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I. Témaválasztás és a feldolgozás módja 

 

 

 

E doktori disszertáció törekvése, hogy áttekintést adjon azokról a művészeti 

és irodalmi iskolákról, mozgalmakról és eszmei áramlatokról, amelyek a XIX. 

század közepéig visszavezethetően szerepet játszottak a futurizmus 

kibontakozásában.  

 

A futurizmus negatív konnotációja – a fasizmussal való kollaborálása 

következtében – a  háború után mintegy másfél évtizedig tartotta magát. Az 

első  óvatos  kutatások  a  hatvanas  években  indulnak  el,  ekkor  jelenik  meg 

Guido  Ballo  Preistoria  del  futurismo  című  könyve,  amely  voltaképpen  az 

1959-1960-as  tanévben,  a  Brerán  tartott  előadásait  tartalmazza.  Fontos 

lépés  volt  1962-ben  az  Archivi  del  futurismo  megjelenése,  Maria  Drudi  és 

Teresa  Fiori  munkájának  eredményeképpen.  A  másik  alapvető  könyv  a 

további kutatások szempontjából Enrico Crispolti Storia e critica del 

futurismo címmel megjelent kötete volt, 1987-ben. Az első, releváns, egyben 

igen  reprezentatív    kiállítást  1987-ben  Velencében  a  Palazzo  Grassiban 

rendezte Pontus Hulten Futurismo e futurismi címmel. Magyarországon Szabó 

György szerkesztette, írta és fordította a futurizmusról szóló máig egyetlen, 

szakmailag  igényes  művet,  amely  először  1962-ben  jelent  meg  a  Gondolat 

Kiadónál. 

 

A disszertáció szerkezeti kialakításához egy koncepcionális elgondolás 

vezetett.  Célravezetőnek  tűnt  a  téma  sokirányú  kontextusban  feltárása, 

amelynek okai a XIX. század valóban összetett, sokszor nehezen követhető 

kulturális és eszmetörténeti összefüggései. A két lényegi szálat a 

képzőművészet,  ezen  belül  is  a  festészet,  a  grafika,  a  szobrászat  és  az 
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építészet, míg a másik oldalon az irodalom, illetve benne a költészet képezi. 

Ilyen  jellegű  összefoglaló  írásmű  hiányában  célszerűnek  tűnt  a  futurizmus 

kibontakozását egy hosszabb folyamat csúcspontjaként bemutatni. Úgy 

vélem, a filozófia, az anarchizmus jelensége, illetve a kávéházaknak a 

kulturális élet információáramlásában a XIX. század második felében 

betöltött  szerepe  lényeges  elemei  annak  a    gondolkodásmódnak,  amelyek 

ebben  az  időszakban  gyakran  a  forradalmi  változások  irányába  sodorták  a 

művészvilágot. A másik oldalról, a gondolatmenet áttekinthetősége és 

kezelhetősége érdekében le kellett mondani a zenei kontextus átfogó 

elemzéséről,  így  a  dolgozat  csak  annyiban  érinti  ezt  a  témát,  amennyiben 

elkerülhetetlen kapcsolódások voltak a zene és a költészet, illetve a festészet 

között.  Az  áttekintések  során  igyekeztem  azokat  a  művészeti  és  irodalmi 

jelenségeket figyelembe venni, amelyek ha nem  voltak is közvetlen 

előzményei a futurizmusnak, de forradalmiságuk révén megjelenésük 

pillanatában  a  kulturális  kontextusban  kiemelkedő  újító  szerepet  töltöttek 

be, mint például a macchiaioli mozgalom.  

 

Az anyagok feldolgozása során előtérbe helyeztem azoknak a 

személyiségeknek és művészeknek a tevékenységét és eredményeit, akik egy 

áramlaton  belül  a  leginkább  újítók  és  előremutatók  voltak  -  ezért  szinte 

minden esetben a ma már legnagyobbként számon tartott művészek 

alkotásaiból indultam ki, a ma kisebbnek tekintett mesterek rendszerint egy-

egy kiemelkedő alkotásukkal szerepelnek a téma elemzésekor. Arra 

törkedtem,  hogy  a  disszertáció  témája  szempontjából  mellékes  szálak  ne 

térítsék el a figyelmet arról, hogy egy olyan folyamatot kívánatos ábrázolni, 

amelynek  fő  áramlatához  egyre  több  elem  adódott  hozzá  és  így  –  akár  egy 

deltatorkolat – szélesedett tovább a XIX.-XX. század fordulójához közeledve.  

 

Igyekeztem  elsődleges  forrásokat  felhasználni  azért  is,  mert  a  XIX.  század 

második  feléből  sok  ilyen  maradt  fenn,  és  azért  is,  mert  a  korszak  ilyen 

plurikontextuális feldolgozottsága nem tekinthető kielégítőnek. 
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Olaszországban a művészettörténet még adós a macchiaioli forradalmi 

művészetfelfogásának átfogó értékelésével, és a scapigliatura  

képzőművészeti kritikája sem teljes körű.  

A  területi  vizsgálódásokban  az  irodalomból  a  francia,  illetve  francia  nyelvű 

belga költészetet vettem alapul annak fényében, hogy a futurizmus 

megalkotója,  Marinetti  a  francia  nyelv  és  kultúra  közegében  nőtt  fel  az 

egyiptomi Alexandria jezsuita iskoláiban. A francia kultúrával való 

kapcsolata tehát alapvető és lényegi volt, ami mind a prefuturista időszakra, 

mind a primo futurismo első éveire, az 1909 és 1916 közötti időszakra nézve 

is jellemző. A háború okozta sebek cezúrát is jelentettek a francia és az olasz 

művészeti kapcsolatokban, és véget vetettek a két kultúrkör civódásainak.  

 

Az építészetben Európából a német, modern, ipari építészet, kisebb részben 

az osztrák szecesszióból kinövő, Otto Wagner-féle modern konstrukció, 

valamint  az  angol  várostervezés  jelentett  kiindulópontot  az  olasz  futurista 

építészet számára, illetve az amerikai modern építészeti megoldások hatottak 

rá inspirálóan.   

 

A festészet korszakváltását és forradalmiságát illetően a futurista festészeti 

kiáltványok egyértelműen utaltak a divizionizmus kiemelkedő szerepére, és 

ebben  a  témában  lehetőség  is  volt  az  olasz  források  és  kutatások  jelentős 

eredményeinek  áttekintésére.  A  költészet  az  a  terület,  amelyen  a  francia 

befolyás a futurizmus születése előtti utolsó pillanatig megmaradt, s amely a 

Poesia – Marinetti nemzetközi szemléje – számaiban pontosan nyomon 

követhető. 

 

A disszertáció időben az 1850-es évektől a futurista kiáltványok 

megjelenéséig, 1909-1911-ig fogja át a futurizmus keletkezésének 

folyamatát.  
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II. A  francia szimbolizmus mint a futurista költészet egyik 

kiindulópontja 

 

 

II.1 A modernség fogalma 

 

 

A futurizmus költészetének, művészetének és esztétikájának egyik 

egyértelmű  forrása  a  XIX.  században  megerősödött  és  árnyalt  tartalmakat 

nyert  „modernitás”, „modernség”.  A  mozgalom  fennállása  (1909-1944)  alatt 

több  tucat  kiáltvány  keletkezett,  amelyekben  sorozatosan  hivatkoznak  az 

említett kulturális korszak alapfogalmára, a „modern”-re: az Első Futurista 

Kiáltványban  Marinetti  „modern  világvárosok”  „lendülettől  felkavart  nagy 

tömegeit” és a „forradalmak sokszínű és sokhangú áradatait” vizionálja. 1 De, 

ha ezek a fogalmak és kifejezések nem lennének is szó szerint tetten érhetők 

a futurista művekben, a mai szóhasználatunkban természetes módon 

kapcsoljuk össze a futurizmust és a modernitást. 

                                                           
1 SZABÓ György, (szerk.), A futurizmus, Budapest, Gondolat, 1967, 134 
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De mit is jelent a modern sokat emlegetett fogalma, mi a tartalma, mi a 

keletkezéstörténete, milyen kifejezés ellenében kezdték használni? 

Etimológiailag  a  késői  latin  határozószóból,  a  „modo”-  ból  (jelentése  most, 

ebben a pillanatban, az imént) alakult ki - a hodiernus 2 (‘mai’) mintájára és 

elsőként a francia nyelvben – a „moderne” szóalak. A kifejezés egyik legelső 

nyilvános megjelenése is a francia nyelvhez kötődik, az először a XVII. század 

végén kibontakozott „Querelle des anciens et des modernes” irodalmi 

vitához.3  

 

Charles  Baudelaire  A  modern  élet  festője  című  tanulmányában  a  150 

évvel korábbi vitában résztvevőkhöz hasonlóan fogja fel az antik és a modern 

közötti különbséget:  „A modernség – az átmeneti, a múlékony, az esetleges – 

alkotja  a  művészet  egyik  felét,  a  másik  fele  örök  és  változatlan.”4  Walter 

Benjamin ezt az örök és változatlan tulajdonságot aurának nevezi, amelynek 

definíciója: „ »egyszeri felsejlése valami távolinak, legyen a jelenség 

bármilyen  közel«  –  nem  más,  mint  a  műalkotás  kultikus  értékének  a  tér-

időbeli  észlelés  kategóriáiban  történő  megfogalmazása.  A  távoli  a  közeli 

ellentéte. A lényege szerint távoli a megközelíthetetlen. A 

megközelíthetetlenség valóban a kultikus kép egyik fő jellemzője. 

Természetéből fakadóan »távoli« marad, »legyen bármilyen közel«. A közelség, 

                                                           
2 CUSATELLI, G. (szerk.) Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, Milano, Garzanti Ed., 1981, 
1066  

3 Az antik mellett kiállók csoportja a költő, irodalomkritikus Boileau vezetésével amellett 
szállt  síkra,  hogy  az  irodalmi  szerzőknek  egyszerűen  utánozniuk  kell  a  klasszikusokat, 
minthogy ők már egyszer s mindenkorra elérték a művészi tökéletességet. (Nem más ez, 
mint  a  reneszánsz  korszakából  jól  ismert,  auktor-elvű  quintilianusi  poétikai  modell 
felújítása.) A modernek ellenben, a Francia Akadémia tagjával, Charles Perrault íróval az 
élen úgy gondolták, hogy a klasszikus szerzők nem felülmúlhatatlanok és az irodalomnak 
alapjában  meg  kell  újulnia.  Ennek  útja  pedig  az,  hogy  az  íróknak  saját  korukat  kell 
értelmezniük  és  új  kifejezési  formákat  kell  keresniük  ehhez.   V..ö.  Edigeo  (szerk.) 
Enciclopedia Zanichelli, Bologna, Zanichelli Editore, 2002, 250, 1418 
4 BAUDELAIRE, Charles,  A modern élet festője. In: Charles Baudelaire, Művészeti 
kuriózumok. Budapest, Corvina, 1988, 85 
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amely matériájából nyerhető, nem csorbítja azt a távolit, ami benne 

feltűnése után is megmarad.” 5 

 

 Jürgen Habermas, Baudelaire-nek a modern festészetről alkotott 

felfogását  elemezve  idézi  a  költőt,  aki  „a  jelenvaló  élet  tünékeny,  múló 

szépségének” aspektusát emeli ki, „annak a valaminek a karakterét […], amit 

az olvasó szíves engedelmével modernségnek nevezünk. Baudelaire a 

»modernség«  szót  kiemelve,  mintegy  idézőjelbe  teszi;  tudatában  van  e  szó 

újszerű, terminológiailag eredeti használatának. Eszerint az autentikus mű 

teljességgel keletkezése pillanatában gyökerezik; éppen mert szinte belevész 

az  aktualitásba,  úgy  képes  megállítani  a  trivialitások  monoton  áradatát, 

áttörni a normalitást, és képes az örökkévaló és az aktuális futó 

találkozásának pillanatára kielégíteni a szépség utáni halhatatlan vágyat.”6  

 

Carlo Michelstaedter felfogása szerint pedig az élet misztériumát  csak 

„a  jelen  birtokbavételével”  tudjuk  felfedezni,  mert  „úgy  tekinteni  a  jelent, 

mint saját horizontunkat, azt jelenti, hogy »minden jelenre egyben utolsóként 

tekinteni«, mint egy váratlan revelációra és ugyanakkor egy válságpillanatra, 

egy  lehetséges  összeomlásra,  az  »erőszakos  pillanatra«,  amelyről  Montale 

beszél az Ossi di seppiában (1925).7 Walter Benjamin munkáit 

Michelstaedterhez  hasonlóan,  a  „most”  (Jetztzeit)  problémájának  szenteli, 

amely szintén a jövő sötét beteljesülését hordozza magában. Radnóti Sándor 

Walter Benjamin történetfilozófiájáról szóló írásában idézi a német filozófus 

kilencedik allegóriáját, amelyet a Tézisekben olvashatunk: „Van Klee-nek egy 

Angelus Novus című képe. Angyalt ábrázol, aki mintha eltávolodni készülne 

valamitől,  amit  mereven  néz.  Szemei  tágra  nyíltak,  szája  szólni  készül, 

szárnyai  kifeszültek.  Ilyen  a  történelem  angyala.  Arccal  a  múlt  felé  fordul. 
                                                           

5 BENJAMIN, Walter, A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, 
http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html 
6 HABERMAS, Jürgen, Filozófiai diskurzus a modernségről, Tizenkét előadás. Ford. 
Nyizsnyánszki Ferenc és Zoltai Dénes. Budapest, Helikon, 1998, 14 
7  RELLA,  Franco,  Il  paradosso  della  forma,  in:  ITALIE  1880-1910.  Arte  alla  prova  della 
modernità, (kiáll. kat.)  szerk. Gianna Piantoni e Anne Pingeot, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, Roma, 2001 
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Ahol  előttünk  történések  láncolata  húzódik,  ott  ő  egyetlen  katasztrófát  lát, 

amely  romot  romra  halmoz  szüntelen,  s  a  romhalmazt  lába  elé  sodorja. 

Maradna  még,  hogy  élessze  a  holtakat  s  összefogja  azt,  ami  szétesett.  De 

vihar támad a Paradicsom felől, mely szárnyaiba kap és oly erővel, hogy nem 

tudja többé összezárni őket. E vihar föltartóztathatatlanul hajtja a jövő felé, 

amelynek hátat fordít, miközben a romhalmaz lábainál az égig boltozódik. Ez 

a vihar az, amit mi haladásnak nevezünk."8  

 

Jürgen Habermas, a modernség különböző gondolatoktól átitatott és a 

filozófusok  egymás  eredményeiből  is  kiinduló  eszmefuttatásait  áttekintve, 

megállapítja, hogy Hegel volt az első filozófus, aki világosan megfogalmazta a 

modernség mibenlétét. Elsősorban „történeti összefüggésekben, mint 

korszakfogalmat  használja:  az  »új  kor«  a  »modern  kor«.  Ez  megegyezik  az 

egykorú angol és francia szóhasználattal: 1800 táján a modern times, illetve 

a  temps  modernes  kifejezések  az  1500  és  1800  közötti  három  századot 

jelölik.  Az  Újvilág  felfedezése,  a  reneszánsz,  valamint  a  reformáció  –  ez  az 

1500 körül végbement három nagy történeti esemény alkotja a korszakhatárt 

az újkor és a középkor között. […] Mivel az új, modern világ abban 

különbözik a régitől, hogy a jövő felé nyitott, ezért a magából újat szülő jelen 

minden  egyes  pillanatában  újra  és  újra  megismétlődik  a  korszakos  újat 

kezdés.  […]Egy  olyan  jelennek,  amely  az  új  kör  látóköréből  a  legújabb  kor 

aktualitásának érzi magát, a múlttal való szakítást mint folyamatos 

megújulást kell megvalósítania.”9 Hegel alapeszménye a jövő felé való 

nyitottságról és a folyamatos újat teremtésről10 a futurista esztétika 

kiindulópontjává  vált.  Ez  a  felfogás  egyben  olyan  lelkesültséget  is  sugall, 

amely a futuristák – a világ működésének minden viszonylatában gyökeresen 

újat teremteni akaró – szándékainak egyik alapkövévé vált. 

 

                                                           
8 RADNÓTI Sándor, Most. Walter Benjamin történetfilozófiája, in: Híd, 1978. 06.10, 759-767 
9 Rella, id. mű, 10-11 

10 MALTESE, Corrado, Storia dell’arte in Italia 1785-1943, Torino, Einaudi Tascabili, 1992, 
88 
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A modernség, más megközelítés szerint, ellentéte az alteritásnak. Ez a 

kifejezés a művelődéstörténetben az ókortól a felvilágosodásig tartó időszakra 

vonatkozik.  Az  alteritásban  „a  kor  embere  számára  minden  mögött  ott 

rejtőzött  a  spirituális,  a  misztikus  lényegiség  titka”,11  és  feltételezte,  hogy 

létezik egy másik, egy spirituális létszféra. A művészet ekkor  az emberi lét 

természetes  velejárója  volt.  „A  „közös  érzék”,  sensus  communis  (egy  közös 

szimbolika,  egy  közös  sorstudat)  minden  befogadót  képessé  tett  a  művek 

megértésére,  és  minden  «élő»  művet  befogadhatóvá  tett  az  adott  kultúrkör 

számára.”12 Ezzel szemben a felvilágosodás racionalitáson alapuló 

eszmerendszere, a természettudományok fejlődése, a megfigyelés mint 

módszer együttesen véglegesítették a reneszánsz óta, a modernitás irányába 

tartó folyamatot, felszámolták a transzcendentális világlátást és 

érvényesítették az autonóm individuum és autonóm létterület elvét. A 

modernitás mint életfelfogás, amelybe mindezek beletartoznak és beletartozik 

a művészet autonómiája is, párhuzamos a kapitalizmus teljes kialakulásával 

és kiteljesedésével, ami nagyon megfogható és szigorú társadalmi és 

termelési struktúrákat hoz létre. A modernség témája szorosabb értelemben 

véve már a XIX. század első negyedében megjelent romantikus irodalomban 

is  tetten  érhető.  A  szubjektívebb,  bensőségesebb  líra  az  előzménye  volt 

Baudelaire szimbolista lírájának. A futurizmus megszületése szempontjából 

azonban túl messzire vezetne a romantikától kezdeni a mai értelemben vett 

modernizmus  megjelenését,  ezért  a  dolgozat  kiindulópontja  a  szimbolista 

költészet. A modernista líra a költészet új nyelvezetének keresésével fonódik 

egybe a születőben lévő európai kozmopolita környezetben. „Az új stílus fő 

jellemzője  a  polifón,  több  szinten  olvasható  szövegek  létrehozása  egyetlen 

síkra egymás mellé helyezve, amely lehetővé teszi a különböző társadalmi és 

kulturális rétegekhez tartozó nyelvi hangnemek közelítését.”13 

 

 

                                                           
11 BÓKAY Antal, Bevezetés az irodalomtudományba, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 24 
12 Ibid., 25 
13MILANI, Filippo, La letteratura del Novecento: un itinerario europeo, 
http://www.letteraturaonline.com/novecento/letteratura-italiana-novecento-milani.html 
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II.2 Baudelaire modernista törekvései a lírában 

 

       “Il faut être absolument  moderne.” 

