnak, olyan értelemben primitívjei ők (nem tévesztendők 
össze a gerinctelen neoprimitívekkel és Henri Rousseau-
val sem, aki lehet zseniális autodidakta, de az új festészet-
re semmi különösebb jelentősége nincs) a majdan klasszi-
cizálódó festészetnek. Csak valahol a négereknél és a ti-
zenkettedik század klasszikus primitívjeinél találjuk meg a 
mai keresések pendant-ját. 

Az ősprimitívekhez hasonlóan (de kulturáltabb, kompli-
káltabb formában) ma újra az isteni dadogók között élünk. 

Az emberbe zúdult világalakulás nem bírja el a tör-
vénnyé esztétizált formákat, a forró életből lelkezett monda-
nivalójához verítékezve kevesli a meglévő kifejezési eszkö-
zöket. Innen az értelmetlen zavar a laikusok szemében, és 

innen a néha valóban túlzott modor, amibe a keresők bele-
sodródnak. Igazságuk értékén azonban mindez semmit 
sem változtat. 

Akárcsak a plakátművész, éppúgy harcosok, próféták 
és emberek ők a maguk művészi körében. 

Képeikkel tisztító hatalmat akarnak beledobni a korba, 
művészetükben a vajúdó század irányt jelző póznái. Az ő 
képeik már nem szobadísznek készülnek, hanem mindany-
nyiszor eleven kérdő- és felkiáltójelek akarnak lenni az értel-
mi tömeg előtt. (Ezzel nem hódolunk be az említett iskolák-
nak, ezek még csak lépcsők a nagy egészhez, s csak ezek 
tudatos összetalálkozásából fog megszületni a valódi érték.) 

Az új festő erkölcsi individuum, tele hittel és egységbe 
vágyással! 

A képei pedig harci eszközök! 
Nem sokat esztétizál, a nüanszok sohasem fontosak, 

csak a lényeg (témában és kivitelben), ami esszenciás 
nagyszerűségében mindig életes és támadó egység. 

Az új festészet a monumentalitás jegyében, az ész reví-
ziója alatt készül, s egészében mindig valami a mainál örö-
mösebb célt szolgál! Karaktere, akárcsak a plakáté: egyéni 
demonstráció és szabad erő! 

A smaragd tengerekből, a tejfeles nyíresekből és a „jó-
zanul látott" viaszlábszárakból már kigyógyultunk. 

Tudjuk, hogy vagyunk, s életünk a művészetben is csak 
az életet akceptálja. 

Minden vágyunkkal kívánjuk, hogy amint a plakát egy 
nagyszerű kiegészítője a modern városnak, úgy töltse meg 
a szobánkat egy kívülünk való s minden ipari tárgyat legyű-
rő élettel a kép, s amint a plakátok előzködnek egymás kö-
zött a tarka hirdetőoszlopokon makacs, világdöntő kedvük-
kel, úgy előzködjenek a képek a mostani dohos és álmosí-
tó kiállításokon! 

M A , I. ÉVF. 1. s z . ( 1 9 1 6 . NOV. 1 5 . ) 2 - 4 . 
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A „SZÉP ÉS CSÚNYA" KÖNYV 

A fiatal művészek egyik, ha nem is fő, de mindenesetre na-
gyon jellegzetes mániájának tartják a „szép könyv" kultivá-
lását. Szigorú pártemberek pedig, akik az új művészeti tö-
rekvéseket fenntartás nélkül a leromló társadalom „deka-
dens kinövésének" minősítik, mint az új művészetnek egy 
szintén antiszociális jellegzetességét határozzák meg. Mint 
akárcsak a rossz üzletembereknek más oldalról a maguk 
mechanikusan egy pontra irányított látószögéből, szintén 
az a véleményük, hogy mellékes az, hogyan adjuk ki a 
könyvet, fontos csak az, hogy mit adunk ki benne, s hogy 
olcsósága miatt milyen nagy tömegekhez juthat el. Mert a 
mindenáron „tömegkultúrát" terjesztők előtt a könyv újság-
papiroson, szörnyű drótkötelekkel átütve is könyv marad -
azaz megmarad egyetlen hivatása, a népek nevelése mel-
lett. Látjuk tehát, ezeknél az embereknél ha a könyvről mint 
tárgyról van szó, akkor mint árucikknek csak szükséges ol-
csóságát hangsúlyozzák ki, és elfeledkeznek arról, hogy 
ahhoz, hogy valami olcsó legyen, még nem pontosan tarto-
zik az, hogy esztétika- és higiéniaellenes is legyen. Elfeled-
keznek arról, hogy kapitalista társadalomban élünk, és így 
a rosszul, „csúnyán" kiállított könyv nemcsak azért üttetett 
össze mint a harisnyakötőnél és villamosjegynél is tipiku-
sabb tucatmunka, hogy így a nagy tömegek könnyebben 
megvásárolhassák, hanem azért is, mert a kiadó így keve-
sebb tőke- és időbefektetéssel jut hozzá a gyors profithoz. 
A „szép" könyv tehát nem lehet „antiszociális" szépsége mi-
att, és a „csúnyán" kiállított könyv nem föltétlenül szociális 
jelensége egy kornak, és nem érdemleges fokmérője a tö-
megek kultúréhének. De a csúnya könyv elkerülhetetlen 
velejárója az etikailag és esztétikailag szétzüllött koroknak, 
vagyis végeredményében antiszociális jelenség, mint aho-
gyan antiszociális a tömeglakások építése. Igaz, hogy a 
„csúnyán" kiállított könyvben is értelmi maradék nélkül ol-
vasható a legkomolyabb irodalom is, és igaz, hogy az 
egyéb lakással nem rendelkező ember a tömegszálláson is 
kipihenheti napi fáradalmait, - tudjuk azonban azt is, hogy 
az éjszakai pihenés nemcsak izmaink kihevertetését, ha-
nem új erőgyűjtést is kell hogy jelentsen, s tudjuk, hogy 
nemcsak azért olvasunk, hogy értelmi körünk új horizontok 
felé kitáguljon, hanem azért is, hogy közvetlen élmények-
hez jussunk, érzelmileg felgazdagodjunk, érzékenyebb és 
akaratosabb emberekké teljesedjünk. Márpedig a tömeg-
szállás csakúgy, mint a „csúnyán" kiállított könyv, nemcsak 
éltető, nevelő hatással, hanem demoralizáló hatással is van 
az emberre. A könyv mint bizonyos mondanivalónak, bizo-
nyos élményektől és akaratoktól megszabott „témának" kül-
ső formája, közvetítő edénye jelenik meg. S ha elismerjük 
azt, hogy bizonyos mondanivalók csak bizonyos műfajban 
tudnak maradék nélkül megjelenni (vers, dráma, elbeszé-
lés, stb.), el kell ismernünk azt is, hogy bizonyos műfajok 
csak bizonyos formában, csak saját karakterükhöz szabott 
edényben, könyvformában érhetik el százszázalékos hatá-
sukat. Egyszerűen tehát: a könyvnek nem cicomásán 
„szépnek" és nem olcsón „csúnyának", hanem előttünk való 
megjelenésében, mint minden hatni akaró dolognak, karak-
terisztikusnak kell lennie. Mert csak az a dolog érheti el ná-
lunk, újságoktól ösztönösen idegenkedő embereknél (s ez 
méginkább áll a nagy tömegekre) hatását, amely külsőleg 

és belsőleg megbonthatatlan egységet képez. Egy könyv 
pedig mint valamiféle irodalmi műnek közvetítő formája 
csak akkor érheti el a legteljesebb hatását, ha az külső 
megjelenésében, technikailag, esztétikailag is fedi, elősegí-
ti a belső tartalom kihangsúlyozását. Vagy talán teljesen 
véletlenség lenne az eddigi koroknak, sőt irodalmi csopor-
toknak az önmaguk minél erősebb kihangsúlyozására 
teremtett könyvtípusai? Tudjuk, hogy idők folyamán majd-
nem általánosan kötelezően a tudományos munkáknak egy 
egészen más könyvtípusa alakult ki, mint például a szép-
irodalomnak, hogy mennyire különbözők a klasszikus, a ba-
rokk, a biedermeier korok könyvformái és tipografizálásai. 
Minden tisztultabb és még tisztultabb világnézetű ember-
csoport ahogyan a társadalom gazdasági és politikai életén 
rajta hagyja a maga formáló akaratának nyomait, éppúgy 
újjáformálja a kor örökölt művészeti értékeit is, és ezzel 
együtt kell hogy megteremtse a maga korának, eszméinek 
és érzéseinek megfelelő új könyvformáit is. 

A kor minden terméke jellemző. A mi korunk átmeneti 
kor, az ember elvesztette polgári éleslátását, és még nem 
találta meg a maga szociális egyensúlyát. Politikában, tudo-
mányban, technikában és művészetben egyaránt pillanato-
kat élünk. Megdöntöttük a tudomány eddig abszolútnak vett 
igazságait, és még nem állítottuk fel az új törvényeket. 
Nincs semmi „pozitívumunk", mert amit ma előregondolunk, 
holnap ennek az ellenkezőjét ugyanígy természetesnek, 
magától értetődőnek fogadjuk el. És nincs kidolgozott prog-
ramunk semmire, és nincs következetes taktikánk semmire, 
és ezért nincsen egyebünk a vakmerő próbálkozásainknál. 
De vigyázzunk legalább arra, hogy ezekben a próbálkozá-
sainkban ne legyünk végzetesen egyoldalúak. A világ millió 
részből van összeszerkesztve, s aki ma javítani akar ezen 
a csikorgó szerkezeten, annak maradék nélkül kell elvégez-
nie a maga dolgát. A politikusnak a politikában, a technikus-
nak a technikában és a művésznek a művészetben. Az író-
művésznek közvetítő formája a könyv, ahhoz tehát, hogy 
teljesebben adni tudja magát, mint eszközt meg kell terem-
tenie az új könyvet is. 

A mai magyar piacon még alig történtek erre kísérletek. 
A könyv mint kulturális és esztétikai életünk (mert ilyen 

is van, s még akkor is, ha még nagyobb hangon jelentjük is 
ki magunkat kollektív lényeknek) egyik irányítója teljesen 
elvesztette hozzánk hasonló karakterét. S azok a kevés 
szakértők is, akik eddig a könyvet mint jellemző társadalmi 
terméket fogták föl - ma csak mint önmagában „szép" vagy 
„csúnya" dologról tudnak beszélni. Eddig egyetlen könyvki-
adónk és nyomdászunk, a német, illetve angol könyvtech-
nikán nevelődött gyomai Kner is elvesztette a háborúban 
megkezdett tudatos és célirányos útvonalát. Az ő általa ki-
hozott nagy formátumú és szinte az írások hangulatéletét 
megmodulálón tipografizáló Balázs-könyvek első szenzáci-
ói voltak az új magyar könyvpiacnak. A Nyugat Falus-féle 
„könyvtervezései" mellett a jövő lehetőségeinek biztos ala-
pú zálogai voltak ezek a kötetek. De sajnos Kner sem vál-
totta be, amit ígért. Jött az ellenforradalom, az „új magyar 
reneszánsz", és a nagy élni akarásban az új, a mi korunkat 
képviselő könyvtípus helyett Kner is elkezdett könyveket 
stilizálni. A most kiadásában megjelenő „magyar klassziku-
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sok" sorozata már erőben és irányt szabó akaratban közel 
sem jön az első könyvekhez. Az új stílusból stilizálgatás lett. 
S ezek a könyvek kinek-kinek lehetnek szépek mint l'art 
pour l'art dekoratív dolgok, de nem lehetnek jellemző, típust 
formáló termékei a mi előretörő korunknak. A mai értelem-
ben tehát ezek a „szép" könyvek, és a szépnek ilyen kere-
sése szülte meg az egyik oldalon a meilényzsebben hor-
dozható Bibliát s a másik oldalon a mellényzsebben hor-
dozható Marxot. Nem beszélve az ennek ellentéteképp ki-
nőtt „csúnya" könyvekről, amelyeket szűk látókörű pártem-
berek és régi vágású kiadók nagy példányszámban a tö-
megnek szántak olcsón, s amelyekből a kiadók valóban 
meg is keresték a maguk nagy hasznát. És ki törődött a 
könyvvel mint kultúreszközze! otthon, és ki törődött vele az 
emigrációban? 

Itt vagyunk a hároméves emigrációban, s amint nincs 
kiépített politikai pártunk, nincs egy komoly alapokra szer-
vezett szabadiskolánk, nem alakítottuk ki a „harcos emigrá-
ciónak" új, a mi életfelfogásunkat reprezentáló könyvtípusát. 

S akik mégis valamit produkáltak ezen a téren, azok saj-

nos az úgynevezett „bolond aktivisták" voltak. Itt, ahol még 
az otthoninál is kihangsúlyozottabban „se pénzük, se posz-
tójuk", megpróbálták legalább a saját munkáiknak saját tes-
tükre szabott ruháját megadni. És nincs igazuk azoknak, 
akik azt mondják, hogy ők ezt a munkát megértetlenül, te-
hát a maguk passziójának a kielégítésén kívül eredményte-
lenül végezték. Nem értek el nagyobb hatást az emigráció 
úgynevezett „csúnya" tömegkönyvei és az emigráció úgy-
nevezett „szép", csecse kötésbe rejtett erotikus „különle-
gességei" sem. Vagy ha mégis, annál rosszabb a magyar 
olvasóközönségre. 

A fiatal művészek új könyvtípus- és új tipográfiakeresé-
se annyira korjelenség, mint amennyire korjelenség az ő 
egész művészetük. S amit eddig kitermeltek, az ellensége 
a szalonok részére stilizált „szép" könyveknek és a tömeg-
nek szánt „csúnya" könyveknek, mert az egyszerűen csak 
az író mondanivalójának segítő közvetítő eszköze akar len-
ni. Karakterisztikus könyv akar lenni. 

BÉCSI MAGYAR ÚJSÁG, 1 9 2 2 . AUG. 2 5 . 5 - 6 . 

2x2. Bécs 1922. 1. sz. 
Borító / Kat. 41. 
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A KÖNYVRŐL 

A könyv nem kényszerű tömegszállása szavaknak, monda-
toknak vagy egyéb művészi alkotásoknak. Csakúgy van 
rosszul megcsinált könyv, mint ahogyan van rosszul sikerült 
vers - vagy fordítva. Egy jó könyv létrehozása, a papír tu-
datos kihasználása, a szöveg tartalmát reprezentáló tipog-
ráfiai elrendezés, a fűzés vagy kötés, a belső tartalomnak 
és a külső alaknak karakterisztikus megformálása - komoly 
teremtő feladat. A könyvet optikai és taktilikus érzékeinkkel 
fogjuk föl, ez a két szempont a könyvcsinálás fundamentá-
lis eleme. Értsük meg, van tehát jó verses, tudományos, 
technikai stb. tartalmú könyv, és van csak a könyv mint 
tárgy, mint szakmai produkció. Ha most a szöveg meghatá-
rozása nélkül, ami csak egyik részlet-anyaga az egésznek, 
könyvről beszélünk, ez alatt a meghatározás alatt egy kü-
lönböző anyagokból összeszerkesztett tárgyat értünk. A jó 
könyv tárgyszerű és anyagszerű alkotás. Jellemzője a gaz-
daságosság, a tartósság, a könnyen előállíthatóság, a köz-
lésre szánt részek előtérbe helyezése s ezáltal az olvasó 
vagy néző munkájának a megkönnyítése, szóval a belső 
tartalom és külső forma könnyen áttekinthetősége - a tisz-
ta típus. Voltak korok, mikor a könyv ellentétben hivatásá-
val a főurak gyűjtőszenvedélyét és a tisztes polgárok esz-
téticizmusát szolgálta - a mi időnkben a könyv szükséges 
használati tárgy, s így kell, hogy karakterét az individuális 
esztétika helyett az utilitarisan általános határozza meg. 
Nekünk nem elbájolóan szép, hanem olcsó, tartós és köny-
nyen kezelhető könyvek kellenek. Mi a gyorsaság és ké-
nyelemszeretet emberei vagyunk. Nekünk a könyv nem 
élettelen csecsebecse, hanem aktív élettárs, mindennapi 
szükségleteink egyik fontos része. De mi szeretjük a köny-
nyen emészthető ételeket, a kényelmesre szabott ruhát, a 
szellős és világos lakást - csak érthető, hogy a könyvtől is 
ezt várjuk, jó érzéssel érinthessék kezeink, a közlésre szánt 
anyagot könnyen és minél kevesebb hiánnyal felfoghassák 
a szemeink. Azt már mindenki tapasztalhatta, hogy mond-
juk egy önmagában jó verset milyen élvezhetetlenné tud 
nyomorítani a kiadók papírspórolása és a nyomdász szak-
mai képzetlensége; vagy a másik végleten mennyire az 
ember idegeire mennek a smokkéria amatőr kiadásai: a 
biblia vagy Marx a mellényzsebben. Ezek ellen a parlagi 
kapzsisággal vagy esztétikai együgyűséggel termelt sze-
metek és finomkodó giccsek ellen tiltakoznunk kell, de vi-
szont semmiféle formai követelést nem állíthatunk föl ma-
gunk elé. A könyv jóságát, tárgy- és anyagszerűségét min-
denkor a nyomásra szánt anyag határozza meg. Sikerült 
volta, ha eltekintünk a külső tényezők befolyásától (a szak-
mai képzetlenség és rosszul felfogott anyagi érdek), a jó 
vagy rossz, a helyes vagy helytelen tipografizáláson múlik. 
A könyv tipográfiája az, amit első sorban dominálónak lá-
tunk, és ő az, ami a közlésre szánt tartalmat érzéseinkhez 
és agyunkhoz elközvetíti. Fontos tehát, hogy egy könyv 
tipográfiája a közvetítendő anyaghoz mérten tárgyilagos, 
könnyen felfogható s egész megjelenésében hatásos le-
gyen. A könyv ellomposodásához és elgiccsesedéséhez a 
kiadók kapzsisága s az írók nemtörődömsége mellett az 
úgynevezett „modern" grafikusok is hatásosan hozzájárul-
tak. Ezek az ügyes kezű és felületes individuumok tisztára 
dekoratív felületnek fogták föl a könyv fehér oldalait, sőt 

Secession, 1922. július 
Borító / Kat. 37. 

gyakran a szöveg közti részeket is, és teleszórták azokat 
egyéni trükkjeikkel és díszítő kacskaringóikkal. Nem törőd-
ve azzal, hogy a fölösleges „díszítés" által a könyv elveszti 
sajátos karakterét - végzetes hatást gyakoroltak nemcsak 
a közönség esztétikai felfogására, hanem a nyomdászipar 
fejlődésére is. A grafikai szemlékben láthatjuk, hogy a sze-
dők nagy része valami pszeudó expresszionizmustól meg-
szállottan, szakismerete dacára egyre inkább hűtlen lesz a 
saját lehetőségéhez, és beleveszik a nyomdai anyaggal el-
lentétes formalizmusba. Kétségtelen pedig, az új, a mi időn-
ket reprezentáló könyvtípus kialakítása a fiatal nyomdász-
generáció kezébe van letéve. Addig aligha gondolhatunk 
értékelhető eredményre, amíg ők be nem látják, hogy indi-
viduális művészkedéseik helyett vissza kell térniök a széri-
atermelés megadott anyagához, a közvetlen kifejezésre és 
általában - az alkotás ökonomikus törvényeihez. 

TISZTASÁG KÖNYVE, BUDAPEST 1 9 2 6 . 1 3 - 2 4 . 
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A REKLÁM 

Nemcsak az esztétika smokkjai, hanem a tudományos és 
gazdasági élet terein mozgó szociológusok is elítélőleg be-
szélnek a reklámról. Az esztétikus profán külsőségnek mi-
nősíti, a szociológus a kereskedelem és általában a demok-
ratikus életformák destruálását és kompromittálását látja 
benne. Könnyű feladat ennek a két más-más nézőpontú, 
de lényegében egy felületen érintkező álláspontnak a meg-
cáfolása. 

I. Az önmagában való szép üres fikció, mert a szép nem 
primér, hanem szekundér jelenség. Csak mint következ-
mény, mint valaminek egyik tulajdonsága van jelen. Ha va-
lamely tény vagy tárgy önmagában tökéletes, megfelel hi-
vatásának - akkor cáfolhatatlanul szép is. így tehát a szép 
mint emberi tulajdonság minden organikus és organizált 
egységnek elmaradhatatlan velejárója. A reklám mint em-
beri produktum szintén magában hordja a csúnya és szép 
kritériumát. Esztétikai szempontból való kiátkozása tehát 
nem kritikai állásfoglalás, hanem felelőtlen és időszerűtlen 
smokkság. 

II. A jó reklám esztétikailag szép, és a jó reklám társa-
dalmi szempontból nélkülözhetetlen. A reklámot a keres-
kedelem szülte meg, a kereskedelem pedig az emberi-
ség egyre fokozódó életigényességének következménye. 
Természetesen aki a mai Európa átlagreklámjáról akar 
véleményt mondani, könnyen kijelentheti: ez a reklám ízlés-
telen és antiszociális. De ugyanez áll a mai szabadverse-
nyes kapitalizmusra is. Ebből azonban nem a kereskede-
lem egyszer és mindenkorra való megtagadása, hanem 
annak szociálisabb alapokra való helyezése kell hogy 
következzen. Kétségtelen, a mai Oroszország sokkal na-
gyobb kulturális és gazdasági propagandát fejt ki, mint 
tette ezt a cárok idejében. Oroszország nem szüntette meg 
a reklámot, csak kiszabadította az önző magánérdekek kar-
mai közül, az eddig antiszociális erőt a közösség érdeké-
ben dolgozó propagandává formálta át. És ezáltal az nem-
csak morális értelemben, hanem művészi jelentőségében 
is újjászületett. 

Az orosz reklám sokszor az amerikai reklámhoz hason-
lóan eltávolodott az individuális grafikától, felismerte sajá-
tos karakterét: egyszerű, ökonomikus és demonstratív lett. 

Ebben az értelmezésben a jó reklám életünk aktív szo-
ciális tényezője, s megjelenését nem a szép, hanem a ha-
tásos szóval értékeljük. Bárha az anyagok, amiken át lé-
nyege kifejeződik, a szubjektív művészetekhez hasonlóan 
a szín, hang és forma - egészében azonban még az ipar-
művészettől is elkülönül. Nem lírai kompozíció és nem de-
koratív felület. Ezért például egy jól megcsinált plakát töb-
bek között esztétikai élményt is adhat a szemlélőnek, egy 
festőiesen sikerült kép azonban lehetetlen, hogy az első pil-
lanatban magunkra döbbentsen bennünket, az új, a szen-
zációs iránti éhséget váltsa ki belőlünk. Egy képtárlat kö-
zönsége a szubjektív művészet passzív esztéticizmusát él-

vezi, ha azonban egy hirdetési oszlopra tekintünk, nem a 
plakátok egymásmellettisége, hanem egymás közti versen-
gése dominál előttünk. 

A jó reklám, legyen az optikai (plakát, röpcédula, pros-
pektus vagy az éjszakába kivetített fény írás), vagy akuszti-
kai (egy sziréna sikolytása, csengőberregés), mindenkor 
mint hódító a rajtaütés tempójával lép ki a porondra; mögöt-
te a piacra került áruk légiója következik. Nem szolgai köz-
vetítője valami kívüle levő dolognak, hanem a termelés és 
fogyasztás között álló demonstratív erőkomplexum. 

A jó reklám fundamentális eleme a szociológia és a 
pszichológia. 

Minden hangulati nüanszírozás vagy illusztratív bőbe-
szédűség ellenkezik a reklám lényegével, gátlója a rögtöni 
hatásnak és a meggyőző szuggesztiónak. A jó reklám nem 
analitikus és deffinitiv: szintetikus - az idő, a tartalom és az 
anyag egysége. A jó reklámnak ez az elementáris egysze-
rűsége és tisztasága az, ami megállít bennünket egy-egy 
pillanatra az utca lármás és tarka tömkelegében, ez az, ami 
bevisz bennünket egy áruházba, amit pár pillanattal előbb 
talán hírből sem ismertünk, ez az, ami kinyittatja velünk az 
ismeretlen író eddig ismeretlen könyvét, fölébreszt bennün-
ket a mindennapiság egykedvűségéből, az igénytelenség 
vakságából és süketségéből, a maga elementáris színeivel 
és dinamikus formatagozódásaival kíváncsivá és határo-
zottá tesz bennünket. 

A reklám korunk nívójának és gazdasági vérkeringésé-
nek egyik legjellegzetesebb kifejezője. Egy nagyváros fény-
reklámja, a házak fölött ragyogó transzparensek, a kirakatok, 
a körúti üvegoszlopok szembeugró betűi, kemény felkiáltó-
jelei többet és tárgyilagosabban beszélnek az idegennek 
minden szószátyár és reakciósan együgyű bédekkernél, 
egy áruház jól tipografizált prospektusa egyenes vágású, 
könnyen összefogható betűivel, a papírfelület sötét és vilá-
gos térelosztásaival mint nyugodt és egyszerű tárgy minden 
individuális művészkedésnél igényt és bizalmat keltőbb, 
egy váratlanul felbődült kürt életünk végéig emlékezetünk-
be rögzíti az autótelepet vagy mozgószínházat, ami előtt 
ezt az „értelem nélküli", de megdöbbentően egyszerű és 
szuggesztív hangot hallottuk. 

A mi korunk reklámtípusa, amit egyre inkább az elemek 
összhangja, a markáns egyszerűség és a technikailag köny-
nyen előállíthatóság jellemeznek, nem esztétikai célkitű-
zéssel, hanem a tárgyilagos erő jegyében és az emberiség 
fejlődésének irányvonalában halad. 

A reklám alkalmazott művészet, a reklámművész szoc/á-
Iis alkotó. 

PÁSMO [ B R Ü N N ] , I I . ÉVF. 6 - 7 . s z . ( 1 9 2 6 ) 1 0 7 . ; KORUNK 

[KOLOZSVÁR], 1 9 2 6 . 4 . 2 9 9 - 3 0 0 . ; TISZTASÁG KÖNYVE. BP. 

1 9 2 6 . 8 2 - 8 4 . ; KUNST UND VOLK [WIEN] , 4 . J G . N R . 8 . (APRIL 

1 9 3 0 ) 2 3 7 - 2 3 8 . ; DAS WERK [ZÜRICH] , 1 9 2 6 . 7 . 2 2 8 . 
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ÚTBAN AZ ELEMENTÁRIS TIPOGRÁFIA FELÉ 

Ma már a tudomány eszközeivel éppen úgy, mint tapaszta-
lati életünk alapján könnyen kimutatható, hogy a világháború 
nemcsak anyagiakban, hanem szellemiekben is roppant nagy 
károkat okozott az emberiségnek. Százezrével aratta le a 
katonasorba állított egyéneket, és más eszközökkel és más 
formák között ugyancsak százezerszámra pusztította el azo-
kat is, akiknek sikerült magukat valamiért vagy valahogyan 
a közvetlen harcvonalból kivonniok. Aránylag nagyon kevés 
azoknak a száma, akik fizikai vagy szellemi sebesülés nélkül 
jutottak túl a világháború öt esztendején. S ez az általános 
megrázkódtatás általános változásokat kellett hogy ered-
ményezzen a polgári társadalom életmegnyilvánulásának 
minden területén. A szörnyű katonai drill után jött a szörnyű 
polgári káosz. És jöttek a politikai forradalmak, a gazdasá-
gi összeomlások és a szabadversenyes kereskedelem min-
dent fölfalni akaró konjunktúrái. Úgy látszott a világ, hogy 
eljutottunk benne a fizikai egészség és szellemi kultúra végső 
összeomlásához. De a pesszimista látású filozófusokon túl 
élni akar az élet, s a lehetőségeknek ma már egy új szaka-
szába érkeztünk el. Megjelentek közöttünk a politikai agitá-
torok, a gazdasági organizátorok és a kereskedelem reklám-
csinálói. Ennek a cikknek a keretén belül az említett három 
típus közül a reklámcsinálók és az ő munkásságuk elvi és 
gyakorlati jelentősége érdekel bennünket elsősorban. 

A konjunktúrák ideje lejárt. 
Minden gondolkodó kereskedőnek tudnia kell, hogy újra 

a kvalitás szabja meg a termelt áru értékét, és tudnia kell 
azt is, hogy az áru elhelyezésének megkönnyítésére üzle-
tébe mint egy nélkülözhetetlen elemet, a becsületesen el-
gondolt és tudatosan kezelt reklámot is be kell állítania. 
A becsületesen elgondolt és tudatosan célirányba állított rek-
lám hivatása, hogy a termelt áru piacra kerülését a fogyasz-
tóközönség tudomására hozza, és a vásárlóközönség bi-
zalmát a közvetítő kereskedelem felé fordítsa. Nem könnyű 
föladat. A konjunktúrakereskedelem reklámmanővere túlon-
túl visszaélt a vásárlóközönség üzleti képzetlenségével és 
jóhiszeműségével, s valószínűleg hosszú idő telik el még 
addig, amíg a nagyközönség a reklámot nem a becsapás 
egyik formájának, hanem a kereskedelmi élet nélkülözhe-
tetlen, a vásárló és eladó közös ügyét szolgáló eszköznek 
tudja majd fölfogni. 

A kereskedőtársadalom legsürgősebb feladatai közé 
tartozik, hogy a reklám fogalmát megtisztítsa a kellemetlen 
mellékízektől, s hogy az igazságnak megfelelően, üzleti jó-
hírnevének érdekében készíttesse el körleveleit, prospektu-
sait és plakátjait. A jó kereskedőnek tudnia kell, hogy a kor-
szerű reklámnak nem a „beugrasztás" a hivatása. A jó rek-
lám nem egyszeri vásárlásra kísérli meg rászedni a közön-
ség egyes tagjait, hanem az áru kvalitására, praktikusságá-
ra és olcsóságára akarja fölhívni a nagyközönség általános 
figyelmét. Éppen ezért a modern reklám kérdésének meg-
oldása pszichológiai elmélyedést, kereskedelmi moralitást 
és elsőrangú szakmai képzettséget kíván a reklám előállí-
tójától és alkalmazójától. 

Ha statisztikát állítanánk föl az utóbbi esztendőkben ter-
melt különféle szakkönyvek és szaklapok mennyiségéről és 
milyenségéről, a technikai és építészeti szakirodalom mel-
lett a reklám készítéséről és a reklámozás gyakorlati mód-

szereiről szóló szakmunkák állnának a harmadik számcso-
portban. Ezek a munkák egyszerre száz oldalát mutatják 
meg ennek a végtelenül egyszerűnek látszó szakkérdés-
nek. Ma már nemcsak a kereskedelem képviselői, hanem 
az esztétikai kritikusok, a gazdasági és tudományos élet 
terein mozgó szociológusok is elismerik a reklámcsinálás 
művészi lehetőségeit és társadalmi szükségszerűségét. Ma 
már kétségtelen, hogy a jó reklám esztétikailag szép és tár-
sadalmi szempontból nélkülözhetetlen. A reklámot a keres-
kedelem szülte meg, a kereskedelem pedig az emberiség 
egyre fokozódó életigényességének következménye. Ter-
mészetesen, aki ma szigorú véleményt akar mondani az át-
lagos európai reklámról, az sok esetben föntartás nélkül ki-
jelentheti: ez a reklám nagy részleteiben még ízléstelen s a 
legtöbbször antiszociális. De ugyanezzel a kritikával illethe-
tő a kapitalizmus szabadversenyen alapuló kereskedelme 
is. Ebből azonban nem a kereskedelem egyszer és min-
denkorra való megtagadása, hanem annak szociálisabb 
alapokra helyezése kell következzen. 

Kétségtelen, a mai Oroszország például sokkal na-
gyobb kulturális és gazdasági propagandát fejt ki, mint tet-
te ezt a cárok idejében. Ez a nagyobb egységek és kollek-
tívebb életberendezkedések felé törekvő államalakulat nem 
szüntette meg a reklámot, csak kiszabadította a konjunktú-
rázó magánérdekek karmai közül, s az eddig antiszociális 
erőt a közösség érdekében dolgozó propagandává formál-
ta át. Ezáltal az orosz reklám nemcsak morális értelemben, 
hanem művészi jelentőségében is újjászületett. Az új orosz 
plakát, hasonlóan az amerikai plakáthoz, erősen eltávolo-
dott az individuális grafikától. Az orosz reklámtervezők az 
elsők között voltak, akik fölismerték a reklám demonstratív 
jellegét és agitatív hivatását. És ebből a fölismerésből kö-
vetkezik, hogy az orosz plakátok és tipográfiai alkotások ál-
talában egyszerűek, tárgyilagosak és gazdaságosak lettek. 