(Arthur Rimbaud: Adieu)14 

 

 

Somlyó György modernről vallott elvei, amelyek Apollinaire 

gondolatiságával állíthatók párhuzamba, - aki  szerint „ [Ám] az új szellem 

most jelentkezik első ízben oly módon, hogy tudatában van önmagának” –, 

összhangban   állnak Octavio Paz modernség felfogásával, aki a modernség 

kezdeteit a tudatossággal azonosítja és Baudelaire-t is ebből a szempontból 

jellemzi: „Baudelaire-t nem annyira a keresztény renddel való szakítás teszi 

modern költővé, mint e szakítás tudatossága. Modernség annyi, mint 

tudatosság.”15 

 

Baudelaire nemcsak költőként, de művészetkritikusként is maradandót 

alkotott  és  a  művészetről  megfogalmazott  nézetei  ma  is  érvényesek.    A 

modern  festészetről  azt  vallotta,  hogy  a  tünékenységet  és  átmenetiséget 

ábrázolja. Manet Zene a Tuilériák kertjében (National Gallery, London) című 

1862-ben festett képe, amelyen maga a költő is felismerhető, az új festészeti 

felfogásnak  az  egyik  első  példája.  A  szabadtéri  koncertre  gyülekező  felső 

középosztály  alakjainak  elrendezése  az esemény  egy  pillanatát  ábrázolja.  A 

kompozíció  modernségét  a  nagyvárosi  élet  egy  aspektusának  bemutatása 

adja. Gustave Courbet tíz évvel korábban Kőtörők (elpusztult a II. 

világháborúban) című kompozíciójával lépett túl a romantikus festészeten. A 

                                                           
14 Rimbaud, Arthur, Adieu, In: Henri Meschonnic, „Il faut être absolument moderne. 

Modernité, modernité, Coll. Folio Essais, Paris, Gallimard, 1994, 121-127 
15 SOMLYÓ György, Philoktétész sebe. Bevezetés a modern költészetbe, Budapest, Kortárs 
Kiadó, 1997 online: www.dia.pool.pim.hu/html/muvek/SOMLYO 
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mozgás,  a  pillanatnyiság,  mint  a  mindennapi  élet  immár  elválaszthatatlan 

jellemzője, találkozik a futuristáknak a sebességet, mozgást, rohanást 

hirdető elképzelésével. Baudelaire csak konstatálja a felgyorsult társadalmi 

változásokat, míg a futuristák egyenesen kívánatosnak tartják azokat, és – 

mint a mindennapi élet meghatározóit – továbbviszik  őket egyenesen a heves 

küzdelemig: „Nincs másban szépség, csak a küzdelemben. Egy mű sem lehet 

igazi  alkotás,  ha  nincs  támadó  jellege.  A  költészetet  úgy  kell  felfogni,  mint 

heves támadást ismeretlen erők ellen, hogy azután az ember előtt megadásra 

lehessen  kényszeríteni  őket.”16  Baudelaire  bele  tudta  vinni  a  költészetbe 

azokat  a  momentumokat  és  új  témákat,  amelyekkel  a  modern  költészet 

előfutárává vált. Az új témák inspirálója maga Párizs, az 1853-tól újjáépülő 17 

metropolisz. A költő felismerte a nagyváros lélekformáló szerepét, 

rácsodálkozott a megjelenő új technikai vívmányokra, az új társadalmi 

rétegekre,  a  költők,  művészek  alkotta  csoportok  társadalomtól  elszakadó 

magányosságára és a városi polgárok egymás közti viszonyának 

elszemélytelenedésére.  Egyszerre  lelkesedik  az  újjáépülő  metropoliszért,  és 

veszi észre a visszásságokat. „A párizsi élet csodás, költői témákkal van tele. 

Csodák  között  élünk,  belélegezzük  őket,  mint  a  levegőt,  csak  éppen  nem 

vesszük észre.”18  

 

A negatív hatások mellett, amelyeket a nagyváros közvetít, a metropolisz 

misztikus szépségét is meglátja, pl. A hét öreg című versében, amely a Les 

fleurs  du  Mal  -  kötetben  jelent  meg.  A  város  hátborzongató  képe  sejlik  fel, 

amely áthatolhatatlan  is Baudelaire számára: „Mindenütt rejtelem szivárg”, 

„te óriás vadon!” 19. Itt még csak felvezeti azt a drámai leírást, amely az Esti 

szürkületben teljesedik ki: pontos képest fest a világvárossá növekedő Párizs 

rejtelmes, bűnös, lecsúszott oldaláról „az ég megtelik rejtelemmel”, „úgy él a 

                                                           
16 A futurizmus, id. mű, 133 (A futurista festészetről vallott felfogásukat a dolgozat egy 
későbbi fejezete tárgyalja.)  
17 Mint az közismert, Haussmann báró prefektus 1853 és 1870 közötti tevékenysége 
nyomán ment végbe Párizs nagyobb fokú urbanizációja. 
18 VAYER Lajos, (szerk.), Charles Baudelaire válogatott művészeti írásai, Budapest, 
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1964, 52 
19 Baudelaire, A romlás virágai, Budapest, Magyar Helikon, 1980, 173, 174 
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város ős mocskában a belek közt”, „kezdik munkájukat ők is, a betörők,” – 

írja, de felvillantja az ezekre ügyet sem vetők szórakozását „szinház morajlik 

és  zenekar  döng-recseg”,  valamint  a  munkás  és  tudós  fizikai  és  szellemi 

fáradtságát:  „…aki/  nem  hazudik,  mikor  azt  mondják  karjai:/  volt  ma 

munka  elég!  –  Este,  te  enyhited  meg/  a  fáradt  szellemet  ,  a  kín-hajszolta 

lelket,/makacs tudóst, …”20. 

 

A futuristák metropolisza Milánó, amely Párizshoz képest negyven évvel 

később  kezd  igazi  nagyvárossá  válni.  Párizstól  eltérően  azonban  Milánó 

Olaszországban  szinte  egyedüliként  éli meg  a  világvárossá fejlődés  útját  az 

1900-as évek elejétől kezdve. Marinetti milánói székhelye minden bizonnyal 

hozzájárult ahhoz, hogy a futurizmus megszülethetett. Az első nagy 

dokumentumba,  az  Első  Futurista  Kiáltványba  is  belekerül  így  néhány 

mondat  a  város  technikai  fejlődéséről:  „Egy  ideig  ugráltunk  örömünkben, 

amikor az emeletes, óriási villamosok szörnyű zaját hallottuk; a villamosokét, 

melyek száz színben ragyogva úgy rázkódnak el előttünk, mint a kivilágított 

üdülőházak, amelyeket a partjaiból kilépett Po megráz és váratlanul leszakít 

horgonyaikról,  hogy  aztán  egy  vízözön  örvényein  és  zuhatagjain  keresztül 

egészen a tengerig vonszolja őket.” 21 A nagyváros ideálja a legkonkrétabban 

majd Antonio Sant’Elia futurista építész városterveiben mutatkozik meg.  

 

Hasonló képek vetülnek az olvasó szeme elé a zsibongó, vad, kápráztató 

Párizsról – a  maga szennyével és felemelő technikai újdonságaival együtt – 

Baudelaire -nek  a Párizsi álom - Constantin Guysnak, a Reggeli szürkület, 

valamint  A  hattyú  című  verseiben.  A  költőnek  a  modern  társadalomban 

betöltött új szerepét egyik legszebb költeményében, a Correspondances-ban 

(1857, Szabó Lőrinc fordításában Kapcsolatok)22 követhetjük nyomon: 

 

                                                           
20 Ibidem, 183, 184 
21 A futurizmus megalapítása és kiáltványa. in: A futurizmus. id. mű, 145, 146 
22 A Romlás virágai, id. mű, 18 
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La Nature est un temple où de 

vivants piliers  

Laissent parfois sortir de 

confuses paroles ;  

L’homme y passe à travers des 

forêts de symboles  

Qui l’observent avec des 

regards familiers. 

„Templom a természet: élő 

oszlopai  

időnkint  szavakat  mormolnak 

összesúgva; 

jelképek erdején át visz az 

ember útja, 

s a vendéget szemük barátként 

figyeli.” 

 

A  költő  a  versben  költészet  és  valóság  viszonyáról  vall:  a  látható  és 

konkrét  természetet  megannyi  szimbólummal  átszőtt  erdőként  fogja  fel, 

amely  a  dolgok  közötti  titkos  kötelékeket  és  viszonylatokat  elrejti.  A  költőt 

barátként  fogadja  a  természet,  talán  azért  is,  mert  ő  lehet  az,  aki  a  többi 

ember  számára  megfejti  és  közvetíti  a  titkokat.  A  művészek  társadalmi 

marginalizálódásának korában ez a szerepértelmezés egy új pozíció 

megfogalmazását is magában foglalja.  Baudelaire az új tartalomhoz 

tudatosan új költői nyelvezetet használ. Jóllehet, a szimbólumot és a 

szinesztéziát előtte is használták már a világirodalomban, ő volt, aki azokat 

mint költői elvet és követelményt nyilvánította ki, s ezzel fordulatot hozott a 

költészet XIX. századi megújulásában. A szinesztézia gondolatát Wagner és a 

Tannhäuser Párizsban című, 1861-ben írt tanulmányában fejti ki 

részletesen: „…mert igazán meglepő volna, ha a hang nem tudná sugallani a 

színt, ha a színek nem tudnák visszaadni egy melódia eszméjét, s ha a hang 

és a szín képtelen volna gondolatokat tolmácsolni, minthogy a dolgok 

mindenkor kölcsönös analógia útján fejezik ki önmagukat ama nap óta, hogy 

Isten megteremtette a világot, mint bonyolult és oszthatatlan teljességet.”23  

 

                                                           
23 BAUDELAIRE, Ch., A Romlás virágai, Budapest, Magyar Helikon, 1980, 270 
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Ebből a felfogásból indult ki tehát Baudelaire halála után az a 

különleges, evokatív, zenei nyelvezet, melynek eszközei a metafora, az 

analógia, a szinesztézia, a szabad asszociációk, formailag pedig az 

enjambement  általános  használata  lettek  (utóbbi  a  retorika  erősítésére), 

továbbá a ritmikus szabad verssorok mind gyakoribb alkalmazása.  Rimbaud 

A  magánhangzók  szonettje  (1871)  című  verse  az  így  felszabaduló  költészet 

egyik első radikális megnyilvánulása, nyelvi jel, kép és betű, valamint a zene 

egybejátszatásával.  Néhány  évvel  később  Verlaine  zene  és  költészet  lényegi 

azonosságát  fogalmazta  meg  híres  Art  poétique-jében  (1885)  (Kosztolányi 

Dezső  fordításában:  Költészettan).  A  vers  visszatérő  szava  a  „nuance”  – 

árnyalat, nem szín, hanem tónus, amely Verlaine-nél elsősorban zenei 

tónust jelent. A vers címét Horatius Ars poetica-ja ihlette azzal a 

különbséggel,  hogy  míg  Horatius  sorban  végigveszi  a  költői  feladatokat, 

Verlaine újraírja a verselés szabályait, és leginkább a horatiusi “ut pictura 

poesis” jut eszünkbe a vers olvasásakor. A francia költő számára nem a vers 

egyenlő a képpel vagy a kép a verssel, hanem a vers egyenlő a zenével: „De la 

musique avant toute chose,” – írja. 
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II.3 A „poètes maudits” 

 

 

Valamiképpen  sorsszerű  lehetett,  hogy  Baudelaire  nagy  költői  ideálja, 

Edgar  Allan  Poe  zaklatott  és  tragikus  kimenetelű  életvitelét  vitte  tovább, 

majd  szinte  hagyományozta  a  szimbolizmus  elátkozott  költőinek,  a  „poètes 

maudits”–nek a szerencsétlen, beteges, hasis- és alkoholfogyasztó életmódot. 

Mégis fontosabb, hogy Baudelaire-t a következő költőnemzedék mesterének 

tekintette.  A nagyvároshoz kötődő, a legkülönbözőbb szemszögekből 

megfogott  képeinek  sora  a  költészet  megújítására  tett  első  nagy  lépés  volt, 

amit – mint azt Rimbaud jegyzi meg híres levelében – még bátortalan formai 

megoldásokkal  valósított  meg,  ez  azonban  elegendő  volt  ahhoz,  hogy  az  őt 

követők, a lírai műfaj új utakat kereső művészei számára legfőbb hivatkozási 

pont  legyen.  Költészetében  visszatérő  motívum  a  „spleen”  hangulat,  amit 

egyik,  A  Romlás  virágai-ban  megjelent  versének  címéül  is  ad.  Ez  expressis 

verbis  kifejezése  annak  a  lélekállapotnak,  amely  a  dekadencia  költőinek 

kiindulópontja, és amely majd az 1870-es és 1880-as években erősödik fel. 

Az  elátkozott  költőket  önpusztító,  sokszor  a  társadalmi  normákat  felrúgó 

életmód  jellemezte,  amelynek  egyenes  következménye  volt  az  élet  iránti 

megvetés, az életről való lemondás, a betegség és a halál 

magasabbrendűségének gondolata. A XIX. század hatalmas gazdasági 

változásai, a tudomány, a technika eredményeinek felhasználása a 

tömegtermelés növelésére, a legfőbb társadalmi osztályok, a polgárság és a 

munkásság életidejének bipolárissá válása, az évszázados szabályok 

felborulása elkerülhetetlenül hatással volt a művészek saját magukról 

alkotott képére és a társadalomban betöltött helyükre. A személyes 

megrendelések megszűntek, a művész ismeretlen közönségnek alkotott. 

Felborultak és szertefoszlottak a „hierarchikus értékrendek”, ahogy azt  

Werner  Hoffmann  megfogalmazza  A  földi  paradicsom című,  a  korszakot 

áttekintő művében. „A meghasonlott évszázadban” (W.H.) a művészet 

átalakulását  a  következőképpen  jellemzi:  „A  dogmákat  megkérdőjelezik,  az 

abszolút értékmérőket viszonylagosak váltják fel. Erejét veszti a támaszt adó, 
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összefoglaló hit, a rajta alapuló életrend széttöredezik.  Vele együtt vész el a 

stílusteremtő,  stílust  megtartó  képesség.  A  nagy  egész  szabadjára  engedi 

alkotórészeit,  amelyek  immár  közös  nevező  híján  önállóságra  és  egyenlő 

rangra tartanak igényt. […] A művészi öntudat megtört és nyugtalanná lett. 

Hogy úrrá legyen saját maga fölött, önnön lényét kell kifürkésznie soha nem 

látott  mértékben,  mert  a  műalkotás  tárgyává  önmaga,  a  tudat  válik.” 24  A 

művészi magatartás megváltozását pedig azzal magyarázza, hogy a művész, 

„mivel  nincs  elkötelezve  semmiféle  megbízónak  és  nem  követ  semmiféle 

hagyományt, s mivel a tartalom és a forma megválasztását személyes 

döntésével kell fedeznie, csak »azt dolgozhatja fel, ami valóban megindította 

és ábrázolásra lelkesítette«. A mondat második felében Hoffmann Karl 

Ludwig Fernow-ot idézi.25 Jóllehet, Hoffmann a képzőművészetekre 

vonatkoztatta állításait, az érvényes az irodalomra is.  

 

A  dekadencia  a  búskomorság,  betegség,  elmúlás,  bánat  hangulatával 

nagyon távol áll attól, hogy a modern költészet megújítója legyen, ellenben 

formai szempontból jelentős változásokat hozott.  

 

A francia verselés hagyományos formája az alexandrinus volt, melyet a 

dekadencia, majd a századvég szimbolista költői egyre inkább 

megszabadítottak  a  szigorú  előírásoktól.  A  szótagszám  és  a  sormetszet, 

valamint  a  hiátus  és  az  enjambement  változatos  használata  vezetett  el  a 

szabad verssorokhoz, majd a verssorok szabad számához, eleinte a 

versritmus megtartásával, de később attól is elszakadva, csak prózaritmust 

követve.  

 

A spleen, majd a dekadencia költői új témákkal és árnyalatokkal 

gazdagították a költészetet, és szubjektív, érzékletes vallomásokban 

                                                           
24 HOFFMANN, Werner A földi paradicsom, Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1987, 254 
25 Ibidem, 255. (Karl Ludwig Fernow (1763-1808, német művészetkritikus és régész) 
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fogalmazták meg hangulataikat.  Jean Moréas Ég veled, gőz fütyül (Adieu, la 

vapeur siffle) című versében a vonat és a hajó képe mint modern motívumok 

a  búcsúzás  új  szimbólumai  is  egyben.  A  vonat  és  a  vasszerkezetből  és 

üvegből épített állomáscsarnok a XIX. század közepétől egyik kedvelt témája 

volt  a  festészetnek  is.  William  Turner  az  elsők  között  örökítette  meg  a 

száguldó monstrumot Eső, gőz és sebesség (1844 London, National Gallery) 

című képén, de a francia impresszionisták közül Monet is gyakran 

kilátogatott a Gare Saint-Lazare-ra,  hogy megcsodálja az eléje táruló folyton 

változó képet és tanulmányozza az egyhangú  színek változását az 

üvegcsarnok tetején beáramló fény hatására. Ezekből a látogatásokból 

születtek a La Gare Saint-Lazare (1877, Musée d’Orsay) és a Les voies à la 

sortie  de  la  Gare  Saint-Lazare  (1877,  Hakone,  Japán)  című  kompozíciói, 

illetve  a  búcsúzás  motívumát  is  magában  foglaló  Le  Train  dans  la  neige 

(1875, Musée Marmottan Monet, Párizs). Huysmans A különc című 

regényében  a mozdony szépségét a nőével veti össze, amikor így ír : „Aztán, 

ha jól szemügyre vesszük az úgynevezett természeti remekeket, azt a 

teremtményt,  melynek  szépsége  mindenkinek  véleménye  szerint  leginkább 

eredeti  és  tökéletes :  a  nőt,  nem  tűnik-e  fel,  hogy  az  ember  egymaga  is 

alkotott olyan lelkes és mesterséges lényt, mely a szobrászati szépség 

szempontjából nagyon is felér vele ? Mert van-e itt a földön egy, a 

paráználkodás  gyönyörében  fogant  és  anyaméhből  kínnal  kiszakadt  lény, 

melynek alakja és vonalai tündökletesebbek és fényesebbek, mint ama két 

mozdony,  mely  az  északi  vasút  vonalán  teljesít  szolgálatot?”26 A  futurista 

festészetben  visszatér  és  alaptéma  a  gépek,  autók  tengerjárók,  mozdonyok 

világa.  Boccioninál,  Severininél  találkozunk  a  vonat  motívumával,  például 

Boccioni Stati d’animo : Gli addii, (1911) (MOMA) című képen (1. ábra). 

 

A  költészetben  a  hold  mint  ősmotívum  több  évezrede  a  hagyomány 

része,  így  a  szimbolista-dekadens  költészetnek  is  egyik  visszatérő  eleme.  A 

futuristák,  Kiáltványaikban,  megvetettek  és  elvetettek  nagyjából  mindent, 

                                                           
26  HUYSMANS,  J.  K.,  A  különc,  (À  rebours)  Kosztolányi  Dezső  fordítása,  Szeged,  Lazi 
Könyvkiadó, 2002, 25 
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ami  addig  volt  a  költészetben,  többek  között  a  holdfényt  is,  amit  a  kezdő 

szimbolista  költő,  Marinetti  azonban  még  szívesen  használt.  A  futurista 

kiáltványokban gyakran szerepelnek olyan témák, amelyeket beemelnek 

esztétikájukba, pl. a clown vagy a kávéhézak, másokra pedig mint 

megvetendőkre  hivatkoznak,  ilyen  a  holdfény  is.  A  szimbolista  Marinetti  A 

Pohárnok (Il Coppiere) című szonettjét egy bágyadt képpel indítja: „L’oro del 

tramonto  distilla  tra  le  foglie  delle  quercie/  E  il  vento  s’illanguidisce  tra  i 

gorghi palpitanti/ Degli alberi. La sera mite bagna i dolci prati./E la luna, 

pallidissima,  emerge  dalle  pianure.”27  Ebben  a  négy  sorban  mindazok  a 

szimbolista toposzok benne vannak, amelyektől aztán a futurizmus oly nagy 

vehemenciával fordult el: a lemenő nap aranyfénye, a elbágyadó szél, az édes 

mezők és a sápadt hold. Egy bő évtizeddel később Marinetti már nem tűri az 

efféle csendes alkonyati táj látványát és 1909-ben, az Első Futurista 

Kiáltvány megjelenésének évében a holdfény már nem az alkonnyal 

egyidőben  előtűnő  égitestet  jelenti,  hanem  a  világirodalom  lírájának  egyik 

jellemző motívumát, amely egyszersmind a megcsontosodott, elavult 

költészet  metaforája  is.    Az  Uccidiamo  il  chiaro  di  Luna!    című  írásában 

Marinetti egy allegórián keresztül fogalmazza meg gondolatait a 

passzatizmusról, vagyis a múltba-fordulásról. Felszólítja művésztársait, hogy 

hagyják el Paralisi (Paralízis) városát, pusztítsák el Podagra (Köszvény) 

városát  és  fektessék  le  a  nagy,  katonai  Vágányt  a  Gorisankar  oldalában, 

amely a világ csúcsa.28 A két város népére így kiált: „Gyávák! 

Hitványak!...Miért ez az elevenen megnyúzott macska nyivákolásotok?... 

Talán attól féltek, hogy felgyújtjuk a rozoga viskóitokat?... Még nem!... A jövő 

télen is kell majd melegednünk!... Egyelőre megelégszünk azzal, hogy 

levegőbe repítünk minden hagyományt, mint korhadt hidakat!... A háború?... 

Nos,  igen:  az  a  mi  egyetlen  reményünk,  amiért  érdemes  élnünk,  a  mi 

                                                           
27 Az Anthologie-Revue 1898. márciusi számában publikálták. Marinetti franciául írta a verset, Luciano De 
Maria fordította olaszra. in: Marinetti e il Futurismo. (szerk.) Luciano De Maria. Milano, Mondadori, 1977, 
295  
28 F.T. Marinetti, Uccidiamo il chiaro di Luna! (1909. április). in: G HERARDUCCI, I., (szerk.) Il 
futurismo italiano, Roma, Editori Riuniti, 1976, 29  (A Gaurisankart a Mount  Everesttel 
azonos magasságú hegynek tartották. A  XX. század elején még nem tudták 
megkülönböztetni a két csúcsot, sokáig azt gondolták, hogy azonos hegyről van szó, de a 
pontos mérések megállapították, hogy a Gaurisankar mintegy 50 km távolságra fekszik a 
Mount Everesttől, magassága 7134 m.) 



18 
 

egyetlen akaratunk!... Igen, a háború! Ellenetek, akik túl lassan haltok meg, 

és  minden  halott  ellen,  akik  eltorlaszolják  az  utunkat!...  […]  Öljük  meg  a 

holdfényt!”29 A Marinettire jellemző háborús és harcos nyelvezet mutatkozik 

meg a kiáltványnak is beillő szövegben. Ugyanakkor, a háború is metafora, 

minthogy a szöveg keletkezésekor még nem volt semmilyen valós háborúra 

uszító jellege, csupán irodalmi-esztétikai vonatkozása: a háborút a futurista 

értelmiségnek kell megvívnia a hagyománnyal, a passzatizmussal és 

akadémizmussal szemben. A holdfény megölése is metafora, annak a 

kifejezése, hogy a futuristáknak vissza kell állítaniuk az élet és a művészet 

közötti egységet, miközben megtisztítják egy végérvényesen idejétmúlt 

kultúra lim-lomjaitól. 

 

 

 

  

                                                           
29 Ibidem, olaszból ford. N.J. A dolgozatban minden, másként nem jelölt fordítás a 
szerzőé. 
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II.4 A szépség ideálja 

 

 

A  szimbolizmushoz  tartozó  irányzatoknak  közös  esztétikai  ideáljuk  a 

szépség volt, amit Stéphane Mallarmé így fogalmazott meg: „Csak egy dolog 

van, a szépség, és annak csak egy tökéletes kifejezése – a költészet” 30. A lágy, 

kifinomult,  sokszor  homályos  költői  képek  tartalmukban  a  szép  esztétikai 

kategóriájának kívánnak megfelelni, és többnyire megőrzik a formai 

tökéletességet,  másszor  pedig  elszakadnak  tőle.  Albert  Samain  L’Infante 

című költeményében a saját lelkéről felrajzolt kép andalító szépsége mellett 

felsejlik  egy  új  motívum  is,  a  mindent  megtisztító,  sebesen  lezúduló  vízé, 

amely a futurista költészetnek is egyik központi motívuma lesz: „L’eau vaine 

des jets d’eau lá-bas tombe en cascade,/ Et- pâle à la croisée, une tulipe aux 

doigts, ...”. 31 Verlaine Langueur című, 1883-ban született versében hasonló, 

dekadens, kifinomult érzéseit fogalmazza meg: „Je suis l’Empire à la fin de la 

décadence,/ Qui regarde passer les grands Barbares blancs.”32 

 

Verlaine  különös,  érzékeny  s  egyszersmind  harcias  gondolkodásmódja 

nagy hatással volt kortársaira. A dekadenciáról a következőket írta: 

„Nagyon egyszerű. Becsmérlő értelemben aggatták ránk ezt a jelzőt; én 

aztán  harci  jelszót  csináltam  belőle;  de  nincs  semmi  különös  jelentősége, 

higgye  el.  Dekadens!  Egy  szép  nap  alkonya  többet  ér,  mint  a  legszebb 

hajnalhasadás! Meg aztán: attól, hogy a nap úgy tesz, mintha lenyugodnék, 

holnap  még  fölkel!  Az,  hogy  dekadens,  alapjában  véve  semmit  nem  jelent. 

Ismétlem, harci jelszó, semmi egyéb; egy zászló, egyebet ne keressen benne. 

Félre a hangzatos szólamokkal! Az ember kiáll a porondra! A trikolor a fekete 

                                                           
30 KOMLÓS Aladár,(szerk.) A szimbolizmus, Budapest, Gondolat, 1965, 33 
31 SAMAIN, Albert, Au jardin de l’infante, Paris, Mercure de France, 1920, 248,  
32  VERLAINE,  Paul,  One  Hundred  and  One  Poems:  A  Bilingual  Edition,  translated  by 
Norman R. Shapiro, Chicago and London, The Univ. Chicago Press, 1999, 134 
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sas ellen! Kell ennél több? Az ember kiáll a porondra és megverekszik!” 33 A 

megfogalmazás figyelemfelkeltő, mint egy kiáltványé. Verlaine azonban 

megelégszik e pár indulatos sorral, nem akarja valódi irodalmi kiáltvánnyá 

formálni  gondolatait.  Marinetti,  bármennyire  tagadja  is  a  szimbolizmust 

1909  után  sem  képes  elszakadni  tőle.  A  fenti  Verlaine-idézet  kétségtelenül 

hatással  volt  Marinettire  az  első  futurista  kiáltvány  megalkotásakor:  az 

emlékezetes  4.  pontban  ezt  írja:  „Un  automobile  da  corsa  col  suo  cofano 

adorno  di  grossi  tubi  simili  a  serpenti  dall’alito  esplosivo…un  automobile 

ruggente,  che  sembra  correre  sulla  mitraglia,  è  piú  bello  della  Vittoria  di 

Samotracia.” 34 

 

A nagyvárosi környezet lélekre gyakorolt hatását a szimbolista költők is 

beleszőtték verseikbe. Verlaine a Párizsi vázlat-ban (Croquis parisien) így ír: 

„La lune plaquait ses teintes de zinc/ par angles obtus./ Des bouts fumée en 

/ forme de cinq/ Sortaient drus et noirs les hauts toits pointus.35 

 

A versbe Verlaine tipográfiai újdonságot visz az ötös arab számmal való 

jelölésével. A futurizmus költészetében különleges versformák és tipográfiai 

megoldások tobzódnak majd, elsősorban Marinetti költészetében, amelyekre 

a plakátművészet gyakorol döntő befolyást a XIX. század utolsó negyedében.  

 

 

A  nyelvtani  szabályoktól  való  fokozatos  elszakadás  Mallarmé  nevéhez 

köthető többek között a központozás teljes elhagyása, például a Toute l’âme 

                                                           
33 A szimbolizmus, id. mű, 97  
34 Il Futurismo italiano, id. mű, 27 
35 VERLAINE, Paul, Croquis parisien, in: Memoire de la critique, Olivier Bivort (szerk.), Paris-
Sorbonne,  1997,  21  „Cinlemezekből  tompaszögeket/  rakott  ki  a  hold./  Füstök  lengtek  a 
háztetők felett,/ 5-ös alakban vastag füstcsomók.”35 
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résumée című versben: „Quand lente nous l’expirons/ Dans plusieurs ronds 

de fumée/ Abolis en autres ronds/ Atteste quelque cigare…” 36 

és a tipográfiai szünetek beiktatása a nagyobb hatás kedvéért,  

„LE FAUNE 

Ces nymphes, je les veux perpétuer. 

    Si clair, 

Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air 

Assoupi de sommeils touffus. 

 

   Aimai-je un rêve ? 

Mon doute amas de nuit ancienne... “37 

   

A szöveg szedésének játékos módja a legszembetűnőbb az  Un coup de 

dés jamais n’abolira le hazard című versében, az első vizuális költeményben, 

amelyben a költő a lapfelületet szabad mezőként használja fel. 

 

 

 

  

                                                           
36  AISH,  Kirk  –  DEBORAH,  Amelia,  La  métaphore  dans  l’oeuvre  de  Stéphane  Mallarmé, 
Slatkine Reprints, Genève, 1981, 89 
37MALLARMÉ, Stéphane, L’après-midi d’un Faune [online] Paris, A La Revue Indèpendente, 
1882, 5 
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II.5 A szimbolizmus kiteljesedése 

 

 

A  dekadencia  erős  jelenléte  a  modern  törekvéseket  felmutató  francia 

költészetben az 1880-as években háttérbe szorította a parnasszista és 

szimbolista  verselést  és  esztétikát.  1886.  szeptember  18-án  azonban  Jean 

Moréas-nak  cikke  jelent  meg  a  Le  Figaro-ban,  Le  Symbolisme  címmel 38, 

amelyet  az  irodalmi  közvélemény  a  szimbolista  költészet  kiáltványaként 

értékelt: ezzel ádáz harc kezdődött a két irányzat költői között, és mindkét fél 

plágiummal vádolta a másikat annak ellenére, hogy legtöbbjük egyaránt volt 

dekadens  és  szimbolista.  A  futurizmus  szempontjából  a  szimbolizmus  a 

fontosabb,  amely  az  egyetemest  és  az  érzéki  látszat  mögött  meghúzódó, 

eszmei lényeget akarta kifejezni.  

 

   Émile Verhaeren (1855-1916) flamand származású, francia 

nyelven író, belga költőnek A munka (L’effort) című verse az ipari társadalom 

nagyobb részét kitevő munkások sokszínű tömegének bemutatásával, 

rokonszenvének kifejezésével újabb, a nagyvároshoz kötődő témát emel be a 

költészetbe. A prózairodalomban a munkások, piaci árutermelők nehéz 

munkája iránti együttérzéssel találkozunk a naturalista-realista Zola 

regényeiben (Párizs gyomra, Germinal).   

 

 Teljesen  más  indíttatású  volt  a  parnasszizmus,  a  szimbolizmus  és  a 

dekadencia melletti harmadik irodalmi irányzat, amely szintén a XIX. század 

második  felében  alakult  ki.  Esztétikája  a  l’art  pour  l’art eszméjét  és  a 

tökéletes  versformát  hirdette,  vagyis  egyfajta  visszafordulást  a  klasszikus 

értékekhez, amelyhez hozzájárult a romantika énközpontúságával szembeni 

objektivitás és az ókori versfomrák tanulmányozása. A dekadencia, a 

parnasszista költészet és szimbolizmus egymástól gyakran nem 

                                                           
38 Dictionnaire universel des littératures, D IDIER, Béatrice, szerk.(vols.3) vol.2, Press 

Universitaires de France, Paris, 444 
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megkülönböztethető tartalmi ismérvekkel rendelkezik, csak a főbb vonalakat 

lehetséges felvázolni, és a hozzájuk tartozó költők besorolása is a legtöbbször 

ellentmondásos. A későbbi avantgárd költészet megszületésének 

szemszögéből lényeges volt az új témák és új versformák megjelenése. A halál 

motívuma például központi eleme a szimbolista költészetnek, amely a 

futurista költészetben is felbukkan, igaz, ellenkező előjellel. A halál óhajtása 

a szimbolizmusban egy beletörődő, a tehetetlenség által kiváltott lelkiállapot 

eredménye,  a  futurizmusban  ellenben  a  tenni  akarásnak,  a  változtatást 

kivívni akaró magatartásnak a belekalkulált végeredménye is lehet. A veszély 

keresése, a halállal való közvetlen szembenézés hirdetése már az Első 

Futurista Kiáltványban alaptétel: „Mi a kihívó mozgást, a lázas 

álmatlanságot, a futólépést, a halálugrást, a pofont és az ökölcsapást 

magasztaljuk..” „ A háborút akarjuk dicsőíteni – a világ egyetlen 

megtisztítóját -, a militarizmust, a patriotizmust, a felszabadultak destruktív 

magatartását,  azokat  a  szép  elveket,  melyekért  meghal  az  ember,  és  a  nő 

megvetését.”39 

 

 „Aux  armes,  citoyens!  Il  n’y  a  plus  de  RAISON!”40  A  dekadens  költő, 

Jules  Laforgue  1886-ban  írt,  Simple  Agonie  című  költeményében  ezzel  a 

felkiáltással összefoglalja a századvéget jellemző korhangulat minden elemét. 

A felkiáltás, illetve felszólítás cselekvésre a századvég szimbolista 

költészetének egyik fő formai jellemzője, amely majd kiemelt szerepet kap a 

futurizmusban. 

 

  

                                                           
39 A futurizmus, id. mű, 133, 134 
40 LAFORGUE, Jules, Poèsies, Éditions Pierre Belfond, Paris, 1965, Simple agonie, 244-246  
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III. A scapigliatura,41 az olasz avantgárd első megjelenése 

   

 

 

III.1 Az egyesült Olaszország főbb társadalmi problémái  

 

 

Olaszországban az egyesítés után kialakult politikai-gazdasági-

társadalmi  konstelláció  a  Risorgimento  elveinek  kiüresedését  jelentette  a 

társadalom  egy  jelentős  része  számára,  ami  kiábrándultsággal  párosult.  A 

történelmi jobboldal42 politikai hatalma, a gazdaságpolitikának az 

                                                           
41 A scapigliatura megnevezésnek nincs magyar megfelelője, így a mozgalomra-csoportra 
vonatkozóan  ezt  a  megjelölést  használja  a  szerző,  a  scapigliatura  művészeire  pedig 
egyesszámban a „scapigliato”, többesszámban a „scapigliati”- megnevezést. 
42 1861 júniusában elhunyt a széles látókörű, mérsékelt politikus Cavour. A kormányzás 
a közép- és észak-olasz uralkodó osztály kezébe került. Bettino Ricasoli, Urbano 
Rottazzi,  Marco  Minghetti,  Quintini  Sella  váltották  egymást  a  kormányokban  1876-ig, 
akik  az  úgynevezett  történelmi  jobboldal  képviselői  voltak.  Természetesen,  ennek  a 
vezetői csoportnak a kiválasztását – főként földbirtokosokról volt szó, akik több esetben 
arisztokrata származásúak  – politikai képzettségük és mérsékelt politikai 
állásfoglalásuk értelemszerűen befolyásolta. A közép- és észak-olasz földbirtokos réteg és 
az erősödő ipari polgárság politikai téren az ország egységének  megőrzése mellett volt, 
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agrárszektor erősítésére irányuló törekvése, ezzel párhuzamosan a 

Mezzogiorno nagybirtok-rendszerének érintetlenül hagyása, valamint a 

társadalom tagozódásának a vártnál lassabb átalakulása is forrásai voltak az 

országos politika gyarmatosítási törekvéseinek és nacionalista 

propagandájának, mely végül az I. világháborúban történő részvételhez 

vezetett.  Az  egyesült  Olaszország  konzervatív  kormányai  olyan  pénzügyi 

rendelkezéseket hoztak, amelyek a szegényebb társadalmi rétegeket, köztük 

a parasztságot sújtották. Történtek fejlesztések is, elsősorban az 

infrastruktúra területén, vasutak, utak, a kereskedelem fejlesztése 

érdekében, az északi országrészben állami beruházások is, azonban mindez 

nem  volt  elegendő  ahhoz,  hogy  a  dinamikus  fejlődést  felmutató,  nyugat-

európai országok színvonalát elérjék. A Risorgimento demokratikus és 

republikánus értékei torzulást szenvedtek: az új politikai vezetés 

természeténél fogva a régi földbirtokos arisztokráciához húzott, ezzel 

párhuzamosan pedig elzárkózott a polgári és választójogok szélesítésétől, egy 

szűk elit érdekeit képviselve. 

   

Az egyesített ország átrendeződött viszonyai kétségtelenül az értelmiségi 

réteget, azon belül is a költőket, írókat érintették a leginkább negatívan. Akik 

hittek  benne  és  harcoltak  is  a  Risorgimento  eszméiért,  elveszítették  azt  a 

szerepüket, hogy a társadalom vezető szellemi erejének érezzék magukat. Az 

új helyzetben haszontalannak látták a munkájukat, ahhoz a 

megbecsültséghez képest, amelyben az ország morális és politikai 

megújulásának  hirdetése,  a  Risorgimento  hőskora  idején  részük  volt.  Az  

1848-49-es forradalmak bukása után helyzetük nagyon hasonló volt a többi 

európai országban kialakult állapotokhoz.  

 

 
                                                                                                                                                                                     

gazdasági téren pedig a modernizálás és struktúraváltás mellett, akár kényszer 
alkalmazásával az  elmaradott és  kevésbé fogadó kész országrészekben.  Ebből fakadt a 
jobboldali  kormányok  gyakran  autoriter  magatartása,  különösen  a  déli  régiókban.  A 
problémákat  felülről,  a  törvény  erejével  gondolták  megoldani,  amikor  azonban  ez  nem 
volt elég, bevetették a fegyvereket is. V.ö. Storia della letteratura italiana, Salinari, Ricci 
(szerk.), vols. 1-3,  vol.2 Ed. Laterza, Roma-Bari, 1989,  856-862 
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III.2 A scapigliatura gyökerei 

 

 

Az 1860-as évek legelején, tulajdonképpen a Macchiaioli 43 festőcsoport 

szerveződése  után  pár  évvel  –  akik  hasonlóképpen  Olaszország  kulturális 

megújulását hirdették – alakult meg egy költőkből, írókból, zeneszerzőkből és 

építészekből álló csoport, amely deklarálta különállását a fennálló kulturális 

intézményrendszertől. Emilio Praga Preludio című versét (1864) akár 

programversnek  is  tekinthetnénk,  ha  a  mozgalom-csoport  működése  nem 

indult volna már 1861-ben. A versben Praga a romantika utáni, új utakat 

kereső költőgeneráció szellemi állapotát fogalmazza meg, amelyben már nem 

kap szerepet a vallásos hit. A vers egyértelmű állásfoglalása az, hogy 

szembehelyezkedik Manzonival, akinek az élete és munkássága is az 

archaikus,  de  megújult  keresztény  értékrenden  alapul  és  akire  mint  az 

irodalom istenségére („nume”) tekintenek hazájában. [„Casto poeta che 

l’Italia  adora!”  (Szűzi  poéta,  kit  Olaszország  imád!)]  Az  elutasítás  azonban 

nem  egyértelmű,  ambivalens  érzéseket  kelt  a  fiatal  költőkben:  gyűlölet-

szeretet, csodálat-elfordulás kettőssége munkál bennük. A szimbolikus 

gyűlöletben  felülkerekedik  a  rombolás  iránti  vágyuk  is:  „Degli  Antecristi  é 

l’ora!/Cristo è rimorto!” Az Antikrisztus utáni, heves kiáltásukra majd 

Nietzsche  1882-ben  fogalmazza  meg  az  „Isten  halott!” 44  –  kétségbeesett, 

ugyanakkor  tényként  közölt  állítását.  A  „rimorto”  (újra  halott)  használata 

érdekes  ellentettje  a  Krisztus  feltámadását  jelző  „risorto”  szónak.  Praga, 

Krisztus  újbóli  halálának  motívumát,  mint  ahogy  Nietzsche  isten  halálát, 

morális és teológiai értelemben használja. Az utolsó verssor akár ars poetica-

ként  is  felfogható,  amelyben  szintén  megvan  a  scapigliatura  költészetét 

jellemző kettősség: „ma canto il vero!” – („de a valót éneklem meg!”). Vagyis a 

legfőbb érték a valóság-igazság, amelyhez képest elvet minden stiláris 

                                                           
43 A Macchiaioli-ról a dolgozat egy későbbi fejezetében lesz szó bővebben. 
44 NIETZSCHE, Vidám tudomány, [online] 125. aforizma Világirodalom Könyvkiadó-
Vállalat, Budapest, Varró István (szerk.) é. n., 142 
mek.oszk.hu/15200/15256/15256/pdf 
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finomkodást,  poétikai  álarcot,  dekoratív  megszépítést:  „odio  il  minio  e  la 

maschera al pensiero”, mert a való életet akarja megénekelni, annak minden 

nyomorúságával és vigasztalanságával.  