Európában a német ipar és kereskedelem ismerte föl 
leginkább az átértékelt reklám fogalmának korszerűségét s 
a reklámcsinálás művészi fejlődésének irányvonalát és 
megoldási módszereit. Valószínűleg a német reklámnak ez 
a rohamosan alakuló és tudatosan irányított fejlődése erő-
sen összefügg a német ipari termelés hatalmas előrelendü-
lésével, technikai fölkészültségével és racionalizálásra való 
törekvésével. A háborúban elbukott Németország hamarosan 
észrevette, hogy politikai és gazdasági jelentőségét leg-
gyorsabban és legbiztosabban gazdaságos termelésével 
és kitermelt áruinak kvalitásértékével tudja visszaszerezni. 
Tudományos meggondolások alapján termel, és ugyancsak 
tudományos meggondolások alapján akar piacot szerezni 
kitermelt áruinak. Legyőzhetetlennek látszó életösztöne és 
ennek az életösztönnek a tudatosítása irányítja a német 
reklámkészítés fejlődését is. Jó anyagból és gondosan meg-
munkált árujához megteremtette az elementáris reklámmű-
vészetet, aminek még végtelen a fejlődési lehetősége, de 
sok esetben már ma is közelebb áll a társadalmi propagan-
dához, mint a vásárlóközönség tájékozatlanságára és naiv 
jóhiszeműségére támaszkodó ügynökösködéshez. 

Könnyen ellenőrizhető, hogy Németország reklámmű-
vészetének milyen hatása van Európa kereskedelmi propa-
gandájára, s a szociológusoknak és esztétikusoknak csak-
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úgy, mint a laikus nagyközönségnek be kell látniok, hogy a 
jó reklám életünk aktív tényezője, nélkülözhetetlen közvetí-
tő termelő és fogyasztó között, s a megjelenését nem a 
szép, hanem a hatásos szóval értékeljük. Bárha az anya-
gok, amiken át lényege kifejeződik, a szubjektív művésze-
tekhez hasonlóan a szín, hang és forma, egészében azon-
ban még az iparművészettől is elkülönül. Nem lírai kompo-
zíció és nem dekoratív felület. Ezért például egy jól megcsi-
nált plakát többek között esztétikai élményt is adhat a 
szemlélőnek, egy festőien sikerült kép azonban lehetetlen, 
hogy az első pillanatban magunkra döbbentsen bennünket, 
az új, a szenzációs iránti éhséget váltsa ki belőlünk. Egy 
képtárlat közönsége a szubjektív művészet passzív eszté-
ticizmusát élvezi, ha azonban egy hirdetési oszlopra tekin-
tünk, nem a plakátok egymásmellettisége, hanem egymás 
közti versengése dominál előttünk. 

A jó reklám, legyen az optikai (plakát, röpcédula, pros-
pektus vagy az éjszakába kivetített fényírás) vagy akuszti-
kai (egy sziréna sikoltása, csengőberregés), mindenkor mint 
hódító, a rajtaütés tempójával lép ki a porondra, s mögötte 
a piacra került áruk légiója következik. Nem szolgai közve-
títője valami kívüle levő dolognak, hanem a termelés és fo-
gyasztás között álló demonstratív erőkomplexum. 

A jó reklám fundamentális eleme a szociológia és a pszi-
chológia. 

Minden hangulati nüanszírozás vagy illusztratív bőbe-
szédűség ellenkezik a reklám lényegével, gátlója a rögtöni 
hatásnak és a meggyőző szuggesztiónak. A jó reklám nem 
analitikus és definitív: szintetikus - az idő, a tartalom és az 
anyag egysége. A jó reklámnak ez az elementáris egysze-
rűsége és tisztasága az, ami megállít bennünket egy-egy 
pillanatra az utca lármás és tarka tömkelegében; ez az, ami 
bevisz bennünket egy áruházba, amit pár pillanattal előbb 
talán hírből sem ismertünk; ez az, ami kinyittatja velünk az 
ismeretlen író eddig ismeretlen könyvét, fölébreszt bennün-
ket a mindennapiság egykedvűségéből, az igénytelen-
ség vakságából és süketségéből, a maga elementáris szí-
neivel és dinamikus formatagozódásaival kíváncsivá és ha-
tározottá tesz bennünket. 

A reklám korunk nívójának és gazdasági vérkeringésé-
nek egyik legjellegzetesebb kifejezője. Egy nagyváros fény-
reklámja, a házak fölött ragyogó transzparensek, a kiraka-
tok, a körúti üvegoszlopok szembeugró betűi, kemény felki-
áltójelei többet és tárgyilagosabban beszélnek az idegen-
nek minden szószátyár és reakciósan együgyű bédekker-
nél. Egy áruház jól tipografizált prospektusa egyenes vágá-
sú, könnyen összefogható betűivel, a papírfelület sötét és 
világos térelosztásaival mint nyugodt és egyszerű tárgy 
minden individuális művészkedésnél igényt és bizalmat 
keltőbb; egy váratlanul felbődült kürt életünk végéig emlé-
kezetünkbe rögzíti az autótelepet vagy mozgószínházat, 
ami előtt ezt az „értelem nélküli", de megdöbbentően egy-
szerű és szuggesztív hangot hallottuk. 

A mi korunk reklámtípusa, amit egyre inkább az elemek 
összhangja, a markáns egyszerűség és a technikailag köny-
nyen előállíthatóság jellemeznek, nem esztétikai célkitű-
zéssel, hanem a tárgyilagos erő jegyében és az emberiség 
fejlődésének irányvonalában halad. 

• 
A reklám alkalmazott művészet, a reklámművész szo-

ciális alkotó. 

Ha egy kritikai pillantással föl akarjuk mérni a magyaror-
szági reklámművészet mai állapotát és fejlődési irányvo-
nalát, sajnos csak kis részleteiben vethetjük össze a föntebb 
elmondott elméleti és gyakorlati megállapításokkal. A rek-
lámkészítő szakemberek túlnyomó része iparművészeti föl-
készültséggel és tisztára individuális beállítottsággal mun-
kálkodik a szakmában, és a nyomdászok, akik a reklámké-
szítés tipográfiai területein dolgoznak, szintén inkább mű-
vészi hajlandóságaik érvényre juttatására, mint a nyomda-
ipar tárgyilagos fejlesztésére és a szedésmunkák anyag-
szerű megoldására törekszenek. Hálás vagyok a Magyar 
Grafika szerkesztőjének, mert módot adott nekem, hogy a 
jelen szám mellékletét saját terveimből állíthattam össze, s 
hogy ezt az elvi és gyakorlati alapon megszerkesztett cikke-
met is közreadhatom a lapban. Ebből a cikkből kitűnik rek-
lámterveim elméleti meggondolása, kitűnik az is, hogy tuda-
tos munkáimért vállalom a felelősséget, és szívesen vál-
lalnám értük a polémiát is, ha valaki talán hozzászólna 
megtervezett munkáimhoz vagy cikkem elméleti részéhez. 
Bizonyára lesznek olyanok a kollegák és nyomdász szak-
emberek között, akik nem mindenben osztják majd a néze-
teimet. De lesznek olyanok is, akik kifogásolni fogják, hogy 
merev választófalat állítok föl az iparművészet és reklám-
művészet között, és lesznek olyanok, akik kifogást emelnek 
majd a közreadott levélpapírfejeim ellen mint szedésminták 
ellen. Lesznek, akik az általam ismertetett törekvést szűk 
körűnek, dogmatikusan egyvonalúnak fogják minősíteni, és 
félni fognak a lehetőségek kellő számba nem vevésétől, s a 
szakma általános elszürkítése, ipari ellaposítása ellen fog-
nak tiltakozni. Ha ilyen kritikai szempontok vetődnének fel, 
eleve kijelenthetem, hogy azok nem a szakmai alakítás ér-
zéséből, hanem az alkotóművészet rossz helyen és rosszul 
értelmezett fölfogásából fognak következni. Mert, mint 
mondtam már, a reklámcsinálás nem elsődlegesen művé-
szet, s a magyar tervezőknek egyik alaphibájuk, hogy nem 
a megadott anyag művészi kialakítására, hanem úgy a pla-
kátban, mint a tipográfiában képszerűségre, önmagában 
lezárt alkotóművészetre törekszenek. A plakátok kilencven-
öt százaléka impresszionista festmény akar lenni, s a sze-
dett levélpapírfejek, üzleti kártyák ugyancsak a képszerű-
séget hangsúlyozzák. A legtöbb hirdetéstervező pl. nem a 
megadott szöveg elementáris kialakítását, hanem a papír-
felület bedíszítését tartja feladatának. Holott a képalkotás 
kiindulási pontja és beteljesedése között végtelen a lényeg-
beli különbözőség. A kép akkor tökéletes, ha önmagában 
lezárt, megbonthatatlan egységet ad, ezzel szemben a pla-
kát akkor áll legközelebb a tökéleteshez, ha a legaktívabb 
erővel és legszuggesztívebb formákban tud szolgálatába 
állni egy jelen nem lévő tárgy érvényesülésének, ha meg-
születésével nem saját esztétikai különösségét, hanem az 
általa hirdetett árucikk jóságát, olcsóságát és föltétlen szük-
ségességét tudja bizonyítani. 

A magam részéről ennek a cikknek a keretében nem kí-
vánok többet, részletezőbben foglalkozni ezzel a kérdéssel. 
Nagy vonalaiban jellemeztem a reklámkészítésről vallott 
nézeteimet, és néhány problematikus szempont fölemlíté-
sével némi alkalmat is szolgáltattam a téma behatóbb meg-
vitatására. Ha akad hozzászóló, a magam részéről is szíve-
sen vállalom bizonyos részletek behatóbb és szakszerűbb 
megbeszélését. 
MAGYAR GRAFIKA, I X . ÉVF. 5 - 6 . s z . ( 1 9 2 8 . MÁJUS-JÚNIUS) 
1 4 4 - 1 4 8 . 
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REKLÁM ÉS MODERN TIPOGRÁFIA 

Ahhoz, hogy a modern ipari termelés a fejlett géptechniká-
val és ésszerű munkabeosztás szerint fennakadás nélkül 
termelhessen, különféle szociális törvények betartására és 
jól megszervezett kereskedelemre van szüksége. Az az 
iparág, amelyik tekintet nélkül társadalmi berendezkedé-
sünkre és a közvetítő kereskedelem figyelembevevése nél-
kül termel, könnyen és időnként bizonyosan válságba kerül. 
Társadalmi életünk egyensúlyállapota elsősorban a terme-
lés és fogyasztás kérdésének ésszerű megoldásán múlik. 
Jobban mondva a termelés tempóját a fogyasztók szükség-
letei kell, hogy szabályozzák. Hogy üresen ne maradjon a 
piac, vagy túltermelés ne álljon be az üzemekben, a terme-
lés organizátorainak szerves összeműködésben kell lenni-
ük a fogyasztóközönség igényeit, gazdasági helyzetét és 
kultúrnívóját ismerő közvetítő kereskedelemmel. Ahhoz, 
hogy a kereskedelem szabadon és kellemetlen meglepeté-
sek nélkül dolgozhasson a piacon, jó anyagból készült, 
gondosan megmunkált kvalitásárura van szüksége, viszont 
hogy a termelő olcsó és jó árut állíthasson elő, széles látó-
körű, az áru kvalitását fölértő és a vevőközönség érdekeit 
szolgáló kereskedőkre van szüksége. Kérdés tehát, melyek 
azok az utak és módok, amelyekkel a közvetítő kereske-
delem legmaradéktalanabbul töltheti be egyéni és társadal-
mi hivatását. 

Az élelmes és jó kereskedő már régen rájött arra, ha 
tagja akar lenni életünk aktív tényezőinek, nem elégséges, 
hogy lelkiismeretesen kiszolgálja a boltjába tévedt vevőket, 
hanem állandó külső és ésszerűen megszervezett propa-
gandamunkát is kell végeznie. 

Az európai kereskedelem az utóbbi évtizedben végre is 
fölfigyelt Amerika tempójára. A termelők racionalizálni kez-
dik üzemeiket, s a kereskedelem bekapcsolta köreibe a leg-
nagyobb propagandaeszközt: a modern reklámot. Ma már 
száz és száz formában jelenik meg a reklám a fogyasztó-
közönség előtt, s a reklámozásnak nem utolsó fajtája a na-
pilapokban és folyóiratokban közölt hirdetés. Amerika leg-
utóbbi reklámstatisztikai kimutatása szerint a vevőközönség 
nyolcvan százaléka olvassa az újsághirdetéseket, megbízik 
bennük, és általuk befolyásolni hagyja magát. Európában 
ma még nincs ilyen nagy hatóereje a reklámnak, viszont 
nem is eléggé tudatos az európai termelés és a fogyasztó-
piac megszervezettsége. Az európai kereskedő még min-
dig valami fölényes eleganciával néz bele a világba, még 
mindig nem ismerte föl annak a paradox igazságnak a sú-
lyát, hogy ma nem veszik az árut, hanem eladják. 

Az európai kereskedők nagy része még ma is csak akkor 
hajlandó egy reklámakció megindítására, mikor az üzlete a 
csőd szélére jutott, s természetes, hogy ebben az utolsó pil-
lanatban egy át nem gondolt, kevés eredménnyel járó akció-
ba öli bele a pénzét. Holott kétségtelen, a jól megszervezett 
reklám, ha mögötte komoly kereskedelmi szellem működik, 
a vásárlók új és újabb köreit vezeti föl a piacra. 

A kereskedőnek azonban tisztában kell lennie a vevőkö-
zönség pszichológiájával, és úgy kell megszerkeszteni rek-
lámjait, hogy azok szolidak, tárgyilagosak és így általáno-
san bizalomkeltők legyenek. 

De sajnos a mai európai reklám kialakulatlanságának 
nemcsak a kereskedők szemponttalansága, hanem a rek-

lámkészítők szakmai képzetlensége is az oka. Az áruját 
hirdető kereskedőnek, az utcai plakátok tervezőjének s a 
tipografizált újsághirdetések nyomdászainak egyformán 
tisztában kell lenniök a reklám tartalmi és formai lényegével. 

A modern, jó reklámnak: 
1. olcsónak és könnyen előállíthatónak kell lennie; 
2. tárgyi igazságot és szuggesztív lendületet kell tartal-

maznia; 
3. ne dicsérje az árut, hanem kvalifikálja és tegye köz-

hírűvé. 
A plakátokon le kell mondani a képi stilizálásról, az új-

sághirdetésekből ki kell küszöbölni a hirdetésszedők álmű-
vészi törekvéseit s a betűkkel való bravúros játékot. A sze-
dőknek, akik előnyösen akarnak közreműködni az újság-
reklám kialakításában, föl kell szabadulniok a különböző 
képzőművészeti hatások alól, tudatosan tárgy- és anyag-
szerűségre kell törekedniök. Mert a reklámkészítés nem al-
kotás, hanem alakítás. Nem esztétikai művészet, hanem a 
praktikus alkalmazhatóság érdekében születik meg. A kia-
lakított szedés ne dekorative szép, hanem meglepően ha~ 
tásos legyen. A girlandokkal és egyéb grafikus cirádákkal 
agyondíszített hirdetés eltereli a szemlélő figyelmét a hirde-
tett tárgyról. Tetszik a néző szépérzékének, de nem kelti föl 
figyelmét az áru olcsósága, kvalitása és föltétlen nélkülöz-
hetetlen volta iránt, ami pedig az egész hirdetés létjogosult-
ságát megindokolja. Gondoljunk csak vissza a nemrégen 
még annyira divatban lévő, úgynevezett expresszionista 
hirdetésekre, a szeszélyesen szétszórt betűkre, az agyon-
görbített sorokra. Mindezekben a szedő kiélhette „művészi" 
hajlandóságait, a vásárlóközönség azonban sokszor azt 
sem tudta meg ezekből a „művészi munkákból", hogy mit is 
hirdetnek ezek az állítólagos hirdetések. Kinek lenne türel-
me ahhoz, hogy a szedők individualista játékaiban megpró-
bálja az eligazodást. A vásárlóközönség, természeténél 
fogva, sem anyagi, sem ízlésbeli engedményekre nemigen 
hajlandó. A termelő és kereskedő bizonyos mértékben min-
dig mint ellenfél áll vele szemben. A kereskedőnek tehát le 
kell szoknia individuális pózairól, le kell vetnie az álarcokat; 
puritánságot és közvetlenséget kell bevinnie a hirdetéseibe 
is. S csak természetes, hogy ugyanezekkel a meggondo-
lásokkal kell dolgozniok a hirdetések megtervezőinek is. 
A hirdetésnek a győzelem jegyében kell elindulnia a piacra, 
tartalmilag és formailag határozottnak, gyors hatásúnak, 
elementárisnak kell lennie. 

Amerika után Németország ismerte föl leginkább a rek-
lámkészítés elementáris követelményeit. A német reklám-
tervezők munkássága a lehető legnagyobb figyelmet érde-
melné a mi szakembereink előtt is. A németek mint min-
dent, úgy a reklám fejlődését is tudományos megfigyelések 
alapján irányítják. Iparuk és kereskedelmük föllendülése 
kétségtelenül bizonyítja, hogy helyes alapról indultak el, 
és helyes utakon kísérleteznek. Szövegmegfogalmazásuk, 
amennyire csak lehet, jel- és indulatszavakra koncentráló-
dik, formakifejezésük megmarad a nyomdai lehetőségek 
keretein belül. Egyenes léniákkal és az egyszerű groteszk 
betűtípussal dolgoznak. Szerkesztésük nem a szimmetria, 
hanem az egyensúly törvényein alapul. Modern díszítő-
anyaguk egyszerű mértani ábrák, de ezek beállításával so-
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hasem dekoratívan művészi, hanem elementáris folthatá-
sokat akarnak elérni. Egyik legszebb ilyen kisegítő eszkö-
zük a Blickfang-széria. 

Ezzel az elementáris anyaggal azonban rosszul alkal-
mazva csakúgy el lehet rontani, giccsé lehet művészkedni 
a hirdetéseket, mint a régen használt girlandokkal és cirá-
dákkal. Tévedés lenne azt hinni, hogy ezeknek a mértani 
alakzatoknak át nem értett alkalmazása is elegendő ahhoz, 
hogy elementáris tipográfiát alakítsunk. Ma már nálunk is 
találkozunk modern tipográfiai törekvésekkel, és gyakran 
láthatjuk, hogy ezekben a munkákban a Blickfang ismét 
mint díszítő elem szerepel. S érthető, hogy a faktorok egy 
része tiltakozik ennek az anyagnak az alkalmazása ellen, 
és azt mondja a szedés tervezőjének, hogy dobja szét a 
kész munkát, mert az szerinte inkább a spiszek összetorló-
dásához, mint tiszta nyomdai produktumhoz hasonlít. 
Ezekből a vezetőkből elsősorban a konzervatív elfogultság 

beszél, de tagadhatatlanul sok esetben sok igazság is van 
az elutasító bírálatukban. A tömör mértani formák, ha 
rosszul vannak alkalmazva, lompossá, meg nem munkálttá 
teszik a hirdetés formáját, s elsősorban a szemlélő esztéti-
kai érzékét támadják meg. Ez az esztétikai tisztátalanság 
az, ami a rendelők előtt is erősen bizonytalanná teszi a mo-
dern tipográfia gazdasági és kulturális jelentőségét. 

De mindez csak a kezdet nehézsége. 
Ha tervezőink és szedőink átértik és átérzik az elemen-

táris tipográfia lényegét, könnyűszerrel bebizonyítható lesz 
úgy a faktorok, mint a rendelő és a fogyasztóközönség 
előtt, hogy a modern reklámhirdetésnek nemcsak olcsó és 
technikailag akadálytalan az előállítása, hanem egyik leg-
hatásosabb közvetítőeszköz is a termelőműhely és a fo-
gyasztópiac között. 
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NÉHÁNY MEGJEGYZÉS 
A MAGYAR HÉT PROPAGANDÁJÁHOZ 

Nemrégiben olvashattunk az Angol Hétről, aztán a Német 
Hétről, s végre hozzánk is elérkezett a „divathullám", és 
színről-színre láthattuk a Magyar Hét című nemzeti akciót. 
A divathullám szót idézőjelek közé tettük, mert ezzel is ér-
zékeltetni akartuk, hogy ezek a különböző nemzeti hetek 
nem holmi divathóbort szüleményei, hanem tudatos nem-
zetpolitikai kísérletek. Nálunk azonban, ahol világviszony-
latban alig jöhet számba az ipari termelés jelentősége (ki-
csiny az ország területe, a lakosság túlnyomó része a pa-
rasztság), úgy látszik, hogy a Magyar Hét nem ilyen célt 
szolgált. Mert ha a demonstratív hét iparpropagandáját ko-
molyan vették volna, hogyan volt lehetséges a rengeteg 
rossz plakát összevásárlása, kinyomtatása és kiragasztá-
sa, és a kereskedők részéről hogyan volt lehetséges az üz-
letek ötlettelen fölcicomázása, a kirakatok túlzsúfolása, le-
het, hogy jó áruval, de úgy, mintha valamennyien csődbe 
jutottunk volna, s mintha már csak ezeknek a dolgoknak a 
végkiárusítása segíthetne rajtunk. 

Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy legalább az 
ország területén belül a saját árujának csináljon propagan-
dát, és kötelessége is, hogy ezt megtegye, mert hiszen he-
lyes propaganda révén növeli a fogyasztók vásárlókedvét 
és bizalmát, következésképpen fokozni tudja a termelést, 
és csökkenti a munkanélküliek számát, s ezzel is fölemeli a 
fogyasztópiac befogadóképességét. Helyénvaló tehát nem-
zeti, sőt nemzetgazdasági szempontból, hogy különböző 
országok nemzeti hetet rendeznek. Az ellen azonban, hogy 
ezt a nemzeti hetet, amelyet a hazai ipar és kereskedelem 
érdekében valónak hirdetnek, meg nem felelően rendez-
zék, az ellen az ország minden termelő és fogyasztó polgá-
rának fel kellene emelnie a szavát. 

Az angol és a német héten nem voltunk jelen, így azok-
ról nem is mondhatunk tárgyilagos véleményt, a Magyar 
Hetet azonban láttuk, és azt mondjuk, hogy ez a hét inkább 
kiárusításhoz, mint egy kultúrország nemzeti termelésének 
a bemutatásához hasonlított. A komoly kultúrpropagan-
dának sehol semmi nyomát nem láttuk, bár jóllehet a falak 
tele voltak plakátokkal, s az üzletek tele voltak áruval. De 
ne feledjük el, hogy ez a hét a magyar iparnak, kereskede-
lemnek, szóval az ország színvonalának demonstratív és 
reprezentatív hete akart lenni, s nyugodt lelkiismerettel el-
mondhatjuk, hogy annyi rossz plakátot (csakis rosszat) 
még soha nem láttunk Budapest utcáin, mint éppen a Ma-
gyar Héten, s üzleteink kirakatait sem láttuk még soha 
olyan kvalitásban leromlottan, mint éppen a Magyar Héten. 

Ha van komolyan számba vehető ipari termelésünk, ho-
gyan lehetséges az, hogy ennek a termelésnek ilyen nívót-
lanok a propagandaeszközei? Ha nem ismernénk a magyar 
termelőerők föltétlen értékeit, ha hírből és közvetlen tapasz-
talatok révén nem tudnánk, hogy az ország területéről kiván-
dorolt munkások szerte a világon elismerten jó munkaerőt 
képviselnek, akkor azt kellene hinnünk, hogy Magyaror-
szág mint agrárország értéktelen ipari munkássága miatt 
nem is képes a kvalitásáru kitermelésére. Kétségtelen azon-
ban, hogy a magyar munkásság minden szakmában ver-
senyképes a külföldi munkásság termelőképességével, 

Kassák Lajos: Álláspont. Bécs 1924 
Belső címlap / Kat. 64. 

s így csak egyetlen megállapításunk lehet: a magyar nagy-
ipar birtokosai és vezetői akár a modern termelés ismerete 
híján, akár fölényes nemtörődömségből nem ismerték fel a 
Magyar Hét jelentőségét. Vagy talán gondolhatja azt valaki, 
hogy a Magyar Hét árupropagandája komolyan vehető az 
angol, német vagy orosz propagandacsinálás értelmében? 
Az egész Magyar Hét megrendezése inkább egy véletlenül 
megrendezett vásárhoz, mint a nemzeti produkció mennyi-
ségét és minőségét bemutató demonstrációhoz hasonlított. 
Az egész úgy viszonylott a hasonló tendenciájú külföldi 
kísérletekhez, mint mondjuk a Rákóczi út és Körút keresz-
tezésében álló közlekedést szabályozó készülék a bécsi 
Ringen hasonló célt szolgáló készülékhez. Mind a két ké-
szülék villanyáramra van fölszerelve, a különbség csak 
annyi köztük, amíg a bécsi egy gombnyomásra csönget, 
világít, és félreérthetetlenül jelzi a szabad útirányt, addig a 
budapesti villanyszerkezetet egy rúddal piszkálják életre, s 
akkor is éppen csak hogy zöld és vörös szemecskéivel rá-
pislog a megtorlódott járókelőkre. Egy többtagú bizottság 
járt kint a bécsi közlekedésrendezés tanulmányozása vé-
gett, s miután az egész nem ördöngös ügyet tüzetesen 
megvizsgálták, itthon felállították a doronggal nógatandó 
szerkezetet, ami inkább a falusi lámpagyújtogatás fénykorá-
ra, mint a bécsi villanyrendező módszerére és formájára 
emlékezteti az embert. 

Ezt a közismert esetlenséget azért hoztam fel, hogy 
szemléltetőbbé tegyem a képet, amit Budapest házfalai, 
hirdetésoszlopai és üzletkirakatai a Magyar Hét alatt mutat-
tak. A külföldi villanyrendezőknek csak a hivalkodó neve 
(villanyrendőr) és át nem értett külsőségei jutottak el hoz-
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zánk, és ugyanígy vagyunk a nemzeti árut propagáló Ma-
gyar Héttel is. A villanyrendező a nagyváros szülöttje, 
aminthogy a nemzeti áruhetek rendezését a nagy ipari or-
szágok kezdeményezték, de nem csak azért, hogy ezen a 
héten a szokottnál nagyobb mennyiségű hazai árut vásárol-
tassanak a hazai közönséggel, hanem azért is, hogy a kon-
kurens országok iparával szemben felmutassák saját ter-
melésük kvalitásait, s hogy ennek a kvalitáskülönbségnek a 
bebizonyításával fölkeltsék a hazai vásárlóközönség érdek-
lődését és bizalmát. 

Az Angol Héten az volt a jelszó, hogy az angol áru jobb, 
mint a külföldi, tehát gazdaságosabb, értelmesebb a meg-
vásárlása. Nálunk azt mondták: vegyetek hazai árut, mert 
sok a munkanélkülink, s ha nem pártfogoltok bennünket, 
acél-, fa-, bőr- és egyéb gyárosokat, akkor szegény iparunk 
még jobban elszegényedik. Minden ország fogyasztókö-

zönsége elsősorban fogyasztóközönség, s csak azután an-
gol, német vagy magyar hazafi. Aki tehát a vásárlóközön-
ség hazafiságára apellál, ahelyett, hogy a külföldi árunál 
jobb és olcsóbb árut vagy legalább ugyanolyat tudna kínál-
ni neki, az föltétlenül rossz kereskedő. Biztosak lehetünk 
benne, aki a Magyar Héten hazaszeretetből vásárolt tíz de-
ka x-et, az az 1 kiló y-t angol vagy német forrásból fogja to-
vábbra is beszerezni. Mert hiszen ő is észrevette, hogy a 
Magyar Hét reklámozása nem a magyar termelés és fo-
gyasztás megszervezésének kezdetét jelentette. Az egész 
az ő számára sem jelentett többet egy heti kiárusítás 
rosszul sikerült reklámozásánál. Ha vásárolt valamit, meg 
van győződve róla, hogy ezzel a cselekedetével áldozatot 
hozott a haza oltárára. 

REKLÁMÉLET, I. ÉVF. 6 . s z . ( 1 9 2 8 . NOVEMBER) 3 - 5 . 

A Budapest Andrássy út 17. sz. alatti 
Mentor könyvesbolt kirakata Kassák Lajos 
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s a kiadvány Kassák tervezte 
reklámnyomtatványaival, 1926. június 
A kirakatot Kádár Béla rendezte 
Fotó: Szélpál Árpád 
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AZ UTCA ÉS A REKLÁM 

Ha hosszabb külföldi tartózkodás után, mondjuk Berlinből 
vagy Bécsből Pestre érkezik az ember, a város külső képe 
az, amire először fölfigyel. Nem is kell kritikus szemmel vizs-
gálódnunk, hogy az az architektónikus, esztétikai és higié-
niai különbség, ami az említett városok és Budapest között 
fönnáll, már az első pillanatokban nyilvánvalóvá váljon előt-
tünk. Budapest világhírű szép fekvése csak éjjel, valame-
lyik dunai hídról tárulkozik elénk panorámaszerű különös-
ségeivel, különben lehasználtnak, zűrzavarosnak és elszür-
kültnek látszik az egész város. A nem is régi épületek külső 
megjelenésükben gondozatlanok vagy parvenü módra föl-
díszítettek (igaz, hogy ezekben a formájukban is gondozat-
lanok), az utcák állandóan föltúrtak, a szakszerűtlen és 
rendszertelen kezelés benyomását keltik a szemlélőben, a 
gyalogjárdák tele vannak papírhulladékkal és gyümölcshéj-
jal, a hirdetőoszlopok nem feltűnően színesek, hanem sze-
gényesen tarkák, az üzletek kirakatai túlzsúfoltak, rosszul 
méretezettek, s rendetlenségükkel vagy túl komplikált dí-
szítésükkel szinte tolakodóan avatkoznak bele a járókelők 
érzéseibe. 

Valószínű, hogy a városnak ezt a külső képét a lakos-
ság belső életének rendezetlensége determinálja. De most 
maradjunk a tárgyunknál. 

A városi utcák esztétikai képének két komoly tényezője 
a járdák mentén fölállított hirdetőoszlopok és az üzletek ki-
rakatai. Ha végeredményben arra is vagyunk kényszerülve, 
hogy az utcának erről a két jelentős tényezőjéről szigorú 
kritikát kell mondanunk, mégis azt is meg kell állapítanunk, 
hogy az a tíz-tizenöt modern fölfogásban megoldott és jó 
nyomdai technikával előállított plakát, ami az utóbbi eszten-
dőben Budapest utcáira kikerült, bátran fölveheti a versenyt 
Bécs és Berlin hasonló termékeivel, sőt, ha a három város 
iparának és kereskedelmének méreteit és a plakáttermelés 
arányszámát tekintjük, akkor Budapest modernségben és 
számarányban is vezet a másik két város előtt. Művészi kri-
tikával mérve ezek a plakátok föltétlen magas nívót jelente-
nek az európai plakáttermésben, de Budapest utcái mint 
miliő elszürkítik színeikben, elnyomják formakompozíció-
jukban, s így hiába a művész egyéni kvalitása, legyengül-
nek azok propagatív hatásukban. Minden jelenség össze-
függ környezetével, és ezeket a jelenségeket vagy emeli, 
vagy lenyomja környezetük. Berlin és Bécs tiszta és gondo-
san rendezett utcáiban egy jó plakátot mintegy tribünre 
emelnek színei és formái, nálunk legföljebb a szakmabeliek 
figyelnek föl a hasonló kvalitású alkotásokra. A laikus kö-
zönség szeme előtt a sok lim-lom, a rendszertelen egymás 
mellé dobálás eltakarja a legkimagaslóbb értékeket is. Aki 
látta például Bécs világító reklámoszlopait, az előtt milyen 
siralmas szegénynek s majdnem hiábavaló pénzpocséko-
lásnak látszanak a hasonló cél érdekében fölállított és pro-
fánul primitív, színeiben giccses, csak úgy félig-meddig ki-
világított budapesti fényreklámoszlopok. Ami Bécsben az 
ipar és kereskedelem szolgálatában nagyon megbecsülen-
dő propagandaeszköz, s már-már nélkülözhetetlen adalék 
az utca esztétikájához, az nálunk alig egyéb balkáni parve-
nüségnél. Általában megállapítható, hogy mint életünk sok 
más területén, a reklámozás területén is ez a két szélsősé-
ges felfogás uralkodik. A közönség úgy sem ért hozzá, te-

Kassák Lajos kirakata a Mentor könyvesboltban, 1928 / Kat. 133. 

hát jól van ez így is, vagy ha már csinálunk valamit, mutas-
suk meg, hogy nem vagyunk koldusok. Természetes, hogy 
mind a két felfogás a reklám hivatásának a fel nem értését 
s végeredményében fölösleges pénzkidobást jelent. Holott 
a reklám a vevőközönség felé az előzékeny és megbízha-
tó propagandát, a termelő és kereskedő számára pedig az 
üzemi ésszerűséget kell, hogy jelentse. 

A reklám a termelő és fogyasztó között álló igen jelen-
tős közvetítő faktor. 

És ugyanilyen közvetítő faktor az üzleti kirakat is. Álta-
lában azonban ezen a téren is a fentiekhez hasonló kritikát 
kell kimondanunk. Kivételt csak néhány belvárosi luxusüz-
let kirakata jelent, éppen úgy, mint ahogyan néhány plakát 
is kivételt jelent a különben siralmas plakátözönben. Az 
ilyen közérdekű kérdésnél azonban mindig az átlagnívót 
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kell szem előtt tartania annak, aki a nagyközönség részére 
is hasznosítani akarja kritikai megjegyzéseit. Ha egy művé-
szeti kiállításról van például szó, és a kritikus száz kép kö-
zül talál egyet, amely a tavalyi kiállítás nívója fölé emelke-
dik esztétikai kvalitásainál vagy szín- és formaproblemati-
kájánál fogva, akkor nyugodtan megállapítható a művészi 
kifejezőképesség fejlődése. Az alkalmazott művészetnél 
azonban a prímér alkotón kívül egyéb számottevő tényezők 
is vannak jelen, s az alkotás nemcsak önmaga kifejezője, 
mint a szépművészeteknél, hanem egyben egy kívülálló 
eszme vagy érdekkomplexum szolgálója is kell hogy le-
gyen. A festőien szép plakát még nem bizonyosan jó plakát, 
mint ahogyan az áruval túlzsúfolt vagy „művészien deko-
rált" kirakat még nem föltétlenül jó kirakat. Sőt! Éppen ez a 
két téves fölfogás az, ami a kirakatokat esztétikai szem-
pontból elcsúfítja, s a közönség vásárlókedvét ahelyett, 
hogy fölfokozná, lecsökkenti, nemegyszer egészen elveszi. 

A kirakatnak természetszerűen az lenne a hivatása, 
hogy az üzletek és a közönség között állva, közvetítő sze-
repet töltsön be a vásárló és eladó között. Számtalanszor 
megtörténik, hogy az ember megy az utcán anélkül, hogy 
bizonyos tárgyak megvásárlására gondolna, vagy azokat 
különösebben szükségeiné, s egy szépen, illetve jól meg-
rendezett kirakat egy pillanatra elfeledteti vele anyagi gond-
jait, megkívántatja a kiállított holmit, s mintegy bekalauzol-
ja az üzletbe. De mondjuk, erre a közvetítő szerepre csak a 
jól megrendezett kirakat képes. Számtalanszor megtörtént 
az is, hogy az az ember, aki a vásárlás szándékával indult 
el hazulról, végignézi az üzletek kirakatait, s valósággal el-
megy a kedve a vásárlástól. 

Ha ennek a második lehetőségnek a pszichológiai okát 
keressük, akkor azt legtöbbnyire a kirakatokban elhelyezett 
áruk túlzsúfoltságában, vagy „művészi dekorálásában" ta-
lálhatjuk meg. A túlzsúfolt kirakatban az áru úgynevezett 
„bóvlivá" válik, a túldekoráltság pedig úgy tűnik, mintha ál-
tala a kereskedő áruja gyöngeségét takargatná a közönség 
előtt. A vásárló pszichológiájához tartozik az állandó gya-
nakvás, s így anélkül, hogy ő azt tudatosan észrevenné, 
menekül minden olyan üzlettől, amelyben valamilyen kerítő 
tendenciát vesz észre. Természetesen a vásárlónak ez a 
túlzott, ösztönös óvatossága nem mindig indokolt a terme-
lővel vagy eladóval szemben. Nem valószínű, hogy egy 
rosszul megrendezett kirakat tulajdonosa föltétlenül rá 
akarja szedni, ki akarja játszani, vagy érdemtelenül akarja 
a közönség pénzét kicsalni annak zsebéből. Bizonyos 
azonban, hogy kiskaliberű üzletember az, aki túlzsúfolt vagy 
agyondekorált kirakatot tol ki üzlete előtt a közönség felé. 
Az ilyen üzletemberek nem számolnak, jobban mondva 
helytelenül számolnak a vevők érzés- és gondolatvilágával, 
és nem ismerik saját árujuk esztétikai és anyagbeli jelentő-
ségét. Nem tudják azt, hogy az egymás mellé dobált rikító 
színek ízléstelen tarkasággá keverednek össze, s hogy az 
egymás hegyén-hátán kínálkozó árucikkek a végkiárusítás 
érzetét keltik a nézőben. A kirakat célja nem az, hogy abban 
minden, ami az üzletünkben kapható, benne képviselve le-

gyen. Ellenben egy-egy jól elhelyezett tárgy, egy-egy jól 
összeállított színskála kvalitás-értéket mutat a nézőnek, s 
valósággal izgalomba hozza az irányban, hogy a kiállított 
dolgot vagy egy annál még különbet a birtokába vehessen. 
A jó kirakat megüti a vásárló érzését, és perspektívát nyit a 
fantáziája előtt, amit csak az üzletben elégíthet ki. 

Minden jó üzletembernek tehát vigyáznia kell arra, hogy 
nagy buzgólkodásával, az áruk oktalan és rendszertelen 
halmozásával és giccses díszítésével el ne riassza a vásár-
lóközönséget. 

A céljának megfelelő jó kirakat esztétikailag egyszerű, 
árumennyiségben pedig ökonomikus. 

Sajnos a mi kereskedőink nagy része még távolról sem 
ismerte föl, s aki talán már tudatában is van, a szomszéd 
konkurenciájára való tekintettel nem meri alkalmazni eze-
ket az egyszerű törvényeket. Egyik nagy áruházunk példá-
ul valóban tiszta ízléssel és a leghaladottabb külföldön is el-
fogadható nívón rendezte meg kirakatait a megnyitása után 
következő fél esztendőben. Ez annál is föltünőbb és jóleső 
látvány volt, mert az ilyen áruház tudvalevőn közepes, úgy-
nevezett tömegcikkek árusításával foglalkozik. A többi áru-
ház kirakataihoz mérten ennek az áruháznak a kirakatai 
bátran fölvehették a versenyt a belvárosi cégek kirakataival. 
Budapesten ennek az áruháznak a képe a világvárosi nagy 
áruházak képét mutatta. És nem hisszük, hogy az említett 
áruház igazgatósága vagy reklámfőnöke arról győződhetett 
volna meg, hogy előkelően rendezett kirakatai kárára van-
nak az üzleti forgalomnak, és mégis rövid idő múltán ezek 
a kirakatok egészen leromlottak, az áruk egyszerű kiállítá-
sa helyett stilizált festményekkel díszítették föl az áru meg-
mutatására szánt teret, s az egészet valami ócska, művészi 
giccsé alakították át. A kirakatrendező szakember mellé be-
állítottak egy festőművészt is, s így az áruház ékessége át-
változott olcsó hatásokra vadászó panorámaládává. 

De nem is erről az egy példáról beszélünk, számtalan 
hasonló esetet tudnánk fölemlíteni. Vannak kirakatok, ame-
lyek sivatagot, pálmaligetet vagy örök hóval fedett hegyvi-
déket imitálnak. Mögöttük az üzletben pedig cukrászsüte-
ményt, női ruhakelmét vagy éppen fogkefét és cipőzsinórt 
akar eladni a művészi ízléssel és túlbuzgalommal megál-
dott kereskedő. 

Cikkem elején onnan indultam el, hogy az utca esztéti-
kájáról beszéljek, és eljutottam a saját érdekeit rosszul föl-
fogó kereskedőig. A cikk indulása és befejezése azonban 
csak látszatra nincs szoros összefüggésben egymással. A 
pesti utca rendetlensége ugyanarra az emberi mentalitásra, 
nemtörődömségre vezethető vissza, mint a reklámoszlopok 
és az üzleti kirakatok elhanyagoltsága, rendetlensége vagy 
túldíszítettsége. S ezúttal is, szomorúan bár, de meg kell 
állapítanunk, hogy mi a kezdeményezésben mindig mér-
földnyi elmaradottságban haladunk a külföld után, s ered-
ményeink mindig az előtt szürkülnek le, még mielőtt fölra-
gyoghattak volna. 
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FOTÓMONTÁZS 

Körülbelül egy évtizede annak, hogy az első fotómontázsok 
megjelentek. Nem mint művészeti törekvés. Nem mint vala-
mi újabb, tudatosan fölépített elméletművészet kifejeződé-
se. Ellenkezőleg. Tiltakozás volt ez minden művészi törek-
vés ellen: destruálása az ideálnak és anyagnak egyaránt. 
Ismerjük a dadaisták bohócsapkás, síppal és dobbal veze-
tett hadjáratát az irodalom ellen, és ez a nihilista szellem 
szülte meg a fotómontázst is. A destrukció jegyében lépett 
fel, és nem egy új építő szellem reprezentánsa akart lenni, 
ahogyan ma a közönség, sőt a fotómontázs területén dol-
gozó művészek egy része is gondolja. 

Egy más irányból pedig úgy él az emberek tudatában, 
hogy a fotómontázst a kereskedelmi élelmesség, a reklámi-
rodák séfjei szólították világra. A valóságban azonban az el-
ső montázsoknak semmi közük nem volt a mai értelemben 
vett reklámművészethez. A tagadás jegyében indultak el, s 
tudjuk, a reklámművészet alkalmazott művészet, harsoná-
san kell szólnia, hivatása a dicsekvés és dicséret. Nyolc-tíz 
évvel ezelőtt a reklámirodák főnökei szóba sem álltak azzal 
a „művésszel", aki fotómontázst ajánlt nekik komoly propa-
gandaeszközül, árucikkeik eladásához. Lehet, hogy ezek a 
kereskedők megérezték a montázs destruktív szellemét, 
valószínűbb azonban, hogy „művészi" érzületük tiltakozott 
a montázs anyagbeli puritánsága és tárgyilagossága ellen. 
A konzervatív kereskedő „művészi" reklámot akar. Ha már 
pénzt ölt bele, legyen az olyan szép és légies szellemű, 
mint egy Raffaello-kép. A fotómontázs azonban fejlődött to-
vább. Már nem elégedett meg a jelenségek analizálásával 
és kigúnyolásával. Egyrészt anyagánál, másrészt produktív 
tendenciáinál fogva megkapta lényegének pozitív értelmét. 
Függő helyzetéből önálló értékké lépett elő. Nem reklám-
művészet volt ez, de demonstratív megjelenésével és esz-
tétikai tisztaságával már magára vonta a modern kereske-
delem tekintetét. Törvényszerűen a technika rohamos fejlő-
désével, a kvalitásáru térhódításával egy időbe esik a fotó-
montázs bevonulása a reklám területére. A legnagyobb és 
legelőkelőbb cégek ma a fotómontázs segítségével bonyo-
lítják le kereskedelmi propagandájuk tekintélyes részét. S 
kétségtelen előttünk az individuális grafikával szemben a 
montázs esztétikus és propagatív jelentősége. Üzleti kár-
tyák és prospektusok formájában indult el hódító útjára, s 
ma már egyre gyakrabban találkozhatunk vele a körutak 
plakátoszlopain is. A reklámterület teljes meghódítását jó-
formán már csak a montázs bizonyos méreteinek nehéz-
kes előállítási módja akadályozza. A montázs plakátszerű 
kiviteléhez speciális technikai eljárások szükségesek, s így 
primitívebb berendezésű nyomdák nem képesek előállítá-
sukra. De ez már csak részleges akadály, és semmit nem 
változtat a fotómontázs kényszerű elismertetésén. A mon-
tázs fejlődése azonban még mindig nem állt meg, és lénye-
gében bármilyen mértékben is alkalmazzák, nem alakult át 
a reklám eszközévé. Fejlődésvonala kétirányú. Demonstra-
tív jellegét kisajátította a propaganda, tisztán művészeti je-
lentőségében tovább fejlődik a mozi területén. A mozi szin-
tetikus törekvése csakis a montázs bekapcsolásával és be-
illesztésével válik lehetségessé. Jelentőségét a mozi szá-
mára az oroszok fedezték fel, s eddig ők is hozták ki belő-
le a legtöbb értéket. Az európai filmek közül Ruttmann Egy 
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nagyváros szimfóniája című filmje mutatta meg a montázst 
mint a mozialkotás szintetikus formáját. 

Amint láthatjuk tehát, a fotómontázs úgy is mint önálló 
és úgy is mint alkalmazott művészet alig néhány évi kísér-
letezés után megtalálta fejlődésének szabad útját úgy a 
mindennapi élet, mint a legmagasabb ideálok felé törekvő 
művészet területén. 

Ennek a kis cikknek a keretén belül bennünket a fotó-
montázs propagandisztikus volta érdekel elsősorban. Annál 
is inkább, mert a montázs reklámsikerében máris észreve-
hetők azok a jelenségek, melyeknek komolyba nem vevé-
se, meg nem korrigálása könnyen a montázs lezüllesztésé-
hez, lejáratásához vezethet. Fotómontázst csinálni ma már 
élvezet, sőt egészen könnyű, ha nem tekintjük egyébnek 
fényképek vagy fényképrészletek egymás mellé és egymá-
son át való ragasztásánál. És sajnos a montázscsinálók 
nagy része nem is lát maga előtt egyéb feladatot. Az ő ré-
szükre adva van egy sík felület, és adva vannak különböző 
fényképfelvételek, s ezeket a fényképeket, jobb dolguk hí-
ján, rápróbálgatják és ráragasztják a tiszta és türelmes fe-
lületre. A legjobb esetben mint festők komponálják meg az 
egészet. Világosan kell hogy álljon előttünk: egy képet 
megfesteni vagy egy fotóanyagot kiválogatások, eltompítá-
sok és kiemelések segítségével együvé, egy új jelentőségű 
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egésszé összeterelni - két különböző feladat. A művész 
minden alkotásában valamely benső érzését, valami ki nem 
élt élményét, elfojtott vágyát vagy a mindennapi életben re-
alizálhatatlan gondolatát akarja manifesztálni, színben, 
hangban vagy formában megszólaltatni. Minden művészi 
anyag más formanyelvet kíván, minden művésznek figye-
lembe kell vennie az anyag törvényét. A montázscsináló 
előtt fekvő fényképek sem egyebek anyagnál. De a festő 
anyaga és a montőr anyaga között igen nagy lényegbeli kü-
lönbségek vannak. A festő anyagának a lényege a szín és 
a forma, a montázscsináló anyaga hármas tartalmú: szín, 
forma és értelmi. A másikkal szemben ez részben előnyt, 
részben hátrányt jelent. Magától értetődik, jó fotómontázst 
csak az csinálhat, aki ismeri anyagának speciális voltát, és 
emberi adottságainál fogva képesítve van ennek az anyag-
nak a legyőzésére, formálására, az alkotás értékeit kifejező 
harmonizálására. A montázs anyagának értelmi része kö-
rülbelül az építész talajanyagának jelentőségével egyenlő. 
Nagy megkötő erő ez, de egyben ennek az alkotási formá-
nak egyik nélkülözhetetlen alappillére is. A legtöbb montőr 
nincs tisztában anyagának karakterével, s ezért kész mun-
káik nagyon sokszor nem egyebek értelmetlen játéknál 
vagy tarka, hatástalan frázishalmaznál. Mindkét eredmény 
ellentétben áll a fotómontázs eredeti céljával. Fejlődése fo-
lyamán a montázs nem mondott le célzatosságáról, értelmi 
motívumokkal illusztrált értelmi tendenciáinak kihangsúlyo-
zásáról. A festő törekedhetik az absztrakt vagy abszolút 

művészire, a montázscsinálónak azonban tudatosan, fel-
dolgozandó anyagának karakterénél fogva az alkotás értel-
mi megoldására is vállalkoznia kell. Hiszen a montázst 
anyagtartalmának ez a hármassága (szín, forma és értelmi) 
állítja előtérbe, minden festő és grafikus bravúrja elé, a rek-
lám területén. 

A fotómontázsról írván, szólnunk kell a montázsfénykép 
és betűanyagának egymáshoz való viszonyáról is. A fotó-
montázs fő anyaga a fénykép, ebből következik, hogy a be-
tű csak adalék, csak másodlagos szerep betöltésére hiva-
tott. Lehetetlenség elméleti meghatározását adni annak, 
hogy következetesen milyen írást használjunk. A gyakorlat-
ból bebizonyítható: használhatunk pozitív és negatív, feke-
te vagy színes betűket. Ezt esetenként a montázs stabil 
vagy dinamikus, sötét vagy világos volta határozza meg. Ál-
talános törvénynek fogadhatjuk el azonban, hogy a betű 
formájának nyugodtnak, a montázs karaktere mellett sem-
leges karakterűnek kell lennie. 

A föntebb elmondottakban megpróbáltam a fotómon-
tázs értelmi meghatározását felvázolni. 

A gazdag és sokoldalú téma részletes feldolgozásához 
nagy terjedelmű, analitikus tanulmányra lenne szükség. 

A MAGYAR KÖNYV- ÉS REKLÁMMŰVÉSZEK TÁRSASÁGA BEMUTAT-

KOZÓ KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA. A z ORSZÁGOS MAGYAR IPAR-
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KÖNYV- ÉS REKLÁMMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 

Április 12-én nyílt meg a Magyar Könyv- és Reklámművé-
szek Társaságának első kiállítása. A kiállítók között alig van 
olyan, akit a magyar kultúrközönség a grafikai művészet 
valamilyen területéről már régebbről is ne ismerne, s még-
is ezt a kiállítást valamennyi résztvevő új, nagy bemutatko-
zásának kell tekintenünk. A művészek így, a nagy együttes-
ben új viszonylatba kerültek egymással, s mintegy nemes 
verseny játszódik le közöttük a nagyközönség szeme láttá-
ra. A laikus szemlélő és a reklámozó üzletember nincs fel-
tétlenül ráutalva a „hivatásos" kritikus véleményére, esetle-
ges elfogultságára. Aki látni tud, és megnézi a kiállítást, la-
ikus szemmel is felfedezhet benne értékeket, amik nem-
csak magyar, hanem európai mértékkel mérve is határozott 
eredményeket jelentenek. Ez pedig nagy szó, s nálunk, te-
kintve általános politikai és gazdasági viszonyainkat, fölöt-
tébb örvendetes jelenség. 

Körülbelül harminc könyv- és reklámművész vesz részt 
a kiállításon. Szemmel láthatóan mindenki a legjobb anya-
gával szerepel, s ezért is ez a kiállítás minden hibájával és 
erényével együtt reprezentatív jelensége művészeti éle-
tünknek. A kiállító művészek nem egy irány képviselői, de 
valamennyiüknek van mondanivalója, s ezt a mondanivalót 
a művészet formanyelvén s az egyéniség karakterisztikon-
jával el is tudják mondani. A különböző formatörekvések 
nem bontják meg az együttes tisztaságát, az egyesek kva-
litása biztosítja az általános nívót. A bemutatásra került 
nagy anyag bármilyen szemszögből nézve túl van a köze-
pesség szintjén, egyes résztvevők egyes darabjai pedig a 
modern reklámművészet legszebb alkotásai közé tartoz-
nak. A kiállított anyag közt a plakátalkotások vannak túlsúly-
ban, méretükkel és elementáris színeikkel dominálják a te-
ret. Kritikai szempontból Berény Róbert és Bortnyik Sándor 
munkásságát kell első sorban értékelnünk. 

Berény Róbert már régen jónevű festő volt, mikor első 
plakátjaival a nyilvánosság elé lépett. S azt mondhatnánk, 
az első lépésével be is érkezett. Új színt hozott a pesti ut-
cára, valami tiszta, derűs humort, s valószínű, hogy ebben 
a derűs életlátásban van hirtelen sikerének titka is. Gyöke-
resen modern művész, de nem él a modernség könnyen 
adódó trükkjeivel. Elementáris színekkel dolgozik, formái 
végletekig leegyszerűsítettek, s mondanivalója majdnem 
mindig valami epikus elemmel felgazdagított. Plakátjaival 
nemcsak optikailag akar hatni, beleavatkozik a szemlélő 
kedélyállapotába, és elmegy egészen az értelmi motiváció-
kig. Látni való, hogy Berény nemcsak szerkeszt, nemcsak 
fest, hanem pszichologizál is, mikor plakátot csinál. Külö-
nös kifejezőerőre vall nála, hogy ezt a gazdag belső skálát 
nemegyszer maradék nélkül tudja átvinni és szintetizálni 
különben egyszerű eszközökkel és a sík törvényei szerint 
megoldott plakátjaiban. Festői beállítottsága ellenére so-
sem téved bele a képszerűségbe, s epikus volta ellenére 
nem válik részletezőn bőbeszédűvé. Egy-két határozott for-
mával és egy-két elementáris színnel karakterizálja megol-
dandó feladatát. Mindez így csak az intuitív művésznek si-
kerülhet. És Berény fölényes kritikai kultúrával rendelkező 
intuitív művész. 

Berényhez viszonyítva egészen más pontból indult el, és 
egészen más irányvonalban dolgozik Bortnyik Sándor. Nem 

festői egyéniség. Legsikerültebb plakátjaiban is inkább az 
iparművészethez, mint a festőiséghez áll közel. Ez a beállí-
tottsága határozza meg kompozícióinak merevségét és szí-
neinek hideg, felületi értékét. Berénynek a síkalap csak 
egyik alkateleme a plakát egészének, Bortnyik előtt ez a sík 
mint beépítendő, jobban mondva bedíszítendő felület jelenik 
meg. Színeit és formáit nem a síkból kifelé építi, hanem 
mondanivalóival mintegy belepi a síkot, a legtöbb dolga ép-
pen ezért sem a mélység, sem a belső zártság érzetét nem 
kelti fel a szemlélőben. Színei nem többek színeknél, s a for-
mái nem többek formáknál, hiányzik mögülük az intuíciós 
hatóerő, az alkotó művész szuggesztivitása. Ezt nem Bort-
nyik leértékelésére mondom, csupán egyéniségének karak-
terét s munkálkodásának helyét próbálom meghatározni a 
kiállítás alkalmából. Bortnyikot általában a Bauhaus magyar-
országi képviselőjének tartják. „Modern" kritikusai, ha nagyon 
jót akarnak róla mondani, akkor nagy szakavatottságot mí-
melve megállapítják, hogy Bauhaus-stílusban dolgozik. Pedig 
kétségtelenül sokkal közelebb áll a Gebrauchsgraphik szá-
raz és monumentális beállításra törekvő grafikájához. A ha-
tásos foltelosztás és a külső formák elrendezésében sokat 
tanult a bauhausistáktól, de mindez nem adja munkásságá-
nak lényegét. Mesterségbeli tudása és statikus kiegyensú-
lyozottsága jelentik legnagyobb értékeit. 

A harmadik plakátművész, aki a modern irányok felé kí-
sérletezik: Kner Albert. Bortnyikhoz hasonlóan dolgaiban 
szintén kevés az élményszerűség, mondanivalói a plakát 
formanyelvén nem tömörek, hanem szűkszavúak. Legsike-
rültebb munkáin is meglátszik iparművészeti neveltsége. A 
sík mint adottság megköti fantáziáját, alkotóképességét 
iparművészeti fogásokra kényszeríti. Ugyanez a prioritás 
köti meg fejlődését a könyvdíszítés és egyéb tipográfiai te-
rületeken is. 

A többi plakátművész régebbi törekvések szellemében 
munkálkodik. De ahogy föntebb mondtuk, valamennyien fölül-
emelkednek az átlagnívón. Csabai-Ékes Lajos, Gróf József, 
Jeges Ernő, Kaesz Gyula és Végh Gusztáv jól ismert és 
komolyan megbecsülendő képviselői nagy lendülettel fejlő-
dő reklámművészetünknek. 

Pécsi József fotóplakátokkal szerepel a kiállításon. Pé-
csi mint grafikus és festői hatásokra törekvő mester talán a 
legelső sorban áll fényképészeink között. Az amerikai, 
orosz és általában a tárgyilagosságra törekvő új fényképé-
szeti kísérletek azonban az utóbbi időben messze túlhalad-
ták a letompított festőiséget, s így a tegnapi szalonmeste-
rek máról holnapra vagy figyelmen kívül kerültek, vagy pe-
dig fölértve és fölérezve a fényképészet új lehetőségeit, be-
lekapcsolódtak a továbbfejlődés vonalába. Pécsi kiállított 
fényképei tárgyilagosak, éles beállításúak és gondosan ki-
dolgozottak. De minden mesterségbeli kiválóságuk mellett 
is még nem fotóplakátok. Maguk a kompozíciók véletlen-
szerűek, vagy téves meggondolásokból elindítottak. A le-
fényképezett anyag önmagában elsőrendűen érvényesül, 
de nincs meg az egységes hatása, sokszor ebben a rosszul 
szerkesztett együttesben maguk a tárgyi képek is elvesztik 
szuggesztivitásukat. Plakát és forma-vonalkompozíció 
szempontjából egyedül a Tungsram felírású lap jelent kész 
eredményeket. Az itt megmutatkozó törvények értelmében 

21 



kellene dolgoznia Pécsinek. Mai plakátjainak még nincs de-
monstratív jellegük, a német illusztrált folyóiratok mértéké-
vel mérve azonban gondosan megmunkált és esztétikailag 
tökéletes fotográfiák. 

A könyvművészet területén: Fáy Dezső, Jaschik Álmos, 
Kozma Lajos, Kner Imre, Reiter László és Végh Gusztáv ál-
lítottak ki érdekes és komoly színvonalat képviselő anya-
got. Egyikük sem jelöli meg új irányvonalát a fejlődésnek, 
de produktumaik a maguk nemében és művészi jelentősé-
gükben kész, értékes munkák. Ez a néhány ember képvi-
seli ma nálunk az európai nívót a könyvművészetben, gra-
fikájuk több a mindennapi értelemben vett illusztrálásnál, és 
Kner Imre tipográfiai tudása és könyvnyomtató eredményei 
a szakmában a legelöl állnak Magyarországon. Itt kell még 
megemlítenünk Kner Erzsébetet is mint a könyvkötészet 
nagyszerű szakemberét. Kiállított kötései anyagszerűek, ki-
dolgozásukban precízek és esztétikusak. A könyvkötő fel-
adatát nem téveszti össze a dekoratőr feladatával, a köny-
vet nem tekinti csecsebecsének, tudja, hogy az használati 
tárgy, kötése tehát gondos megmunkálást kíván. Minden ki-
állított darabja individuális művészkedés nélkül, kiválóan 
kulturált műhelymunka eredménye. 

A modern könyvcímlap-tervezést és fotómontázs-alakí-
tást: Moholy-Nagy László, Molnár Farkas és e sorok írója kép-
viselik. Moholy-Nagy és Molnár Farkas, sajnos, nagyon kevés 
anyaggal vesz részt a kiállításon, s így a laikus szemlélő 
aligha győződik meg általuk ennek a két jeles művésznek 

valódi képességeiről. A rendezőségnek gondoskodnia kel-
lett volna, hogy ennek a két embernek a munkássága lehe-
tőleg számarányban is kellőképpen kerüljön bemutatásra. 

E sorok írója körülbelül ötven munkájával vesz részt a 
kiállításon. Plakátok, könyvcímlapok és fotómontázsok. 
Magamról nem írhatok kritikát, mert ez „nem lenne össze-
egyeztethető az eddigi gyakorlattal". Annyit kívánok csak 
megjegyezni, hogy néhányat a kiállított lapok közül a ma-
gam értékelése szerint is jónak tartok. Munkáim egyik jel-
legzetessége, hogy a kiállítás kereskedelmi reklámanyaga 
között a társadalmi propaganda képviselői. 

A beérkezett művészek mellett külön meg kell emlékez-
nünk az egyes mesterek tanítványairól is, akik közt sok a 
fejlődésképes és reményekre jogosító tehetség. Különösen 
Bortnyik iskoláját emelném ki. 

Összegzésül. Örömmel köszöntjük a könyv- és reklám-
művészek bemutatkozó kiállítását. Örülnünk kell ennek a 
lényegében és mennyiségében is értékes produkciónak 
úgy művészeti, mint társadalmi szempontból. Mégsem pos-
ványosodott és mégsem rothadt el itt minden a reakció és 
a kicsinyes aszfalt-cinizmus nyomása alatt. A kétségbeejtő 
felszín alatt friss, eleven erők csíráznak, s csak idő kérdé-
se, hogy úgy a művészetben, mint a politikában és közgaz-
daságban rombolón és építőn szerephez jussanak ezek az 
új optimizmust és új bizonyosságokat jelentő erők. 

SZÁZADUNK, 1 9 3 0 . 5 . 2 9 1 - 2 9 4 . 

Hirdetés / Munka, II. évf. 13. sz. (1930. ápr.) / Kat.149. 
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A REKLÁM ÉS A MŰVÉSZET 
(Hozzászólás a Nyugat-barátok Köre 1931. január 21-én rendezett ankétján) 

A reklám és a propaganda közti különbség szerintem az, 
hogy a reklám valami üzleti vállalkozás produktumát dicséri, 
a propaganda valami közhasznú dolgot akar belevinni a 
köztudatba. A reklám egy cikket a másik fölé emel, a propa-
ganda kulturális munkát fejt ki. 

Szerintem prostitúcióról sem beszélhetünk, mint ahogy 
szent művészetről sincs jogunk beszélni. 

A mai ember benne él a társadalomban, egy ipari és ke-
reskedelmi társadalomban. Természetes tehát, hogy a mai 
író nemcsak elvont dolgokról ír, hanem mindennapi témá-
kat, tehát ipari és kereskedelmi témákat is felvethet. 

Mégsem tudom, hogy az irodalom miképpen kapcsolód-
hatna bele a reklámba. 

A képzőművész nem befolyásolja a közönséget, hanem 
egy formaprobléma által csak felhívja a figyelmet arra, hogy 
ez az áru létezik. Tehát itt csak optikai hatásról van szó. A 
plakát kapcsolatban van az iparcikkel, de ez a kapcsolat 
más, mintha az irodalom tárgyalja azt az iparcikket. 

Én például hajlandó vagyok elmenni egy gyárba, és ott 
hajlandó vagyok megnézni mindent, az igazgatósági iro-
dáktól a műhelyekig. De én ott nemcsak azt látnám és nem-
csak azt írnám meg, hogy milyen gépeket gyártanak a gyár-
ban, hanem ha az impresszióimat közölném, azt is megír-
nám, hogy a műhelyben a munkások milyen bérért dolgoz-

nak, milyen munkát végeznek és azt is, hogy ezalatt mi tör-
ténik az igazgatósági irodákban. Ha ezt a cikket kiadják az 
újságban mint reklámot, hajlandó vagyok megírni, de ha 
nem adják ki, akkor tényleg csak prostitúciót jelentene szá-
momra a reklám részére való munkásság. Mert hiszen az 
író azt írja le, amit belső meggyőződése számára fontosnak 
lát, és őt a gyárban nemcsak a termeivény, hanem a terme-
lő, az ember is érdekli, sőt elsősorban csakis ez. 

A könyveket is kell reklamírozni, de nem úgy, ahogy az 
ma történik. Mert ma az történik, hogy üzleti érdek szerint 
jó reklámot csapnak rossz könyveknek, s ha nem érdek, jó 
könyvet nem reklámoznak. Előbb jöjjön a kritika, csak az-
után jöhet a propaganda. 

Ha a közönséget megneveljük, megvilágosítjuk, hogy 
milyen viszonyban van a körülötte levő társadalommal, ak-
kor emberi szempontból magasabb rendű propagandát vé-
geztünk. És ha ezt tesszük, akkor a reklám, illetve a propa-
ganda nem lehet nemzeti vagy egyéni szempontból kívána-
tos vagy nem kívánatos és társadalmi szempontból helyte-
len, mert egy ilyen propagandában részt venni az egész iro-
dalomnak és minden írónak kötelessége. 

NYUGAT, 1 9 3 1 . FEBR. 1. 1 5 3 - 1 5 4 . 

MEGJEGYZÉSEK A PLAKÁTKIÁLLÍTÁSHOZ 

Több mint tizenöt évvel azelőtt írtam az utca és a reklám cí-
mű cikkemben: Budapest hirdetőoszlopai tele vannak pla-
káttal, de ezek a színes foltok annyira nélkülözik az ele-
mentáris erőt, hogy tolakodó külsőségeikkel vagy meg-
bosszantják az utca közönségét, vagy a körültekintő szem 
is közömbös pillantással siklik el felettük... 