 

Emilio Praga 1857-1858-ban Párizsban tartózkodott, ahol volt alkalma 

megismerkedni az akkor kiadott Baudelaire-kötettel, a Les Fleurs du Mal-lal.  

Baudelaire nemcsak Pragára, de minden scapigliato költőre 

visszavonhatatlan benyomást tett. A mozgalom-csoport, születése az 1861-es 

évhez kötődik, amikor könyv alakban is megjelent Cletto Arrighi – a  

későbbiekben mitikusnak bizonyult – La  Scapigliatura e il 6 febbraio című 

regénye,  amelyet  előzőleg  folytatásokban  közölt  az  Almanacco  del  Pungolo45 

című, beszédes nevű folyóirat 1857-1858-ban.  

 

 

 

  

                                                           
45 Pungolo=ösztöke 
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III.3 A bohém szó eredete és jelentése  

 

 

A  Franciaországból  kiinduló  bohém-jelenség  (bohème)  túlmutat  azon, 

hogy mindössze az irodalmi és művészeti életnek egy különc 

magatartásformájaként tekintsünk rá. Baudelaire-rel kezdődött, majd 

Rimbaud-val, Verlaine-nel és a többi költővel folytatódott annak a 

művésznek a típusa, aki önpusztító életet élt alkohollal és  narkotikumokkal, 

majd életének gyakran önkezével vetett véget. Európa-szerte elterjedt minta 

lett,  és  az  olasz  scapigliatura  költői  és  festői  közül  is  többen  követték  e 

modellt,  mint  például  Emilio  Praga,  Giovanni  Camerana,  Cletto  Arrighi, 

Daniele Ranzoni.  

 

A párizsi bohémek éjszakai életmódjának köszönhető egy új 

szórakoztató műfaj, a kabaré kialakulása is. A Montmartre művészei 

igényesebb  szórakozásra  vágytak,  mint  amit  a  tradicionális  kiskocsmák 

nyújtani  tudtak  számukra,  így  fejlődött  ki  a  XVIII.  századi  eredetű  zenés 

kocsmákból  a  café-chantant,  és  ez  már  olyan  színvonalú  szórakoztatást 

nyújtott, amely a párizsi polgárság számára is vállalható volt.  

 

A  bohém  kifejezés  az  1621-ben  Csehországból  (lat.  Bohemia)  Párizsba 

menekült  protestáns  diákok  elnevezéséből  ered.46  A  XIX.  században  már 

nemcsak a diákok feltűnő öltözködés- és magatartásformáit jellemzik ezzel a 

                                                           
46 1621-ben, a harmincéves háború kezdetén Prága mellett zajlott a mindössze egy órát 
tartó Fehérhegyi csata, amelynek tétje Csehország hovatartozása volt. A csata a 
katolikus  császári  haderők  győzelmével  végződött,  amelynek  következtében  a  csatát 
vesztő  protestánsok  egy  része  elmenekült  az  országból,  másik  részük  katolizált.  A 
menekültek egy része Párizsba felé vette az irányt, ahol a Prágai Egyetemen megkezdett 
tanulmányaikat a Sorbonne-on folytathatták. Beilleszkedésük a párizsi  diákéletbe olyan 
sikeres volt, hogy a saját szokásaikat és életmódjukat is elfogadtatták a többiekkel. A szó 
eredete mára az évszázadok homályába veszett, azonban a sokszor különc diákéletmód 
és a bohém elnevezés megmaradt, amelyet a kulturális megújulást sürgető, XIX. századi 
francia értelmiség a végletekig fokozott és tragikus tartalmakkal töltött meg.  
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szóval, hanem az egy jóval szélesebb értelmet nyer, amely kiterjed a 

szegénységet választó vagy azt kényszerűségből elszenvedő festőművészekre, 

a talajukat vesztett  költőkre és írókra, továbbá minden olyan, rendezetlen, 

sokszor botrányos életmódot folytató entellektüelre, akik Párizsban a 

Quartier Latin és a Montmartre környezetében vertek ideiglenes vagy állandó 

tanyát. Az első, kifejezetten a bohémek életét bemutató könyvet Henri 

Murger  írta  (1847-1849),  amely  elbeszélések  sorozata,  jóllehet  regényként 

jegyzi az irodalomtörténet. Kötetben 1851-ben jelent meg, előtte több novellát 

mellékletében már publikált a „Le Corsaire” című irodalmi lap. A könyv címe 

Scènes de la vie de bohème47. Olaszországban Cletto Arrighi48 említett 

regénye  adott  lendületet  a  Scapigliatura  költői-írói,  illetve  néhány  évvel 

később festészeti irányzatának kialakulásához. 

 

A  La  Scapigliatura  e  il  6  febbraio  bevezetőjében  a  következőképpen 

határozza meg a milánói scapigliati társadalomban elfoglalt helyét: 

„A  civilizált  világ  minden  gazdag  és  nagy  városában  van  egy  bizonyos 

számú, mindkét nembeli, legfeljebb 20 és 35 év közötti egyén; majd’ mindig 

értelemtől  duzzadók,  saját  századuknál  előbbre  járók,  szabadok,  mint  a 

sasok  az  Alpokban;  készek  úgy  a  jóra,  mint  a  rosszra,  nyughatatlanok, 

zaklatottak,  felforgatók  […],  akik  megérdemlik,  hogy  a  nagy  társadalmi 

családban egy új, különleges egységként osztályba soroljuk őket, mint akik 

sui generis, minden más osztálytól megkülönböztetett kasztot alkotnak. Ez a 

kaszt  vagy  osztály  –  az  évszázad  igazi  pandemóniuma;  a  tébolydán  kívüli 

őrültség  megszemélyesítője;  a  zűrzavar,  a  meggondolatlanság,  valamint  a 

minden stabil renddel szembeni lázadás szellemének melegágya – amelyet én 

mindezek alapján, Scapigliaturának neveztem el. […] Egyfelől, inkább olasz, 

mint milánói49, tele derűvel, reménnyel, szeretettel, és a rokonszenves és erős 

                                                           
47 Ez a regény az alapja Puccini Bohémélet című operájának. 
48 Carlo Righetti írói álneve Cletto Arrighi volt. 
49A szerző a „meneghino”- kifejezést használja, amelynek eredete a commedia dell’arte-ra 
nyúlik  vissza.  A  Meneghino  a  Milánó  városával  azonosított  figura  volt.  A  Domenico 
becéző formája a Domenegh és a Menegh. Egy másik tartalmú jelentése a meneghino-
nak a vasárnapi szolga volt: azok a családok, amelyek nem engedhettek meg maguknak 
egy állandó szolgát, vasárnapra fogadták fel a meneghinót, aki a templomból hazaérkező 
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oldalát képviseli ennek a társaságnak, amely nincs tudatában a saját 

erejének. Briliáns utópiák propagálója, nagyvonalú ideák megálmodója, 

minden zseniális művészeti, költői és forradalmi kezdeményezés lelke a saját 

hazájában,  minden  ügyet,  legyen  az  nemes  vagy  őrült,  lelkesedéssel  visz 

előre; ismeri a nevetés árnyalatait, azt, amelyet az öröm vált ki és az őszinte 

jókedv robbanásszerű, hosszas kitörését; és ott van a szempilláján a 

kisgyermek könnye, a szívében pedig gazdag emlékek sora. Másfelől, viszont, 

övék a nyúzott, ráncos, hullasápadt arc, amely magán viseli a mulatozással 

és  szerencsejátékkal  töltött  éjszakák  nyomait,  amely  egy  végtelen  fájdalom 

titkát rejti…”50  

 

A  scapigliati  élet-  és  művészetfelfogásához,  szabadságérzetéhez  az  is 

hozzátartozott, hogy műveik nem mindig pozitív fogadtatását – itt elsősorban 

az írókról van szó – kellő öniróniával viselték. Emilio Praga, aki azt mondta, 

hogy „a költészet az egyedüli igaz művészet, mert haszontalan” 51, amikor a 

közönség folyamatosan kifütyülte és elégedetlenkedett a drámái előadásain, 

és a színészek restelkedve mentek vissza a színpadra az elszenvedett 

bekiáltások  miatt,  „Praga  vonaglott  a  nevetéstől  és  hatalmas  gúnyt  űzött 

saját kudarcának komikumából; nem táplált haragot a közönséggel 

szemben,  és  ez  végül  elismerést  hozott  neki,  mert  a  bukását  szellemesen 

tudta felfogni”.52  

 

Ezek a gyakran botrányba fulladt előadások nagyon hasonlítottak 

azokhoz,  amelyeket  később  a  futuristák  szerveztek,  többnyire  Milánóban. 

Kibéreltek egy olyan színházat, ahová a hagyományőrző polgárság szívesen 

járt. Hetekkel előtte az utcán osztogatták a röplapokat, az előadás 

                                                                                                                                                                                     
család  előtt  a  hintó  ajtaját  kinyitotta.  Forrás:  La  poesia  scapigliata,  Roberto  Carnero, 
(szerk.) BUR Poesia, 2007, Milano, Rizzoli, edizione digitale 2010 www.books.google.hu 
oldalszám nélkül. [ 2016. dec. 12-28.] 
50 ARRIGHI, Cletto, La Scapigliatura e il 6 febbraio. 
Users/User/Downloads/Arrighi_scapigliatura.pdf  
51  Emilio  Praga  visto  da  Roberto  Sacchetti,  in:  La  Scapigliatura,  Maria  Grazia  Tolfo 
http://www.storiadimilano.it letöltve: 2016. dec. 15 
52 Ibidem 
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beharangozására,  amelyeken  nem  titkolták,  hogy  provokatív  előadást  lát 

majd  a  néző.  Ezek  voltak  az  úgynevezett  „futurista  esték”,  egyfajta  régi 

értelemben  vett  varieték,  ahol  futurista  zenét  játszottak,  futurista  képeket 

állítottak ki a színpadon, futurista egyfelvonásosokat mutattak be és 

verseket  olvastak  fel.  Elengedhetetlen  része  volt  ezeknek  az  estéknek  a 

többnyire előre megbeszélt perpatvar a közönséggel, ami akár tettlegességig 

is fajult, mindenesetre, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a futuristák akciói 

kellő visszhangot kapjanak a másnapi lapokban.53  

 

1881  emlékezetes  év  volt  Milánó  számára,  amely  a  széles  spektrumú 

Esposizione  Nazionale-nak  adott  helyt.  Azon  belül  az  ipari  bemutatókat  a 

Giardini Pubblici-ben felállított pavilonokban, míg a képzőművészeti 

kiállításokat  a  Palazzo  del  Senato-ban  helyezték  el.  A  hivatalos  kiállítói 

helyszín  végében,  Pompeo  Marchesi  szobrász  volt  házában  a  scapigliati 

csoportja  megrendezte  az  Esposizione  ellenpontjaként  az  „Indisposizione” 

művészeti kiállítást, vagyis egy briliáns paródiát, amely váratlan sikert 

aratott.  

 

 

 

  

                                                           
53Előfordult, hogy a futurista esteket előre betiltották a közrend fenntarthatósága 
érdekében, a várható tömegverekedések miatt, de a tiltást kénytelenek is voltak feloldani 
még az előadás előtt – egy-egy jelentős személy közbenjárása hatására – ami még inkább 
megnövelte az érdeklődést. 
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III.4 A scapigliatura poétikája 

 

 

Az Emilio Praga és Cletto Arrighi által megfogalmazottak jellemezték a 

scapigliati szellemi alapállását. A scapigliatura nem tekinthető sem 

mozgalomnak, sem iskolának, mert – jóllehet  az alapkérdésekben osztották 

a közös álláspontot – az  egyéni művészi megvalósítás önálló utakat járt be, s 

emiatt nem lehet egy mindenkire azonos karakterisztikát megrajzolni. 

Amiben egyetértettek, az az olasz hagyományoktól idegennek tartott 

romantika  elutasítása;  témákban  a  harc  a  polgári  konformizmus  ellen  – 

amely  mögött  a  romantika  számukra  elviselhetetlen  mértékletességét  és 

provincializmusát látták, valamint egy olyan irányzatot, amely képtelen 

lépést  tartani  a  jelentős,  külföldi  irodalmakkal,  elsősorban  a  franciával,  a 

betegség, a depressziós lélekállapot, a csúf, deformált, sokszor undort keltő 

látvány  vagy  jelenet  leírása  nyers, akkoriban  durvának számító  szavak 

használatával. A valóság leírásának poétikai elvével és gyakorlatával az olasz 

naturalizmus  előfutáraivá  váltak.  Stílusuk  merészsége  később  találkozik  a 

futuristák indulatos, szókimondó, sokszor bizarr témát feldolgozó 

művészetével,  amelynek  kiindulópontja,  végső  soron,  Baudelaire  költészete 

volt. A scapigliatura költőiben és íróiban mindvégig nyomon követhető volt az 

a dualizmus, amely az elérendő „ideál” és a „való”, a nyers, objektív módon 

és  anatómiai  pontossággal  leírt  valóság  között  feszülő  ellentmondást  rejti. 

Erről írja Arrigo Boito Dualismo című versét, amely a csoport kiáltványaként 

is  felfogható.  A  versen  végighúzódik  az  ellentétek  játéka:  fent-lent,  angyal-

démon, ideál-valóság, pokol és mennyország. A költő nem titkolja 

bizonytalanságát sem: az éteri Művészetről álmodik, amely mentes a 

versmértéktől  és  a  formától,  mégis  elfogja  a  kétség,  vajon,  meg  tudna-e 

felelni  egy  ilyen  kihívásnak.  („E  sogno  un'Arte  eterea/che  forse  in  cielo  ha 

norma, / franca dai rudi vincoli   / del metro e della forma,/ piena dell'Ideale/ 

che mi fa batter l'ale  / e che seguir non so”). (71-77.verssor) Ezt a 

bizonytalanságot sugallják – jóllehet szándékos visszatérő szóválasztással – 

az 57-63. verssorok: „L’illusϊon – libellula/ che bacia i fiorellini,/ - l’illusϊon  – 
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scoiattolo/  che  danza  in  cima  i  pini,/  -  l’illusϊon  –  fancuilla/che  trama  e  si 

trastulla colle fibre del cor,”. 

 

Giovanni Camerana, a scapigliatura egyik szerencsétlen sorsú költője 54 

Cerco la strofa című versében ugyanazt a bizonytalanságot vallja meg 

magának,  amelyről  majd  Boccioni  milánói  naplójában  is  olvasunk,  még  a 

futurizmus  megszületése  előtti  feljegyzései  közt,  s  melynek  alapmondata: 

„Cerco,  cerco,  e  non  trovo...”  Ez  az  útkereső  állapot  tükröződik  Camerana 

soraiban is: 

 

„Cerco la strofa che sia fosca e queta 

come il lago incassato entro la neve; 

ier vidi il lago, ed era il cielo greve, 

tetra la sponda e bianca la pineta. 

Cerco la strofa che sia cupa e queta.” (1886)55 

 

A  scapigliatura  poétikája  nagyon  színes,  elsősorban  a  szinte  mindegyik 

képviselőjében meglévő kettősség-érzés miatt. Egyszerre fogadják el a 

modern nagyvárosok fejlődését és vágyódnak a romantika szépségének 

visszatértére. Egyszerre pozitivisták és idealisták: pl. „a szerelem koncepciója 

is jelzésértékű (ebben az értelemben), amelyre olykor mint fizikai és mentális 

állapotra tekintenek, amelyet a modern, pozitivista tudomány eszközeivel kell 

tanulmányozni, máskor pedig mint a romantikus sztereotípiák alapján 

idealizált, spirituális állapotra.”56 A pozitivizmushoz fűződő viszonyukat 

plasztikusan jellemzi Arrigo Boito Lezione di anatomia című versének 

részlete, amelyben indignáltan kiált fel egy patológus előtt, aki épp egy fiatal 

nőt boncol: „Scienza, vattene/ co’tuoi conforti!/ Ridammi i mondi/del sogno 

e  l’anima!/  Sia  pace  ai  morti/  e  ai  moribondi.”57  A  kettősség  alapérzése 

abban  a  tekintetben  is  jellemző  a  csoport  költőire,  hogy  amellett,  hogy 
                                                           
54 Giovanni Camerana (1845-1905) jogi végzettségű, kiegyensúlyozott életű költő volt, aki 60 
éves korában, gyakori idegrohamok után, súlyos depressziós állapotban önkezével vetett 
véget életének. 
55 Storia della letteratura italiana, id. mű Giovanni Camerana címszó (1050-1062), 1062 
56CARNERO, Roberto (szerk.), La poesia scapigliata, 2007, Rizzoli, Milano, ed. digit. 2010  

57 Ibidem 
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iszonyodnak  a  boncolás  tudományos,  pozitivista  alapú  céljaitól,  ők  maguk 

azért igen gyakran anatómiai pontossággal írnak le csontvázakat, 

koponyákat,  férgeket,  torz  testeket,  amelyekkel  a  jóravaló  újságolvasókat 

provokálják. Volt tehát egy nagyon is szándékos törekvés a torz bemutatása 

irányába, mert „szélesíteni kellett a témák sorát, amely túlságosan szűk és 

korlátozott volt”.58  

 

A scapigliatura kritikája is érdemel néhány mondatot, amelyekből 

kitűnik, hogy ez az irányzat milyen szerepet töltött be a XIX. század második 

felében, Olaszországban. A fentebb idézett Roberto Carnero-műben a szerző 

körüljárja azt a kérdést, vajon a scapigliatura avantgárd volt-e? Más szerzők 

véleményét is közli, többek között Gilberto Finziét, aki szerint „a 

scapigliatura a kezdetektől mint kísérleti avantgárd működött”.59 Maga 

Cornero saját kérdésfelvetésére – mely  szerint: „A scapigliatura az első olasz 

irodalmi avantgárd volt?” – a  következőket válaszolja: „Erős a kísértés azért 

is,  mert  nem  hiányoznak  belőle  olyan  elemek,  amelyek  ebbe  az  irányba 

mutatnak.  A  scapigliatura  csoportja  képviselte  az  első  kísérletet  az  olasz 

egyesítés utáni irodalom provincializmusának felszámolására, külföldi, 

elsősorban francia modelleket alapul véve. Ezenkívül benne volt a következő 

irodalmi irányzatok előrevetítése is: a verizmusé, a dekadentizmusé, a 

crepuscolare költészeté és a futurizmusé – utóbbié Gian Pietro Lucini 

személyében, aki átmenetet jelentett a scapigliatura és a futurizmus 

között.”60 Érdekes Luciano Anceschi véleménye, aki a scapigliaturát az első 

dekadens mozgalomként definiálta, valamint Ferdinando Pasinié, aki a 

scapigliaturában egyenesen a futurizmus első jegyeit vélte felfedezni.61 

 

A scapigliatura verselésében nem sok új kísérlet történt: a 

legelterjedtebb sortípus továbbra is a hagyományos  endecasillabo,  amelybe 
                                                           

58 Ibidem 
59 Uo. G. Finzi, Lirici della Scapigliatura című könyvéből idézi, Milano, Mondadori, 1997  
60 Uo. 
61 ROMANI, Bruno, Dal simbolismo al futurismo, Firenze, Edizioni Remo Sandron, 1969,  
131 
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metrikus  változatosságot  iktattak  be.  Formai  szempontból  pedig  a  francia 

szimbolisták  által  már  bevezetett  szünetekkel  szívesen  tették  izgalmassá  a 

verssorokat, valamint a versek, prózaversek tekintetében figyelemre méltó a 

ritmus mellett az olykor „érdes” rímek alkalmazása. A francia parnasszisták 

utánzása „kulturális és művészi választás kérdése volt és az éles, polemikus 

hangnemmel az olasz provincializmus ellen léptek fel.62 A forradalmi 

elhatározások megmaradtak a társadalmi kérdések iránti rendkívüli 

érzékenységükben, azonban a meghirdetett poétikájuk és a költészetük 

közötti rést nem tudták kitölteni.63 Egyedi, újító vonások Carlo Dossi 

prózaírói  nyelvezetében  találhatók,  amelyek  az  olasz  irodalmi  nyelv  kissé 

elavult  szóhasználatába  vittek  frissességet:  Dossi  felborította  a  mondattant 

és  a  központozást,  új,  dialektális  szavakat  talált  ki.  Desinenza  in  A  című 

novellagyűjteményében  erősen  nőellenes  hangot  üt  meg,  ami  leginkább  a 

futuristákra  lesz  majd  jellemző.  Ironikus  hangvétellel,  milánói  tájszólásból 

vett, általa újjákreált szavakkal fűszerezi a nők jellemzését: 

 

„Era lei. Stralunata, spettinata, col cappellino che le cadeva da un lato 

e lo scialle dall'altro, non la mostrava da capo a piedi, nella sua alta figura 

arsa di rabbia, un indizio che amore vi avesse, non dico già preso stanza, 

ma fatto mai sosta. Per mè, anche a serva, le avrèi risposto un bel no. «Ah, 

ècchete, brutto porco!» ella gridò, correndo a noi e indicando con il ventaglio 

il mio pòvero amico, che invano cercava di rannicchiare la confusione dietro 

una lunga bottiglia di Reno, come la gru della fàvola; «¿è cquesto l'affare de 

promura? ¿è cquesta l'oretta e po' so' de ritorno?» e dindonava la testa. «Ah, 

tu credevi de falla alla  Gea? ¿de scirpaije li sordi e annàtene 'n punta de 

piede, senza ch'er core me facessi la spia? ¡Ppe santa Pizzuteta! 