A lerombolt város utcái ismét tele vannak plakáttal, ha 
ezúttal nem is az üzleti reklámot, hanem a társadalmi pro-
pagandát akarjuk velük szolgálni. Sajnos, ahogyan annak 
idején átgondolatlanoknak, rendszerteleneknek hatottak 
üzleti életünk reklámmanőverei, ugyanúgy ma a legjobb 
esetben is csak jóhiszemű tapogatózásnak mondhatjuk tár-
sadalmi propagandánk szöveghirdetésekben vagy plaká-
tokban való szorgalmazását. Kétségtelen, hogy a város új-
jáépítéséhez minden eszközt meg kell ragadnunk és így az 
utcai propaganda eszközeit is, valószínűnek látszik, hogy a 
szükséges tevékenység irányítói feladatuk jelentőségével 
tisztában is vannak, de mégsem tudják elérni a kellő sikert, 
amire pedig szemmel láthatólag törekednek. Ennek a siker-
telenségnek több oka van. Egyik például a város lakossá-
gának szellemi fáradtsága; ezt a tömeget ma még időszerű 
és helytálló módszerekkel is nehéz lenne komoly érdeklő-
désre serkenteni - ezen kívül azonban a plakáttervezők 
nem mindig céltudatos fölfogása és hiányos alkotókész-
sége is komoly akadályt jelent. Továbbá nagy baj, hogy a 
napisajtóban olyan kritikai észrevételek jelennek meg, amik 

művészeink merészebb kísérleteit nevetségessé akarják 
tenni az utca járókelői előtt. Azt azonban nem veszik észre, 
hogy ugyanakkor saját magukat is mint kritikusokat sikerül 
leleplezniök azok előtt a plakáttervezők előtt, akik vala-
mennyire tisztában vannak feladatukkal, és lelkiismerete-
sen kísérleteznek annak minél szakszerűbb megoldásával. 
Eddig azok a plakátszerű falragaszok voltak a legjobbak, 
szerepüket legcélszerűbben betöltők, amiket az újságok fe-
lelőtlen glosszaírói és kíméletlen szóviccelői a nyilvánosság 
előtt megtámadtak. így tehát kevésbé csodálkozhatunk 
azon, hogy a helyes irányt követő és nemzetközi viszony-
latban is jelentős grafikusaink nem vesznek részt a szüksé-
ges társadalmi munkának ezen a területén. 

A szociáldemokrata párt propagandaosztálya oly mó-
don kívánná csökkenteni ezeket a visszásságokat, hogy 
plakátpályázatot hirdetett, és az összegyűlt anyagból nyil-
vános kiállítást rendezett. Az elgondolás helyes, a kiállított 
anyag nívója azonban nem mondható kielégítőnek. A részt-
vevők teljesítménye nagyon kevés kivétellel nem mutat töb-
bet érzelmes naivitásnál, plakátjaik mind színben, mind for-
mában alig lépik túl a szorgalmi munka határát. Fájdalmas, 
hogy kiforrott művészeink ilyen tüntetően távol tartották ma-
gukat a nemes versenytől, s ugyancsak elszomorító, hogy 
a jelentkező fiataloknak ez idő szerint - sem pregnánsabb 
mondanivalójuk, sem átütőbb erejű formai megnyilatkozá-
suk nincsen. Az elég nagy számú anyagból néhány jelentő-
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sebb kísérlet mellett egyedül Tamássi Zoltán kompozícióját 
kell különösebben kiemelnünk. Mondanivalója tömören 
egyértelmű, kifejezési eszközei közvetlenek és elementáris 
hatásra törekvők. Hangsúlyozott pátosz nélkül világosan 
szókimondó. Nem egyetlen kiáltással akarja megoldani a 
világ bajait, de nézőjét figyelmeztetni tudja a lényegre. S 
azonkívül, hogy érvényesíti festői esztétikáját, gazdaságo-
san osztja be és tagolja a sík területet, s úgy szakmai, mint 

a propagandafeladat szempontjából megfelel a modern 
plakátfelfogás követelményeinek. 

A kiállítás rendezői neki ítélték az első díjat, helyesel-
hetjük a döntést, s remélhetőleg ez az elismerés serkentő-
en hat majd a komoly tehetséget mutató grafikus további 
munkásságára. 

1 9 4 5 . JÚLIUS 

SZÉNABOGLYA 
(Részlet) 

Este egyedül sétáltam a körúton. Mióta feleségem Párádon 
van, elég gyakran dugom ki az orromat a lakásból. Hajt a 
nyughatatlanság, s némileg sikerül lecsillapítanom kíváncsi-
ságomat. Hiába látszik úgy, mintha félrevonultan élnék, nem 
tudok kiszakadni a világ zűrzavarából. Nem sok örömöm te-
lik benne, de ez egész más lapra tartozik. 

A kirakatokat nézegetem, valamikor nemcsak elméleti-
leg, de gyakorlatban is foglalkoztam a kérdéssel. A szép ki-
rakat olyan fontos része a helyes kereskedelmi politikának, 
mint az ízléses, étvágygerjesztő tálalás a jó háztartásnak. 
A körút kettős kirakatsora egyáltalán nem tölti be rendelte-
tését. Rikító tarka dolgok egymásra halmozása, csupa po-
temkiáda, ízléstelenségünk fitogtatása, gyatra kasírozás. 

Egy darab szövet például nem akkor kelti fel figyelmün-
ket, ha tíz véget dobálnak belőle egymásra, hanem ha egy 
más szövésű, más színezésű darab közelében látjuk, ha 

adva van az összehasonlítás lehetősége, ha egyiket a má-
sikkal szemben is tudjuk értékelni. És mi értelme annak, 
hogy a húsközértek kirakata üvegekkel van tele? Dereku-
kon olajat kínáló címke, belül üresek. Egy másik húsközért 
üres polcait mézeskalácsszívek díszítik. Van kirakat, ami-
ben faszalámik és papírhalak émelyítik a nézőt, és van, 
amiben az árut annyira belepte a por, hogy kifosztott, elha-
gyott bányára emlékeztet. 

Az ilyen szegénység már rondább a nyomorúságnál. 
Most nemcsak az a baj, hogy szegények vagyunk, ha-

nem hogy mosdani és fésülködni se szeretünk. Ruhánk te-
le van krumplifőzelékes lekvárpecséttel, utcáink feltúrtak, 
kirakati árunk rikoltozik és jajgat az üveg alatt. 

Senkit meg nem tévesztő bazárvilág. 

1 9 5 5 
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A 25. lapon: Tipográfia. Ma, VII. évf. 5 -6 . sz. (1922. máj. 1.) 29. / Kat. 21. 
Ma, VI. évf. 5, 8. sz. (1921. márc. 15., aug. 1.), VII. évf. 1, 3. sz. (1921. nov. 15., 1922. febr. 1 . ) / C í m l a p Kassák Lajos, Viking Eggeling, Kassák Lajos 
és Ivan Puni grafikájával / Kat. 12, 15, 17, 19. 
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Hirdetés / Ma, VII. évf. 5 -6 . sz. (1922. máj. 1.) hátsó borító / Kat. 21 
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Dur mappa. Wien 1922 / Borító / Kat. 36. 
Ma-Buch. Gedichte von Ludwig Kassák. Berlin 1923 / Borító / Kat. 61. 
Kassák Lajos: Ma - Asszonyomnak. Wien 1921 / Borító / Kat. 27. 
Mácza János: Teljes színpad. Wien 1921 / Borító / Kat. 34. 
Barta Sándor: Tisztelt hullaház. Wien 1921 / Borító / Kat. 29. 
Újvári Erzsi: Prózák. Wien 1921 / Borító / Kat. 28. 

28 



29 



Hirdetés / Ma, VIII. évf. 1. sz. (1922. okt. 15.) hátlap / Kat. 46. 
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Ma, VIII. évf. 1. sz. (1922. okt. 15.) / Címlap / Kat. 46. 
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Ludwig Kassák: Bildarchitektur [Kiáltvány és 3 linómetszet tipográfiai együttese] Ma, VIII. évf. 1. sz. (1922. okt. 15.) / Kat. 46. 
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1924. Déry Tibor, Glauber Henrik, Kassák Lajos, 
Nádass József, Reiter Róbert, Tamás Aladár 
antológiája. Wien 1924 / Borító / Kat. 63. 
Ma Bildarchitektur! 1921 / Könyvfedél-terv / Kat. 32. 
Ludwig Kassák: Ma Bildarchitektur. Wien 1921 / 
Borító / Kat. 30. 
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Kassák Lajos-Moholy-Nagy László: Új művészek 
könyve / Wien 1922 / Borító / Kat. 45. 
Ma, VIII. évf. 2 - 3 . , 4. sz. (1922. dec. 25., 1923. febr. 1.), 
IX. évf. 5, 8 -9 . sz. (1924. ápr. 15., szept. 15.) / Címlap / 
Kat. 47, 48, 55, 57. 
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[Hernádi] Hercz György: Ecce homo. 
Wien 1924 / Címlap / Kat. 62. 
Elbemühl Buch- und Steindruckerei, 
1923 / Plakátterv / Kat. 60. 
Ma, IX. évf. 1. sz. (1923. szept. 15.) / Címlap / 
Kat. 52. 
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Steyer Auto, 1926 / Plakátterv / Kat. 87. 
Tolo Porzellanwaren, 1926 / Cégjel / Kat. 84. 
Mentor, 1926 / Plakát / Kat. 86. 
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Magyar Hírlap, 1924 / Plakát / Kat. 67. 



Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Bp. 1926 
Előfizetési gyűjtőív / Kat. 81. 
Borító / Kat. 83. 
Borító / Kat. 83. 
Címlap / Kat. 83. 
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Ma, X. évf. 3 -4 . sz. (1925. jún. 15.) / Hátlap / Kat. 69. 
Dokumentum, 1927. január, március, április, május / Borító / Kat. 102-105. 
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46 

Gáspár Endre: Kassák Lajos, az ember és munkája. 
Wien 1924 / Borító / Kat. 65. 



Déry Tibor: Ébredjetek fel! Bp. 1929 / Borító / Kat. 145. 
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Budapesti Állatkert, 1926-1928 / Plakát / Kat. 117. 
Hungária Hírlapnyomda R.T., 1926-1928 / Céglap / Kat. 118. 
Dunlop, 1926-1928 / Céglap / Kat. 116. 

48 



Magyar Grafika, 1928. 5 -6 . sz. / Borító / 
Kat. 122. 
Kassák Lajos: Egy ember élete. 
Bp. 1927 / Borító / Kat. 111. 
Kassák Lajos: Megnőttek és elindulnak. 
Bp. 1931 / Borító / Kat. 154. 

49 



Tó mozi. 1926 / Plakát / Kat. 98. 
Ma Ungarische Gruppe - Bauhausbücher 18, 
1926 / Borító / Kat. 85 
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Déry Tibor: Énekelnek és meghalnak. Bp. 1928 / Borító / Kat. 120. 
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Dokumentum, 1927/ Levélfej / Kat. 106. 
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Levélfejek, 1926-1927 / Kat. 113-115. 
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Modiano, 1928 / Plakátterv / Kat. 142. 
Harang szappan kitűnő, 1928 / Plakát / Kat. 12. 
Magyar Hírlap, 1928 / Plakát / Kat. 124. 
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A Nyugat Ady bronzplakettjét ingyen adja előfizetőinek, 1928 / Plakát / Kat. 125. 
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Az új magyar regény, 1928 / Plakát / Kat. 129. 
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Kassák Lajos: Napok, a mi napjaink. Bp. 1928 / Borító / Kat. 130. 
Kassák Lajos: Marika, énekelj! Bp. 1929 / Borító, hátsó borító / Kat. 146. 
Kassák Lajos: Angyalföld. Bp. 1929 / Borító / Kat. 144. 
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Forgó Pál: Új építészet. Bp. 1928 / Borító, kötés / Kat. 126. 
Kassák Lajos: Napok, a mi napjaink / Bp. 1928 / Kötés / Kat. 130. 
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Munka, 1928 / Plakát / Kat. 135. 
Munka - Dokumentum, 1928 / Kollázs / Kat. 134. 
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Munka, 1. sz. (1928. szeptember) / Borító / Kat. 137. 
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Kassák Lajos: Szerelem szerelem. 
Bp. 1962 / Borító / Kat. 189. 
Kassák Lajos: Az út vége. 
Bp. 1963 / Borító / Kat. 193. 
Kassák Lajos: Marika, énekelj! 
Bp. 1961 / Borító / Kat. 183. 
Kassák Lajos: Misilló királysága. 
Bp. 1961 / Borító /Kat . 184. 
Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram. 
Bp. 1963 / Borító / Kat. 194. 
Kassák La jos-Pán Imre: Izmusok. 
A modern művészeti irányok története. 
1958 / Kötésterv / Kat. 170. 
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Kassák. Galerie Klihm, München, 1965 / Plakát / Kat. 197. 
Kassák. Galerie Denise René, Paris, 1960 / Plakát / Kat. 179. 
Kassák képarchitektura kiállítása, Budapest, 1967 / Plakát / Kat. 209. 



CSAPLÁR FERENC 

KASSÁK LAJOS, A KÖNYV- ÉS REKLÁMMŰVÉSZ 

A könyv- és reklámművészet kérdései pályája kezdetétől 
foglalkoztatták Kassákot. Már első két kötetének megjele-
nését előkészítve arra törekedett, hogy a kiadványok külse-
jükkel is érdeklődést keltsenek. Borítólapjuk megtervezésé-
re a kortárs magyar grafika két eredeti tehetségű, különc-
nek számító mesterét, Uitz Bélát és Gulácsy Lajost kérte 
föl. Ez a választás, az Életsiratás című novelláskötet (1912) 
és az Isten báránykái című drámakötet (1914) külső arcula-
tának megformálásában való részvétel tekinthető a későb-
bi könyv- és reklámművész első megnyilatkozásának. 

A két remek címlap blickfangját - figyelemfölkeltő hatá-
sát - a grafika és a kötetcím együttesen hozzák létre. Az 
utóbbi pedig Kassák leleménye. Sokat idézett korabeli kije-
lentése - „A címlap fontos"1 - azt a fölismerést is magában 
foglalja, hogy a műve reklámozására törekvő, a közönség 
érdeklődését fölkelteni akaró írónak megkülönböztetett fi-
gyelmet kell fordítania a cím megválasztására. 1915-ben 
megjelent első verseskötete címlapjának blickfangját már 
valójában a szokatlanság révén figyelmet fölkeltő cím -
Éposz Wagner maszkjában - biztosítja. Kassák önéletírá-
sából és levelezéséből tudjuk, mily sok töprengés, mennyi-
re tudatos választás eredménye volt első két folyóirata cí-
mének megszületése. A Tett - az 1915 őszén megindított 
antimilitarista irodalmi, művészeti folyóirat címeként - töké-
letesen kifejezte a Kassák szervezte magyar avantgárd 
mozgalom törekvéseit, utalt a németországi testvérmozga-
lomra, ugyanakkor összhangban állott a reklámlélektan 
ama fölismerésével, hogy a megszokottól eltérve lehet ha-
tást elérni, figyelmet fölkelteni, az eszmék és árucikkek kö-
zötti versengésben eredményesen szerepelni. 

A magyar kereskedelmi és politikai plakát századfordu-
ló óta tartó rohamos térhódításával, az utóbbinak az 1910 
utáni társadalmi küzdelmek során, majd a világháború éve-
iben játszott szerepével magyarázható, hogy Kassák A Tett 
betiltását követően indított új folyóiratában, a Mában 1916 
őszén a plakát és az új festészet kapcsolatát elemezve fo-
galmazta meg egy új, forradalmasító hatású művészet 
programját.2 Az új festészettel szemben támasztott követel-
ményeket, a „szemlélődésen" és az „esztétizáláson" való 
túllépést, a „radikalizmust", a „felforgató, forradalmi tempe-
ramentumot", a „világdöntő kedvet", a „szuggesztív erőt", az 
„agitatív" jelleget, a „szabad, akaratos stílust", „a harcos és 
próféta" szerepének vállalását mint a modern plakátművé-
szetben már meglévő adottságokat vette számba, megfo-
galmazva egyúttal a jó plakát, a hatásos reklám alapelveit 
is, továbbá azt a fölismerést, hogy „a jó plakát nem csupán 
mint üzleti közvetítő jelent sokat, de mint tiszta művészi 
produktum is fenntartás nélkül élvezhető és értékelhető, 
akárcsak egy tájkép vagy portré." 

Kassák állásfoglalása művészettörténeti jelentőségű 
megnyilatkozás volt. A magyar avantgárd vezére a külföldi 
kortársakat legalább fél évtizeddel megelőzve fejtette ki azt 
a tézist, hogy az alkalmazott és reklámművészetben benne 
rejlik egy tömegművészet létrehozásának lehetősége.3 

Hogy a reklámban, a plakátban nemcsak mint képzőművé-
szeti teoretikus, hanem mint költő is a valósághoz való új vi-

szony, az új alkotói szerepvállalás megtestesülését látta, 
arról Hirdetőoszloppal című költeménye tanúskodik. Ez a 
nagyvárosi reklám- és plakátélmények ihlette ars poetica 
került 1918-ban megjelent verseskötetének élére is, jelez-
ve: a költő számára a plakátvers, a hirdetés jellegű iroda-
lom lett az eszmény.4 

Folyóiratszerkesztőként a Ma címlapjának figyelemföl-
keltő hatását, reklámként való funkcionálását egyedi terve-
zésű, az arányok révén a monumentalitás érzetét keltő cím-
sor s e címsornak külön hangsúlyt adó vastag fekete lénia 
alkalmazásával, valamint számonként más és más képző-
művészeti reprodukció közlésével érte el. Ezek a reproduk-
ciók a kubizmus, expresszionizmus és futurizmus különféle 
egyéni változatait reprezentálva alapvetően eltértek attól, 
ami a festészet, a grafika és a szobrászat terén akkoriban 
megszokottnak számított. Az pedig még a külföldi avantgárd 
kiadványok gyakorlatában is új megoldás volt, hogy a Ma 
1918. február 1-jei Bartók-számának címlapjára kéziratos 
kottarészlet került. A folyóirat 1918 őszétől megjelentetett 
„világszemléleti különszámainak" címlapjai formátumuk, 
nyíltan agitatív jellegű képanyaguk, propagandisztikus jelle-
gű felirataik, szövegeik révén politikai plakátnak tekinthetők. 

A teoretikus, mozgalomszervező és folyóiratszerkesztő 
Kassáknak is része volt abban, hogy a Tanácsköztársaság 
sorsdöntő pillanatai a Ma köréhez tartozó Pór Bertalant, 
Berény Róbertet, Uitz Bélát, Nemes Lampérth Józsefet és 
Kmetty Jánost a közvetlen politikai agitáció vállalására 
késztették. A részben torzító és absztraháló formalátással 
megalkotott erőteljes, szuggesztív hatású plakátjaik a tö-
megek és a művészet kapcsolatáról s a magyar aktivisták 
tevékenységének értékeléséről kirobbant vita középpontjá-
ba kerültek. Az Ember című szociáldemokrata lap a közért-
hetőség elvének megsértésével vádolta a Ma plakátművé-
szeit. Kassák az orosz futuristák propagandatevékenysé-
gére hivatkozva védelmezte meg a Ma plakátművészetét.5 

Ez a könyvkiadói, folyóiratszerkesztői és teoretikusi mun-
kásság, továbbá a Tanácsköztársaság első heteiben a Kö-
zoktatásügyi Népbiztosság plakátcenzoraként folytatott te-
vékenység, a kereskedelmi és politikai plakátok tervezőivel 
folytatott megbeszélések, viták sora6 volt az előzménye an-
nak, hogy Kassák 1920-tól a könyv- és reklámművészet 
szinte minden területén dolgozni kezdett. 1921 márciusától 
nemcsak szerkesztőként formálta a Bécsben újra indított 
Mát, hanem az egyes számok címlapját, belíveit, hirdetése-
it megtervezve tipográfusként is. Ő tervezte a Ma 1921-ben 
indított új könyvsorozatának darabjaihoz a borítólapot, neki 
volt köszönhető a belívek számos tipográfiai megoldása. 
1920 körül a képzőművészet és a reklám körébe egyaránt 
besorolható újságkollázsok sorát készítette. Rajzolt vagy 
montírozással létrehozott betű- és szövegkompozíciói, kép-
költeményei szintén a tipográfus ekkori munkásságának ré-
szét alkották. 1924-től reklámépületeket, cégek megbízásá-
nak eleget téve kereskedelmi plakátokat, reklámlapokat, 
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prospektusokat, levélfejeket, csomagoló anyagokat terve-
zett. Könyvkiadók és írótársak fölkérésére újabb és újabb 
könyvborítókat hozott létre. Bécsi és budapesti folyóiratai-
hoz s e folyóiratok különféle vállalkozásaihoz reklámnyom-
tatványok sorát készítette. Alkalomadtán kirakatrendezésre 
is vállalkozott. Figyelme arra is kiterjedt, hogy a könyv- és 
reklámmúvészetröl vallott nézeteit magyar és idegen nyelvű 
publikációk révén minél szélesebb körben megismertesse.7 

A könyv- és reklámművészet iránti fölfokozott érdeklő-
dés, az u.n. szabad művészettől az alkalmazott grafika felé 
való fordulás Európa szerte tendencia volt ekkor az avant-
gárd művészeinek körében, elsősorban a konstruktivisták 
között. E változás kiindulópontja az a fölismerés, hogy a 
művésznek, ha részt akar venni a társadalom szociális és 
politikai megújításában, akkor mindenek előtt praktikus fel-
adatokkal kell foglalkoznia. Ezáltal nemcsak a korszerűbb 
ízlés elterjesztését, az új környezeti kultúra létrehozását te-
szi lehetővé, hanem saját megélhetését is biztosítani tudja. 
1921 őszén huszonöt orosz avantgárd művész nyilatkoza-
tot írt alá arról, hogy felhagynak a táblakép-festészettel, és 
teljes egészében az ipari termeléssel kapcsolatos művé-
szetnek szentelik magukat.8 A Németországban élő konst-
ruktivisták közül Péri László viszonylag rövid képzőművé-
szeti munkásság után lett a használati tárgyak készítésé-
nek fontosságát, az ipari formatervezés elsődlegességét 
hirdető produktivizmus híve. Max Burchartz nem sokkal azt 
követően, hogy megalkotta első absztrakt geometrikus 
kompozícióit, hátat fordított a festészetnek, és Bortnyik 
Sándorral, Forbát Alfréddal Weimarban reklámcéget alapí-
tott, két évvel később, 1924-ben pedig Johannes Canis-szel 
Bochumban létrehozta a „werbebau" nevű ügynökséget.9  

Willi Baumeister és Cesar Domela-Nieuwenhuis szintén rek-
lámcéget nyitott.10 Hasonló átrendeződés zajlott le Henryk 
Berlewi, Walter Dexel, Hans Leistikow, Moholy-Nagy László, 
Oskar Neriinger, Karl Peter Röhl, Kurt Schwitters és mások 
munkásságában is: a képzőművészként ismertté vált alko-
tók egyre inkább a reklám és a tipográfia szakemberei-
ként léptek a nyilvánosság elé. Huszár Vilmos és Theo van 
Doesburg reklámgrafikusi munkássága már az 1910-es 
évek végén megkezdődött.11 

Kassák könyv- és reklámtervezői munkásságának ki-
bontakozásában egzisztenciális okok, a művészet társadal-
mi szerepéről vallott nézetek egyaránt szerepet játszottak. 
A forradalmak elmúltával, az anyanyelvi közegből kiszakad-
va a Mának a korábbinál is hatásosabb reklámra, propa-
gandára volt szüksége ahhoz, hogy a bécsi környezetben 
és Európa-szerte olvasókat szerezzen. Kassáknak a rek-
lámgrafikai megbízások teljesítéséből származó jövede-
lemre folyóiratai és könyvkiadói vállalkozásai megkezdésé-
hez és életben tartásához is szüksége volt. Ugyanakkor 
tudta: a reklám nemcsak árut vagy szolgáltatást népszerű-
sít, hanem esztétikai hatása révén ízlést is alakít, tudatot is 
formál. Hitt abban, hogy amit az új társadalmi berendezke-
dés alapjául szolgáló ideálok, az egyensúly és a harmónia, 
a rend és a szervezettség, a társadalmi igazságosság és a 
magasabb életnívó megkívántatása terén az absztrakt ge-
ometrikus táblaképpel nem lehetséges elérni, az elérhető a 
konstruktivizmus formai elemeinek alkalmazása révén ké-
szített könyvek, folyóiratok, reklámok mindenhová és min-
denkihez eljutó, mindenütt jelen lévő sokaságával. A rek-
lámművészt „szociális alkotónak" tartotta, olyan valakinek, 
aki egy új világ megszületését készíti elő. 

A környezetformálás, a tárgykészítés szükségességé-
nek gondolata már 1921-ben Konstruktivizmus című kiált-
ványában jelen van, mégpedig mint az irányzat történelmi 
hivatásáról szóló fejtegetés végső konklúziója.12 A pár hó-
nappal későbbi Válasz és sokfelé álláspont című írásban a 
környezetformálás, a tárgykészítés immár mint egy szebb 
életforma megmutatása és megkívántatása jelenik meg: 
mint a munkásmozgalom történelmi céljainak megvalósítá-
sa érdekében végzett „pszichológiai agitáció".13 

A Ma 1921. március 15-i számának címlapján megjelent új 
címfej - a Ma fölirat és az Aktivista folyóirat alcím egymás 
fölé nyomása - , melyet a szakirodalom máig a tipográfus 
Kassák önálló műveként tart számon, a De Stijl Theo van 
Doesburg által tervezett címlapjáról származik. Az átvételt 
dátumok is bizonyítják. Doesburg a De Stijl 1921. január 1-
jei számának címlapján szerepeltette először azt az emblé-
mát, mely a vörössel nyomott NB betűkből és az ezen víz-
szintesen áthaladó fekete folyóiratcímből állt. A nagy vörös 
NB a Nieuwe Beelding [Új alakítás] kifejezés monogramja 
volt, a folyóirat művészeti irányultságát jelezte. Az új címfej-
jel Doesburg a folyóirat internacionálissá válásáról szándé-
kozott hírt adni.14 Mondhatni követte őt Kassák két és fél hó-
nap múlva, azzal a különbséggel, hogy a két vörössel nyo-
mott nagy betű folyóiratának címe lett, s a folyóirat irányult-
ságát jelző felirat halad át ezen jóval kisebbre szedve és fe-
ketével nyomva. Akárcsak Doesburg, a tipográfus Kassák 
is változásra szándékozott fölhívni a figyelmet; az új címfej 
a folyóirat egy-egy magyar, német, francia, orosz, svájci 
képzőművész munkásságát bemutató számát ékesítette, 
jelezve a nemzetközi orientáció intenzívebbé válását. 

Kassák épp annak a számnak a tipográfiai tervezésekor 
hagyta abba a Doesburg ötletén alapuló embléma alkalma-
zását, melyben a képzőművész Doesburg munkásságát be-
mutatta.15 A címlap blickfangját a Ma két betűjének egymás-
tól eltérő típusból és fokozatból történő szedésével érte el, 
mégpedig oly módon, hogy a konvenciókkal ellentétben a 
második betű lett a nagyobbik. Ennek a következő számok 
címlapján újabb és újabb variációkat eredményező tipográ-
fiai játéknak az előzménye a folyóiratban az 1922. májusi 
számban Tipográfia címmel megjelent kompozíció.16 A feke-
te és vörös, kis és nagy, latin és gót betűk, szavak, számok 
és szótöredékek, valamint nyomdai jelek alkotta együttes, 
mely a szabad mozgás és az egymástól való függetlenség 
érzetét kelti, az 1921-ben létrejött, részben képzőművészeti 
alkotásként, részben könyvborító-grafikaként funkcionáló 
sorozathoz tartozott. A sorozat egyes darabjai a futurizmus-
tól és a dadától a konstruktivizmusig, a kaotikusságban és a 
véletlenszerűségben rejlő esztétikai lehetőségek kiaknázá-
sától a racionalitás elvének alkalmazásáig tartó átmenet kü-
lönféle állomásait képviselték. Egy részük Marinetti „szabad 
szavainak" világát idézi. Az olasz irányzattal való kapcsolat-
ra átvétel is utal. A Falak - Zajok című betűkompozíció17 cí-
me és francia nyelvű szövegrészei Carlo di Carra 1913-ban 
megjelent La peinture des sons, des bruits et des odeurs cí-
mű kiáltványának szövegéből származnak. Tristan Tzara 
Gáz-szív című színművének magyar fordításához készített 
könyvborítón a dada szó betűiből alkotott tipográfiai kompo-
zíció a létrejötte óta eltelt évtizedekben az irányzat egyik 
legtöbbet szerepeltetett emblémájává vált.18 Több képvers 
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és könyvborító-grafika betű-, szó- és szövegalakzataiban föl 
lehet fedezni a geometrikus alapformák rendezőelvként va-
ló jelenlétét. Ugyanez jellemzi a Kurt Schwitters merz-képe-
ivel közeli rokonságban álló újságkollázsokat is. Az utóbbiak, 
valamint a betű- és szókompozíciók egy részénél megfigyel-
hető az az eljárás, melyet a funkció megváltoztatásának ne-
vezhetünk. E képzőművészeti hatást keltő művek egy-egy 
címmel kiegészítve reklámgrafikai alkotássá válnak. Ez a ki-
egészítés az újságkollázsok egyikén a Ma, a másikán a Bé-
csi Magyar Újság fejléce.19 

A Ma 1923. február 1-jei számán megjelenő címsor 
szintén Doesburg tipográfiai munkásságához vezethető 
vissza. A De Stijl első fejlécének tanúsága szerint Huszár 
Vilmos már 1917-ben egységesen derékszögűén konstru-
ált, azaz kizárólag függőlegesekből és vízszintesekből álló 
betűk használatára törekedett, mégpedig azzal a szándék-
kal, hogy a betű is a konstruktivizmus ideáljainak kifejezője 
legyen, s ugyanakkor érzékeltesse az irányzat hollandiai 
változatának jellegzetességeit is. Az erre az elvre épülő tel-
jes ábécét Doesburg alkotta meg 1919-ben.20 Egymást kö-
vették e betűtípus alkalmazásával készült reklámgrafikai 
művei, például a Klei című folyóiratcímlap, (1919), a Secti-
on d'Or című plakát (1920), a Klassiek - bárok - modern cí-
mű könyvborító (1920).21 A végig azonos vonalvastagságú, 
a négyzetre és téglalapra épülő s épp ezért a geometrikus 

A 67. lapon: Falak - Bruits, 1920 k. / Kat. 3. 
Ludwig Kassák: Ma-Buch. Berlin 1923 / Belső címlap / Kat. 61. 
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absztrakció végső változatának megfelelő betűtípus Does-
burg Weimarba kerülésével a Bauhaus körébe is eljutott. 
1922-ben Egon Engelin Kölner Messe című plakáttervén je-
lent meg,22 majd az 1923 augusztus-szeptemberében meg-
rendezett Bauhaus-kiállítás több nyomtatványán: Fritz 
Schleifer plakátján, Joost Schmidt reklámlapján, Paul Hä-
berer képeslapján.23 

Kassák fél esztendővel a Bauhaus-kiállítás megnyitása 
előtt alkotta meg a maga első derékszögűén konstruált M 
és A betűjét. Építményekre, illetve építmények szerkezeti 
vázára emlékeztető alakzatukkal konstruktivista grafika ha-
tását keltik. Az 1923. szeptember 15-i számban tűnik fel is-
mét a derékszögűén megalkotott M és A betű. A további szá-
mok címlapján változó arányokkal és vonalvastagsággal je-
lenik meg újra és újra.24 Hogy Kassák mennyire kedvelte e 
betűtípust, s hogy a konstruktivizmus tipográfiai megvaló-
sulásának tartotta, azt az is jelzi, hogy ezt alkalmazta folyó-
irata és mozgalma nevének grafikai megjelenítésére olyan 
fontos művein, mint a Ma-Buch címmel megjelent német 
nyelvű verseskötetének belső címlapja, a Bauhaus-Bücher 
sorozat számára tervezett Ma - Ungarische Gruppe című 
könyvborító, a Ma 1926. május 8-án tartott bécsi estjének 
plakátja.25 Ezt használta akkor is, amikor az avantgárd iro-
dalom és képzőművészet rendszeres bemutatására vállal-
kozó budapesti Mentor könyvesboltot reklámozta,26 vagy 
amikor borítólapot tervezett ahhoz a Magyar Grafika szám-
hoz, melyben saját tipográfusi és reklámgrafikai munkássá-
gát mutatta be.27 

Föltételezhető, hogy a derékszögűén alkotott betűk a 
Ma címlapjáról kerültek több nem magyar avantgárd kiad-
vány címlapjára. Például az 1924. évi bécsi nemzetközi 
színháztechnikai kiállítás katalógusának Friedrich Kiesler 
tervezte boritójára28 és a Tomoyosi Murayama szerkesztet-
te tokiói avantgárd folyóirat, a Mavo utolsó három számá-
nak címlapjára.29 Az utóbbi eset különlegessége, hogy a 
Mavo szóban csak az első tag van derékszögűén tipografi-
zálva, azaz a bécsi Ma Kassák tervezte tipográfiai emblé-
mája látható a japán folyóirat címsorában. 

A holland konstruktivizmussal való szellemi kapcsolat 
nyomát Kassák újsághirdetéseinek egy részén is föl lehet 
fedezni. A Ma 1922. október 15-i számának hátlapján meg-
jelenő, majd az 1923. szeptember 15-i és 1924. július 1-jei 
szám hátoldalán szintén alkalmazott tipográfiai s é m a - f ü g -
gőlegesekkel és vízszintesekkel kisebb négyszögekre osz-
tott téglalapsík, a derékszögű tagolás eredményeképp lét-
rejött „ablakokban" egy-egy avantgárd testvérfolyóirat cím-
sora - Mondrian, Theo van Doesburg és Huszár Vilmos 
festményeinek, grafikáinak egymással feleselő elemeire, 
hármójuk munkásságának szerkezeti jellegzetességeire 
emlékeztet. 

A hirdetésben rejlő lehetőségeket a konstruktivista ti-
pográfusként dolgozó Kassák nemcsak folyóiratok, köny-
vek reklámozására használta fel, hanem eszmék, gondola-
tok propagálására is. így született meg az 1920-as évek 
elején vallott művészeti és politikai nézeteinek összefogla-
lásaként az 1922. október 25-i számban közölt „Rombolja-
tok, hogy építhessetek, és építsetek, hogy győzhessetek" 
szövegű tipográfiai kompozíció, melyben nemcsak a szö-
veg tagolása, tipográfiai elrendezése volt a gondolat kifeje-
zésének vizuális eszköze, hanem a léniákból konstruált ge-
ometrikus alakzatok rendszere is. Hirdetésnek - politikai 
program szöveggel és grafikai elemekkel történő propagá-



A Ma 1926. május 8-i bécsi estjének 
plakátja / Kat. 75. 

lásának - tekinthető az 1923. szeptember 15-i szám cím-
lapja is: a folyóiratcím építményszerű nagy fekete betűiből, 
vörös négyzetből, a „teremteni, szervezni és kisajátítani" 
szövegből álló grafikai kompozíciót jobboldalt monumentá-
lis vörös felkiáltójel, lent a lénia alatt az „aktivista folyóirat" 
felirat betűsora zárja le. Az ötletes szerkesztésnek köszön-
hetően a Ma nemcsak folyóiratcímként, hanem a tennivalók 
jelenkori aktualitására utaló szóként is funkcionál. 

Ez a plakátszerűen harsány borítólap, illetve borítólap-
ként alkalmazott hirdetés nyitja meg Kassák reklámgrafikai 
életművében azoknak az alkotásoknak a sorát, melyeknek 
fő eleme a vörös négyzet. Az a geometrikus alakzat, mely 
az 1910-es évek vége óta Malevics festői és teoretikusi 
munkásságának köszönhetően a forradalmi világszemlélet 
és az új világszerkezet formai megfelelőjének, valamint az 
alkotóerő jelképének volt tekinthető. A szuprematizmus ős-
formája iránti vonzódást Kassák azzal is jelezte, hogy a Mát 
1922 októberétől négyzetes formában jelentette meg. Szí-

vesen alkalmazta a négyzetet akkor is, amikor borítólap-
grafikával saját művét kellett reklámoznia. Konstruktivista li-
nómetszeteit megjelentetve a mappa zöld borítójára fekete 
kerettel övezett fekete négyzetet helyezett.30 Ezt az össze-
állítást alkalmazta más változatban az Álláspont című poli-
tikai vitairatának címlapján.31 Az 1924 című versantológia 
címlapján a figyelemfölkeltő grafikai alakzat a fekete keret-
ben elhelyezkedő vörös négyzet.32 Az 1924-ben készült 
DUR-mappa borítóján a fekete négyzet területének egy ré-
szét más színű geometrikus elem takarja, benyomulva a 
négyzet területére, vagy kitörve onnan.33 

A figyelemfölkelésre használt másik grafikai elem a 
szintén szuprematista alapformának számító kör. Az 1921-
ben kiadott Ma - Asszonyomnak című verseskötet címlap-
ján fekete körvonalként jelenik meg,34 az 1920-as évek kö-
zepén-végén keletkezett kereskedelmi plakátokon és 
könyvborítókon pedig mint fekete, vörös vagy kék felületű 
síkidom. Gyakorta alkalmazta Kassák a négyzet és a kör 
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kombinációját. Ennek egyik változata a Ma 1924. április 15-i 
számának címlapján a fekete körvonalba zárt vörös négy-
zet. A Tolo Porzellanwaren című reklámlapon, a Tisztaság 
könyve propagandakiadásának címlapján, majd a Nyugat 
számára készített nagyméretű plakáton a két alapformának 
számító síkidom összekapcsolásának egy-egy újabb variá-
ciója jelenik meg.35 

A figyelem fölkeltésére, a hatás fokozására való törek-
vés a szöveg elrendezésében is érvényesült. Kassák a szö-
veg egyes részeinek vertikális vagy diagonális irányú sze-
dését s a betűtípusnak vagy fokozatnak mondaton belül 
való megváltoztatását már 1920 után írott versei egy részé-
ben alkalmazta. A „Romboljatok..." kezdetű tipográfiai kom-
pozícióban a betűfokozatok tagmondatonként történő növe-
lésével mozgósító hatást tud kelteni. A Ma 1923. szeptem-
ber 15-i számának címlapján a látványként is megjelenő 
agitatív jelleget szintén a szöveg megfelelő tagolásával s a 
betűtípus-változtatással éri el, mégpedig oly módon, hogy a 
vertikálisan szedett „teremteni" szó a címlapkompozíció ré-
szeit összekötő elemként is funkcionál. Hasonló szerepet 
tölt be a függőlegesen szedett szövegrész az 1924 című 
antológia címlapján. 

Kassák reklámgrafikai műveinek a konstruktivizmussal 
összefüggésbe hozható másik jellegzetessége a léniák, ge-
rendák, hasábok gyakori használata. Szerepük a kompozí-
ció elemeinek elrendezése, egyik vagy másik közlés, infor-
máció kiemelése vagy olyan szerkezet létrehozása, mely-
ben elhelyezhetők a grafikai alakzatok és szövegrészek. Az 
utóbbira példa a Ma 1924. szeptember 15-i keletű színházi 
és zenei számának címlapja, melyen a vízszintes és függő-
leges léniák a teljes laptükröt betöltő struktúrát alkotnak. 
Léniák alkotta szerkezet kapcsolja egymáshoz a Tisztaság 
könyve címlapjának szövegeit és grafikáját is. Léniákkal 
szerkezetet létrehozva tudja Kassák ugyanebben a kötet-
ben a fejezetcímeket egészoldalas kompozícióként szere-
peltetni. Sorozat állítható össze azokból a jobbára 1927-28-
ban keletkezett könyvborítókból, melyek grafikai részét a 
függőleges és vízszintes léniák rendszerének különféle va-
riációi alkotják.36 A konstruktivista kereszt, az egymást met-
sző függőleges és vízszintes vonal, illetve lénia szerepel a 
365 és a Dokumentum című folyóirat reklámozására készí-
tett levélfejben is. A hasábok szerepe nemcsak a díszítés, 
a szerkezetalkotás, az információk áttekinthetővé tétele, 
hanem olykor a figyelem fölkeltése is. A hasáb a pillantás-

Tipográfia 
Ma, VIII. évf. 1. sz. 
(1922. okt. 15.) 
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Címfej és tipográfia / 2x2, 1922. 1. sz. / Kat. 41. 

fogó elem az első Magyar Hírlap plakáton, a Dokumentum-
ban megjelent kereskedelmi hirdetések egy részén s a 
Munka első számainak címlapján.37 

Kassák reklámgrafikai műveinek további jellegzetessé-
ge a fekete-vörös kombináció gyakori használata. Ez az 
összeállítás, mely a tipográfia történetében egészen Gu-
tenbergig vezethető vissza, s mely az 1920-as években 
az avantgárd tipográfia legtöbbet alkalmazott színpárosítá-
sa volt, a vörös sajátos adottságai, minden más színnél 

messzebbre világító képessége révén kiváltképp alkalmas 
volt a hatás fokozására. Ugyanakkor a vörösnek a szocia-
lista forradalmak óta volt politikai jelentése is. Elegendő ez-
zel kapcsolatban Kassák 1919-ben írott verseinek képeire 
utalni. A szakmai megfontolás mellett a politikai elkötele-
zettség jelzésének szándéka is fölismerhető a Ma fekete-
vörös nyomású címlapjain. 

A négyzet és a kör, a nagyobb és kisebb elemek, a ho-
rizontális és vertikális struktúrák, a nyomott és üres felüle-
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tek, a vörös és a fekete egyetlen kompozíción belüli alkal-
mazása ellentétek sorát hozza létre. A feszültségteremtés-
re irányuló szándékot jelzi a kompozíciók aszimmetrikus 
szerkezete is. A művekből sugárzó megkomponált nyugta-
lanság végső célja ismét a hatás fokozása. 

A harmónia és a feszültség együttes jelenléte figyelhető 
meg Kassák reklámépület-tervein is.38 Ellentét van az 1924-
re datálható első ismert reklámkioszk esetében a magasba 
emelkedő reklámfalak és a kubus alakú újságosbódé, levél-
láda között, a színezés és elhelyezés révén a reklámfalak 
között, a függőleges és vízszintes szedésirány következ-
tében a reklámfalakon lévő feliratok között. A harmónia és 
a feszültség, a nyugalom és a mozgalmasság egyszerre van 
jelen a Tisztaság könyvében közölt reklámépület-terven is. 

Kassák 1921-től keletkezett reklámgrafikai művei jelleg-
zetességeik révén egy nemzetközi méretekben zajló megú-
julás folyamatához kapcsolódnak, mégpedig úgy, hogy ma-
guk is elősegítik e folyamatot. Több szál fűzi őket a weimá-
ri Bauhaus, a berlini, hannoveri, frankfurti, hágai avantgárd 
csoportok és az orosz konstruktivisták műhelyeiben létrejött 
alkotásokhoz. Jan Tschichold Elementáris tipográfia cím-
mel 1925-ben készített, a konstruktivista mozgalmak rek-
lámgrafikai törekvéseit összefoglaló jellemzése pontról 
pontra illik Kassák műveire is.39 

Kassák reklámgrafikai alkotásai valójában Kassák kép-
architektúráihoz állnak legközelebb. „Funkcionalizált kép-
architektúrák", azaz olyan absztrakt geometriai alkotások, 
melyek az információt tartalmazó szöveg beépítése révén 
reklámgrafikai művekké váltak.40 Kassák többnyire képző-
művészként oldja meg az alkalmazott grafikai feladatokat: 
táblakép-festőként, grafikusként létrehozott formákból, sé-
mákból kiindulva, ezeket olykor szinte változtatás nélkül, 
vagy kis változtatással fölhasználva készít reklámgrafikát. 

A Secession című folyóirat 1922. júliusi számának címlap-
ját például az 1921 végén megjelent képarchitektúra-map-
pa egyik darabját megismételve készítette el. Az 1924 című 
antológia címlapjának blickfangja a Ma 1923. november 15-i 
számában már megjelent fekete-vörös képarchitektúra. 
Déry Tibor Énekelnek és meghalnak című verseskötetéhez 
készült címlap két korábbi képzőművészeti alkotásból is le-
vezethető: egy kör és enyhén diagonális léniák alkotta kol-
lázsból és egy azonos szerkesztésű festményből.4' A rek-
lámgrafikákban ugyanaz a két alapstruktúra van jelen, mint 
a képarchitektúrákban: az egyiket az elemek vízszintes, 
függőleges elrendezése, a másikat az enyhén megdöntött, 
de nem egészen diagonális elhelyezésű középső tengely 
alkalmazása jellemzi.42 Absztrakt geometriai alkotásnak, a 
képarchitektúra sajátos változatának tekinthető a reklám-
grafikai feladatok megoldása végett készített vonal-, lénia-
és gerendastruktúrák egy része is. Gyakran a betűk is kép-
zőművészeti hatást keltő geometrikus alakzatként jelennek 
meg. Erre nemcsak a Ma folyóiratcím több változata a pél-
da, hanem az Új művészek könyve borítólapján a cím első 
szavának a sablonírás elve szerint megformált betűsora,43  

a Steyer Auto című plakátterv monumentális építményként 
megjelenő A betűje,44 a Tó mozi című reklámlap a kompozí-
ció tengelyeként szerepeltetett T betűje is.45 

A képzőművészeti hatásra való törekvés a Kassák ter-
vezte kiadványok belső ívein is megfigyelhető. Kitűnő pél-
da erre a Ma 1922. október 15-i számában a Bildarchitek-
tur címmel közölt összeállítás. A pontosan egy tele hasáb-
nyi szöveg a függőlegesen szedett, vörössel nyomott, a 
szöveghasáb bal felső oldalán vörös léniaként ható címsor-
ral s az oldalpár másik három hasábjában elhelyezkedő 
egy-egy vörös-fekete nyomású képarchitektúra együttesen 
újabb kompozíciót alkot. Az oldalpárok szöveghasábjainak, 
képanyagának geometriai struktúrák, képarchitektúra-sé-
mák hatását keltő elrendezésére a Ma további számaiban 
is bőségesen akad példa. A szerkezetek létrehozására irá-
nyuló szándékot jelzi a léniák, gerendák, a felületkitöltő ge-
ometrikus alakzatok gyakori használata. Különlegesség, 
ahogy Kassák a 2X2 című folyóirat első és egyetlen számá-
ban A ló meghal és a madarak kiröpülnek című költői művét 
közli.46 A cím szövegével készített tipográfiai-grafikai kom-
pozíció egyszerre kelti a ló és a madarak, a meghalás és a 
kiröpülés képzetét. A versszöveg pedig a szakadatlan ván-
dorlásét. Ugyanis „nem verssorokba tördelve, hanem a 
nyomtatott oldal teljes tükörszélességében szedve jelenik 
meg; tömör oldalakat alkot, amelyeken a sorokat csak kü-
lönböző periódusokban elhelyezett s a sor felső széléhez 
illeszkedő fekete nyomdai csillagok szakítják meg, a karcsú 
antikva betűk világos gyöngysorát szabálytalan térközök-
ben elhelyezett sötét ékkövek közé foglalva."47 A képző-
művészeti hatást eredményező megoldások „szélső" válto-
zatának tekinthetők Hercz (Hernádi) György 1924 elején 
megjelent Ecce homo című verseskötetében a fekete és 
vörös geometrikus alakzatokkal, geometrikus alakzatú cím-
sorokkal díszített oldalpárok.48 

Az 1920-as évek második felében ökonomikusabbá, vissza-
fogottabbá vált Kassák tipográfiai stílusa. Ez a folyamat a 
Budapesten indított új folyóiratok, a Dokumentum és a Mun-
ka grafikai arculatán figyelhető meg legjobban. Kassák a Ma 
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tipografizálása során követett gyakorlatot folytatva a Doku-
mentum minden számához új borítót tervezett, ám ezeken 
mindvégig ugyanazt a címsort szerepeltette. A belív első 
lapjára helyezett fejlécet sem változtatta. A Munka számait 
már nem új címlapgrafikával, hanem a fekete melletti másik 
szín változtatásával különböztette meg egymástól. Míg a 
Dokumentum 1927-ben megjelent számaiban minden egyes 
szöveghasábot fönt lénia zár le, addig a Munkában hasábon 
kívül csak a páratlan oldalak jobb alsó részén található ilyen 
tipográfiai alakzat, mely a hozzá tartozó csupa kisbetűs fo-
lyóiratcímmel az egyetlen díszítő elem. 

A lehiggadás, a tipográfusi eszközökkel való takarékos-
kodás jele a címfeliratok csupa kisbetűvel történő szedése 
is. A nagybetűk elhagyása, a kisbetűk kizárólagos alkalma-
zása Jan Tschichold 1925-ben a Typographische Mitteilun-
gen című folyóirat „elementare typographie" című különszá-
mában közzétett tézisei és művei, valamint a Bauhausban 
dolgozó Moholy-Nagy László és Herbert Bayer elméleti és 
gyakorlati munkássága révén terjedt el az avantgárd tipog-
ráfiában. Az újítás leghatásosabb közvetítői a Dessauba 
költözött Bauhaus 1926 decemberében megindított saját 
folyóiratának Moholy-Nagy által tipografizált számai voltak. 

Nem véletlen, hogy Kassák az első lehetséges alkalommal 
- a Dokumentum 1926 decemberében megjelent első szá-
mában - közölte Tschichold Elementáris tipográfia című 
téziseinek szövegét, a Munka 1928 szeptemberében meg-
jelent első számának egyik anyaga pedig Herbert Bayer 
Tipográfiai és propaganda eszközök című írása volt.49 Kas-
sák érdeklődését jelzi az is, hogy Tschichold 1928 júniusá-
ban megjelent Die neue Typographie [Az új tipográfia] című 
könyvéről már az 1929. januári számban olvasni lehetett 
beszámolót.50 

Kassák a kisbetűs írást A ló meghal és a madarak kirö-
pülnek, valamint a számozott költemények nagybetű nélkü-
li részeinek tanúsága szerint költőként és költeményeinek 
tipográfusaként már az 1920-as évek elején alkalmazta. 
A Munkában nemcsak a címfeliratokat hozta kisbetűvel, 
hanem a tartalomjegyzéket s a borítólap belső oldalára 
helyezett kulturális hirdetéseket is. A belívek tipográfiai 
megformálásakor a lénia és folyóiratcím alkotta díszítmény 
alkalmazásán túl a hasábon belüli szövegeket egymástól 
léniával elválasztva s a belső címeket talp nélküli félkövér 
verzállal hozva kapcsolódott az avantgárd tipográfiához. 
Ugyanakkor a hasábokba került szövegeket a Bauhaus 

Gallerie Forthcomin, 1920 k. 
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1925 utáni gyakorlatától eltérően antikvával szedette. így 
járt el korábban a Ma, az Új művészek könyve, a Tisztaság 
könyve és a Dokumentum tipográfiai megtervezésekor is. 
Már az 1920-as évek elején fölismerte, amire Tschichold 
csak később figyelt föl: a konstruktivisták, különösen a Bau-
háusler tipográfusok által kedvelt groteszk (azaz talp nél-
küli) betűtípusok voltaképp címbetűknek igazán jók, hosz-
szabb szedésben fárasztják a szemet, nem felelnek meg a 
jó olvashatóság követelményének.51 A Munka számai az 
avantgárd tipográfiához való viszonyt illetően a klasszicizá-
lódás dokumentumai: az újítások célszerű, a feladatnak 
megfelelő alkalmazása jegyében születtek, a konstruktiviz-
mus által is fontosnak tartott használhatóság, praktikusság 
elve érvényesül bennük. 

Kassák reklámgrafikai műveiben az 1920-as évek közepé-
től a pillantásfogó elem szerepét egyre gyakrabban a fotó 
vagy a fotómontázs tölti be. A különböző jellegű és eredetű 

Munka Színpadstúdiója 1. szám, 1932 
Címlapterv / Kat. 157. 

elemek egymáshoz kapcsolása mint technikai eljárás és al-
kotói módszer már az 1920-as évek elejétől jelen van mun-
kásságában. A fotós, fotómontázsos reklámok e tekintetben 
a korábbi tipo- és újságkollázsok által megkezdett sorozat 
folytatásának tekinthetők. A folyamatosság a szándékot ille-
tően is megvan: a figyelmet fölkelteni, sőt provokálni akarás 
a dadaista, konstruktivista ihletésű kollázsokra is jellemző 
volt. Ehhez most az a fölismerés társult, hogy a reklám ha-
tásos módszere lehet az asszociációkeltés, a reklám tár-
gyánakjellegzetességeit érzékeltető „vizuális idézet" szere-
peltetése. Erre tárgyszerűsége, egzaktsága, bármit megö-
rökíteni tudó képessége révén a fotó kiváltképp alkalmas-
nak ígérkezett. E tulajdonságainak köszönhetően alkalmas 
lehetett arra is, hogy geometrikus elemekkel kompozíciót 
alkosson. Ez az összekapcsolás, a konkrét és az elvont ta-
lálkozása a reklámgrafikában a hatást fokozó újabb feszült-
séget eredményezett. 

Kassák munkásságában a fotó fölértékelődése már 
1922-ben megkezdődött. Az Új művészek könyve szer-
kesztése során a Moholy-Nagy által összegyűjtött épület-
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és gépfotókat, valamint a képzőművészeti alkotásokról ké-
szült reprodukciókat elrendezve fölismerte a fotó ipari civili-
zációt, nagyvárosi életet, a külvárosok és gyárak világát ér-
zékeltetni, gondolatokat, törekvéseket illusztrálni tudó ké-
pességét, a fotó és az absztrakt képzőművészeti alkotás 
összekapcsolásában rejlő lehetőségeket.52 A fölértékelő-
dést nemcsak az antológia jelezte, hanem az is, hogy Kas-
sák a fotóanyag egy részét a Ma 1922. május 1-jei jubileu-
mi számában is publikálta, s a konstruktivizmus törekvése-
inek illusztrálására a folyóirat szinte minden további számá-
ban közölt gép- és épületfotót. Szemlélete átalakulását 
nemcsak a fényképezés 1920 után kezdődő nagy megúju-
lása, Moholy-Nagy valamint a német és orosz avantgardis-
ták ezzel kapcsolatos munkássága siettette, hanem az is, 
hogy prózaíróként már 1923 végétől a mindennapi élet re-
alitásait megörökíteni törekedve dolgozott: ez év karácso-
nyán kezdte papírra vetni Egy ember élete című önéletírá-
sát, az emigrációból hazatérvén pedig korrajzregények 
sorát írta. 1927-ben az „i 1o" című amsterdami avantgárd 
folyóiratban Kállai Ernő Festészet és fényképészet című 
cikke nyomán kibontakozott vitában több éves tapasztala-
tait összefoglalva a fényképészetet mint „egy új civilizációs 
korszak reprezentálóját" jellemezte: „A festő szeme szub-
jektív, a felvevőgép lencséje objektív látású. Ez az objektív 
látásmód és a felvevőgép antipszichikus volta adja meg a 
mi kollektivitásra és szerkezeti szigorúságra törekvő ko-
runkban a fényképezés föltétlen előnyét az ábrázoló festé-
szettel szemben."53 

A fotó vagy fotómontázs először képarchitektúra-szerke-
zetben jelenik meg.54 Kassák maga sohasem fényképezett. 
Mások fölvételeiből válogatva készítette el a reklám tárgyá-
nak, céljának megfelelő kivágatot, mely a grafikai kompozí-
cióba helyezve a könyvborító vagy plakát tartalmi központ-
jának szerepét tölti be. Kassák irodalmi és reklámgrafikai tö-
rekvései közötti összefüggést jelzi, hogy a magyar valóság 
mindennapjait, a korabeli társadalmi problémákat föltáró Az 
új magyar regény című könyvsorozat köteteinek borítójára a 
mű világát érzékeltető elemként fényképfölvétel került. 

Nem véletlen, hogy Kassák az első fotómontázst gaz-
dag tartalmú, egyéni és közösségi sorsot egyaránt bemuta-
tó, személyes, társadalmi és irodalmi programot egyaránt 
kifejező önéletírásának 1927-ben megjelent első három kö-
tete számára készítette.55 A sok dimenziójú irodalmi alkotás 
szükségessé tette a szimultánizmus elvén alapuló mon-
tázstechnika alkalmazását: a különböző időkben és hely-
színeken készült felvételek kifejező részleteinek összekap-
csolását. Kassák egészalakos fényképe az 1925. március 
22-i Ma-est szereplőit megörökítő felvételről került a nagy-
város, a gyárak, a bérkaszárnyák világát megidéző montázs 
középpontjába, ahol a másik elem a világnézeti elkötele-
zettségre utaló széles vörös lénia, mely Kassák alakja mö-
gül fölfelé haladva a fotómontázst összekapcsolja a fekete-
vörös nyomású címsorokkal. A Hungária Hírlapnyomda rek-
lámozására készített fotómontázson a különböző léptékű 
gépfelvételek részletei a változó perspektívának köszön-
hetően a munkafolyamat dinamizmusát érzékeltetik.56 

Kassák montázsművészetét a téma- és motívumválasz-
tás, valamint a szerkezetépítés több jellegzetessége össze-
kapcsolja az orosz és a német avantgardisták montázsmű-
vészetével. Ezt a kapcsolatot közvetlen utalások is jelzik. 
Az orosz montázsművészet iránti különleges figyelem és 
elismerés jelének tekinthető, hogy Kassák Gró Lajos Az 
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tipográfiai megformálását tekintve esztétikai élményt is nyúj-
tó könyvtípus elterjesztése, a baloldali kulturális vállalko-
zások és rendezvények propagálása, a magyar könyv- és 
reklámművészet megújítására egyesület alapítása, kiállítás 
rendezése. A reklám társadalmi hasznosságát, morális és 
esztétikai újjászületésének szükségességét illetően két pél-
dára hivatkozott. Az egyik a forradalmak utáni Oroszország 
volt: „Ez a nagyobb egységek és kollektívebb életberendez-
kedések felé törekvő államalakulat nem szüntette meg a 
reklámot, csak kiszabadította a konjunktúrázó magánérde-
kek karmai közül, s az eddig antiszociális erőt a közösség 
érdekében dolgozó propagandává formálta át. Ezáltal az 
orosz reklám nemcsak morális értelemben, hanem művészi 
jelentőségében is újjászületett."60 A másik példa: „A háború-
ban elbukott Németország hamarosan észrevette, hogy po-
litikai és gazdasági jelentőségét leggyorsabban és legbiz-
tosabban gazdaságos termelésével és kitermelt áruinak 
kvalitás-értékével tudja visszaszerezni. Tudományos meg-
gondolások alapján termel, de ugyancsak tudományos meg-
gondolások alapján akar piacot szerezni kitermelt áruinak. 
Legyőzhetetlennek látszó életösztöne és ennek az életösz-
tönnek a tudatosítása irányítja a német reklámkészítés fejlő-
dését is. Jó anyagból és gondosan megmunkált árujához 
megteremtette az elementáris reklámművészetet, aminek 
még végtelen a fejlődési lehetősége, de sok esetben már 
ma is közelebb áll a társadalmi propagandához, mint a vá-
sárlóközönség tájékozatlanságára és naiv jóhiszeműségére 
támaszkodó ügynökösködéshez."6' 

A gazdasági válság kitörésével, a gazdasági és politikai 
konszolidáció időszakának lezárultával a viszonyokat meg-
reformálni törekvő reklámművészeti tevékenység létjogo-

sultsága kérdésessé vált. A társadalmi küzdelmek kiélező-
désével megnőtt a politikai agitáció szerepe. Kassák a 
Munkát, kenyeret! címmel tervezett kiadvány borítóját meg-
rajzolva fejezte be könyv- és reklámművészeti tevékenysé-
gének 1921-től 1933-ig tartó első korszakát.62 

Kassák könyv- és reklámművészeti munkássága iránti ér-
deklődés és megbecsülés legkorábbi jele az volt, hogy Gor-
ham B. Munson, a New York-i székhelyű, ám egy ideig 
Bécsben nyomott Secession szerkesztője Kassákot kérte 
föl a folyóirat második száma címlapjának megtervezésére. 
Különlegesség, hogy a Secession a többi laptól és saját ko-
rábbi gyakorlatától eltérően bemutatta az 1922 júliusában 
megjelent szám címlapjának tervezőjét. Az amerikai közön-
ség tájékoztatására közölt szöveg a következő volt: 
„A címlapot Kassák Lajos tervezte, aki magyar kommunis-
ta, és Bécsben él politikai menekültként. A Mát szerkeszti, 
mely kapcsolatban áll a franciaországi, oroszországi és 
németországi, valamint az amerikai avantgárddal." Sophie 
Täuber-Arp a Ma számaitól és az Új művészek könyvétől 
annyira föllelkesült, hogy 1922 végén elkészítette egy „Kas-
sák-emlékmű" tervét.63 Gorham B. Munson a Secession 
1923 júliusában megjelent ötödik számában a Mát dicsérve 
először a folyóirat vizuális megjelenésére hívta föl a figyel-
met: „Izgatószerként a Kassák Lajos által szerkesztett ma-
gyar aktivista folyóiratot javasolnám. Kísérleti tipográfia és 
kompozíció terén kiemelkedő eredményei vannak."64 1924 
májusában a berlini Sturm Galériában rendezett Kassák-
kiállításon egy tipográfiai és egy reklámművészeti alkotás 
is látható volt. Az utóbbi, a Kioszk címmel számon tartott 
újságpavilon-terv nemcsak a katalógusban jelent meg, ha-
nem a szerkesztő, Herwarth Waiden érdeklődésének kö-
szönhetően a Der Sturm 1924. évi júliusi számában is.65 

A Typographische Mitteilungen 1925 októberében kiadott 
„elementare typographie" című különszámában a szerkesz-
tő Jan Tschichold azok között a folyóiratok között, melyek 
„az új tipográfiáért harcolnak", a Kassák szerkesztette Mát 
is szerepeltette.66 Kállai Ernő Új magyar festészet címmel 
1925-ben megjelent könyvében a konstruktivista Kassák al-
kotói munkásságából a tipográfiai műveket tartotta igazán 
jelentőseknek. A Ma és az Új művészek könyve tipográfiai 
megformálását mint „nemzetközi összehasonlításban is" ki-
emelkedő teljesítményt méltatta.67 

Föltehetően Kállai véleménye is szerepet játszott ab-
ban, hogy Kassák még az emigrációból való hazatérés előtt 
könyv- és plakátkiállítással szándékozott Budapesten a 
nyilvánosság elé lépni. A megvalósításra azonban anyagi 
nehézségek miatt nem került sor.68 Az Andrássy út 17. szám 
alatti Mentor könyvesbolt, mely a kiállítás helyszíne lett vol-
na, 1926 júniusában teljes kirakatot szentelt a Tisztaság 
könyvének. A látványt a festőművész Kádár Béla tervezte 
meg. A középpontba a kötet mintegy 30-40 példányából 
összerakott miniatűr építmény került, ehhez támasztva pe-
dig a kiadvány tipográfiai megformálásához magyarázat-
ként és ugyanakkor személyes jellegű megnyilatkozásként 
A könyvről című írás kézirata. A hátteret a könyvesbolt Kas-
sák tervezte plakátjának és a kötet szintén Kassák tipogra-
fizálta előfizetési ívének geometrikus alakzattá rendezett 
példányai alkották. Kassák tervezte a könyv megjelenésé-
ről hírt adó plakát elkészítését és hirdetőoszlopokra történő 
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kiragasztását is. A reklámkampány e látványos részéről 
azonban a hazatérést megelőző bizonytalan helyzetben, a 
politikai jellegű támadások következményeitől tartva le kel-
lett mondania.69 

A kötetben megjelent A reklám című írás szinte azonnal 
az új reklámművészeti törekvések nemzetközi jelentőségű 
dokumentumává vált. A brünni Pásmo és a kolozsvári Ko-
runk már a Tisztaság könyve megjelenése előtt közölte.70 

1926 júliusától a zürichi Das Werk hasábjain publikált né-
met fordítás révén olvasható volt a német nyelvterületen 
is.71 Bekerült a bécsi Kunst und Volk 1930 áprilisában meg-
jelent könyvművészeti számába is.72 

Kassák 1927-ben részt vett a mannheimi Städtische 
Kunsthalle által Graphische Werbekunst címmel megrende-
zett nagyszabású nemzetközi reklámművészeti kiállításon. 
Az augusztus 7-től október 30-ig tartó bemutatón a magyar-
országi reklámgrafikát Kassák alkotásain kívül Berény Ró-
bert, Bardócz Árpád, Bíró Mihály, Bortnyik Sándor és Tusz-
kay Márton művei képviselték.73 Kassák húsz eredeti grafi-

kát küldött Mannheimbe: négy könyvborítót, egy áruházi 
prospektust, négy folyóiratcímlapot, hat kis méretű és két 
nagy plakátot, két képeslapot és egy reklámdobozt. Ezek 
közül nyomtatvány formájában vagy fényképfölvétel révén 
a Bauhausbücher sorozat számára készített Ma - Ungari-
sche Gruppe és a Tisztaság könyve című könyvborítót, a 
Warenhaus A.G. című prospektust, a Dokumentum 1926. 
decemberi és 1927. márciusi számához készített borítót, 
a Tolo Porzellanwaren,a Z.Marx Tuchpalast és a Mentor 
című plakátot, valamint a desszertdobozt ismerjük. Jack 
London egyik művéhez és a Mode című kiadványhoz, a Die 
Technik és a Das Licht című folyóirathoz tervezett borítólap-
ra, az Ero Perlenhaus, a Corvin, az M.T.E., a Színházi Élet 
és a Fischer Simon című plakátra, valamint a két képeslap-
ra eddig nem sikerült rábukkannunk. A kiállított műveket a 
mannheimi Kunsthalle irattárában megőrzött jelentkezési 
lap tanúsága szerint meg is lehetett vásárolni. Elképzelhe-
tő, hogy néhány reklámgrafika már ekkor magán- vagy köz-
gyűjteménybe került. 