¡T'ensegnarò io a stane allegro ffora de ccasa!»”64 

 

                                                           
62 BOLZONI, L.-TEDESCHI, M., Dalla scapigliatura al verismo, Editori Laterza, Bari, 1978, 
17 
63 V.ö. ibidem, 17 
64 GHIGNOLI, Jessica, Storia della critica della Scapigliatura. www.etd.adm.unipi.it/theses, 
2016. jan 1. 
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  A scapigliatura poétikájának lényeges eleme az összművészet 

ideájának megvalósítására tett kísérlet. Kezdeményezője Giuseppe Rovani író 

és újságíró, akinek Cento anni  című műve az olasz regény megújulásának 

első  jelentős  lépése  volt.  Ő  alkotta  meg  a  „három  művészet  elméletét”  a 

korszak  szigorú,  esztétikai  besorolásaival  szemben.    Javaslata  szerint  el 

kellene jutni „a festészet, zene és irodalom egyetlen eszmény általi 

összekapcsolásához”.65 A három művészetnek, a szó művészetének, a 

plasztikus művészetnek és a zeneinek testvérként azonos úton kellene 

járnia,  mint  a  Gráciáknak,  megbonthatatlanul  karöltve. 66  Az  elképzelést 

hamar  elfogadta  a  baráti  táraságként  működő,  milánói  scapigliati  köre, 

ugyanis  többen  zenei  képzettségűek,  illetve  festők  vagy  költők  is  voltak 

ugyanakkor.    A  zene  és  a  vers  összefonódása  különösen  Emilio  Praga  és 

Arrigo Boito költeményeiben észlelhető, melyeknek jellemzői „az extravagáns 

ritmusok, az enjambement-ok és nehéz rímek”. 67  Mindketten librettisták is 

voltak,  bár  kettőjük  közül  Boito  ért  el  igazán  sikereket.  Praga  a  költészet 

mellett festészettel foglalkozott, és kifejezésmódjában kereste a kettő 

szintézisét:  ez  leginkább  a  versciklusainak  adott  címekben  fejeződött  ki: 

Tavolozza (1862), Penombre (1864) és Trasparenze (1878).68 

   

Dossi  is  megfogalmazta  a  művészetekhez  való  viszonyulás  alapjait:  „a 

három művészet (irodalmi, képzőművészeti, zenei) rokonságának 

bizonyítékai  között  megtalálható  egy  történelmi  is.  Az  írás,  az  irodalom 

kifejezése eredetileg plasztikus volt és festészet (hieroglifikus írás vagy rébusz 

irodalom).  Később  az  írás  jelet  és  hangot  képviselt  (a  fonetikus  írásban), 

innen a kapcsolat a zenével. „Az írás a legrégibb képzőművészeti ág”, majd 

így folytatja: „a színek, az illatok, a formák okkult és szoros összefüggésben 

állnak  a  zenével,  és  eljön  majd  az  idő,  amikor  valós  virágcsokorként,  egy 

tálka  bonbonként,  szoborként,  épületként  hangzanak  és  ekként  énekeljük 

meg  őket,  mint  ahogy  ma  egy  regénylap  vagy  egy  melodráma  részlete  a 
                                                           

65 Uo., 12 
66 BURONI, Edoardo, Arrigo Boito librettista, unimi.it tesi dottorato pdf. vö., 38 
67  Uo.,  12  A  scapigliati  művészei  közül  E.  Praga  festő  és  költő,  Arrigo  Boito  költő, 
zeneszerző, librettista, Camillo Boito festő és író 
68 Ez utóbbi posztumusz jelent meg 
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kottaállványon nyugszik.”69 Látható, hogy a melodráma műfaja kiemelt 

szerepet töltött be a scapigliati művészetszemléletében, „szinkretikus 

művészetialkotás -természete miatt”. 70 Carlo Dossi a scapigliatura poétikáját 

is megfogalmazta, a múlt és a jelen művészetének különbségét: “Az 

antikvitás művészetében előtérben volt a természet, napjainkban a kultúra. 

Az antikvitás célja a természet utánzása volt, ennek vége – a mai művészeté 

az ideális elérése, amely végtelen.” 71 Ennek lényege, hogy a természetutánzás 

helyett  a  jelen  kultúrája  az  érvényes  kiindulópont.    A  művészet  feladata 

megérteni és megragadni azt „a dimenziót, amelyet a társadalom még nem 

tudott  elérni.”72  Ezen  a  ponton  Dossi  gondolata  találkozik  Baudelaire-ével, 

aki  a  már  idézett,  Correspondences  című  költeményében  a  költőre  rója  a 

feladatot,  hogy  közvetítő  legyen  a  társadalom  és  a  természet  között.  Dossi 

azonban túllép ezen a felfogáson, és egy még nem ismert, végtelen dimenzió 

ábrázolását tűzi ki célul. Lényegében, néhány évtizeddel később, a futuristák 

is hasonlóan gondolkodtak a művészet és társadalom viszonyáról, az 

időközben változó világ technicizált környezetét véve alapul: ideáljuk 

hasonlóképpen a végtelent célozta.  

 

A scapigliatura költészetén végigvonulnak a Praga által a  Preludio-ban 

megfogalmazottak.  A  változtatás  iránti  elkötelezettségük  és  a  romantika 

béklyójából való kitörés vágya a futuristák forradalmával ért fel az 1860-as 

évek elején. Elévülhetetlen, s talán nem kellőképpen hangsúlyozott szerepük 

volt abban, hogy elsősorban a francia irodalomból frissítőleg ható gondolati 

mintaképek, témák, irodalmi formák kerültek át az olasz irodalomba. Carlo 

Salinari irodalomtörténész megfogalmazása szerint a scapigliati szerény 

sikere  mind  kulturális,  mind  irodalmi  szinten  két  okra  vezethető  vissza:  a 

                                                           
69 BURONI, id. mű, 38 „I colori, gli odori, le forme hanno occulti e stretti rapporti con la 
musica, e verrà tempo in cui si canteranno e soneranno dal un mazzo di fiori, un vassoio 
di  dolci,  una  statua,  un  edificio,  come  oggi  un  foglio  di  romanza  od  uno  spartito  di 
melodramma, aperti sul leggio.” 
70 BURONI, id. mű, 39 
71  Ibidem,  13  “Nell’Arte  antica  prevaleva  la  Natura,  nella  odierna  la  coltura.  Oggetto 
dell’antica  il  raggiungimento  della  natura,  la  quale  è  finita  –  oggetto  dell’odierna  il 
raggiungimento dell’Ideale, il quale è infinito”. 
72 Ibidem, 13 
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baudelaire-i szimbolizmus és a naturalizmus francia forrását átvették ugyan, 

de „valós elmélyültség nélkül, nem téve erőfeszítéseket abban az irányban, 

hogy országunk kulturális és történelmi kontextusába belehelyezzék: sokkal 

inkább egy általános nekibuzdulás vezette őket a megújulás érdekében, nem 

pedig egy alapos átgondoltság irodalmunk felzárkóztatására az európai 

kultúra leghaladóbb irányzataihoz.”73 Felice Cameroni irodalomkritikus, 

Jules Vallés Les refractaires (A kezelhetetlenek) című regényének olasz 

nyelvű előszavában a következőket írta a scapigliaturáról: „A scapigliatura az 

előítéletek  tagadása,  a  szép  és  igaz  védelmezője,  a  kvietizmus  ellenében  az 

egyéni kezdeményezés igenlése. A scapigliaturának nincs hite, de van 

meggyőződése;  szereti  azt,  ami  még  nem  létezik  és  lázad  az  ellen,  amit 

hagyománytiszteletből  vagy  érdekből  rá  akarnak  kényszeríteni.  A  politikai 

scapigliatura napilapokkal készíti elő a forradalmi aknát, a puskaport 

agitációval, amelyet majd a barikádon robbant fel. A bohém arra 

predesztinált, hogy az egyszerű művészi pályáról az osztályharcra váltson.”74  

 

 

 

  

                                                           
73 SALINARI, Carlo, Sommario di storia della letteratura italiana (I-III) vol. III, Nuova 
Scuola/Ed. Riuniti, Roma, 1977, 140 
74 Arte e socialitá in Italia dal realismo al simbolismo, 1865-1915, (kiáll. kat.) 
Società  per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano 1979, 417 
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III.5 A scapigliatura és a macchiaioli a képzőművészetben 

 

 

  Az 1860-as évek olasz képzőművészetében valójában két, 

párhuzamosan zajló újító tendencia jelentkezik: az irodalmi körökhöz 

szorosan  kapcsolódó  scapigliatura  festészet  milánói  központtal,  valamint  a 

firenzei  székhelyű  macchiaioli  stílus.  Ez  utóbbit  ugyanúgy  a  preavantgárd 

jelzővel illethetjük, mint a scapigliaturát, jóllehet, a milánói csoport 

festészetről vallott nézetei kétségtelenül egyértelműbben köthetők a futurista 

képzőművészet ideáljához, mintsem a macchiaioliéi. Az egyesítés előtti 

Olaszország  festészeti  megújulásának  szükségességét  azonban  elsőként  ők 

fogalmazták meg.  

  

A  firenzei  Accademia  di  Belle  Arti-n  tanuló  fiatal  festők  egy  csoportja 

1856-ban kezdett rendszeresen találkozni és a művészet helyzetéről 

eszmecserét folytatni a Caffè Michelangiolo-ban. Tájékozottak voltak az 

európai, elsősorban a francia festészetben végbemenő változásokkal 

kapcsolatosan, és sürgetőnek érezték, hogy az akadémia poros, elavult elveit 

hátrahagyva valami újat mutassanak fel. Abban az évben Anatoli Demidoff 

herceg pratolinói villájában megnyitotta a közönség előtt 

műtárgygyűjteményét,  amelyben  a  kortárs,  francia  festészet  legnagyobb 

alakjai  kaptak  helyet:  Ingres,  Corot,  Delacroix,  a  barbizoniak,  Decamps  és 

nem  utolsósorban  Delaroche,  aki  „a  történelmi  festészet  valódi  megújítója 

volt”75.  Igazi  forradalmi  gondolat  érlelődött  a  festőkben,  amely  még  inkább 

megerősödött, amikor a következő évben Firenzébe érkezett a nápolyi 

Domenico Morelli, aki kitűnően ismerte a festészet akkori irányzatait, 

amelyekkel európai körútja során Németországban, Franciaországban, 

Angliában  és  Belgiumban  találkozott.  „Szenvedélyes,  lelkes,  kommunikatív 

egyéniség  volt  és  meggyőződéssel  vallotta,  hogy  a  festészetet  új,  fényes, 

                                                           
75 MONTI, Raffaele, I Macchiaioli. Art e Dossier, Firenze, Giunti, 2000, 5 
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ezüstös kolorittal kell megújítani, a tónust mediterrán oldottsággal felvinni, 

hatásos  chiaroscurót  kell  használni  –  írja  róla  a  művészetkritikus  Diego 

Martelli,  aki  a  macchiaioli  iskola  működése  alatt  végig  eszmei  vezérük  és 

anyagi támogatójuk is volt”.76 

 

Morelli Gli iconoclasti 77 című, 1855-ben készült műve (Nápoly, Museo di 

Capodimonte) (2. ábra), amelyet 1861-ben mutatott be Firenzében, s amellyel 

osztatlan  sikert  aratott  kollégái  körében,  a  macchiaioli  festészet  egyik  első 

példája volt. A technikai alapelvek igen közel álltak a Delacroix által 

alkalmazottakhoz: a macchiaioli is a tiszta festészet hívei 78, akik számára a 

színfoltok  a  legfontosabb  kellékei  a  festménynek,  hiszen  a  nézőre  a  hatás 

magáról  a  festett  felületről  érkezik,  nem  pedig  valamiféle  üzenetből  vagy 

narratívából. A pillanat hatását akarták megragadni, a legnagyobb fényhatás 

elérése  céljából  gyorsan  és  közvetlenül  a  vászonra  festve  a  tiszta  színeket. 

Ismerték  a  barbizoniak  munkáját,  de  az  különböztette  meg  őket  a  francia 

festészeti iskolától, hogy míg azok a szabadban vázolták fel, és a 

műteremben fejezték be a kompozíciót, addig a macchiaioli egyértelműen a 

plein  air  festészetet  művelték.  A  foltokban,  előrajzolás  nélkül  kialakított 

képstruktúra eredete egy 1852-ben készült Antonio Puccinelli-festményen 79 

(Viareggio,  Istituto  Matteucci)  (3.  ábra)  látható  először.  (A  festő  később  a 

Caffè  Michelangiolo  új  utakat  kereső  művésztársaságának  lett  tagja.)  A 

Rómában készült műhöz az 1850-es évek elején egy akkor merőben 

szokatlan  témát  választott,  egy  a  hétköznapokból  vett,  friss  szemléletű, 

könnyedséget sugárzó jelenetet a napsütésben sétáló rómaiakról. Kiemelkedő 

a fény strukturáló szerepe, amelyet a sötét és világos „festékfoltok” 80 egymás 

                                                           
76 Ibidem, 5-7 
77 A kép Szent Lázárt – kezének levágása pillanatában – ábrázolja. A bizánci ikonfestő 
szerzetest a képrombolók üldözték, és, minthogy nem akarta képeit elpusztítani, kezét 
levágták.  A kép akkori aktuálpolitikai mondanivalóval átitatott: a szerzetesi köpeny ez 
alkalommal a liberális eszméket jelenti, az üldözők pedig a Bourbonok politikai 
rendőrségére utalnak. A szerzetesben Morelli egy Bourbon-ellenes barátját festette meg. 
A képet hatalmas bátorsággal kiállította 1855-ben a nápolyi Bourbon-kiállításon. 
78 A macchiaioli elnevezés, a scapigliatihoz hasonlóan, többes számban   használatos. 
79 Antonio Puccinelli, La passeggiata del Muro Torto, 1852 
80 A név eredete: 1862-ben a Gazzetta del Popolo hasábjain jelent meg egy kritikai cikk, 
amelynek szerzője, nyilvánvaló degradáló jelzőként Macchiaioli-nak (macchia=folt) 
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mellé helyezése is felerősít. A macchiaioli par excellence modernségét 

leginkább Giovanni  Fattori két műve képviseli: az  I soldati  francesi del ’59 

(1859) (magángyűjtemény, Milánó) (4. ábra), valamint az Acquaiole livornesi 

(1865)(Livorno, Proprietà Angiolini) (5. ábra) 

 

Mindkét képen különösen szembetűnő az, ahogyan a művész a 

figurákat széles ecsetvonásokkal, színmezőkből építi fel, csak jelzésszerűen 

ábrázolva  a  részleteket.  A  háttér  és  a  figurák  –  egy  nagyfokú  szintézis 

eredményeképpen – tökéletes harmóniában vannak egymással. Az arcok, a 

részletek hiánya, valamint az alakok egyformasága ellenére a figurák 

pszichés jelenléte nagyszerűen érzékelhető. Látszólagos 

mozdulatlanságukból és jellegzetes fejtartásukból azonban kitűnik 

mindegyikük  egyénisége.  Ma  úgy  mondanánk,  a  festő  mindössze  néhány 

vonallal ábrázolta és jellemezte figuráit.  

 

  A macchiaioli tettrekészsége, tehetsége és kitartása sem hozta meg azt 

az  eredményt,  amelyet  egy,  az  akadémiai  kánontól  való  teljes  elfordulás 

lehetősége magában hordoz. A művészettörténetben azokhoz a 

stílusirányzatokhoz sorolható, amelyeknek felfutásuk után nem volt 

lehetőségük a továbblépésre, szemben például azzal, ahogyan az a 

reneszánsz és a manierizmus esetében történt.  

 

A scapigliatura festészete a maga tudatosan használt befejezetlen 

hatásával, a részletek elhagyásával, ihletőjévé tudott válni az olasz 

szimbolista festészetnek és a futurizmus végtelent ostromló törekvéseinek is. 