Kassák Lajos az általa tervezett 
reklámdobozzal, 1927 
Fotó: Pécsi József 
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Magyar Könyv- és Reklámművészek 
Társasága 
Kassák Lajos tagsági igazolványa 

A mannheimi kiállításon való szereplésnek is része volt 
abban, hogy Tschichold az 1928 közepén Berlinben megje-
lent Die neue Typographie című könyvében az új törekvé-
seket illusztráló képanyagban Kassáktól két művet is ho-
zott.74 A Tisztaság könyve címlapjáról ismert Relief Tschi-
chold kötetében azt illusztrálta, hogy a művész nem utánoz-
za, hanem formálja a természetet, számára nem mindig 
elegendő a színek használata, vállalkozik a képfelület fából, 
fémből, papírból való kialakítására is. A másik Kassák-mű a 
mannheimi kiállításon is szerepeltetett áruházi prospektus 
címlapja volt. Ez a reklámgrafika, melyet Tschichold Typo-
plakát címmel közölt, nem sokkal később a Karel Teige ál-
tal szerkesztett prágai ReD egyik számában jelent meg.75 

Az első magyarországi bemutatóra a Mentor könyves-
boltban 1928 március közepén rendezett egyéni kiállítás ré-
vén került sor. Ez alkalommal a reklámgrafikai művek együtt 
szerepeltek a képarchitektúrákkal. A kiállításhoz katalógus 
nem készült, műtárgyjegyzék más módon sem maradt ránk. 
A sajtóban közölt ismertetők alapján a bemutatott plakátok a 
következők lehettek: Magyar Hírlap, Tolo Porzellanwaren, 
Mentor, Dunlop, Tó mozi, Budapesti Állatkert, Hungária Hír-
lapnyomda Rt. Az utcán és a kiállításon megjelenve fontos 
szerepük volt abban, hogy a konstruktivizmus magyarorszá-
gi megítélése az 1920-as évek második felére valamelyest 
megváltozott. Az irányzat képzőművészet terén való létjogo-
sultságát még olyan progresszív írók is vitatták, mint Iván 
Ede, Elek Artúr, Rabinovszky Marius. Ám ugyanakkor elis-
merték: a konstruktivizmus szemléletének, formanyelvének 
alkalmazása révén új, korszerű plakátstílus jött létre.76 Rabi-
novszky Kassák plakátjairól a következőket írta: „Igen jó pla-
kátok. Olyan jó plakátok, hogy komoly kapitalista cégek 
megvették, kinyomtatták, kiragasztották, a közönség meg-
nézte őket, és követte hívó szavukat." 

A bemutatót követően a Pantheon Kiadó Kassákot bíz-
ta meg az 1928 tavaszán indított Az új magyar regény című 
könyvsorozat grafikai arculatának megtervezésével. Kas-
sák nemcsak a borítólapot, a kötéstáblát, a plakátokat és a 
hirdetéseket tervezte meg, hanem a Mentor fölkérésére ki-
rakatrendezésre is vállalkozott. A kirakatról készült fény-
kép tanúsága szerint a látvány leghatásosabb része Kas-

sák nagyméretű plakátja volt , melynek sem grafikai terve, 
sem nyomtatott példánya eddig nem került elő. A kirakat bal 
oldali falát a könyvsorozatot reklámozó kisebb plakát nyom-
tatott példányai díszítették. A kirakat létrejöttét fölidézve a 
kortárs és szemtanú Zelk Zoltán érdekes mozzanatról is 
beszámol: „S mikor a modern művészeti irányzatok már 
Európa szerte ismert vezéralakja zakóját levetve nekigyür-
kőzött az Andrássy úti kirakatnak, a szemben levő Magyar 
Korona kávéházból átjött Osvát Ernő, nézte, nézte az első 
magyarországi konstruktivista üvegablakot, majd így szólt: 
»Uram! Mindenki, aki reklámra vágyik, ilyenkor lefényké-
peztetné magát az ön helyében.«"78 

Az érdeklődés és megbecsülés újabb jele volt, hogy a 
magyarországi nyomdaipar legfontosabb szakmai fóruma, 
a kéthavonta megjelenő Magyar Grafika az 1928. május-jú-
niusi számot Kassák könyv- és reklámművészeti munkás-
sága bemutatásának szentelte. A szerkesztők Kassák teo-
retikusi és reklámgrafikusi megnyilatkozásait tartották legal-
kalmasabbnak arra, hogy megismertessék a hazai olvasók-
kal a konstruktivista tipográfia törekvéseit és eredményeit. 
Vitaindítóul közölték Kassák Útban az elementáris tipográ-
fia felé című írását, mely a Tisztaság könyvében megjelent 
A reklám című szöveg kibővített változata volt. A benne fog-
laltakat a folyóirat Kassák tervezte borítólapja és a mellék-
letben közölt összeállítás, Kassák tizenegy kiválasztott rek-
lámgrafikai műve - Tó mozi, Dunlop, Ma-Ungarische Grup-
pe, Tolo Porzellanwaren, Budapesti Állatkert, Hungária Hír-
lapnyomda Rt., Déry Tibor: Énekelnek és meghalnak, Mű-
vészfilmkölcsönző Vállalat, Brust Dávid, Nádass József -
illusztrálta. Közülük a Tó mozi bekerült Anglia vezető rek-
lámgrafikai folyóirata, a Commercial Art 1929-ben megje-
lent évkönyvébe, az előző esztendő legjobb reklámgrafikai 
alkotásainak tartott művek közé, a kötet Fényképezés a 
reklámgrafikában című részének képanyagába.79 A Déry 
verseskötethez tervezett borító a De Grafiske Fag című dá-
niai szakfolyóirat 1931. novemberi számában jelent meg is-
mét Rosner Károlynak a modern magyar könyvművészetet 
bemutató cikke egyik illusztrációjaként.80 

Kassák alapító tagja lett a Magyar Könyv- és Reklám-
művészek Társaságának.81 Az 1928. május 5-én létrejött 
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szervezet 1930 áprilisában nagyszabású kiállítással lépett 
a nyilvánosság elé. Az Iparművészeti Múzeumban megren-
dezett bemutatón Kassák mintegy félszáz művel szerepelt. 
Mivel a kiállításról műtárgyjegyzék nem maradt fenn, Kas-
sák anyagáról is csak a helyszínen készített s a Magyar 
Grafikában közölt fényképfölvételek alapján lehet beszá-
molni.82 A kollekció két legföltűnőbb darabja a Nyugat és a 
Magyar Hírlap számára készült nagyméretű plakát volt. A 
kirakatszerűen berendezett vitrinben a Tristan Tzara Gáz-
szív című színdarabja magyar kiadásához, valamint Forgó 
Pál Új építészet című könyvéhez tervezett borítólap83 és 
néhány más, a fényképfelvétel alapján nem azonosítható 
mű volt látható. A plakátfalra a két nagy méretű plakáton 
kívül a Magyar Grafika 1928. május-júniusi számának 
mellékletében közölt művek, továbbá a Mentor, a Munka és 
Az új magyar regény reklámozására készült kisebb plaká-
tok, a korábbi egyéni kiállításon is bemutatott politikai fotó-
montázsok, valamint fotós, fotómontázsos kereskedelmi 
reklámok kerültek. A plakátfalat a fiatal baloldali írók Virra-

dat című folyóirata számára készített nagy méretű plakát 
zárta le. Kassák szakmai rangját jelezte az is, hogy a kiállí-
tásra megjelent kiadványban a négy közölt szöveg egyike 
az ő Fotómontázs című írása volt.84 

Művei fogadtatásához tartozik az is, ami a Korunk szá-
mára tervezett borítólapgrafikával történt. A kolozsvári folyó-
irat 1929 januárjától áprilisig egymástól eltérő színű téglala-
pok, címsorok és léniák alkotta képarchitektúrával a borító-
lapon jelent meg, hónapról hónapra változó színösszeállí-
tásban. Az olvasók és a szerzők - az utóbbiak közül minde-
nek előtt Fábry Zoltán - kifogásainak engedve Dienes Lász-
ló és Gaál Gábor, a folyóirat szerkesztői a májusi szám bo-
rítójáról már levették Kassák színes téglalapok alkotta kom-
pozícióját.85 Fábry szerint ugyanis rossz választás volt a tár-
sadalom minden kérdése, problémája iránt nyitott folyóirat 
borítóján emblémaként az absztrakt geometrikus alakzat. 

Az 1927 decemberében Kurt Schwitters kezdeménye-
zésére megalakult Ring „neue werbegestalter" [Új reklámal-
kotók köre] a közös vállalkozások előkészítése során már 

Kassák Lajos cégjegye, 1928 / Kat. 123. 
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1928 végétől számított Kassák vendégként való közremű-
ködésére. A csoporthoz tartozó holland Paul Schuitema ja-
vaslatára Hollandiában 1929 tavaszán nemzetközi reklám-
újságot terveztek kiadni, melynek külföldi szerkesztői 
Oroszországban Liszickij, Németországban Schwitters, 
Csehszlovákiában Karel Teige, Bécsben pedig Kassák lett 
volna. Schuitema és Schwitters úgy tudták, hogy Kassák 
még mindig Bécsben tevékenykedik. Schuitema elképzelé-
se szerint minden külföldi szerkesztő, így Kassák is évente 
két-két számot szerkesztett volna. Az újság megindítására 
anyagi nehézségek miatt nem került sor.86 Kassák szerepelt 
a csoport által 1929 tavaszán Berlinben rendezett nemzet-
közi reklámgrafikai kiállításon. A Staatliche Kunstbibliothek 
termeiben április 20-án megnyílt tárlat részeként bevezető-
nek szánt összeállítás mutatta be az avantgárd tipográfia 
céljait, fejlődését. Az egyik kiállított mű az Új művészek 
könyve volt. A Kassák tervezte borító a Vescs és a Stavba 
egy-egy számának címlapjával együtt az összeállítást ren-
dező Moholy-Nagy szándéka szerint azt illusztrálta, hogy 
az avantgárd tipográfiában a betű önálló formaelemmé vál-
hat, a kompozíciót pedig a középtengelyes szerkesztéstől 
való eltávolodás jellemzi.87 Hogy Kassák Budapestről mit 
küldött Kurt Schwitters meghívólevelére válaszolva, s hogy 
ebből mi került az új tipográfia jelenét bemutató anyagba, 
ma már nem állapítható meg. A rendezvényhez megjelen-
tetett tájékoztató ugyanis csak a résztvevők nevét 
és lakáscímét közli.88 Kassák Berlinben kiállított művei még 
ez év augusztusában szerepeltek Magdeburgban, az Aus-
stellungsgebäude am Adolf-Mittag-See termeiben rende-
zett Der neue Druck - Das schöne Buch [Az új nyomdászat 
- A szép könyv] című kiállításon, a Schwitters és munka-
társai által Neue Typographie [Új tipográfia] címmel össze-
állított különbemutató anyagában.89 A Schwitters vezette 
kör újabb kiállításai révén szeptemberben Essenbe, a Folk-
wang Múzeumba, 1930 márciusában Baselbe, az ottani 
Iparművészeti Múzeumba is eljutottak.90 

Kassák reklámgrafikusként ekkorra megszerzett rangját 
jelzi, hogy Schwitters 1931 januárjában a Budapesten élő 
művésztársat Karel Teige, Johannes Molzahn, Moholy-Nagy, 
Liszickij, Theo van Doesburg és Herbert Bayer társaságában 
a Ring „neue werbegestalter" rendes tagjának javasolta. 
A döntésre jogosultakhoz intézett levelében az alábbiakat 
írta: „Az a véleményem, hogy olyan embereknek, mint Teige, 
Kassák, Molzahn, Moholy, Liszickij, Doesburg, Bayer, tag-
társainknak kellene lenniök."91 A javaslat sorsát, a szavazás 
eredményét nem ismerjük. Pár hónap múlva Kassák részt-
vevője lett a Schuitema és Schwitters által kezdeménye-
zett és szervezett újabb vállalkozásnak, az amsterdami 
Stedelijk Museumban rendezett nemzetközi reklámművé-
szeti kiállításnak,92 A június 20-án megnyílt bemutató anya-
ga 1974-ben Schuitema hagyatékából a hágai Gemeente-
museum gyűjteményébe került.93 így maradt meg az ams-
terdami kiállításra küldött Kassák művek közül két nyomtat-
vány: Az új magyar regény és a Munka című plakát.94 

Pár héttel az amsterdami kiállítás után, 1931 augusztu-
sában Kassák művei láthatók voltak Párizsban, a Palais 
des Beaux-Arts termeiben megrendezett könyvművészeti 
világkiállításon is. A rendezvényről beszámoló Radnóti Mik-
lós Kassákot és a többi magyar résztvevőt mint a „Salon 
modernjeit" méltatta.95 Radnóti írásának hangulatot festő 
egyik mondata: „A Palais des Beaux-Arts termeiben Picas-
sóék komolyan és elhagyatva figyelnek Kassákék terveire." 

Kassák csaknem másfél évtizednyi szünet után, új folyó-
irata, az Alkotás tipográfusaként,96 majd az 1950-es évek 
közepétől megjelenő kötetei borítóját és kötését tervezve 
tért vissza a reklámgrafikához. Szinte valamennyi műve 
visszautalás az 1920 utáni korszak avantgárd tipográfiájá-
nak vagy képzőművészetének egyik vagy másik jellegze-
tességére. Az Alkotás csupa kisbetűs címsora, a Kassák 
irodalma és festészete című kötet borítóján a szintén nagy 
kezdőbetű nélküli név97 a Bauhaus tipográfiai gyakorlatára 
és a Munka címsorára emlékeztet, még akkor is, ha Kassák 
az Alkotás címsorát már nem a Bauhaus által kedvelt talp 
nélküli betűkből szedette. A felületkitöltő szóismétlés, mely 
Rodcsenko és Liszickij újítása volt, már a Tisztaság könyve 
egyik belső címlapján megjelent, majd két esztendő múlva 
a Magyar Grafika 1928. május-júniusi számához tervezett 
borítón mint a kompozíciót meghatározó egyik fő tipográfiai 
megoldás szerepelt. Kassák évtizedek múlva A tölgyfa le-
velei borítóját ismét e módszer alkalmazásával tervezte 
meg.98 Az új kiadású Misilló királysága, valamint a Vagyo-
nom és fegyvertáram függőleges és vízszintes egyenesek 
révén négyszögekre tagolt és négyszögenként színezett 
borítólapja a holland konstruktivisták műveinek világára 
emlékeztet.99 Ezt idézi föl a Munkanélküliek új kiadásának 
borítólapján a fekete szerkezetbe zárt világosszürke négy-
szögek együttese.100 Kassák 1920 utáni linómetszeteinek 
kései rokona az Egy lélek keresi magát című regény új ki-
adásának borítójára került geometrikus kompozíció.101 A 
benne található fekete kör révén a szuprematizmus egyik 
ősformája jelenik meg ismét. 

Újdonság, hogy az újra kiadott Marika énekelj, valamint 
a Mélyáram című novelláskötet borítóját kalligráfia díszíti.102 

Ez került a Mesterek köszöntése fehér kötéstáblájára is.103 

Egyszer alkalmazott megoldás volt, s épp ezért különleges-
ségnek számít, a Szerelem, szerelem című verseskötet szí-
nes papírkollázsra emlékeztető, absztrakt és valóságszerű 
alakzatokat egyaránt tartalmazó borítólapgrafikája.104 A ki-
advány szövegközi rajzai, akár a Költemények, rajzok cím-
mel megjelent kötet grafikai anyaga, azt dokumentálják, 
hogy Kassák 1948 utáni természetelvű festői, grafikai kor-
szakának téma- és formavilága a könyvművészet terén is 
szerephez jutott. Ám még az 1950-es évek elejéről is van 
példa a konstruktivizmus hagyományának fölelevenítésére. 
Az idő múlásában című képeskönyv címlapjának szerkeze-
te Mondrian struktúráira emlékeztet.105 Ugyanakkor e cím-
lap érzékelteti legjobban, hogy alkotójának konstruktivizmu-
sa szuverén megnyilatkozás volt. „Kassák tört, szomorú 
színei, szabad kézzel húzott, foszlós vonalai, redves falak-
hoz hasonló foltfelületei, a geometriának és a véletlennek 
állandó keverése más hatást vált ki, mint Mondrian. Kissé a 
bérkaszárnyák, a tömeglakások nyomorát idézik ezek a 
színek, s egyúttal a rend vágyát, de azt a mocskot is idézik, 
amelyből majdnem a kristályok tisztaságával ragyog fel a 
humánum."106 

Korai képarchitektúráinak és 1958 után festett absztrakt 
olajképeinek, régebbi és újabb kollázsainak külföldi és ha-
zai kiállításai alkalmával Kassáknak ismét módja nyílott 
arra, hogy plakátot tervezzen. Az 1960. évi párizsi kiállítás 
plakátján képzőművészeti elemként a Ma 1921. november 
15-i számában majd a Bildarchitektur-mappában közölt 
egyik képarchitektúrát szerepeltette. Korai avantgárd kor-
szakát idézte föl azzal is, hogy a plakát síkját egy jobb oldalra 
helyezett és egy lent végighaladó fehér mezőre tagolva 
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Alkotás, 1948. január-február / Borító / Kat. 162. 

aszimmetrikus struktúrát hozott létre. Az 1965. évi münche-
ni kiállítás plakátján a fekete-vörös színpár, a kompozíciót 
összefogó vastag fekete keret, a fölső mezőbe helyezett 
képarchitektúra szintén a korai reklámgrafikák világára 
emlékeztet. Az 1967-ben a budapesti Fényes Adolf Galériá-

ban a 80. születésnap alkalmából rendezett kiállítás plakát-
ja - az utolsó reklámgrafikai mű - a szerkezet és az alak-
zatok egzaktsága s ugyanakkor eleganciája, valamint az 
alapforma barnájának a fekete szigorát enyhítő hatása révén 
egy értelmesen működő emberi világ megvalósulását ígéri. 
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le Ausstellung neuer Theatertechnik", Wien 1924. In: Lothar 
Lang: i. m. 82. 

29 Journal du mouvement Dada 1915-1923 par Marc Dachy. Ge-
nève 1989.179. 

30 Ludwig Kassák: Ma Bildarchitektur. Deutsch von Paul Acél. 
Wien 1921. 

31 Kassák Lajos: Álláspont. Tények és új lehetőségek. Wien 
1924. 

32 1924. Déry Tibor, Glauber Henrik, Kassák Lajos, Nádass 
József, Reiter Róbert, Tamás Aladár antológiája. Wien 1924. 

33 Kassák Lajos: DUR-mappa / 1924. Papír, tus, kollázs. Szom-
bathelyi Képtár, Itsz,: G. 86.82.1. 

34 Kassák Lajos: 1 Ma-Asszonyomnak. Wien 1921. 
35 Kassák Lajos : Tolo Porzellanwaren. In: Magyar Grafika, 1928. 

5-6. 163.; Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Bp. 1926.; Kassák 
Lajos: A Nyugat bronzplakettjét ingyen adja előfizetőinek. [Pla-
kát] 1928. Országos Széchényi Könyvtár, Itsz.: 111 

36 Déry Tibor: Ébredjetek fel! Bp. 1929.; Nádass József: Megy 
körben az arc. Bp, 1927.; Kristóf Károly: Mestercsapás. Bp. 
1927. 
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37 Kassák Lajos: Magyar Hírlap [Plakát] 1924. Országos Széché-
nyi Könyvtár, Itsz.: 89/1924.; Dokumentum. Művészeti és társa-
dalmi beszámoló. Szerk.: Kassák Lajos. Bp. 1927. március, 
hátlap, 1927. május, borítólap; Munka. Művészeti és társadal-
mi beszámoló. Szerkeszti Kassák Lajos Budapesten. 1-10. 
sz. (1928. szeptember - 1929. november) 

38 Ludwig Kassák: Kiosk. Der Sturm, 1924. 2. 73.; Kassák Lajos: 
Reklámkioszk. In; Tisztaság könyve. Bp. 1926.; - Heidrun 
Schröder-Kehler azt állítja, hogy az új tipográfia történetében 
„a legkorábbi reklámkioszk-terv Kassáktól származik". Ez az 
érdem azonban Rodcsenkóé; 1919-ben alkotott Újságpavilon-
terve fényképfelvétel révén már 1920-ban eljutott Kassákhoz. 
Heidrun Schröder-Kehler: Die Künstler erobern die Waren-
welt. 395. Rodcsenko újságpavilon-tervének a művész által 
készített és szignált fényképe a Kassák Múzeum hagyatéki 
anyagában, Itsz.: KM-F-81.818. 

39 Iwan Tschichold: Elementare Typographie. Typographische 
Mitteilungen. Sonderheft „elementare typographie". Oktober 
1925. 198, 200. 

40 Heidrun Schröder-Kehler: Künstler erobern die Warenwelt. 
391-392, 396. 

41 Kassák Lajos: Cím nélkül [Twinting"] 1921/1962 k. Papír, kol-
lázs. The Museum of Modern Art, New York.; Kassák Lajos: 
Dinamikus konstrukció / 1922-1924. Karton, vászon, tempe-
ra, kollázs, 248x214 mm. Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-
89.3.1. 

42 Passuth Krisztina: Tranzit. Tanulmányok a kelet-közép-euró-
pai avantgarde művészet témaköréből. Bp. 1996. 65. 

43 Kassák Lajos - Moholy-Nagy László: Új művészek könyve. 
Wien, 1922. 

44 Kassák Lajos: Steyer Auto / 1926 k. Papír, kollázs, 295x210 
mm, László Károly gyűjteménye. 

45 Kassák Lajos: Tó mozi, 1926. Magyar Grafika, 1928. 5-6. 
157. 

46 Kassák Lajos: A ló meghal és a madarak kiröpülnek. 2x2. Új 
művészek folyóirata. Szerk.: Kassák Lajos, Németh Andor. 
Wien, 1922. 1. 40-49. 

47 Árion 16. Nemzetközi Költői Almanach. Szerkeszti Somlyó 
György. Bp. 1988. 69. 

48 (Hernádi) Hercz György: Ecce homo. Kassák Lajos színes 
metszeteivel és tipografizálásával. Wien 1924. 

49 Iwan Tschold: Elementáris tipográfia. Dokumentum, 1926. de-
cember, 43.; Herbert Bayer: Tipográfiai és propaganda eszkö-
zök. Munka, 1. sz. (1928. szept.) 18-19. 

50 Herzog Sándor: Jan Tschichold: Die neue Typographie. (Az új 
tipográfia). Munka, 4. sz. (1929. jan.) 126-127. 

51 Idézi: Szántó Tibor: A betű. A betűtörténet és a korszerű betű-
művészet rövid áttekintése. Bp. 1965. I. 122. 

52 Passuth Krisztina: Moholy-Nagy. Bp. 1982. 35. 
53 Ludwig Kassák: Malerei und Fotographie. (Kézirat.) Kassák 

Múzeum, Itsz.: KM-an. 90. Az „i 1o" című amsterdami folyó-
irat 1927. évfolyamában megjelent hozzászólás szövege be-
került a következő írás szövegébe: Kassák Lajos: A budapes-
ti második nemzetközi fényképkiállítás. Századunk, 1927. 9. 
527. 

54 Szabó Júlia: „A címlap fontos". 93. 
55 Kassák Lajos: Egy ember élete l- l l l . kötet. Bp. 1927. 
56 Kassák Lajos: Hungária Hírlapnyomda R.T. [Céglap] 

1926-1928. 
Magyar Grafika, 1928. 5-6. 167.; Vadas József: i. m. 124. 

57 Gró Lajos: Az orosz filmművészet. Bp. 1931 
58 Gró Lajos: Filmek, könyvek. Munka, 13. sz. (1930. ápr.) 415. 
59 Hans Jäger: Mi a hitlerizmus? Fordította: Gró Lajos. Bp. 1932. 

Munka Könyvtára 3-4. 
60 Kassák Lajos: Útban az elementáris tipográfia felé. Magyar 

Grafika, 1928. 5-6. 146. 
61 i. m. 146. - A „társadalmi propaganda" fogalmát Kassák a 

Nyugat Barátok Köre 1931. január 21-én A reklám és a művé-

szet címmel rendezett ankétján is szerepeltette. A vita anya-
ga: A reklám és a művészet (Ankét a Budapesti Nemzetközi 
Vásár fölkérésére a Nyugat fóruma előtt) (Móricz Zsigmond vi-
taindítója, Nagy Endre, Kodolányi János, Karinthy Frigyes, 
Magyar Pál, Szieberth Imre, Berény Róbert, Kassák Lajos, 
Fülöp István, Káldor Miksa, Hallóssy István hozzászólása, 
Móricz Zsigmond zárszava) Nyugat, 1931. febr. 1. 143-156.; 
Faragó Zászló: Hozzászólás a Nyugat reklám-ankétjához. 
Nyugat, 1931. febr. 16. 277-278.; Horvát Henrik: Korunk szé-
gyenének emlékműve. Nyugat, 1931. febr. 16. 278-280.; Hal-
lóssy István: írhat-e az író reklámot? Nyugat, 1931. febr. 16. 
280-282.; Németh Andor: Művészet és reklám. Jegyzetek a 
Nyugat reklámankétjához. Reklámélet, 1931. 2. 1-2. 

62 Kassák Lajos: Munkát, kenyeretl 1933. Papír, fotó, 241x196 
mm, Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.201. 1. 

63 Jean Arp levele Kassák Lajosnak. Párizs, 1960. In: Kassák 
képarchitektúra kiállítása. Budapest, 1967. Fényes Adolf Ga-
léria. [Katalógus] 6. 

64 Gorham Munson levele a Secession szerkesztőségéhez. Se-
cession, 5. sz. (1923. júl.) 26. Idézi: Botár Olivér: Kassák és az 
amerikai avantgárd. In: Magam törvénye szerint. Tanulmányok 
és dokumentumok Kassák Lajosról. Szerkesztette Csaplár 
Ferenc. Bp. 1987. 70. 

65 Ludwig Kassák: Kiosk. Der Sturm, 15. Jahrgang, 2. Heft (Juni 
1924) 73. 

66 Typographische Mitteilungen. Sonderheft „elementare typog-
raphie". 192. 

67 Ernst Kállai: Neue Malerei in Ungarn. Lepizig 1925. 116. 
68 Kassák Lajos levele Simon Jolánnak. (Bécs, 1925); Simon Jo-

lán levelei Kassák Lajosnak. (Budapest, 1925) Kassák Múze-
um, Itsz.: KM-lev. 2031/9., 2063/58., 75., 78. 

69 Kassák Lajos levelei Simon Jolánnak. (Bécs, 1926) Kassák 
Múzeum, Itsz.: KM-lev. 2031/25., 26., 27.; Simon Jolán levelei 
Kassák Lajosnak. (Budapest, 1926, ápr. 18„ 27.) Kassák Mú-
zeum, Itsz.: KM-lev. 2063/123., 126. 

70 Lajos Kassák: Reklama. Pásmo, ll.évf. 6-7.sz. (1926) 107., 
Kassák Lajos: A reklám. Korunk, 1926. 4. 299-300. 

71 Lajos Kassák: Die Reklame. Das Werk, 1926. 7. 228. 
72 Ludwig Kassák: Die Reklame. Kunst und Volk, 4. Jg. Nr. 8. 

(April 1930) 237-238. 
73 Graphische Werbekunst. Internationale Schau zeitgemässer 

Reklame. Städtische Kunsthalle Mannheim, vom 7. August bis 
30. Oktober (1927) [Katalógus] 38. 

74 Jan Tschichold: Die neue Typographie. Ein Handbuch für zeit-
gemäss Schaffende. Berlin 1928. 45., 169. 

75 Lajos Kassák: Plakat. ReD, 1928 
76 i.e. [Iván Ede]: Kassák Lajos kiállítása. Népszava, 1928. márc. 

25.; (e. a.) [Elek Artúr]: Kassák Lajos képarchitektúrái. Újság, 
1928. márc. 11.; Rabinovszky Marius: Kassák Lajos mint kép-
építész. Nyugat, 1928. I. 475. 

77 Kassák Lajos: Az új magyar regény - Pantheon kiadása. [Pla-
kát, vagy plakátterv] 1928. A műről készült fölvétel archív kó-
piája a Kassák Múzeumban, Itsz.: KM-F-86.407.; Kassák La-
jos: Az új magyar regény - Pantheon új sorozata. [Plakát] 
1928. 478x315 mm, Haags Gemeentemuseum; Kassák Lajos: 
Napok a mi napjaink. Bp. 1928. [Borító]; Lovászy Márton: írisz. 
Bp. 1928. [Borító]; Jarnó József: Börtön. Bp. 1928. [Borító]; 
Kassák Lajos: Angyalföld. Bp. 1929. [Borító]; Kassák Lajos: 
Marika énekelj! Bp. 1929. [Borító]; Kassák Lajos: Az új magyar 
regény. [Újsághirdetés] Munka, 5. sz. (1929. febr.) hátlap, 6. 
sz. (1929. márc.) hátlap, 7. sz. (1929. máj.) hátlap; Kassák La-
jos: Az új magyar regény [Kirakat] 1928. A róla készült fölvétel 
archív kópiája a Kassák Múzeumban, Itsz.: KM-F-86.407. 

78 Zelk Zoltán: Egyszervolt ember. Prózai írások 1964-1971. Vá-
logatta és a szöveget gondozta Sinka Erzsébet. Bratislava 
1985. 63. 

79 Rosner Károly: A világ reklámgrafikái az angolok tükrében. 
Magyar Grafika, 1929. 9-10. 295. 
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80 Karl Rosner: Moderne ungarsk Bogkunst. De Grafike Fag. Or-
gan for Kobenhavns Bogtrykkerforening og Reproduktion-
sanstalternes Principalforening. XXVII. Aargang No. 15. (1. 
November 1931) 268. 

81 N.E. [Neményi Ernő]: Magyar könyvművészeti társaság ala-
kult. Magyar Grafika, 1928. 5-6. 178-179. - A társaság alapí-
tói: Berény Róbert, Bíró Miklós, Bortnyik Sándor, Conrád Gyu-
la, Csabai-Ékes Lajos, Fáy Dezső, Fiora Margit, Gara Arnold, 
Gádor István, Gáspár Antal, Gedő Lipót, Gróf József, Jaschik 
Álmos, Jeges Ernő, Kaesz Gyula, Kassák Lajos, Kner Albert, 
Kner Erzsébet, Kner Imre, Kozma Lajos, Kreisl Béla, Moholy-
Nagy László, Molnár C. Pál, Molnár Farkas, Nádai Pál, Pécsi 
József, Reiter László, Rosner Károly, Varga Oszkár, Végh 
Gusztáv. 

82 Magyar Grafika, 1930. 3-4. 76, 79. 
83 Forgó Pál: Új építészet. Bp. 1928. 
84 A Magyar Könyv- és Reklámművészek Társasága bemutatko-

zó kiállításának katalógusa. 6-12. 
85 Gaál Gábor levele Fábry Zoltánnak. Cluj-Kolozsvár, 1929. ja-

nuár 19. In: Fábry Zoltán válogatott levelezése. Válogatta 
Csanda Sándor és Varga Béla. Pozsony, 1978. 514.; Dienes 
László levele Fábry Zoltánnak. 1929. január 23. In: Dienes 
László: „sejtelme egy földindulásnak". Kritikai írások 
1921-1931. Válogatta, rajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta 
Sugár Erzsébet. Bukarest 1976. 345. 

86 „Typographie kann unter Umständen Kunst sein". Ring „neue 
werbegestalter". Ausstellungskatalog. Landesmuseum Wies-
baden 1990. 121., 124. 

87 Perdita Lottner: i. m. 17. 
88 Staatliche Kunstbibliothek. Ausstellung „Neue Typographie". 

20. April - 20. Mai 1929 im Lichthof des ehemaligen Kunstge-
werbemuseums Prinz-Albert-Strasse 7 - A kiállítás résztvevői: 
Willi Baumeister, Max Burchartz, Walter Dexel, Cesar Dome-
la-Nieuwenhuis, Hans Leistikow, Hannes Mayer, Robert Mi-
chel, Paul Schuitema, Kurt Schwitters, Jan Tschichold, Georg 
Trump, Friedel Vordemberge-Gildewart, Piet Zwart, Otto 
Baumberger, Herbert Bayer, A. M. Cassandre, Walter Cyliax, 
Theo van Doesburg, John Heartfield, Egon Juda, Lajos Kas-
sák, László Moholy-Nagy, Johannes Molzahn, Oskar Neriin-
ger, Karel Teige. 

89 Perdita Lottner: i. m. 13. 
90 Museum Folkwang Essen: Ausstellung „Neue Typographie". 

Essener Anzeiger, 20. Sept. 1929. In: „Typographie kann unter 
Umständen Kunstsein". 129. - A kiállítás résztvevői: Willi 
Baumeister, Herbert Bayer, Max Burchartz, Walter Dexel, La-
jos Kassák, Hans Leistikow, Robert Michel, László Moholy-

Nagy, Johannes Molzahn, Paul Schuitema, Kurt Schwitters, 
Georg Trump, Jan Tschichold, Friedrich Vordemberge-Gilde-
wart, Piet Zwart, A. M. Cassandre, Walter Cyliax, John Heart-
field, Fritz Lewy, Oskar Neriinger, Wilhelm Poetter, Karel Teige, 
Wilhelm Wüstermann.; Kurt Schwitters: Der Ring „neue wer-
begestalter". Neue Werbegraphik. Katalog Gewerbemuseum 
Basel, 1930. In: „Typographie kann unter Umständen Kunst 
sein". 130. - Akiállítás résztvevői: Willi Baumeister, Max Bur-
chartz, Walter Dexel, Cesar Domela, Hans Leistikow, Robert 
Michel, Paul Schuitema, Kurt Schwitters, Georg Trump, Jan 
Tachichold, Friedrich Vordemberge-Bildewart, Piet Zwart, 
Walter Cyliax, Lajos Kassák, Johannes Molzahn, Karel Teige. 

91 „Typographie kann unter Umständen Kunst sein". 126. 
92 Kees Broos: Das kurze, aber heftige Leben des Rings „neue 

werbegestalter". In: „Typographie kann unter Umständen 
Kunst sein." 10. - Az amsterdami kiállítás résztvevői: Willi Bau-
meister, Herbert Bayer, Max Bill, Max Burchartz, Cesar Dome-
la, Dick Elffers, John Heartfield, Lajos Kassák, Frantisek Kali-
voda, G. Kiljan, Hans Leistikow, Robert Michel, László Mo-
holy-Nagy, Johannes Molzahn, Paul Schuitema, Kurt Schwit-
ters, Ladislav Sutnar, Karel Teige, Jan Tschichold, Piet Zwart. 

93 „Typographie kann unter Umständen Kunst sein". 11. 
94 „Typographie kann unter Umständen Kunst sein". 30., 31. 
95 Radnóti Miklós: A Livre d'Art világkiállítás. Molnár C., Divéky, 

Kner, Kassák, Dallos, Jaschik, Bortnyik és a többiek mint a 
Salon „modernjei". Literatura, 1931. szeptember, 164-166. -
A kiállítás magyar résztvevői: Bortnyik Sándor, Csabai-Ékes 
Lajos, Dallos Hanna, Dankó Ödön, Divéky József, Fáy Dezső, 
Fiora Margit, Gróf József, Háy Károly László, Jaschik Álmos, 
Jeges Ernő, Kassák Lajos, Kner Albert, Kolozsváry Zsigmond, 
Kozma Lajos, Molnár C. Pál, Reiter László, Végh Gusztáv. 

96 Alkotás. A Magyar Művészeti Tanács folyóirata. Felelős szer-
kesztő: Kassák Lajos. Bp. 1947 január - 1948. április 

97 Bori Imre - Korner Éva: Kassák irodalma és festészete. Bp. 
1967 

98 Kassák Lajos: A tölgyfa levelei. Bp. 1964 
99 Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram. Bp. 1963 

100 Kassák Lajos: Munkanélküliek. Bp. 1962 
101 Kassák Lajos: Egy lélek keresi magát. Bp. 1965 
102 Kassák Lajos: Mélyáram. Bp. 1960.; Kassák Lajos: Marika 

énekelj! Bp. 1961 
103 Kassák Lajos: Mesterek köszöntése. Bp. 1965 
104 Kassák Lajos: Szerelem, szerelem. Bp. 1962 
105 Kassák Lajos: Az idő múlásában. Fakszimile kiadás. Bp. 1971 
106 László Gyula: Gondolatok Kassák Lajos képeskönyvéhez. In: 

Kassák Lajos: Az idő múlásában. Bp. 1971 2. 
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KASSÁK KÖNYV-
ÉS REKLÁMMŰVÉSZETI MUNKÁSSÁGA 
Összeállította: Csaplár Ferenc 

1 Képköltemény /1920 
papír, tus - J.j.l.: Kassák 1920 - Ismeretlen helyen 
Közlés: Ma, VI. évf. 3. sz. (1921. jan. 1.) címlap 

2 Óra / 1920 k. 
papír, tus, tinta, kollázs - 150x110 mm - J.j.l.: Kassák 920 
Ismeretlen helyen 
Közlés: Kassák. Basel, 1968. Panderma Verlag. 113. 

3 Falak / Bruits / 1920 k. 
papír, tus, tinta, kollázs - 148x107 mm - J.j.l.: Kassák 920 
Kunsthalle Nürnberg, Itsz.: 24a/71 

4 Előre / 1920 k. 
papír, tus - 160x160 mm - J.j.l.: Kassák 
Kunsthalle Nürnberg, Itsz.: 24m/71 

5 Ember, nyisd ki a kapukat! / 1920 k. 
papír, tus - 185x132 mm - J.j.l.: LK 
Szombathelyi Képtár, Itsz.: G.86.69. 

6 Bécsi Magyar Újság /1921 
papír, kollázs - J.j.: Kassák - Ismeretlen helyen 
Közlés: Ma, VII. évf. 1. sz, (1921, nov. 15.) 139. 

7 Ma /1921 
papír, kollázs - J.k.l.: Kassák - Ismeretlen helyen 
A műről készült fölvétel archív kópiája a Kassák Múzeumban, 
Itsz.: KM-F-90.7. 

15 VI. évf. 8. sz. (1921. aug. 1.) 
Címlap Viking Eggelin művének fölhasználásával, belívek 
tipográfiája 

16 VI. évf. 9. sz. (1921. szept. 15.) 
Címlap Moholy-Nagy László művének fölhasználásával. Hir-
detések: A Ma új könyvei / Ma 3-ik bécsi matinéja 

17 VII. évf. 1. sz. (1921. nov. 15.) 
Címlap, belívek tipográfiája 

18 VII. évf. 2, sz. (1922. jan. 1.) 
Címlap, belívek tipográfiája 

19 VII. évf. 3. sz. (1922. febr. 1.) 
Címlap I. Puni művének fölhasználásával, belívek tipográfiája 

20 VII. évf. 4. sz. (1922. márc. 15.) 
Címlap H. Arp művének fölhasználásával, belívek tipográfiája 

21 VII. évf. 5-6. sz. (1922. máj. 1.) 
Címlap Moholy-Nagy László művének fölhasználásával, bel-
ívek tipográfiája. Tipográfiai kompozíció a 29. lapon. Hirdetés: 
Ma jubileumi dupla szám 

22 VII. évf. 7. sz. (1922. júl. I.) 
Címlap Theo van Doesburg művének fölhasználásával, bel-
ívek tipográfiája 

23 VII. évf. 8. sz. (1922. aug. 30.) 
Címlap El Liszickij művének fölhasználásával, belívek tipográ-
fiája 

24 Simon Andor: Kinyilatkoztatás 
Versek Máttis Teutsch János metszeteivel. Wien, 1921. Ma k. 
- 16 lap. 280x215 mm - Druck „Elbemühl", Wien 
Borító 

8 Képköltemény 15/1921 
Az eredeti grafika ismeretlen helyen 
Közlés: Kassák Lajos: Világanyám. Wien, 1921. Bán Verlag. 
125. 

9 Képköltemény 17/1921 
Az eredeti grafika ismeretlen helyen 
Közlés: Kassák Lajos: Világanyám. 115. 

10 Kassák Lajos: Ma képeskönyv /1921 
A 18-as jelzésű képvers tusrajzokkal - 13 lap és borítólapok 
papír, tus - 250x170 mm 
Szombathelyi Képtár, Itsz.: G. 86.83.1-15. 

11 A 18-as jelzésű képvers / 1921 
Közlés: Kassák Lajos: Világanyám. 139-145.; Ma, VII. évf. 2. 
sz. (1922. jan. 1.) 18-19. 

12-23 Ma. Aktivista folyóirat 
Szerk.: Kassák Lajos, Wien, VI. évf. 5 - V I I . évf. 8. sz.-16-16 
lap, 306x230 mm - Druck: „Elbemühl", Wien. A VII. évf. 3. 
számtól: Vereinigte Druck- und Verlagsgesellschaft Ipag-We-
ber, Wien 

12 VI. évf. 5. sz. (1921. márc. 15.) 
Címlap Kassák Lajos kompozíciójával, a belívek tipográfiája 

13 VI. évf. 6. sz. (1921. ápr. 25.) 
Címlap A. Archipenko művének fölhasználásával, a belívek 
tipográfiája 

14 VI. évf. 7. sz. (1921. jún. 1.) 
Címlap George Grosz művének fölhasználásával, belívek 
tipográfiája 

25 Horizont 1 - Archipenko 
Ivan Göll előszavával. Horizont amatőr könyvtár, Wien 1921. 
Szerkeszti és kiadja Kassák Lajos - 16 lap, 280x210 mm, 300 
számozott példány - Druck: „Elbemühl", Wien 
Borító 

26 Horizont 2 - Moholy-Nagy 
Mátyás Péter [Kállai Ernő] előszavával. Wien, 1921. Ma k. 
Szerkeszti és kiadja: Kassák Lajos - 16 lap, 280x210 mm, 
300 számozott példány - Druck: „Elbemühl", Wien 
Borító 

27 Kassák Lajos: 1 Ma - Asszonyomnak 
Wien, 1921. Ma k. - 18 lap, 280x210 mm, 300 példány, az első 
tíz a szerző aláírásával - Druck: „Elbemühl", Wien 
Borító, szövegközi linómetszetek 

28 Újvári Erzsi: Prózák 
George Grosz rajzaival. Wien, 1921. Ma k. - 16 lap, 280x215 
mm - Druck : „Elbemühl", Wien 
Borító - Az impresszumban: A címlapot Kassák Lajos készítette 

29 Barta Sándor: Tisztelt hullaház 
Kiáltványok. Wien, 1921. Ma k . - 3 2 lap, 280x215 mm - Druck: 
„Elbemühl", Wien 
Borító - Az impresszumban: Címlap Kassák Lajostól 

30 Ludwig Kassák: Ma Bildarchitektur 
Deutsch von Paul Acél. Kiáltvány és 6 linómetszet. Wien 1921. 
Ma k. - 20 lap, 285x220 mm, 50 számozott példány - Druck: 
„Elbemühl", Wien; 
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Kioszk, 1924 / Kat. 66. 

Borító, címlap, belívek tipográfiája - A borító grafikai terve is-
meretlen helyen. Adatai: papír, tus, kollázs - 290x223 mm -
J.j.l.: Kassák - Közlés: Lajos Kassák. Galerie Gmurzynska-
Bargera. Ausstellung von 15. Jan. bis 5. März 1972. [Kataló-
gus] 5. - A borító később a Kassák-Vasarely mappában, Paris, 
1961 - papír, szita - 660x508 mm 

31 Gallerie Forthcomin / 1920-as évek 
papír, kollázs - 360x260 mm - J.n. 
Galerie Gmurzynska, Köln 

32 Ma Bildarchitektur /1921 k. 
Könyvfedél-terv - karton, tus, kollázs - 270x207 mm - J.n. -
A hátoldalon Kassák Lajosné írásával: 1921 Wien 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.7.1. 

33 Mácza János: Teljes színpad /1921 
Könyvborító-terv - papír, ceruza - 160x108 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM 702 

34 Mácza János: Teljes színpad 
Wien, 1921 Ma k. - 16 lap, 276x215 mm - Druck: „Elbemühl", 
Wien 
Borító - Az impresszumban: A címlap és a belső metszet Kas-
sák Lajostól 

35 Kassák Lajos: Képeskönyv 
Akvarellek. Wien, 1922. Ma k - Megjelent 30 eredeti példány-
ban. Ma létező példányról nem tudunk. Említve: Gáspár End-
re: Kassák Lajos, az ember és munkája. Wien, 1924. 48. 
Borító, akvarellek 

36 DUR mappa 
Rajzalbum öt eredeti tusrajzzal, borítóval. Wien, 1922. Ma k. 
335x250 mm - 15 számozott és aláírt példány 
Borító, rajzok 
Szombathelyi Képtár, Itsz.: G. 86.82.1. 

37 Secession 
Director: Gorham B, Munson. New York - Berlin. 
Number two, July 1922 - 32 lap, 230x140 mm - Printed by Ju-
lius Lichtner, Vienna 
Borító - Az impresszumban: The cover design by Ludwig Kas-
sák, a Hungarian communist and refugee in Vienna. He is the 
editor of Ma, a publication in correspondence with those ad-
vence guard in France, Russia, Germany and America. 

38 Néger antológia 
Blaise Candrars után fordította Dénes Zsófia. Wien, 1922. Ma 
k. - 16 lap, 250x170 mm - Druckerei „Elbemühl", Wien 
Borító Hans Arp művének fölhasználásával, címlap, belívek 
tipográfiája 

39 Tristan Tzara: Gáz-szív 
Színdarab három felvonásban. Fordította Gáspár Endre. Wien, 
1922. Ma k. - 1 6 lap, 250x170 mm - Druckerei „Elbemühl", Wien 
Borító, címlap, belívek tipográfiája 
Kiállítva: Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának 
kiállítása, Bp. Iparművészeti Múzeum, 1930 

40 Barta Sándor: Mese a trombitakezű diákról 
Mesék és novellák 1918-1922. Wien, 1922. Ma k. - 56 lap, 
250x165 mm, 30 amatőr példány is különleges kivitelben, a 
szerző aláírásával - Druck: „Elbemühl", Wien 
Borító, címlap - Az impresszumban: Címlap Kassák Lajostól 

41 2x2. Új művészek folyóirata 
Szerk.: Kassák Lajos, Németh Andor. Wien, 1922. 1. sz. - 64 
lap, 310x240 mm - Druckerei „Elbemühl", Wien 
Borító, címlap, belívek tipográfiája. A belívekben: Kassák La-
jos: A ló meghal és a madarak kiröpülnek. Címfej és tipográfia 

42 2x2. Új művészek folyóirata 
Szerkesztők: Kassák Lajos, Németh Andor. Wien 
295x225 mm 
Levélfej 

43 2x2. Új művészek folyóirata Wien 
Levélboríték - 168x249 mm 

44 Kassák Lajos-Moholy-Nagy László: Új művészek könyve 
Wien, 1922. Verlag Julius Fischer-96 lap, 310x240 mm, 500 
számozott példány - Nyomatott az „Elbemühl" műnyomdában 
Wilhelm József tipografizálásával. 
Borító - Az impresszumban: A címlapot Kassák L. tervezte 

45 Ludwig Kassák - Ladislaus Moholy-Nagy: Buch neuer 
Künstler 
Wien, 1922. Herausgegeben von der aktivistischen Zeitschrift 
Ma. - 96 lap, 310x240 mm, 1500 példány - Buch- und Stein-
druckerei „Elbemühl", Wien 
Borító - Az impresszumban: Entwurf des Titelblattes von L. 
Kassák 

46-48 Ma. Aktivista folyóirat 
Szerk.: Kassák Lajos. Wien, VIII. évf. 1 - X. évf. 1. sz. 
310x310 mm - Druckerei „Elbemühl", Wien 

46 VIII. évf. 1. sz. (1922. okt. 15.) 
Címlap, belívek tipográfiája, 12 lap. Tipográfia: „Romboljatok, 
hogy építhessetek, és építsetek, hogy győzhessetek." Hirde-
tés: Társfolyóiratok 

47 VIII. évf. 2-3. sz. (1922. dec. 25.) 
Címlap, belívek tipográfiája, 16 lap 

48 VIII. évf. 4. sz. (1923. febr. 1.) 
Címlap, belívek tipográfiája, 12 lap. Hirdetés: Ma-Buch, Buch 
neuer Künstler 
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49 VIII. évf. 5-6. sz. Deutsches Sonderheft (1923. márc. 15.) 
Címlap, belívek tipográfiája, 16 lap. Tipográfiai kompozíció 
a 8. lapon. 

50 VIII. évf. 7-8. sz. (1923. máj. 1.) 
Címlap Karl Peter Röhl müvének fölhasználásával, belívek 
tipográfiája, 16 lap 

51 VIII. évf. 9-10. sz. (1923. júl. 1.) 
Címlap, belívek tipográfiája, 16 lap 

52 IX. évf. 1. sz. (1923. szept. 15.) 
Címlap, belívek tipográfiája, 12 lap. Hirdetés: Társfolyóiratok 

53 IX. évf. 2. sz. (1923, nov. 15.) 
Belívek tipográfiája, 12 lap 

54 IX. évf. 3-4. sz. (1924. febr. 20.) 
Belívek tipográfiája, 18 lap. Hirdetés: Megjelent: Ecce homo 
Hercz György új versei Kassák színes metszeteivel 

55 IX. évf. 5. sz. (1924. ápr. 15.) 
Címlap, belívek tipográfiája, 12 lap. Hirdetések: Megjelent a 
Ma második antológiája / Kassák Lajos Álláspont című bros-
súrája épp most jelent meg. 

56 IX. évf. 6-7. sz. (1924. júl. 1.) 
Belívek tipográfiája, 16 lap. Hirdetés: Társfolyóiratok 

57 IX. évf. 8-9. sz. Musik- und Theaternummer (1924. szept. 15.) 
Címlap, belívek tipográfiája, 16 lap 

58 X. évf. 1. sz. Jubileumi szám (1925. jan. 15.) 
Belívek tipográfiája, 12 lap. Hirdetés: Propagáljátok az új mű-
vészetet! 

59 Kortárs 
Tudományos, művészeti és pedagógiai folyóirat. Szerk.: Kas-
sák Lajos (A Ma magyarországi terjesztésre szánt mutációja) 
Wien, 1 -8/9. sz. 1923-1925 - 310x310 mm - Druckerei „Elbe-
mühl", Wien 
Címlap, belívek tipográfiája mint a Ma számaiban 

60 Elbemühl Buch- und Steindruckerei /1923 
Plakátterv - papír, tus - 299x220 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.94.1. 

61 Ma-Buch. Gedichte von Ludwig Kassák 
Deutsch mit einem Vorwort von Andreas Gáspár. Berlin, 1923. 
Verlag Der Sturm - 64 lap, 240x160 mm, 550 számozott pél-
dány a szerző és a fordító aláírásával; 25 példány finom papí-
ron, kötve, 75 példány finom papíron, fűzve, 450 példány 
nyomdai papíron, fűzve - Buch-, Kunst- und Steindruckerei 
„Elbemühl", Wien 
Borító, címlap, belívek tipográfiája. A belívekben: Abends... 
[Esténként...] kezdetű képvers, Das Pferd stirbt und die Vögel 
fliegen hinaus [A ló meghal és a madarak kiröpülnek] címlap, 
4 linómetszet 
Kiállítva: A Secessio könyvvására, Bécs, 1925. 

62 (Hernádi) Hercz György: Ecce homo 
Kassák Lajos színes metszeteivel és tipografizálásával. Nyo-
matott Knittel Vilmos betűivel. A könyvet Akácsos András kö-
tötte. Wien, 1924. írók Könyvkiadóvállalata. - 40 lap, 245x172 
mm, 500 példány - Knittel Vilmos könyvnyomdája, Wien 

63 1924 
Déry Tibor, Glauber Henrik, Kassák Lajos, Nádass József, 
Reiter Róbert, Tamás Aladár antológiája. Wien, 1924. Horizont 
k., Horizont könyvek 3. - 48 iap, 250x178 mm 
Borító, címlap, belívek tipográfiája 

64 Kassák Lajos: Álláspont 
Tények és új lehetőségek. Wien, 1924. Ma k. - 48 lap, 
155x155 mm - Druck : „Elbemühl", Wien 
Borító, címlap, belívek tipográfiája 

Reklámkioszk, 
1926 előtt / Kat. 79. 
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65 Gáspár Endre: Kassák Lajos az ember és munkája 
Wien, 1924. Verlag Julius Fischer - 48 lap, 245x172 mm 
Borító, címlap 

66 Kioszk / 1924 
Épületterv. Az eredeti grafika ismeretlen helyen. Közlés: Der 
Sturm - Ludwig Kassák, Nicolaus Braun, 1924. [Katalógus] 3., 
Der Sturm, 1924. 2. 73., Contimporanul, IV. évf. 59. sz. (1925. 
május) 4. 
Kiállítva: Der Sturm Galéria, Berlin, 1924. május, Kassák Lajos 
és Nicolaus Braun kiállítása. - A mű grafikai változatának ada-
tai: gouache, karion - 259x209 mm - J.j.l.: LK - Kunsthalle 
Nürnberg, Itsz. 24g/71 

67 Magyar Hírlap /1924 
Plakát - litográfia, 950x620 mm - J.n. - Globus ny. Bp. 
Országos Széchényi Könyvtár, Itsz.: 89/1924 
Kiállítva: Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának 
kiállítása, Iparművészeti Múzeum, Bp. 1930 

68 Ma. Aktivistische Zeitschrift 
Redakteur Ludwig Kassák. Wien, X. Jahrg. Nr. 2. (22. März 
1925) A Ma I. német propagandaestjének műsora és elhang-
zott anyaga - 16 lap, 230x157 mm - Druck: „Elbemühl", Wien 
Címlap, belívek tipográfiája 

69 Ma. Aktivistische Zeitschrift 
Szerk.: Kassák Lajos. Wien, X. évf. 3-4. sz. (1925, jún. 15.) 
Das Junge Schlesien különszám - 20 lap, 306x230 mm -
Druck: „Elbemühl" Wien 
Címlap, belívek tipográfiája 

70 Ma. I. Deutscher Propagandaabend 
A Ma 1925. március 22-i estjének meghívója - 125x135 mm 

71 365. Röpirat. Művészeti dokumentum 
Szerk.: Kassák Lajos. Felelős szerkesztő és kiadó: Tamás Ala-
dár. Bp. 1. sz. 1925. április - 10 lap, 245x175 mm - Krausz J. 
és Társa, Bp. 
Címlap, belívek tipográfiája. Hirdetések: Ismeri már az Új mű-
vészek könyvét? / Az új művészet az új emberé / Megjelent 
1924 címen az új költők antológiája. 

72 365 
Művészeti folyóirat. Szerk.: Tamás Aladár. Direktor: L. Kassák 
Levélfej - 295x225 mm 

73 365 
Művészeti röpirat. Szerk.: Tamás Aladár. Direktor: L. Kassák 
Levelezőlap-terv - Ismeretlen helyen - Említés: Kassák Lajos 
levele Simon Jolánnak. Bécs 1925. Kassák Múzeum, Itsz.: 
KM-lev. 2031/13. 

74 Z. Tuchpalast / 1925 k. 
Plakátterv - papír, kollázs - J.n. - Ismeretlen helyen - Kiállít-
va: Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunsthalle 
Mannheim, 1927 - A műről készült fölvétel archív kópiája a 
Kassák Múzeumban, Itsz.: KM-F-90.10. 

75 Konstruktive Kunst 
A Ma 1926. május 8-i bécsi estjének plakátja - litográfia -
616x499 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.2.1. 

76 Konstruktive Kunst 
A Ma 1926. május 8-i bécsi estjének meghívója -
109x146 mm 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-lev. 1457 

77 Konstruktive Kunst 
A Ma 1926. május 8-i bécsi estjének programja - 182x179 mm 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM 2856 

78 Warenhaus AG Berlin Köln /1926 
Prospektus - A grafikai terv kiállítva: Internationale Schau zeit-
gemässer Reklame, Kunsthalle Mannheim, 1927; Magyar 
Könyv-és Reklámművészek Társaságának kiállítása, Iparmű-
vészeti Múzeum, Bp. 1930. - Közlés: Jan Tschichold: Die 
neue Typographie. Berlin, 1928. 169.; ReD, 1928. évf.; Rek-
lámélet, 1930. 4. 6. 

79 Reklámkioszk / 1926 előtt 
Az eredeti grafika ismeretlen helyen. Közlés: Kassák Lajos: 
Tisztaság könyve. Bp. 1926 

80 Tiporeklam Riez fix Farbe / 1926 előtt 
Céglap. Mellékletként: Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Bp. 
1926 - 243x170 mm - Krausz J. és Társa Műintézete, Bp. 

81 Kassák Lajos: Tisztaság könyve 
Előfizetési gyűjtőív. Bp. 1926 - 237x338 mm - Krausz J. és 
Társa, Bp. 

82 Kassák Lajos: Tisztaság könyve 
Plakátterv-Ismeretlen helyen - Említve: Kassák Lajos levelei 
Simon Jolánnak. Bécs, 1926. Kassák Múzeum, Itsz.: KM-lev. 
2031/25,26,27. 

83 Kassák Lajos: Tisztaság könyve 
Bp. 1926. Horizont k. - 126 lap, 245x172 mm, I000 példány, 
ebből 100 vászonkötesű, számozott, aláírt példány 
Krausz J. és Társa, Bp. 
Címlap, borító, belívek tipográfiája. Abelívekben belső címla-
pok: A ló meghal, a madarak kirepülnek, 25 vers, Prózák 1925, 
Fordítások 1915—26-ból, A korszerű művészet él. A szövegek 
között: A könyvről, A reklám. A képanyagban: Reklámkiosk, Ti-
poreklam Riez fix Farbe. A kiadvány más borítóval megjelent 
mutációja mint „Propaganda kiadás". Borítóját nyomta: Hungá-
ria Nyomda Rt. Budapest. A borító grafikai terve kiállítva: Inter-
nationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunsthalle Mann-
heim, 1927 

84 Tolo Porzellanwaren / 1926 
Cégjel - 300x220 mm - A Magyar Grafika 1928. május-júniu-
si számának melléklete - Az impresszumban: Tervezte Kas-
sák Lajos. Szedte Horváth Ferenc (Bíró nyomda) 
A grafikai terv kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer 
Reklame, Kunsthalle Mannheim, 1927; Magyar Könyv- és 
Reklámművészek Társaságának kiállítása, Iparművészeti Mú-
zeum, Bp. 1930 

85 Ma Ungarische Gruppe - Bauhausbücher 18 /1926 
Könyvborító - 300x220 mm - A Magyar Grafika 1928. május-
júniusi számának melléklete - Az impresszumban: Kassák La-
jos terve. Szedte Horváth Ferenc (Bíró nyomda) 
A grafikai terv kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer 
Reklame, Kunsthalle Mannheim, 1927; Magyar Könyv- és 
Reklámművészek Társaságának kiállítása, Iparművészeti Mú-
zeum, Bp. 1930 

86 Mentor /1926 
Modern könyvek, modern grafika, Budapest, Andrássy út 17. 
Plakát - litográfia, 250x190 mm - Korvin testvérek, Bp. 
A grafikai terv kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer 
Reklame, Kunsthalle Mannheim, 1927; Magyar Könyv- és 
Reklámművészek Társaságának kiállítása, Iparművészeti Mú-
zeum, Bp. 1930 
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87 Steyer Auto /1926 
papír, kollázs - 295x210 mm - J.j.l.: KL 
László Károly gyűjteménye 

88 Színházi Élet / 1926 
Plakátterv - Ismeretlen helyen 
Kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunst-
halle Mannheim, 1927 

89 Corvin /1926 
Plakátterv - Ismeretlen helyen 
Kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunst-
halle Mannheim, 1927 

90 M. T. E. (Munkás Testedző Egyesület) /1926 
Plakátterv - Ismeretlen helyen - Kiállítva: Internationale 
Schau zeitgemässer Reklame, Kunsthalle Mannheim, 1927 

91 Fischer Simon / 1926 
Plakátterv - Ismeretlen helyen 
Kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunst-
halle Mannheim, 1927 

92 Desszertes doboz / 1926 
Ismeretlen helyen 
Kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunst-
halle Mannheim, 1927 

93 Ero Perlenhaus / 1926 
Plakátterv - Ismeretlen helyen - Kiállítva: Internationale 
Schau zeitgemässer Reklame, Kunsthalle Mannheim, 1927 

94 Die Technik 
Folyóiratborító-terv - Ismeretlen helyen 
Kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunst-
halle Mannheim, 1927 

95 Mode 
Könyvborító-terv - Ismeretlen helyen 
Kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunst-
halle Mannheim, 1927 

96 Das Licht 
Folyóiratborító-terv - Ismeretlen helyen - Kiállítva: Internatio-
nale Schau zeitgemässer Reklame, Kunsthalle Mannheim, 
1927 

97 Jack London: (?) 
Könyvborító-terv - Ismeretlen helyen 
Kiállítva: Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunst-
halle Mannheim, 1927 

98 Tó mozi /1926 
Plakát - 300x220 mm - A Magyar Grafika 1928. május-júniu-
si számának melléklete - Az impresszumban: Tervezte Kas-
sák Lajos. Szedte Horváth Ferenc (Bíró nyomda) 
Kiállítva: Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának 
kiállítása, Iparművészeti Múzeum, Bp. 1930 

99 Genius Könyvkiadó / 1926 
Plakátterv - Ismeretlen helyen - Említve: Kassák Lajos leve-
lei Simon Jolánnak, Bécs, 1926. Kassák Múzeum, Itsz.: KM-
lev. 2031/12, 14, 42, 48 

100 Népszava / 1926 
Plakátterv - Ismeretlen helyen - Említve : Kassák Lajos leve-
lei Simon Jolánnak, Bécs, 1926. Kassák Múzeum, Itsz.: KM-
lev. 2031/41, 48. 

101-105 Dokumentum. Művészeti és társadalmi beszámoló. 
Szerk.: Kassák Lajos. Bp. 1926. december - 1927. május -
36-36 lap, 250x175 mm - Phöbus nyomda, Bp. 

101 1926. december 
Borító, címlap; belívek tipográfiája. Hirdetések: Dokumentum 
kiadásában megjelent Kassák Lajos Tisztaság könyve című 
antológiája. Legközelebb megjelennek: Nádass József Megy 
körben az arc című új verseskönyve / Új francia költők antoló-
giája / Bauhausbücher / Az új művészet reprezentatív lapjai. 
Kereskedelmi hirdetések: Legjobb fényképezőgépeket és al-
katrészeket Hatschek és Farkas cégnél vásárolhat / Holczer 
szőrmedivat / Bútorok az Egyesült Fővárosi Műbútorasztalo-
sok szövetkezeténél / Bayer féle aspirin tabletta / Bárd kará-
csonyi albuma / Penkale töltőtoll / Dreher Maul csokoládé / 
UFA, Budapest, Teréz krt. 60. - A borító grafikai terve kiállítva: 
Internationale Schau zeitgemässer Reklame, Kunsthalle 
Mannheim, 1927 

102 1927. január 
Borító Willi Baumeister művének fölhasználásával, címlap, 
belívek tipográfiája. Hirdetések: Dokumentum kiadásában 
megjelent ... / Bauhausbücher / Az új művészet reprezentatív 
lapjai / UFA 

103 1927. március 
Borító, címlap, belívek tipográfiája. Hirdetések: A Dokumen-
tum kiadásában megjelent Nádass József Megy körben az arc 
című verseskönyve. Ugyancsak a napokban jelenik meg Kris-
tóf Károly Mestercsapás című első verseskönyve. Kereske-
delmi hirdetések: Pöstyén fürdő / Simplon Nagykávéház / Del-
már J. két nyelvű hites tolmács / Hatschek és Farkas / Royal 
Apollo / UFA Kamara Omnia mozgószínházakban Svejk fia -
A borító grafikai terve kiállítva: Internationale Schau zeitge-
mässer Reklame, Kunsthalle Mannheim, 1927 

104 1927 április 
Borító, címlap, belívek tipográfiája. Hirdetések: A Dokumen-
tum kiadásában megjelent Nádass József Megy körben az arc 
című új verseskönyve, Kristóf Károly Mestercsapás című első 
verseskönyve. Kereskedelmi hirdetések: Phöbus könyvnyom-
da / Pöstyén-fürdő / Simplon Nagykávéház / Delmár J. hét 
nyelvű hites tolmács / Legjobb fényképezőgépeket és alkatré-
szeket Hatschek és Farkas cégnél vásárolhat / Royal Apollo 
mozgószínház Erzsébet körút - A citadella kéme, Én vagyok 
a gyilkos 

105 1927. május 
Borító, címlap, belívek tipográfiája. Hirdetések mint az 1927. 
áprilisi számban, továbbá: De L'Esprit Nouveau a nemzetközi 
új művészet többnyelvű folyóirata - magyarországi főbizomá-
nyos: Mentor könyvkereskedés 

106 Dokumentum. Szerkeszti Kassák Lajos /1927 
Internacionális művészeti és társadalmi beszámoló, Bp. 
Levélfej - 295x225 mm - Städtische Kunsthalle Mannheim 

107 Dokumentum művészestélye 
Az 1927. március 5-i zeneakadémiai rendezvény szórólapja 
210x210mm 

108 Nádass József: Megy körben az arc 
Bp. 1927. Dokumentum k. - 16 lap, 245x175 mm, 25 számo-
zott példány is készült vászonkötésben a szerző aláírásával -
Phöbus Nyomda, Bp. 
Borító, címlap, a belívek tipográfiája - Az impresszumban: 
A címlapot rajzolta Kassák Lajos. 