„A századok legkiemelkedőbb csúcsán állunk!... Miért kellene hátranéznünk, 

ha ki akarjuk tárni a Lehetetlen rejtelmes kapuit? Tegnap meghalt az idő és 

a tér. Már a teljességben élünk, miután megteremtettük az örök, mindenütt 

                                                                                                                                                                                     
foltfestőknek nevezte az 1855 körül induló festészeti megújulási szándékot. A 
macchiaiolinak dacból is megtetszett a név és a továbbiakban így hívták magukat.  
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jelenlevő sebességet. […] Kiegyenesedve a világ tetején, még egyszer 

odahajítjuk kihívásunkat a csillagokhoz!”81 

 

A  scapigliatura  irodalmi  csoportja  1865  körül  bővült  ki  a  festőkkel  és 

szobrászokkal. Míg azonban a macchiaioli festészetét a toszkán Quattrocento 

predellái,  illetve  Corot  nyugodt,  tonális  tájképfestészete  ihlette,  addig a 

scapigliatura a Picciónak mondott Giovanni Carnovali eredményeiből 

táplálkozott, aki viszont Leonardo sfumatóját fejlesztve tovább, „felborzolja” a 

természeti  tájakat,  illetve  az  arcbőrön  az  érzelmek  hatására  bekövetkezett 

változásokat ragadja meg.” 82 Giovanni Carnovali Gina Caccia portréja, (1862) 

(6.ábra).  Ezen  a  képen  a  festő  forradalmi  újítása,  a  portré  spontaneitása 

figyelhető meg. Azt a pillanatot ragadja meg, amikor a lány kilép a házból az 

érkező  festő  elé.  Az  elmosódott  kontúrok  mind  az  arc,  mind  a  haj  körül, 

valamint  a  ruha  drapériájának  habos-levegős  modellálása  előrevetítették  a 

későbbi scapigliati és az impresszionizmus egy-egy vonását. A macchiaiolihoz 

hasonlóan a scapigliatura művészetét sem a XIX. századi újító, a XX. század 

elejének  avantgárd  törekvéseire  ható  jelenségként  tárgyalja  a  szakirodalom 

nagyobb része. Annie-Paule Quinsac, az elismert művészettörténész szerint 

azonban,  a  scapigliatura  folytatása  a  futurizmus,  és  „erősebb  a  kapcsolat, 

mint a divizionizmus és a futurizmus között”.83  

 

A  scapigliati  művészei  közül  a  legjelentősebbek:  Tranquillo  Cremona 

(1837-1878),  Daniele  Ranzoni84  (1843-1889)  és  Mosè  Bianchi  (1840-1904) 

festők, valamint  Giuseppe Grandi (1843-1894), Medardo Rosso (1858-1928) 

és Leonardo Bistolfi (1859-1933) szobrászok. 

 
                                                           

81 MARINETTI: Az Első Futurista Kiáltvány. In: A futurizmus. id. mű 133, 138 
82 BARILLI, Renato, Pittura e scultura scapigliata: la metafora diviene una realtà sferzante. 
http://www.treccani.it/scapigliatura/barilli.html 
83 Donne, angelo, demonio e pandemonio, Interjú Annie-Paule Quinsac-kal 
www.stilearte.it/donne-angelo-demonio-e-pandemonio 2016. nov.2 
84 BOCCIONI, Umberto, Pittura e scultura futuriste , (SE SRL, Milano, 1997) című elméleti 
művében a futurista festők tiszteletét kivívott művészek között számon tartja Fattorit, 
Ranzonit és Cremonát v. ö. 28, 159  
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Tranquillo  Cremonát  már  a  harmincas  évei  felé  a  scapigliatura  vezető 

művészeként tartották számon csoportbeli társai. Kocsmákban és 

kávéházakban gyűltek össze, hogy a művészet aktuális kérdéseit 

megvitassák,  tréfálkozzanak  aktuális  politikai  jelenségeken,  de  találkozási 

helyük volt a Senavra 85 elmegyógyintézet is Milánóban, a kispolgári életmód 

elleni  lázadásuk  kinyilvánítására.  A  művészek  itt  ténylegesen  a  bohémek 

társadalmat fricskázó, a saját bukásaikat öniróniával fogadó, igazi lázadókká 

válhattak. Gyakran kerültek az újsághírekbe tetteik miatt, amelyeknek során 

Cremona  az  egyik  legféktelenebb  volt.  Művészetét  a  hatvanas  években  a 

szatirikus  és  ironikus  politikai  ábrázolások  készítése  jellemezte:  Cavour, 

Garibaldi és II. Viktor Emánuel szerepelt a céltábláján. Sokszínű 

egyéniségének következménye volt, hogy állandóan új témákat és 

technikákat  alkalmazott.  Művészeti  szempontból  a  halála  előtti  nyolc  év  a 

legkiemelkedőbb,  amely  egyben  oeuvre-jében  a  futurista  festészeti  felfogás 

szempontjából  a  legjelentősebb  is.  Technikái  között  szívesen  alkalmazta  az 

akvarellt, „mert úgy érezte, hogy ugyanolyan hatása van az érzelmekre, mint 

egy  dalnak”86.  Ripassando  la  lezione  című  akvarellje  (1876-1877)  (Carlo 

Lamberti  gyűjteménye,  Codogno,  Milano)  (7.  ábra)  egyben  az  új  festészeti 

felfogás  egyik  szép  példája:  a  két  kislány  figurájának  körvonalai  teljesen 

elmosódnak, egybeolvadnak a jelzésszerűen ábrázolt környezettel. Ily módon 

Carnovalinak  a  kontúrok  halványítására  tett  kísérletei  és  a  scapigliatura 

kibontakozása közötti időszak egyik nem kellően értékelt mestere, Federico 

Faruffini (1833-1869) Lettrice (Clara) című, 1865-ben készült 

kompozíciójának (Galleria d’Arte Moderna, Milano) (8. ábra) esztétikai 

közelítését viszi tovább. Cremonát elsősorban Faruffini fénykezelése és 

színhasználata ihlette, amelyeket tovább is fejlesztett. Varázslatos hatásokat 

ért el a levegős festésmóddal, amellyel nemcsak a kontúrokat szaggatta fel, 

és az ábrázolt figurákat tette talányossá, de egyben súlytalanná és 

                                                           
85 A Senavra mintegy százéves fennállásának – 1878-ban zárták be – utolsó 25 évében a 
hagyományos gyógyszeres és hidroterápiás kezelések mellett egy újító szellemű igazgató, 
Castiglioni, művészetterápiát is alkalmazott  gyógyításra: felvett egy zenészt, majd 
színjátszó csoportot alakított a bentlakókból és volt egy bizonyos Bossi nevű beteg, aki 
megfestette a színházi előadásaikat. https://archive.org/details 
86 BALDI, A., Tranquillo Cremona 
www.geometriefluide.com/pagina.asp/CremonaTranquillo   (2016. dec. 15.) 



45 
 

álomszerűvé is festette őket. A hatást fokozza, hogy a befejezetlennek tűnő 

művek, e tulajdonságuk ellenére, a figurák pontos pszichológiai ábrázolását 

nyújtják. A futurista festészet szempontjából is kiemelendő Cremona 

festészetében,  hogy  alakjai  szinte  egybeolvadnak  a  környezetükkel.  Ez  a 

gondolat fogalmazódott meg A futurista festők technikai kiáltványában   

(1910.  április  11.):  „A  képnek  a  recehártyán  történő  megragadása  miatt  a 

mozgásban lévő dolgok megsokszorozódnak, átalakulnak, s rezgés 

benyomását  keltik  a  térben,  amelyet  befutnak.  […]  Ahhoz,  hogy  lefessünk 

egy figurát, nem kell előállítanunk: meg kell teremteni a légkörét. […] Ki hisz 

még abban, hogy a testek nem láthatók át, ha éleslátásunk és 

megsokszorozott érzékelésünk a médiumos jelenségek homályos 

megnyilatkozásaiba  is  bevezet  bennünket?  […]  Testünk  behatol  abba  a 

pamlagba,  amelyen  ülünk,  és  a  pamlagok  is  belénk  hatolnak,  akárcsak  a 

villamos, mely menetközben belép a házakba, ezek viszont rávetik magukat a 

villamosra és összeolvadnak vele.”87 

   

A festészettel szembeni fenti elvárások  egy része a scapigliaturában is 

megfigyelhető. Kiváltképpen az alakok könnyedsége, légiessége, szinte 

áttetszősége  ötlik  szembe  a  nézőnek.  A  könnyed  ecsetkezelés,  valamint  a 

kevés  egyneműen  kitöltött  színmező  foltszerű  hatásokat  hoz  létre,  amelyek 

közé  a  néző  mintha  be  tudna  hatolni,  hogy  titkukat  kifürkéssze.  Ebben  a 

tekintetben a scapigliatura közel áll a divizionizmushoz, amelyben a 

különböző tónusú vonalkák közötti látszólagos rések vonzzák a tekintetet és 

a rezgés, esetleg a mozgás érzését keltik. 

 

Daniele Ranzoni a legjobb barátja volt Tranquillo Cremonának, és bár 

képeik nem összetéveszthetők, sok közös vonás megfigyelhető rajtuk. 

Mindketten  a  hetvenes  évek  elején  kezdték  az  új  stílust,  míg  azonban 

Cremona a gyengédséget és a sokszor ellentétes érzelmeket ábrázolta 

alakjain  keresztül,  addig  Ranzoni  a  portré  műfajában  valósította  meg  a 

                                                           
87 A futurizmus, id. mű, 146, 147 



46 
 

scapigliatura  festői  ideáját.  Az  1875-ben  készült  Ada  Troubetzkoy  portrén 

(Crema, Paolo Stramezzi gyűjteménye) (9. ábra) nemcsak a kontúrok 

felbontása és a figura környezettel való egybeolvadása figyelhető meg, hanem 

a  XX.  század  eleji  francia  avantgárd  egyik  jellegzetes  megnyilvánulása,  a 

fauvizmus  is.  A  bőr  színének  egyedi  értelmezése,  különböző  komplementer 

pasztell  tónusokkal  történő  modellálása  forradalmi  felfogás  volt,  amelynek 

következményeit majd nemcsak a fauve-ok, de a divizionisták és a futuristák 

is gyakran alkalmazzák. Cremona ritkán készített a vászonra vázlatot, 

azonnal a festéket vitte fel, Ranzoninak ellenben maradtak fenn szénrajzai, 

amelyeken  jól  nyomon  követhető,  hogy  miképp  gondolkodott  a  figura  és  a 

környezet viszonyáról. (10. ábra, Ada Troubetzkoy, szénrajz). 

 

Mosè  Bianchi  festészetét  a  scapigliaturán  belül  a  választott  témák 

szempontjából érdekes áttekinteni. A modern nagyváros és természetesen, a 

csoport központja, Milánó fejlődése ragadta meg a leginkább. Egy-egy képe 

szinte közvetlen előzménye a futuristák nagyvárost bemutató témáinak, mint 

amilyen  az  éjszakai  Milánóban  a  modernséget  képviselő  villamos  és  az 

archaikusabb lovaskocsi kontrasztja. (Vecchia Milano, 1890) (11. ábra). Carlo 

Carrà – 1910-ben készült, Notturno a Piazza Beccaria  című képén (Milánó, 

Museo del Novecento) (12. ábra) – Milánó  lámpákkal megvilágított éjszakai 

látképét idézi a sokasággal együtt, amely a modern élet jellegzetes velejárója.  

 

A scapigliatura festészetében a formák határvonalainak felbontása és a 

sajátos, habos-levegős festésmód megtermékenyítő hatással volt a 

szobrászművészetre is.  A scapigliatura alapelveiből adódóan olyan új, 

szobrászati  alapanyagokra  volt  szükség  a  márvány  és  a  homokkő  mellett, 

amelyek a szobrászok számára is járhatóvá teszik a festészetben már 

megvalósult, új utat. A legjelentősebb mesterek Giuseppe Grandi, Medardo 

Rosso és Leonardo Bistolfi anyaghasználatában megjelent a bronz, Medardo 

Rossónál a viasz is.  
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Giuseppe  Grandi  óriási  érdeme,  hogy  festőbarátainak  hatására  útnak 

indította a scapigliatura szobrászatát. Monumento alle cinque giornate című, 

köztéri  szobrán  (Milánó)  (13.  ábra)  a  kő  anyagát  ugyan  nem  tudta  kedve 

szerint formázni, de már itt is megfigyelhetők a ruharedőzet mély alávésései, 

amelyektől a figurák mozdulni látszanak, a ráeső fény pedig a kompozíciót a 

környezet szerves részévé avatja. A későbbiekben több kisebb méretű szobrot 

készít, de a klasszicista szoborfelfogástól való szabadabb eltávolodás 

érdekében bronzot használ, amely még inkább hangsúlyozza a fény 

modelláló szerepét, amit – a  festőkhöz hasonlóan – a  kontúrok és felületek 

szaggatottabbá alakításával ér el. A kövön végrehajtott alávésések helyett a 

kiöntés modelljéül szolgáló viaszfelszínt dolgozza ki, amelyen az 

ecsetkezeléshez hasonló hatás érhető el. A Ney marsall (1874-1875) (Milánó, 

Galleria  d’Arte  Moderna)  (14.  ábra)  és  a  L’edera  (A  borostyán,  1878-1879) 

című  kompozíciókon  (Milánó,  Galleria  Civica  d’Arte  Moderna)  (15.  ábra)  a 

körvonalak teljesen megszűnnek – a  scapigliati festményeihez hasonlóan -, 

gyakorlatilag nincs sima felületrészük. Mindkét szobor forradalmi újítása a 

scapigliatura alapelveiből kiinduló „valós”, reális ábrázolás. „Felfedezni 

valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, 

amire még senki.” (Szentgyörgyi Albert)88 Giuseppe Grandi művészeti 

felfedezése abban állt, hogy ábrázolni tudta azt, ami a természetben megvan, 

amit a szemünk lát. A természetben nem léteznek nyílegyenes és határozott 

kontúrok, és az ember által létrehozott tárgyak látványa is mindig elmosódó 

hatást kelt a szem számára. Grandi szobrai azért vonzzák a fürkésző 

tekintetet, mert természetközelinek érezzük, szinte a természet részének. 

 

Leonardo Bistolfi leginkább a síremlékeiről ismert, amelyeken a szobor 

és környezete harmóniájának kialakítására törekedett. Nagyon fiatalon 

kezdett szobrászattal foglalkozni, így érthető módon több stílusirányzathoz is 

közel került. Elsőként a milánói scapigliatura utolsó szakaszához 

kapcsolódott az 1880-as évek végén. Lenyűgözte Tranquillo Cremona 

                                                           
88 http://www.mtva.hu/en/sajto-es-fotoarchivum/2158-75-eve-szent-gyoergyi-albert-
biokemikusnak-iteltek-oda-elettani-orvosi-nobel-dijat 
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festészete, amelyből kis bronzszobrainak kidolgozásához merített. Gli amanti 

– I contadini  (Szeretők –Parasztok– ) című szoborcsoportja (1887) (16. ábra) 

erős  érzelmi  töltéssel  rendelkezik,  amelyet  a  figurák  gesztusai  képviselnek. 

Felfogásában közel áll Bernini Apolló és Daphné-jához, itt azonban a figurák 

lebbenő ruházatát a természetes látásmód szerint, könnyed ecsetvonásokhoz 

hasonlóan modellálja. 

 

Medardo Rosso igen fiatalon szívta magába Grandi 

monumentalizmusának  és  szobrászi  látásmódjának  tanításait,  amelyeket 

inspirációjából fejlesztett tovább, és ebbéli eredményeinek révén a futurista 

szobrászat előfutárává vált. Medardo Rossónál már eltávolodunk a 

scapigliaturától, hiszen művészete azon jóval túlmutat. Lázadó szelleme azt 

eredményezte, hogy a milánói Accademia di Brerából egy 1882-ben történt 

akciója miatt kizárták, ugyanis a scapigliati alapgondolatát, a valóság elveit 

tartotta szem előtt: tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy 

az anatómiai tanulmányokat ne bábukon, hanem élő embereken 

folytathassák, köztük gyerekeken és nőkön.89  

 

Elfogadta a scapigliatura formai megoldásait, ezeken túlhaladva 

azonban szobrászatában a modellálás mikéntje mellett a témákat is 

gondosan kiválasztotta. 1882-1883-ban keletkezett művei között 

megtalálható a templomszolga, a portásnő, Gavroche-figurája, a kerítőnő stb.  

Ezek  már  nem  a  lombardiai  arisztokrácia  és  polgárság  kifinomult  figurái, 

mint  a  festészeti  témákban,  hanem  nyomorgó,  reménytelenséget  sugárzó 

félproletár és népi alakok. A portásnő (17. ábra), illetve a Malato in ospedale 

című  alkotása  pedig  az  elesettség  és  betegség  állapotát  fejezi  ki  erőteljes 

modellálással. (18. ábra) Nemcsak annak köszönhető a témaváltás, hogy a rá 

és Bistolfira is nagyon erős befolyást gyakorló Tranquillo Cremona ekkor már 

halott, hanem annak is, hogy az azóta eltelt pár évben az olasz verizmus is 

                                                           
89 Storia dell’arte in Italia 1785-1943, id. mű, 240  
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megerősödött. Ismét Milánó az a város, amely az új olasz irodalmi 

irányzatnak otthont ad.  

 

A  XIX.  század  közepén  megjelent  francia  naturalizmuson  nevelkedett 

olasz írók és költők az ország minden tájáról a lombard fővárosban gyűltek 

össze,  műveikben  azonban  mindegyikőjük  a  saját  régiójának  társadalmi 

elemzését  adta:  Verga,  Federico  de  Roberto  és  Luigi  Capuana  Szicíliáét, 

Matilde Serao és Salvatore Di Giacomo Nápolyét, míg Nicola Misasi  

műveiben Calabria, Grazia Deleddáéban Szardínia, Cesare Pascarella 

verseiben Róma, Renato Fucini novelláiban pedig a vidéki Toszkána jelenik 

meg.  

 

A verizmus befolyásának is tulajdonítható, hogy Medardo Rossóban már 

fiatalon megmutatkozott a társadalmi érdeklődés. Ugyanakkor, Grandi 

tanításaiból  tökéletesen  elsajátította  a  körvonalak  és  a  felületek  határozott 

jellegének megszüntetését, s ezt naplójában is olvashatjuk: „a természetnek 

nincsenek határai, a művészi alkotásnak sem lehetnek”.90 Barátjának, 

Edmond Clarisnak pedig ezt írta egyik levelében: „A természetben nincsenek 

határok, és nem lehetnek egy műalkotásban sem. A műnek be kellene fognia 

a  környezetet,  amely  a  figurát  körülveszi,  a  színt,  amely  élővé  teszi,  a 

perspektívát, amely egy meghatározott helyzetben rögzíti. Amikor egy portrét 

készítek,  nem  korlátozhatom  magam  a  fej  körvonalaira,  mert  ez  a  fej  egy 

testhez  tartozik,  és  egy  adott  környezetben  létezik,  amely  hatással  van  rá: 

egy olyan egésznek a része, amelyet nem tüntethetek el.” 91 Felfogása szerint 

a figurákat nem a fény építi fel, ellenkezőleg, az árnyékból tűnnek ki, csupán 

amiatt,  hogy  az  egyirányú,  rendszerint  balról  és  fentről  jövő  megvilágítás 

kiemeli a formáikat, miközben minden kontúrt sfumatóvá lágyít. 92 „A francia 

impresszionista szobroknak nem egy meghatározott fényforrásra van 

                                                           
90 Idézi C. Maltese, 241. 
91 TISDALL-BOZZOLLA, Futurismo, 1977, Thames and Hudson, Rusconi Libri, Milano, 
1988, 28 

92 Ibidem, 241   



50 
 

szükségük, hanem minden irányból kaphatnak fényt anélkül, hogy 

elvesztenék vagy módosítanák jelentésüket, sőt ezzel gazdagodnak is: például 

Degas Táncosnője […]. Medardo Rosso szobrai ellenben csak egy fényforrást 

tűrnek el, amely a műnek legalább a felén sötét felületeket hoz létre, amivel 

jelentősen csökkenti a fényvisszaverődést, s így azt a benyomást kelti, hogy a 

fény egy mély árnyékból tükröződik vissza.”93 Rosso kijelentése – mely szerint 

„amit  csinálni  akarok,  az  az,  hogy  elfeledtessem  az  anyagot…  semmi  sem 

anyagi a térben és mi sem vagyunk mások, mint a fény tréfája”94 – 

szubjektivizmusának is tanúbizonysága. „Egyfelől tagadta a folyamaton 

keresztül elérhető racionális megismerést (például a szobor körbejárásának 

szükségességét), másfelől viszont helyeselte a műalkotás 

reprodukálhatóságát. […] Végül arra a megállapításra jutott, hogy a 

műalkotás abszolút mértékben szubjektív teremtés és abszolút mértékben a 

fantázia  egyéni  terméke.”95    Boccioniék  számára  Medardo  Rosso  kiemelt 

jelentőségre tett szert az ábrázolás módjára vonatkozó gondolataival: 

„Lehetetlennek tartom […], hogy egy lovat egyszerre négy lábbal lássak vagy 

egy embert mint egy bábut elszigetelve a térben. Azt érzem, hogy ez a ló és ez 

az ember egy egészhez tartoznak, amelytől nem lehet elválasztani őket. Nem 

forgunk többé egy szobor körül, mint ahogy egy kép körül sem, mert nem 

kell  ahhoz  egy  forma  körül  forogni,  hogy  a  benyomásainkat  megszerezzük. 

Semmi sem anyagi a térben. Mindenekelőtt igyekezni kell, mindegy hogyan, 

létrehozni egy művet, amely […] a néző számára mindazt közvetítené, amit 

benne a hatalmas és egészséges természet látványa felidézne.” 96 Ez a felfogás 

teljes mértékben megegyezik A Futurista Festészet Technikai Kiáltványában 

megfogalmazottakkal.  

                                                           
93 Maltese, 241 
94 Ibidem, 243 
95 Ibidem, 244 
96 Ibidem, 243 
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IV. Az anarchizmus jelensége 

 

 

 

Európa  országaiban  a  XIX.  század utolsó  harmadában  felerősödött 

anarchista elvek, mozgalmak és cselekmények a polgári társadalom 

elválaszthatatlan elemeivé váltak. Jelentős anarchista, majd 

anarchoszindikalista tevékenységek zajlottak Görögországban és 

Egyiptomban  is.  Az  egyiptomi  Alexandriában  született  Marinetti  ismerhette 

és feltehetőleg ismerte is a főként olasz és görög anarchizmus tevékenységét, 

amely több észak-afrikai országra is kiterjedt, és központja Kairóban, 

valamint  Alexandriában  volt.  Egyiptomban  az  első  szakszervezetet  Korfuról 

érkezett  görög  munkások  alapították  Munkások  Testvérisége  néven,  1872-

ben.  Az  első  olasz  nyelvű,  anarchista  újság  Egyiptomban  1884-ben,  La 

Questione  Sociale  címen,  az  Il  lavoratore  1887-ben  (Alexandriában)  jelent 

meg. 1878-ban Errico Malatesta 97 is odamenekült Nápolyból, hogy elkerülje 

                                                           
97 Errico Malatesta (1853-1932) anarchista író az 1871-es párizsi kommün bukása után 
az  anarchista  eszmék  támogatója  és  ideológusa.  Szinte  az  egész  életén  át  menekülni 
kényszerült. Bujkált és közben folytatta eszméjének népszerűsítését Egyiptomban, 
Szíriában, Romániában, Svájcban – itt ismerkedett meg Piotr Kropotkinnal –, Angliában , 
Argentínában. 
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a bebörtönzést. Az olasz anarchista mozgalom igen tevékeny volt 

Egyiptomban,  ahol  a  külföldiek  között  nagyszámú  görög  is  dolgozott.  Az 

anarchisták biztatására léptek sztrájkba 1894-ben a Szuezi-csatorna görög 

munkásai. Olasz és részben görög anarchisták kezdeményezésére még abban 

az évben megalakították Kairóban a Dolgozók Nemzetközi Szervezetét.  

 

Marinetti  már  alexandriai  középiskolai  évei  alatt  tájékozott  lehetett  az 

anarchizmus jelenségéről, és azt, hogy személyiségéhez közel álltak a lázadó 

gondolatok,  mi  sem  bizonyítja  jobban,  mint  a  Papyrus  című,  iskolai  újság 

megalapítása 1893-ban. A Papyrus leginkább a divatos, szimbolista 

diákverseket publikálta, de Marinetti cikkekkel is jelentkezett, amelyekben – 

többek között – Zola regényeit ismertette. A konzervatív szemléletű, jezsuita 

vezetésű gimnázium kizárással fenyegette meg Marinetti szüleit, akik 

gyermeküket  Párizsba  küldték,  hogy  az  abban  az  évben  esedékes  érettségi 

vizsgákat letehesse.  

 

Az anarchizmus az 1890-es években már széles körben elterjedt 

jelenség volt Európa-szerte, Portugáliától Oroszországig. Franciaországban az 

1871-es  párizsi  kommün  bukását  követő  megtorlások  után  Bakunyin  – 

feladva  azt  az  elvét,  hogy  a  szavak  szintjén  kell  megoldást  keresni  –  a 

cselekvés szükségességét hangsúlyozta. 1880-ban Kropotkin98 a 

következőket  írta  a  Le Révolté99  hasábjain:  „Folyamatos  lázadás  szóval, 

írással, tőrrel, puskával, dinamittal […], mindaz jó a számunkra, ami nem 

törvényes.” 1880 és 1890 között Franciaországban ötvennél több anarchista 

csoport működött közel 3000 aktivistával és ennél jóval több 

szimpatizánssal:  a két  anarchista  újság,  a  Le Révolté  és  a  Le Père Peinard 

heti több mint 10 ezer példányt adott el.  

 

                                                           
98 Piotr Kropotkin (1842-1921) az anarchizmus egyik teoretikusa, maga is anarchista, az 
anarcho-kommunizmus első támogatója. 
99 Kropotkin alapította Genfben 1878-ban a Le Révolté c. anarchista folyóiratot. Ekkor 
ismerkedett meg személyesen Malatestával. 
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Franciaországban  mélyen  gyökerezett  a  fennálló  rend  elleni  tiltakozási 

forma,  az  anarchizmus,  számos  merénylet  történt  személyek  és  épületek 

ellen  a  XIX.  század  utolsó  negyedében.  Ravachol,  köztörvényes  bűnöző  és 

anarchista 1892-ben bombát helyezett el egy bíró, majd egy ügyész házában, 

nem sokkal később pedig merényletet követett el egy párizsi laktanya ellen. 

Áldozatok nem voltak, de korábbi gyilkosságok miatt guillotine általi halálra 

ítélték. Auguste Vaillant 1893-ban a francia Képviselőházban robbantott, és 

bár áldozatok nem voltak, nyilvánvalóvá vált a hatalom sebezhetősége. Sante 

Caserio pár hónappal később tőrrel halálosan megsebesítette Carnot elnököt. 

Ėmile Henry a halálraítélt Vaillant-t akarta megtorolni, ezért bombát dobott 

a Café Terminus kirakatába, ami egy halottat és húsz sebesültet 

eredményezett.  Mivel  előtte  már  robbantott  egy  párizsi  rendőrőrs  előtt,  21 

évesen halálbüntetést kapott. 

 

Az anarchizmus jelensége és elvei egészen az első világháború kitöréséig 

hatással voltak a  művészek egy csoportjára is. Párizsban különösen a 

szimbolista költőket ragadta meg a bakunyini, kropotkini és soreli100 

gondolkodás, és nem kevesen csatlakoztak az anarchista körökhöz. Az olasz 

anarchizmus legintenzívebb időszaka az 1870-es években kezdődött, amikor 

Bakunyin Olaszországból Genfbe helyezte át székhelyét, és rövid 

megtorpanás után újraéledt az anarchizmus szelleme. Egy új csoportosulás 

jött  létre,  amelynek  tagjai  és  vezetői  többek  között  Errico  Malatesta,  Carlo 

Cafiero  és  Carmelo  Palladino  voltak.  Bolognában  tartott  kongresszusán  az 

Anarchista Internacionálé 1872-ben szentesítette – legalábbis Olaszországra 

nézve  –  az  anarchizmus  ideológiáját  a  marxizmussal  szemben.  Az  ezután 

következő időszakot – egészen 1900-ig, I. Umberto meggyilkolásáig – az egész 

Appennin-félszigeten elterjedt, anarchista merényletek jellemezték. Az olasz 

anarchisták külföldön is több helyen követtek el halálos merényleteket. Így 

például 1897-ben Antonio Cánovas spanyol miniszterelnököt pisztollyal 
                                                           

100  Georges  Sorel  (1847-1922)  francia  filozófus,  szindikalista  teoretikus.  Azt  vallotta, 
hogy  a  szakszervezet,  mentesen  minden  politikai  befolyástól,  képes  az  osztályharc 
vezetésére.  Leghírsebb  műve a  Réflexions sur la violence.  Olaszul  1909-ben  jelent  meg 
Antonio Sarno fordításában, amelyhez Benedetto Croce írt bevezetőt, akivel Sorel 
folyamatos levelezésben állt. 
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sebesítette  meg  halálosan  a  pugliai  Michele  Angiolillo,  1898-ban  Erzsébet 

osztrák császárnét szúrta le Luigi Luccheni. 

 

1840-ben P. J. Proudhon101 Mi a magántulajdon? című írásában 

meghatározta, egyben pozitív konnotációval látta el az „anarchizmus” és az 

„anarchista” szavakat.102 Proudhon az anarchikus kommunizmust vagy 

kollektivizmust  tartja  a  megfelelő  útnak,  amelynek  lényege  az  egyensúly 

megteremtése az egyének között – egy társadalmi csoporton belül. 

Anarchoszindikalista felfogásának lényege, hogy a szakszervezeti tömörülés 

hajlandó tárgyalni a dolgozók érdekében az állammal szemben, kis reformok 

elérésére az azonnali tettlegesség helyett.  

 

A pólus másik oldalán Max Stirner 103 individualista anarchizmusa áll, 

amely az anarchizmus „romantikus” oldalát képviseli. Stirner egoistája közel 

áll  Nietzsche  Übermensch-éhez104,  „aki  „felnőtt  korában”  abban  találja  meg 

magát,  hogy  felfedezi  saját  egójának  hatalmát.  Stirner  számára  az  „én”  a 

valóság  egyetlen  igaz  dimenziója:  nincsenek  objektív  valóságok,  egyetemes 

értékek,  transzcendens  lények.  Ilyen  módon  az  ember  teljesen  elszigetelt, 

magára hagyott, referenciapontok nélküli: csak a saját kis énjével van dolga: 

filozófiájában nemcsak Isten halála van benne, de az emberé is.”105 

 

 A századvég dekadentizmusból táplálkozó szimbolizmusának az 

anarchizmus jelenségét elfogadó költői között található Paul Verlaine, Arthur 

Rimbaud és Stéphane Mallarmé. Költészetükkel a polgári társadalom elavult 

                                                           
101 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) 

102 Proudhon az egyént és szabadságát az anarchizmus legfőbb céljaként határozza 
meg, de a méltó létezést társadalmi keretek között tartja megvalósíthatónak. 
Contropotere, http://www.ecn.org/contropotere/STORIA.htm letöltve: 2011. május 15. 

103 Max Stirner (1806-1856) eredeti nevén Johann Caspar Schmidt államellenes 
német filozófus, akit a nihilizmus, posztmodernizmus, egzisztencializmus és 
individualista anarchizmus irodalmi előfutáraként tartanak számon. 
104 . http://www.ecn.org/contropotere/STORIA.htm 
105 http://xoomer.virgilio.it/fnietzsche/Nuova_cartella/stirner.htm  
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hagyományai ellen, a képmutatás, a nyelvhasználat ellen a saját 

eszközeikkel radikálisan lázadtak, amit jól jellemeznek Mallarmé szavai: „Je 

ne  connais  pas  d’autre  bombe  qu’un  livre”.106  „A  bomba  túl  erőszakos,  túl 

rövid ahhoz, hogy a dolgok mélyére menjünk és megértsük.” 107 A szimbolista 

költőket a francia politikai elit anarchistáknak tekintette, és ők, ha 

tetteikben  nem  is,  gondolkodásukban  bizonyos  értelemben  anarchisták  is 

voltak.  Jean  Thorel  a  Revue  Bleue-ben  megjelent  írásában  Max  Stirner  – 

majd csak 1900-ban lefordított – Der Einzige und sein Eigentum (Az egyetlen 

és  tulajdona,  1844)  című  művére  utalva,  először  beszél  Franciaországban 

erről a könyvről, Mallarméval kapcsolatban pedig a következőket írja: 

„Mallarmé irodalmi anarchista […] művészete az anarchia irodalmi 

megfelelője […].108 Mallarmé mellett J. K. Huysmans és Paul Valéry „fejezték 

ki  gyűlöletüket  a  polgárság  szánalmas,  vulgáris,  pénzéhes  világa  iránt,  és 

felértékelték a rendkívülit, a nagyszerű erkölcstelenséget (la splendida 

immoralitá), a kalandosat.109 

 

 

 

  

                                                           
106  „Nem  ismerek  más  bombát,  mint  egy  könyv”-  egy  újságíró  kérdésére  válaszolta, 
amikor  az  az  íróktól  érdeklődött,  hogy  mi  a  véleményük  az  1893.  december  9-én, 
Vaillant által elkövetett merénylettel kapcsolatban. forrás: 
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mallarme-et-les-
attentats-anarchistes 

107 Uo.  
108 ROGER, Thierry Art et anarchie à l’époque symboliste: Mallarmé et son groupe 
littéraire.  3. bekezdés www.fabula.org/colloques/document2443.php 

109 Futurismo, id. mű, 18  
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IV.1 Sorel és az anarchizmus hatása a futurizmusra 

 

 

Octave Mirbeau Ravachol robbantásaiban „a mennydörgés morajlását” 

látta,  „amely  megelőzi  az  előtűnő  nap  és  a  derűs  égbolt  örömét”. 110  Az 

anarchista újságokban és folyóiratokban – köztük a leghíresebbikben, a Les 

temps  nouveaux-ban  –  gyakran  jelentek  meg  szolidáris  cikkek  Paul  Valéry, 

Mallarmé, Saint-Pol Roux, Émile Verhaeren, Paul Adam és Laurent 

Thailhade tollából. Proudhon, Bakunyin, Nietzsche és Sorel írásai 

inspirálóan  hatottak  a  kulturális  anarchizmusra.  Sorel  a  Gondolatok  az 

erőszakról című munkájában a következőket írja: „az osztályharc hozzájárul 

a társadalom erejéhez és egészségéhez, és csak az erőszak teremthet 

szélsőséges pillanatokat, az igazi szabadságnak azokat a pillanatait, 

amelyekben  erőfeszítéseket  teszünk  arra,  hogy  saját  magunkban  egy  új 

embert hozzunk létre.”111  

 

A  forradalom  és  az  erőszak  a  futurizmus  két  alapvető  gondolata  lesz. 

Marinetti a futurista kiáltványok megszövegezésekor nagy szavakat, 

szélsőséges kifejezéseket használ, aminek gyökerei megtalálhatók más, 

korabeli szerzők írásaiban. A futurizmus azonban nem azonosul mindenben 

az  átvett  szavak  eredeti  tartalmával,  hanem  a  saját  céljaira  használja  fel 

őket.  Az  Első  Futurista  Kiáltványban,  a  11.  pontban  a  soreli  gondolatok 

sejlenek  fel,  amikor  Marinetti  ezt  írja:  „Meg  fogjuk  énekelni  a  munkától, 

örömtől vagy a lendülettől felkavart nagy tömegeket: megénekeljük a 

forradalmak sokszínű és sokhangú áradatait a modern világvárosokban; […] 

Olaszországból  repítjük  világgá  a  felforgató  és  gyújtogató  erőszakosságnak 

ezt a kiáltványát, mellyel ma megalapítjuk a Futurizmust…”. 112 A „lendülettől 

felkavart tömegek”-ben benne van Henri Bergson élan vitalja is, mely 

                                                           
110 Ibidem, 18 
111 Ibidem, 18 
112 A futurizmus, id. mű, 134. 
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fogalomra  Sorel  is  támaszkodik.  Sorel  kiindulópontja  a  tudat,  amely  egy 

„fantasztikus  világ  székhelye”,  amelyben  az  ember  akarata  fejeződik  ki.  De 

ehhez  a  képeknek  egy  spontán  és  ösztönös  összessége  szükséges,  amelyet 

Sorel mítosznak nevez. A mítoszt az utópiától az különbözteti meg, hogy az 

utóbbi  az  elme  intellektuális  megnyilvánulása,  amelyet  racionálisan  lehet 

vitatni és vizsgálni, tehát nincs gyakorlati romboló hatása. A mítosz ellenben 

az  akarat  képek  általi,  közvetlen  kifejezése,  amely  arra  vár,  hogy  tettekké 

alakuljon.  Ebben  az  értelemben  nincs  relevanciája  annak,  hogy  a  mítosz 

tartalma megvalósítható-e vagy sem: mindenképpen az ember cselekvésének 

motorjává és egy új valóság egyedüli teremtő forrásává válik: „a végtelenségig 

lehet felkelésekről beszélni anélkül, hogy forradalmi mozgalom robbanna ki, 

egészen  addig,  amíg  nincsenek  a  tömegek  által  elfogadott  mítoszok”.  Sorel 

ebben  látja  az  erőszak  igazolását,  amelyet  azonban  nem  úgy  tekint,  mint 

„racionális számítással alkalmazott erőt ahhoz, hogy meghatározott 

eredményeket elérjen, [...] hanem, mint egy bergsoni élet- és teremtő 

lendületet, amely szellemi energiákat szabadít fel...”. Ebben a felfogásban az 

erőszaknak felszabadító és teremtő funkciója van. Sorel és Bergson túllépett 

a pozitivizmus mindent tudományos alapon magyarázó, több évtizedes 

regnálásán,  és  hatalmas  befolyással  volt  nemcsak  a  politikai  mozgalmakra 

(Sorel113), de a művészetekre is.114  

 

 

 

  

                                                           
113 Sorel Mussolini kedvelt olvasmánya volt, de a politikai baloldal is építkezett írásaiból. 

114 Sorelre és Bergsonra vonatkozó forrás: www.filosofico.net.sorel 2012. nov.17. 
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IV.2 Irodalmi kávéházak és a szórakozás új helyszínei 

  

 

Az  1890-es  években  olyan  nyilvánvaló  volt  a  libertáriusok  és  némely 

irodalmi  kör  kapcsolata,  hogy  arról  az  akkori  sajtó  is  írt.  „A  La  Plume  az 

1892.  szeptember  elsejei  számában  írók  és  költők  véleményét  kérte  ki  az 

anarchiával  kapcsolatban:  Zola,  Coppée,  Barrès,  Maeterlinck  és  Mallarmé 

szerepeltek a megszólaltatottak között. Ugyancsak ez a folyóirat a következő 

évben,  május  elsejei  különszámában  az  anarchizmus  történetéről  közölt 

cikkeket.    […]  Néhány  jelentős  személyiség  kivételével,  akik  egyértelműen 

kifejezték  mély  kötődésüket  a  mozgalomhoz,  mint  Octave  Mirbeau  vagy 

Fénéon,  a  fiatal  szimbolisták  nagyobb  része  gyorsan  eltávolodott  tőle.  Ez 

történt Paul Adam, Camille Mauclair, Francis Vielé-Griffin és Adolph Retté 

esetében,  akik  a  nacionalizmus,  a  militarizmus,  az  Action  Française115  felé 

fordultak vagy visszavonultak elefántcsonttornyukba.”116  

 

Az  anarchizmus  jelensége  egyik  országban  sem  elválasztható  a  XIX. 

század  közepétől  elterjedő  kávéházak,  majd  az  1880-as  évektől  megjelenő 

café  chantant  és  cabaret  új  műfajától.  A  szórakozóhelyek  feltűnés  nélkül 

lehettek a szervezkedők és anarchisták találkozóhelyei, és itt kerültek 

kapcsolatba velük az írók és művészek. A Café Procope, a Café de la Paix, a 

Les  Deux  Magots,  a  Café  de  Flore,  a  Café  Caron,  a  La  Closerie  des  Lilas 

gyakran látta vendégül anarchista társaságban Mallarmé mellett Oscar 

Wilde-ot, Gustave Kahnt, Alfred Jarryt, J.K. Huysmanst, Remy de 

Gourmont-t, Zolát, Cézannet, Teophile Gautiert. 