109 Kristóf Károly: Mestercsapás 
Bp. 1927. Dokumentum k. - 32 lap, 250x175 mm - Phöbus 
Nyomda, Bp. 
Borító, címlap, a belívek tipográfiája - Az impresszumban: 
A könyvnek fedéllapjait Kassák Lajos tervezte. 
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110 Szélpál Árpád: 20 vers 
Bp. 1927. K.n. -245x175 mm, 32 lap - Phöbus Nyomda, Bp. 
Borító - Az impresszumban: A címlapot Kassák Lajos tervezte. 

111 Kassák Lajos: Egy ember élete 
l-lll. kötet. Bp. 1927. Dante k. - 192, 220, 202 lap, 190x125 
mm, 5000 példány - Bíró Miklós Könyvnyomdája, Bp. 
Borító 

112 Sportcikkek Kertész Tamás szaküzletében / 1926 k. 
Fotómontázs - Ismeretlen helyen - A műről készült fénykép-
fölvétel üvegnegatívja és eredeti kópiája a Kassák Múzeum-
ban, Itsz.: KM-F-81.236.; 90.6. 
Kiállítva: Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának 
kiállítása, Iparművészeti Múzeum, Bp. 1930 

113 Művészfilm Kölcsönző Vállalat / 1926-1927 
Levélfej - 30x220 mm - A Magyar Grafika 1928. május-
júniusi számának melléklete - Az impresszumban: Tervezte 
Kassák Lajos. Szedte Horváth Ferenc (Bíró nyomda) 

114 Brust Dávid / 1926-1927 
Levélfej - 300x220 mm - A Magyar Grafika 1928. május-
júniusi számának melléklete - Az impresszumban: Tervezte 
Kassák Lajos. Szedte Horváth Ferenc (Bíró nyomda) 

115 Nádass József / 1926-1927 
Levélfej - 300x220 mm - A Magyar Grafika 1928. május-
júniusi számának melléklete - Az impresszumban: Tervezte 
Kassák Lajos. Szedte Horváth Ferenc (Bíró nyomda) 

116 Dunlop/1926-1928 
Céglap - 220x300 mm - A Magyar Grafika 1928. május-
júniusi számának melléklete - Az impresszumban: Tervezte 
Kassák Lajos. Szedte Horváth Ferenc (Bíró nyomda) 

117 Budapesti Állatkert /1926-1928 
Plakát - 300x220 mm - A Magyar Grafika 1928. május-
júniusi számának melléklete - Az impresszumban: Tervezte 
Kassák Lajos. Ólomba metszette Kner Albert. 

118 Hungária Hírlapnyomda R.T. / 1926-1928 
Céglap - 300x220 mm - A magyar Grafika 1928. május-
júniusi számának melléklete - Az impresszumban: Kassák 
Lajos terve. Szedte Horváth Ferenc (Bíró nyomda) 

119 Hungária Hírlapnyomda Rt, Papírminták / 1928 
Borító - 237x153 mm - J. a fotómontázson lent: Kassák 

120 Déry Tibor: Énekelnek és meghalnak 
Bp. 1928. Génius k. - 64 lap, 252x180 mm - Tevan Nyomda 
Borító - Az impresszumban: A címlapot tervezte: Kassák Lajos 

121 Kassák Lajos A Magyar Grafika melléklete / 1928 
Címlapterv - papír, tus, tempera - 318x234 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.258.1. 

122 Magyar Grafika 
A grafikai iparok fejlesztését szolgáló folyóirat. Szerk.: Bíró 
Miklós. Bp. 1928. május-június - 64 lap, 320x240 mm - Bíró 
Miklós nyomdai műintézete, Bp. 
Borító - Az impresszumban: Lapunk jelen számának fedőlap-
ját Kassák Lajos grafikus tervezte és rajzolta... (...) A boríté-
kot is, a mellékletek rajzait is Kner Albert, lapunk főmunkatár-
sa metszette ki ólomban. 

123 Kassák Lajos - Modern reklámok /1928 
Cégjegy-159x103 mm-Közi.: Magyar Grafika, 1930.3-4.107. 

124 Magyar Hírlap. Liberális napilap /1928 
Plakát - litográfia, 940x610 mm - J.j.l.: Kassák - Globus 
nyomda, Bp. 
Országos Széchényi Könyvtár, Itsz.: 93/1928 

125 A Nyugat Ady bronzplakettjét ingyen adja előfizetőinek 
1928 
Plakát - litográfia, 940x620 mm - J.j.l.: Kassák - Grafikai In-
tézet Rt. Budapest 
Országos Széchényi Könyvtár, Itsz.: 111 

126 Forgó Pál: Új építészet 
Bp. 1928. Vállalkozók Lapja Könyvkiadói Osztálya - 160 lap, 
316x235 mm - Bíró Miklós nyomdai műintézetének nyomása 
Budapesten 
Borító, kötés - Az impresszumban: Borítólap és könyvkötés 
terve Kassák Lajostól - A borítón közölt fénykép: Utca a stutt-
garti lakótelepen. Jobbról Oud, balról Mies van der Rohe, a 
háttérben W. Gropius építményei. 
Kiállítva: Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának 
kiállítása, Iparművészeti Múzeum, Bp. 1930 

127 Harang szappan kitűnő /1928 
Plakát - litográfia, 294x213 m m - J M : Kassák - Piatnik Nán-
dor és Fiai Rt. Bp. - A Magyar Grafika 1929. január-februári 
számának melléklete - A kompozícióban látható dobozt Kner 
Albert tervezte. A plakát keletkezéséről: Az Albus szappangyá-
rak plakátpályázata. Magyar Grafika, 1929. 1-2. 35-36. 

128 Az új magyar regény - Pantheon Kiadása /1928 
Plakát vagy plakátterv - Ismeretlen helyen - A műről készült 
fölvétel archív kópiája a Kassák Múzeumban, Itsz.: KM-F-
86.407. 

129 Az új magyar regény - Pantheon új sorozata / 1928 
Plakát - 478x315 mm - Sarkadi S. Bp. - Haags Gemeente-
museum - Kiállítva: Magyar Könyv- és Reklámművészek Tár-
saságának kiállítása, Iparművészeti Múzeum, Bp. 1930; Inter-
national reclame drukwerk, fotos, fotomontages, Stedelijk Mu-
seum, Amsterdam, 1931 

130 Kassák Lajos: Napok, a mi napjaink 
Bp. 1928. Pantheon k., Az új magyar regény - 350 lap, 
195x125 mm, 4000 példány - Globus Nyomda, Bp. 
Borító, kötés 

131 Lovászy Márton: írisz 
Bp. 1928. Pantheon k., Az új magyar regény - 236 lap, 
195x125 mm - Globus Nyomda, Bp. 
Borító 

132 Jarno József: Börtön 
Bp. 1928. Pantheon k., Az új magyar regény - 254 lap, 
195x125 mm - Globus Nyomda, Bp. 
Borító 

133 Az új magyar regény / 1928 
Kirakat a Mentor könyvkereskedésben Az új magyar regény 
- Pantheon kiadása c. plakát vagy plakátterv, Az új magyar re-
gény - Pantheon új sorozata c. plakát és Kassák Napok, a mi 
napjaink c. regénye példányainak fölhasználásával - A kira-
katról készült fölvétel archív kópiája a Kassák Múzeumban, 
Itsz.: KM-F-86.407. 

134 Munka - Dokumentum /1928 
papír, kollázs - 219x178 mm - J.n. - A hátlapon Kassák Lajos 
írásával: „Montage 1930" - Kassák Lajosné írásával: „Kassák 
Dokumentum" - Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.9.1. 
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135 Munka /' 1928 
Plakát - 470x308 mm - Hungária Hírlapnyomda Rt. Bp. - Ha-
ags Gemeentemuseum - Kiállítva: Magyar Könyv- és Rek-
lámművészek Társaságának Kiállítása, Iparművészeti Múze-
um, Bp. 1930; International reclame drukwerk, fotos, fotomon-
tages, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1931 

136 Munka. Művészeti és társadalmi szemle /1928 
Szerk.: Kassák Lajos Budapest VI. Lehel ucca 6. 
Levélfej - 295x225 mm 

137 Munka. Művészeti és társadalmi beszámoló 
Szerkeszti: Kassák Lajos Budapesten. 1-10. sz. (1928. szep-
tember - 1929. november) - 32-32 lap, 262x185 mm - Hun-
gária Hírlapnyomda Rt. Budapest 
Borító, címlap, belívek tipográfiája. Hirdetések: Szenzációs 
lesz a Pantheon irodalmi intézet őszi könyvsorozata / Társfo-
lyóiratok / Simplon Nagykávéház / Magyar Korona Nagykávé-
ház / Nádass József szerzői estje / Szomorúság piacán cím-
mel megjelenik januárban Zelk Zoltán verseskönyve / Ékes 
festőiskola / A Pantheon modern regénysorozata / Megjelen-
tek Déry Tibor Ébredjetek fel című könyve, Illyés Gyula Nehéz 
föld című verseskönyve / Az új magyar regény - a Pantheon 
haladó irányú modern magyar regénysorozatában most jelent 
meg két új kötet / Megjelent: Arnold Zweig: Grisa őrmester. 

138 Kassák Lajos szerzői estje 
Budapesti Vigadó, 1928. december 2. 
Meghívó - 100x150 mm 

139 Okulicsányi T. László / 1928 k. 
Szignet - Közli: Magyar Grafika, 1929. 3-4. sz. 70. 

140 Solingen / 1928 k. 
Szignet - Közli: Magyar Grafika, 1929. 3-4. sz. 70. 

141 Penkala / 1928 k. 
Szignet - Közli: Magyar Grafika, 1929. 3-4. sz. .70. 

142 Modiano / 1928 k. 
Plakátterv - papír, akvarell - 320x235 mm - J.n. 
László Károly gyűjteménye 

143 Korunk. Világnézeti és irodalmi szemle 
Szerk.: Dienes Zászló és Gaál Gábor. Kolozsvár, 1929. 1-4. 
sz. - 80-80 lap, 245x165 mm - Helikon Nyomdai Műintézet, 
Cluj-Kolozsvár 
Borító - Az 1. szám impresszumában: A címlapot tervezte 
Kassák Lajos. 

144 Kassák Lajos: Angyalföld 
Bp. 1929. Pantheon k., Az új magyar regény - 360 lap, 
195x125 mm, 4000 példány - Globus Nyomda, Bp. 
Borító, kötés 

145 Déry Tibor: Ébredjetek fel! 
Bp. 1929. Génius k. - 32 lap, 275x201 mm - Hungária Hírlap-
nyomda R.T., Bp. 
Borító - Az impresszumban: A címlapot Kassák Lajos tervezte 

146 Kassák Lajos: Marika énekelj! 
Bp. 1929. Pantheon k., Az új magyar regény - 320 lap, 
195x125 mm; 3000 példány - Globus Nyomda, Bp. 
Borító, kötés 

147 Kassák Lajos szerzői estet tart 
Az érsekújvári magyar szoc. dem. párt kulturális előadássoro-
zatának keretében 1929 évi október 12-én 

Plakát - 1150x785 mm - Winter Nővé Zámky 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-H 

148 Virradat. Fiatalok irodalmi röpirata /1930 
Plakát - Ismeretlen helyen - Kiállítva: Magyar Könyv- és Rek-
lámművészek Társaságának kiállítása, Iparművészeti Múze-
um, Bp. 1930 

149 Munka. Művészeti és társadalmi beszámoló 
Szerk.: Kassák Lajos. Bp. 11-13, sz. (1930. január - április) 
32-32 lap, 257x195 mm - Hungária Hírlapnyomda R.T., Bp. 
Címlap, belívek tipográfiája. Hirdetések: Megjelent Kassák 
Lajos Marika énekelj! című monumentális parasztregénye / 
Munka - tudományos szocialista szemle / Könyv- és reklám-
művészek kiállítása 

150 Kassák 
Kirakat többek között a következő könyvborítók bemutatásá-
val: Forgó Pál: Új művészet; Tristan Tzara: Gáz-szív - Magyar 
Könyv- és Reklámművészek Társaságának kiállítása, Iparmű-
vészeti Múzeum, Bp. 1930 - A kirakatról készült felvételt köz-
li: Magyar Grafika, 1930. 3-4. 79. 

151 Munka. Szocialista társadalmi és művészeti beszámoló 
Szerk.: Kassák Lajos. Bp. 14-18. sz. (1930 június - 1931 jú-
nius) - 16-16 lap, 305x220 mm - Hungária Hírlapnyomda 
R.T., Bp. - Címlap Otto Rudolf Schatz, Schubert Ernő, Trau-
ner Sándor, Kassák Lajos műveinek fölhasználásával, belívek 
tipográfiája. Hirdetés: Megjelent Kassák Lajos 35 vers című új 
verseskötete, sajtó alatt Nádass József Te és ti című verses-
könyve. 

152 Munka. Szocialista társadalmi és művészeti beszámoló 
Szerk.: Kassák Lajos. Bp. 19-65. sz. (1931. október - 1939. 
július) - 32-32 lap, 230x155 mm - Bethlen Gábor Irodalmi és 
Nyomdai Rt., Bp. 
Címlap magyar és külföldi művészek alkotásainak fölhaszná-
lásával. 

153 Harc / 1930 k. 
Könyvborító-terv - papír, fotó, olaj, kollázs - 273x139 mm -
J.n. - Szélpál Árpád Kassák Lajosról készített fényképfölvéte-
lének fölhasználásával 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.266.1. 

154 Kassák Lajos: Megnőttek és elindulnak 
Bp. 1931. Pantheon k., Az új magyar regény - 340 lap, 
190x123 mm, 3000 példány - Délmagyarország Rt., Szeged, 
Bíró nyomda, Bp. 
Védőborító, kötés - J.b.l.: Kassák - A védőborítón Lengyel 
Lajos Bergmann Terézről és Kiss Sándorról készített fölvétele 
és fotómontázsa 

155 Gró Lajos: Az orosz fi lmművészet 
Bp. 1931. Munka k. - 56 lap, 197x145 mm - Bíró nyomda Rt., Bp. 
Borító - J.b.l.: Kassák - Az impresszumban: Címlap: Kassák 
Lajos fotómontázsa 

156 Kassák Lajos: 35 vers 
Bp. 1931. Munka k. - 54 lap, 192x145 mm - Hungária Hírlap-
nyomda Rt., Bp. 
Borító Szélpál Árpád Kassák Lajosról készített fotójának föl-
használásával, címlap, belívek tipográfiája - Az impresszum-
ban: A címlap Szélpál Árpád fotója 

157 Munka Színpadstúdiója 1. szám 1932 
Címlapterv - papír, tus, kollázs - 213x155 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.101.1. 
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158 Munka Kulturstúdiója 
Szerk.: Kassák Lajos. Bp. 1932. Propaganda példány - 16 
lap, 230x155 mm - Hungária Hírlapnyomda R.T., Bp. 
Címlap, belívek tipográfiája - A címlapon Gönci /Frühof/ Sán-
dor fotója 

159 V. Molotov: A második orosz ötéves terv 
Fordította: Szántó Róbert. Bp. 1932. Munka k., Munka könyv-
tára 1-2. Szerk.: Kassák Lajos - 64 lap, 153x120 mm - Hun-
gária Hírlapnyomda R.T., Bp. 
Borító, címlap 

160 Hans Jäger: Mi a hitlerizmus? 
Fordította: Gró Lajos. Bp. 1932. Munka k., Munka könyvtára 3. 
Szerk.: Kassák Lajos - 48 lap, 153x120 mm - Hungária 
Hírlapnyomda R.T., Bp. 
Borító John Heartfield Krieg und Leichen die letzte Hoffnung 
der Reichen c. fotómontázsának fölhasználásával, címlap 

161 Munkát, kenyeret! /1933 
Könyvborító-terv - papír, fotó - 241 x196 mm - J.n. 
Mészáros László Fiatal munkás című szobra reprodukciójá-
nak fölhasználásával 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.201.1. 

162 Alkotás. A Magyar Művészeti Tanács folyóirata 
Felelős szerkesztő: Kassák Lajos. Bp. 1947. január - 1948. 
április. I. évf. 1-12. sz., II. évf. 1-4. sz. - 305x240 mm - Füg-
getlen nyomda, Bp. 
Borító reprodukciók fölhasználásával, címlap, belívek tipográ-
fiája, - Makettek: a) 1947. január-február, I. évf. 1-2. sz., Kas-
sák Múzeum, Itsz.: KM-an. 974/1.; b) 1947. március-április, I. 
évf. 3-4. sz., Kassák Múzeum, Itsz.: KM-an. 974/2. 

163 Az idő múlásában / 1951 
Képeskönyv - 12 lap - papír, vegyes technika - 330x250 mm 
Szombathelyi Képtár, Itsz.: G. 86.87.1-6. 
Fakszimile kiadás: Kassák Lajos: Az idő múlásában. Bp. 1971 
Képzőművészeti Alap k. 

164 Kassák Lajos válogatott versei 1914-1949 
Bp. 1956. Magvető k. - 516 lap, 192x157 mm, 2650 példány 
- Kossuth Nyomda, Bp. 
Védőborító és kötésterv - Az impresszumban: A védőborító és 
a kötésterv a szerző munkája 
Terv: papír, tus - 200x189 mm - J.n. - Kristó Nagy István 
gyűjteménye 

165 Egy kutya emlékiratai / 1956 k. 
Könyvborító-terv Kassák Lajos művéhez - papír, olaj -
168x155 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.274.1. 

166 Kassák Lajos: Egy ember élete 
Bp. 1957. Magvető k. - 644 lap, 678 lap, 190x125 mm, 6150 
példány-Alföldi Nyomda, Debrecen 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A burkoló- és kö-
tésterv a szerző munkája 

167 Kassák Lajos: Boldogtalan testvérek 
Válogatott elbeszélések. Bp. 1957. Szépirodalmi k. - 362 lap, 
205x165 mm, 4000 példány - Athenaeum Nyomda, Bp. 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A védőboríték és 
kötésterv Kassák Lajos műve 

168 Kassák Lajos: Modern művészeti izmusok / 1958 
Könyvborító-terv - karton, ceruza, toll - 210x157 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.273.1. 

169 Kassák Lajos - Pán Imre: Izmusok - A modern művészeti 
irányok története /1958 
Könyvborító-terv: a) papír, ceruza - 233x160 mm - J.n. - Kas-
sák Múzeum, Itsz.: KM-an. 111/1.; b) papír, vegyes technika-
233x160 mm - J.n. - Kassák Múzeum, Itsz.: KM-an. 111/2 

170 Kassák Lajos - Pán Imre: Izmusok - Modern művészeti 
irányok története /1958 
Kötésterv - karton, vászon, tempera, tus - 245x360 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-an. 875 

171 Versek és rajzok /1958 
Könyvborító-terv a végül Költemények rajzok címmel megje-
lent kötethez - papír, olaj - 203x298 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.265.1. 

172 Kassák Lajos: Költemények, rajzok 1952-1958 
Bp. 1958. Szépirodalmi k. - 276 Iap,192x165 mm, 1200 pél-
dány - Athenaeum Nyomda, Budapest 
Védőborító, kötésterv, illusztrációk-Az impresszumban: A bo-
rítólap, a kötésterv és az illusztráció a szerző munkája 

173 Kassák Lajos: Azon a nyáron. Hídépítők 
Bp. 1958, Magvető k. - 560 lap, 192x125 mm, 3200 példány 
-Alföldi nyomda, Debrecen 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A burkoló és kö-
tésterv a szerző munkája 

174 Kassák Lajos elbeszélései / 1960 
Könyvborító-terv a végül Mélyáram címmel megjelent kötet-
hez - papír, tus - 910x307 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.264.1. 

175 Kassák Lajos: Mélyáram 
Bp. 1960. Megvető k. - 620 lap, 190x125 mm, 2960 példány 
- Alföldi Nyomda, Debrecen 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A burkoló és kö-
tésterv a szerző munkája 

176 Kassák - Galerie Denise René /1960 
Vázlat a leporello hátlapjához - papír, ceruza. - 237x203 mm 
- J . n . 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM 1355 

177 Louis Kassák, Galerie Denise René Paris / 1960 
Leporelloterv - papír, olaj, tus - 212x975 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.279.1. 

178 Louis Kassák 
Paris 1960, Galerie Denise René 
Leporello - 8 lap, 237x207 mm, 1000 példány - Kossuth 
Nyomda, Bp. - Címlap, belső oldalak tipográfiája 

179 Kassák 
Paris, Galerie Denise René, 1960 
Plakát - 610x395 mm - Kassák Múzeum, Itsz.: KM 1671 

180 (Cím nélkül) / 1960 k. 
Könyvborító-terv - papír, olaj - 196x415 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.262.1. 

181 (Cím nélkül) / 1960 k. 
Könyvborító-terv - papír, olaj - 198x428 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.261.1. 

182 (Cím nélkül) / 1960 k. 
Leporelloterv - papír, vegyes technika - 203x295 mm - J.n. 
Kassák Múzeum Itsz.: KM-M-86.265.1. 
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183 Kassák Lajos: Marika énekelj! Egy kutya emlékiratai 
Bp. 1961. Magvető k. - 4 8 0 lap, 192x125 mm, 2560 példány 
-Alföldi Nyomda, Debrecen 
Védőborító és kötésterv-Az impresszumban: A védőborító és 
a kötés Kassák Lajos munkája 
Tervek: a) karton, tus - 200x410 mm - J.n. - Kassák Múze-
um, Itsz.: KM-M-79.263.1.; b) papír, tus - 203x300 mm - J.n. 
- Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.263.2. 

184 Kassák Lajos: Misilló királysága. A telep. Éjjel az erdőben 
Bp. 1961. Magvető k. - 532 lap, 192x125 mm, 2660 példány 
-Alföldi Nyomda, Debrecen 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A burkoló és a kö-
tésterv Kassák Lajos munkája 
Terv: papír, gouache - 193x157 mm - J.n. 
Kristó Nagy István gyűjteménye 

185 Kassák kollektív kiállítása /1962 
leporelloterv - papír, tus - 200x296 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.280.1. 

186 Ma-képeskönyv 1921-1922/ 1962-1965 
papír, akvarell - 380x292 mm - J. a hátoldalon filctollal: Kas-
sák 1921 - Kassák Múzeum, Itsz.: FM-M-79.8.1. - A mű egy 
korábbi elképzelés vagy alkotás idegen kéz közreműködésé-
vel történt megvalósítása vagy megismétlése. - További válto-
zatok: a) papír, akvarell - 370x300 mm - J.n. - Ismeretlen he-
lyen - Közlés: Lajos Kassák. Galerie Gmurzynska-Bargera. 
Ausstellung vom 15. Jan. bis 5. März 1971. (Katalógus) 11.; b) 
papír, akvarell - j.j.l.: Wien 1922 László Károlynak Kassák 
Lajos 1963 I/8 - László Károly gyűjteménye. - E változat sze-
repel a László Károly által kiadott mappában: Bildarchitektur. 
10 Original Linolschnitte von Lajos Kassák. Panderma Verlag 
Carl Laszlo, Basel, 1965 

187 Kassák Lajos: Munkanélküliek 
Bp. 1962. Magvető k. - 452 lap, 192x125 mm, 3000 példány 
-Alföldi Nyomda, Debrecen 
Védőborító, kötésterv 
Az impresszumban: A védőboríték és a kötés Kassák Lajos 
munkája 
Terv: karton, olaj, tus - 199x135 mm - J.n. - Kassák Múzeum, 
Itsz.: KM-M-79.275.1. 

188 Kassák Lajos: Szerelem szerelem / 1962 
Könyvborító-terv - papír, tempera - 304x215 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.259.1. 

189 Kassák Lajos: Szerelem szerelem 
Versek, rajzok. Bp. 1962. Szépirodalmi k. - 72 lap, 318x240 
mm, 1000 példány - Athenaeum Nyomda. Bp. 
Védőborító, kötésterv, rajzok 
Az impresszumban: A kötet rajzai, a borítólap és a kötésterv 
a költő műve 
Terv: papír, ceruza - 310x235 mm - J.n. - Kassák Múzeum, 
Itsz.: KM-an. 142/525. 

190 Modern építészet - modern képzőművészet 
Budapest, 1962. január 6-15. (Katalógus) 
Mérnöki Továbbképző Intézet, Művészettörténeti Dokumentáci-
ós Központ, Építők Klubja - 200x143 mm - Építők rotaprint. Bp. 
Fedőlap - Az impresszumban: A fedőlapot tervezte: Kassák 
Lajos 

191 CB Elvégeztetett / 1963 
Könyvborító-terv Blaise Cendrars verseinek gyűjteményéhez 
- papír, ceruza - 95x180 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.281.1. 

192 Biaise Cendrars: Húsvét New Yorkban 
Fordította Kassák Lajos. Bp. 1963. Európa k. - 232 lap, 192x 
125 mm, 1800 példány - Kossuth Nyomda, Bp. 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A védőborító és 
kötésterv Kassák Lajos munkája 

193 Kassák Lajos: Az út vége 
Bp. 1963. Magvető k. - 332 lap, 188x125 mm, 6300 példány 
- Szegedi Nyomda Vállalat 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A védőborítót és 
a kötést Kassák Lajos tervezte 
Terv: zsírpapír, tus, ceruza - 199x130 mm - J.n. - Kassák Mú-
zeum, Itsz.: KM-M-79.276.1. 

194 Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram 
Bp. 1963. Magvető k. - 364 lap, 195x165 mm, 2000 példány 
-Alföldi Nyomda, Debrecen 
Védőborító és kötésterv-Az impresszumban: A védőborító és 
a kötésterv Kassák Lajos munkája 

195 Kassák Lajos: A tölgyfa levelei /1964 
Könyvborító-terv - papír, olaj, tus - 237x185 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.272.1. 

196 Kassák Lajos: A tölgyfa levelei 
Bp. 1964. Magvető k. - 168 lap, 195x165 mm, 1950 példány 
-Alföldi Nyomda, Debrecen 
Védőborító, kötésterv, illusztrációk - Az impresszumban: Vé-
dőborító-és kötésterv: Kassák Lajos 

197 Kassák 
Ölbilder, Collagen. München, Galerie Klihm, 1965 
Plakát - 610x430 mm - J.n. - Kassák Múzeum, KM 1672 
Tervek: a) papír, tus, kréta - 610x400 mm - J.k.: LK - László 
Károly gyűjteménye; b) papír, tempera - 335x249 mm - J.n. -
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.257.1. ; c) papír, vegyes tech-
nika - 610x400 mm - J.j.k.: L.K. - Fehér László gyűjteménye 

198 Kassák Lajos: Mesterek köszöntése / 1965 
Könyvborító-terv - papír, tus, ceruza - 268x211 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.260.3. 

199 Kassák Lajos: Mesterek köszöntése / 1965 
Könyvborító-terv - papír, olaj - 256x203 mm - J.n. 
Kassák Múzeum. Itsz.: KM-M-79.260.2. 

200 Kassák Lajos: Mesterek köszöntése / 1965 
Könyvborító-terv - a) papír, olaj - 303x213 mm - J.n. - Kas-
sák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.260.1.; b) papír, fólia, nyomat -
347x302 mm - J.n. - Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.170.1. 

201 Kassák Lajos: Mesterek köszöntése 
Bp. 1965. Magvető k. - 68 lap, 335x245 mm, 2600 példány -
Kossuth Nyomda, Budapest 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A kötést és a vé-
dőborítót a szerző tervezte 

202 Kassák Lajos: Egy lélek keresi magát 
Bp. 1965. Magvető k. - 276 lap, 192x125 mm, 4200 példány 
-Alföldi Nyomda, Debrecen 
Védőborító, kötésterv - Az impresszumban: A védőborítót és 
a kötést Kassák Lajos tervezte 
Terv: papír, toll, fotó - 195x361 mm - J.n. - Kassák Múzeum, 
Itsz.: KM-M-79.277.1. 

203 Kassák Lajos képarchitektúra kiállítása /1965 
Plakátterv - papír, kollázs, tus, tempera - 390x290 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.95.1. 
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204 Új írás / 1967 
Borítóterv - papír, tus, ceruza - 235x175 mm - J.n. 
Kass János gyűjteménye 

205 A korszerű művészet él /1967 
Tipográfiai terv az Új írás 1967. 3. számához 
papír, tus, filc - 237x170 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.270.1. 

206 Költemények /1967 
Tipográfiai terv az Új írás 1967. 3. számához 
papír, tus, filc - 237x167 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.270.2. 

207 Naplómból 1955/ 1967 
Tipográfiai terv az Új írás 1967. 3. számához 
papír, tus - 238x170 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.270.3. 

208 Dokumentáció / 1967 
Tipográfiai terv az Új írás 1967. 3. számához 
papír, tus - 237x168 mm - J.n. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.270.4. 

209 Kassák képarchitektúra kiállítása Budapest, Fényes Adolf 
Galéria, 1967 
Plakát - 680x475 mm, 500 példány - Kossuth Nyomda, Bp. 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM 1665 
A grafikai terv ismeretlen helyen. 

210 Kassák Lajos kiállítása 
Megnyílik 1967. március 3-án, Fényes Adolf Terem 
Meghívó - 110x150 mm, 2000 példány - Kossuth Nyomda, Bp. 

211 Kassák képarchitektúra kiállítása 
Budapest, Fényes Adolf Galéria, 1967. március 3-24. 
Katalógus - 16 lap, 240x210 mm, 1000 példány - Kossuth 
Nyomda, Bp. 
Borító, belívek tipográfiája 

212 Bori Imre - Korner Éva: Kassák irodalma és festészete 
Bp. 1967. Magvető k. - 236 lap, 192x170 mm, 1300 példány 
- Kossuth Nyomda, Bp. 
Védőborító - Az impresszumban: A védőborítót Kassák Lajos 
tervezte. - A védőborítón Kassák Lajos Sordino című olajfest-
ményének reprodukciója 

213 Hernádi György: Bujdosó ének /1967 
Könyvborító-terv Hernádi György végül Veszélytelen tavasz 
címmel megjelent kötetéhez - karton, ceruza - 187x164 mm 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-79.278.1. 

214 Hernádi György: Veszélytelen tavasz 
Bp. 1969. Magvető k. - 256 lap, 193x170 mm, 1200 példány 
- Zrínyi Nyomda, Bp. 
Borító - Az impresszumban: A védőborító Kassák Lajos utol-
só munkája 

215 Kassák Lajos: Az izmusok története 
Bp. 1972. Magvető k. - 320 lap, 203x143 mm, 12400 példány 
- Fórum Lap és Könyvkiadó Vállalat nyomdája, Újvidék 
Védőborító - Az impresszumban: A védőborító Kassák Lajos 
kompozícióinak felhasználásával készült 
Tervek: a) papír, ceruza - 200x135 mm - J.n. - Kassák Múze-
um, Itsz.: KM-M-81.3.8.; b) papír, ceruza - 200x135 mm-J .n . 
Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-81.3.9.; c) papír, ceruza -
200x135 mm - J.n. - Kassák Múzeum, Itsz.: KM-M-81.3.10. 
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