 

                                                           
115 Az Action Française, szélsőjobboldali politikai mozgalom, amelyet 1899-ben 
alapítottak nacionalista felhanggal, a baloldali értelmiségnek a Dreyfus-per vádlottja 
melletti nyílt kiállására válaszul. 
116 Georges Sorel www.filosofico.net.sorel  7. bekezdés 
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Az új típusú kávéházak kialakulására Franciaországban került sor, de 

hamarosan  többfelé  elterjedtek,  többek  között  Olaszországban  is.  E  két 

szórakozási forma mellé 1889-től felsorakozott az Angliában és az Egyesült 

Államokban  az  ötvenes  évektől  népszerű  music  hall  is,  amelyből  a  párizsi 

varieté,  ill.  a  futuristák  által  kedvelt,  olasz  megfelelője,  a  teatro  varietà 

alakult  ki.  A  századvég  egyszerre  bonyolult,  depresszív  és  szenvedélyes 

világában mindegyik megtalálta a maga közönségét és funkcióját.   

 

Az olasz kávéházak száma elsősorban Velencében, Triesztben nőtt meg 

a  XVIII.  század  végétől,  de  hamarosan  követték  példáikat  Nápoly,  Torino, 

Milánó, Catania és Firenze kávéházai is. A polgárság erősödésével a 

kávéházak igyekeztek az új közönség igényeit mindinkább kielégíteni: nyáron 

kerthelyiséget nyitottak, zenekart szerződtettek, Párizsban és 

Olaszországban a kávéház elé kitettek asztalokat, ahol a vendégek 

nyugodtan tölthették az időt. A század közepétől bővült a kulturális 

kínálatuk,  és  esténként  a  zenén  kívül  énekszámokkal,  tánccal,  akrobata-

mutatványokkal, versfelolvasással, rövid, drámai jelenetekkel szórakoztatták 

a  közönséget.117  Több  típusa  alakult  ki  a  kávéházaknak:  francia  eredetű  a 

„café  chantant”,  amely  Olaszországban  a  „caffè  concerto”-nevet  kapta,  és 

amely  a  XIX.  század  végén  repertoárjában  komikus  jelenetekkel,  valamint 

intellektuális  jellegű  dalokkal  bővült.  A  szatíra  és  irónia  nagy  szerepet 

kapott, amelyeknek köszönhetően a művészek is szívesen látogatták a 

kávéházakat. Nagyon népszerűvé váltak, egyfajta szocializációs térré a 

városlakók  között,  és  az  ott  megforduló  vendégek  soraiban  megtalálható  a 

társadalom minden rétege, tekintve, hogy áraik a gyári munkások számára is 

megfizethetők voltak. Gyorsan váltak a hírek terjedésének, 

információcseréknek színhelyévé, valamint értelmiségi találkozóhelyekké, 

ahol szabad volt mindenkinek mindenről beszélni. A század utolsó éveiben 

többféle  változata  is  kialakult  a  caffè  concertónak:  a  cabaret,  a  revü,  a 
                                                           

117 A műfaj a XIX. század közepén már nem volt új, hiszen az más formában már létezett 
Franciaországban az 1750-es évektől, akkor azonban a kávéházak esténként délután 5-
től 11-ig az utcán rögtönöztek szegényes színpadot és szerveztek szórakoztató, több 
műfajt is magában foglaló előadásokat. Ezeket a kávéházakat akkoriban a szegényebb 
rétegek látogatták. 
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varieté és angol-amerikai mintára a music hall, amelyek között a 

különbséget a más-más műfajra helyezett hangsúly határozta meg. 

Párizsban  a  legnevezetesebbek  voltak:  a  Folies  Bergères,  az  Excelsior,  a 

Moulin Rouge, a Vernando cirkusz, a Le Moulin de la Gallette. Kialakultak a 

névtelenek új típusai, akik állandó vendégek vagy szereplők voltak: a 

Baudelaire által már tökéletesen leírt dandy, valamint a viveur – a folytonos 

udvarló, aki az örömöknek és szórakozásoknak szenteli életét, a – cocotte – 

kétes erkölcsű lány -, akikről a Futurista Festők Kiáltványa megemlékezik:  

 

„Csak az a művészet életképes, mely elemeit környezetében találja meg. 

Ahogy elődeink is abból a vallásos légkörből merítették művészi anyagukat, 

mely lelkük felett lebegett, bennünket is a kortársi élet tapintható csodái kell 

hogy ihlessenek: a sebesség Földet átfogó vashálója, az óceánjárók, a 

dreadnoughtok, az egeket felszántó csodálatos repülések, a tengeralatti 

hajósok sötét vakmerősége, az ismeretlen meghódításáért folytatott görcsös 

küzdelem. És érzéketlenek maradhatunk a nagyvárosok őrjöngő 

tevékenységével,  az  éjszakázás  vadonatúj  lélektanával,  a  vivőrök,  kokottok, 

apacsok és részegek lázas alakjaival szemben?” 118 A kávéházak és mulatók 

éjszakai életét a varázslatos fényeivel, a köznapitól eltérő figuráival és 

minden  külsőségével,  a  futuristák  lelkesedéssel  támogatták,  témáikat  a 

festők gyakran onnan választották. Boccioni: Donna al Caffè, 1912-14 

(Milánó, Museo del Novecento) (19.  ábra), Carlo Carrà:  Luci notturne, 1911 

(Brescia, magángyűjtemény) (20. ábra).  

 

A  caffè  concerto  és  a  varieté  állandóan  változó  látványosságokkal  teli 

világa indította Marinettit arra, hogy a futurizmust színházi varieté-estekkel 

népszerűsítse, amelyeknek céljára a különböző városokban a polgárság által 

leginkább  kedvelt  színházakat  bérelte  ki.  A  színház  iránti  rajongása  fiatal 

korától végigkísérte, így érthető, hogy az a törekvése, hogy a futurizmus az 

élet minden területén megjelenjék, kifejeződött egy futurista színház-

                                                           
118 A futurizmus, id.mű, 141. 
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elképzelésben  is.  1913-ban  a  Daily  Mail-ben  publikálja  (november  13.)  Il 

Teatro di varietà címmel elképzelését a futurista színházról, amely összegzi a 

mulatók  zenés,  táncos,  komikus  jeleneteket  előadó  szórakozási  formáit  a 

cirkusz kifinomult, de olykor vulgáris világával. 

 

Bevezetőjében  a  szerző  leszögezi,  hogy  „mély  undorral  tekintünk  a 

korunk  színházára  (vers,  próza  és  zene),  mert  stupid  módon  hullámzik  a 

történelmi  újjáépítés  […]  és  hétköznapi  életünk  fotografikus  reprodukciója 

között”.  Ellenben  a  futurizmus  a  varieté-színházat  dicsőíti,  amely  „együtt 

született velünk az elektromosságból, szerencsére nincs semmilyen 

hagyománya, sem mesterei, sem dogmái, és a gyors aktualitásból 

táplálkozik. Praktikus, mert célja a közönség mulattatása és szórakoztatása 

a komikum, az erotika és a leleményes elragadtatottság kiváltása révén. […] 

A  varieté-színház  felhasználja  a  szivar-  és  cigarettafüstöt  a  színpad  és  a 

publikum közötti hangulati kapcsolat megteremtésére. […] …iskolapéldája a 

különböző nehézségeket és erőt igénylő rekordok bemutatásának, amelyek a 

nézőkben a valós és erős veszély érzetét keltik, pl. szaltók, bicikli-, autó- és 

lovasakrobatikák. […] A varieté-színház az éleselméjűség, a bonyolultság és 

az elméleti szintézis iskolája a clown-jai, a szemfényvesztői, a 

gondolatkitalálói,  a  rendkívüli  fejszámolói,  a  karikaturistái,  imitátorai  és 

parodistái,  zenezsonglőrjei  és  amerikai  excentrikusai  révén…[…]A  varieté-

színház  széttöri  az  ünnepélyest,  az  áhítatost,  a  komolyat,  a  fennköltet  a 

Művészetben, nagy M-mel, és együttműködik a futuristákkal a halhatatlan 

remekművek szétrombolásában, parodizálva, plagizálva, fesztelenül, kellékek 

és lelkifurdalás nélkül előadva, mint egy akármilyen műsorszámot”.119  

 

 

 

  

                                                           
119  Marinetti, Manifesti e scritti vari, www.liberliber.it/marinetti_manifesti_e_scritti_vari 
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IV.3 A futurizmus és az anarchizmus kapcsolata 

 

 

A  későbbi  futuristák  a  századforduló  táján  már  kapcsolatban  voltak 

anarchista körökkel. Közéjük tartozott Carlo Carrà is, aki 1899-ben először 

Párizsba, majd Londonba emigrált egy szerencsésebb élet reményében. 

Párizsi és londoni  tartózkodása idején is olasz anarchista csoportokkal 

érintkezett. Londonba 1900-ban érkezett,  ahol az olasz tulajdonú Tedeschi 

panzióban szállt meg, amely az 1898-as, olaszországi anarchista 

megmozdulások üldözötteinek búvóhelye volt. „Az esti éneklések és 

kártyázások között a beszélgetések szenvedélyes vitákká alakultak Fourier-

ről, Owenről, Saint Simon-ról és Bakunyinról.” 120 Az I. Umberto olasz király 

elleni merénylet (1900. július 29.) után azonban kiadott egy sokszorosított és 

londoni barátai körében szétosztott pamfletet, amelyben elítélte a terrorista 

módszereket, és felhívta a figyelmet az emberi élet sérthetetlenségére, 

amelybe egy király élete is beletartozik. 121 Az eset kapcsán egy verekedésbe 

fajuló összeszólalkozásra került sor a Londonban tartózkodó Errico 

Malatestával, aki azzal vádolta Carràt, hogy elárulja a szabadság ügyét.122 

 

A művész két évvel később tér vissza Milánóba, amelyet akkor már az 

individualista anarchizmus légköre jellemez. A király elleni merénylet után a 

nyilvános helyek nagyfokú ellenőrzés alatt állnak, így az anarchisták 

találkozóhelyei a névtelen kisvendéglők lesznek.123 

 

Carrà szoros kapcsolatot ápol a milánói anarchista körökkel:  mindent 

megrajzol a mozgalomnak: a logót, fejléceket, illusztrációt, beleértve a 
                                                           

120 IOTTI, Laura, Futuristi e anarchici. Dalla fondazione del futurismo all’ingresso 
italiano nella prima guerra mondiale (1909-1915), PDF, http://escholarship.org 2010, 
76 

121 Ibidem, 76 
122 Ibidem 
123 Erről az időszakról ld. a Függelékben Carrà és az anarchisták milánói kapcsolatait. 
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Rafanelli és társa, Monanni által kiadott folyóiratokat is, mint a La Sciarpa 

Nera, a La Rivolta és a La Questione Sociale. 

 

  Carrà  –  jóval  későbbi  –  önéletrajzi  könyvében  nem  beszél  ezekről  az 

időkről, mindössze ezt írja: „Nem fogok írni a fiatalságom első éveiről. Elég 

annyit  mondani,  hogy  Milánóban  a  művészet  dolgai  lóhalálában  mentek. 

Giovanni  Segantini  halott  volt,  és  magával  vitte  az  alpesi  melankóliáját, 

Medardo Rosso a hazájától távol élt »splendid 

isolation«-ben.”124  Carrà  elhallgatásai,  sejtetései  mögött  ott  van  a  fasiszta 

Olaszország légköre is. 

 

Annyi bizonyos, hogy Carrà anarchizmusa nagy vargabetűt írt le, 

amikor az első világháborút megelőzően, már futurista festőként, a belépés 

mellett  voksolt,  azzal  az  indokkal,  hogy  „ezzel  a  lépéssel  újraaktiválható  a 

Risorgimento elveszett reményének a lehetősége”.125  Későbbi, egyetlen 

„megszólalása” az anarchizmussal rokonszenvező periódusából az 1910-11-

ben festett, „I funerali dell’anarchico Galli” című képe. A téma az 1904-ben 

az  egyik  általános  sztrájk  idején  meggyilkolt  Angelo  Galli  temetése,  ahol 

Carrà – leírása szerint – ott találta magát a temetési menet tumultusában, 

maga  előtt  látva  a  felbolydult  tömeg  nyomása  alatt  imbolygó,  ezer  vörös 

szegfűvel borított koporsót. A fenyegető tömeghangulat arra ösztönözte, hogy 

otthon egy gyors vázlatot készítsen, amelyből már futurista műként született 

a  kompozíció.  Carrà,  I  funerali  dell’anarchico  Galli  ,  1910-11  (MOMA)  (21. 

ábra). 

 

Umberto Boccioni hasonlóképpen rokonszenvezett az anarchizmus 

gondolatával. 1911. április 30-án az ő ötlete alapján rendezték meg a Casa 

del  Lavoro  di  Milano-ban  a  Milánói  Szabad  Művészeti  Kiállítást  a  Ricordi 

                                                           
CARRÀ, Carlo, La mia vita, Massimo Carrà (szerk.), Abscondita srl, Milano, 2002,  78 
125 Iotti, Laura, id. mű, 78 
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elhagyott épületeiben. A kiállítás abban az időben egy meglehetősen merész 

lépés volt, mert egy olyan helyszínen valósult meg, amely a hivatalos polgári 

körökön  kívül  esett.  A  futurista  festők  mellett  mindenkit  meghívtak,  aki 

szeretett volna kiállítani, beleértve gyerekeket és munkásokat, akiknek egy 

külön termet biztosítottak. Boccioni két remekművét állította ki, az Il lavoro-

t, mely később  La città che sale címmel    lett a futurizmus ikonikus műve, 

valamint  a  késsel  megrongált  Care  puttane-t,  amelyet  a  művész  részben 

átfestett  és  néhány  hónappal  később  La  risata  címmel  állított  ki.  „A  festő 

számára az a kiállítás a nép saját munkája révén történő társadalmi 

emancipációjának kísérletét jelentette. És kétségtelen, ez az út jól tud 

azonosulni az avantgárddal és az avantgárd anarchista szabályrendszerének 

forradalmi ideáljaival”.126 A futurizmus szempontjából pedig nem 

elhanyagolható, hogy „az anarchista körök érdeklődtek egyes munkások és a 

közülük való gondolkodók művészeti tevékenysége iránt, és rokonszenvüket 

mutatták ki a futurizmus iránt…”.127  

 

Marinetti anarchizmusa a már említett Le Papyrus-szal kezdődött 

Alexandriában. A Zola-regényekről szóló írásai mellett antiklerikális témájú 

kirohanásai is megjelentek, amelyeket a jezsuita atyák nem néztek jó 

szemmel. Ez azonban később jól jött, amikor futuristaként kereste az 

anarchista körök ismeretségét és együttműködését. Alexandriai iskolai 

tapasztalatai  voltak  nacionalizmusának  a  forrásai  is.  Erről  így  emlékezik 

meg:  

 

„Ott,  az  órák  alatt  a  tantermek  forrtak  a  nemzeti  jellegtől  mindenki 

ellensége volt a másiknak sértegetésre alkalmas jelzők jellemezték a légkört 

senkit sem kímélve és természetesen ott vibrált Olaszország neve és létezése 

szidva  és  védelmezve  gyűlölve  és  szeretve  egészen  addig  míg  az  udvaron 

                                                           
126 IOTTI, Laura id. mű, 78 
Rafanelli cikkéből közölt részlet, amely az Il Novatore-ban jelent meg, ld. Laura Iotti, id. 
mű, 79 
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népek háborúja és vele együtt egy nagy átélendő és érte meghalni érdemes 

nagy poéma összegezte a benti harcot.”128 

 

1905-ben  megalapította  a  Poesia  című  folyóiratot,  amivel  a  fő  célja  az 

volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a passzatista költészet és a poros kulturális 

hagyományok  felszámolásának  szükségességére.  A  La  Rivolta  anarchista 

folyóirat  szerkesztői  elismerték  a  kezdeményezést,  és  ezekkel  a  szavakkal 

biztatták olvasóikat: „Melegen ajánljuk barátainknak, hogy olvassák a F. T. 

Marinetti  által  igazgatott  nemzetközi  irodalmi  szemlét,  a  Poesia-t.  Nagyon 

érdekes  és  eredeti  olvasmány”.129  Marinetti  mellett  a  vezetőségben  ott  volt 

Vitalino  Ponti  és  Sem  Benelli  író,  aki  maga  is  a  stirneri  individualizmus 

támogatója és nem utolsósorban a firenzei individualista anarchizmus 

köreihez köthető, Vir című folyóirat munkatársa is volt. 

 

Marinetti a Poesia hasábjain megjelentette többek között az anarchista 

Paul  Fort  és  Gian  Pietro  Lucini  költeményeit  is.  Majd  a  Futurizmus  Első 

Kiáltványában alapvető politikai-társadalmi nézeteit is megfogalmazza: 1) az 

anarchisták romboló tetteinek dicsőítését, 2) nacionalista-anarchista 

felfogását (a 11. pontba foglalva), amelyben megfér a munkástömegek 

dicsőítése  és  a  felforgató  világégés  óhaja.  Ugyancsak  az  anarchizmusra, 

konkrétan Sorelre utal a 7. pontban, amikor azt írja: „Nincs másban 

szépség,  csak  a  harcban…”.130  Marinetti  ebben  a  mondatában  a  sztrájkra 

utal,  mert  egyetértett  Sorelnek  azzal  a  gondolatával,  hogy  az  „nem  csak  a 

forradalmi  erőszak  egy  eszköze,  hanem  mindenekfelett  a  teremtő  képzelet 

terméke, amelyben levetítődnek a dolgozók eszméi és elvárásai.”.131 

                                                           
128 F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista. Una sensibilità italiana 

nata in Egitto. 1990, Mondadori, Milano, p. 25 „Lì, nelle ore di studio le aule bollivano di 
nazionalità tutte ostili l’una all’altra caratterizzate da epiteti insultanti atti a non 
rispettarne nessuna e naturalmente vibravano il nome e l’essenza dell’Italia contesa e 
difesa, odiata e amata, al punto che nel cortile il combattimento sintetizzava una guerra 
di popolo e insieme un grande poema da vivere e sparare.” 
129 IOTTI, Laura id. mű, 81 
130 A futurizmus, id. mű, 133, 134 
131 IOTTI, Laura, id. mű, 83 
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Marinettit ezek az eszmék közel hozták a parlamenten kívüli baloldali, 

soreli  erőkhöz,  de  az  is  közelítette  hozzájuk,  hogy  egyetértettek  a  Giolitti-

kormány politikájának elutasításában, a reformista szocializmusban, a 

parlamentarizmusban és a pacifizmusban. 

 

Már a futurizmus megalakulása előtt az anarchista lapokban 

megjelentek olyan, gyújtó hangú írások, amelyek ihletet adhattak 

Marinettinek  a  futurista  kiáltványok  megfogalmazásának  stílusához.  1907-

ben  a  firenzei  kiadású  La  Blouse,  amely  csak  kétkezi  munkások  eredeti 

írásait közölte132 megjelentetett egy írást az új művészetfelfogásról: 

   

  „Az igazi, ragyogó, őszinte, eredeti művészet nem lehet más,  

mint a szabadság gyermeke! Alávetni a művészetet egy filozófiai iskolának, 

egy politikai prekoncepciónak, társadalmi előítéletnek, az egyenlő az 

elkorcsosodásával és elpusztításával.”133 

 

Egy másik anarchista újságban pedig – már feltehetőleg a futurizmustól 

megszokott  éles  kitételekből  kiindulva  –  így    fogalmaznak:  „És  ha  szép  az 

építés, még szebb a rombolás”. 134 Az első futurista kiáltványokban a brutális 

erőszakra  buzdítás  és  a  gyújtó  hangú  parancsszavak mögött  valójában 

békés,  a  haladást  akaró,  szociálisan  érzékeny  forradalmárok  nyilvánultak 

meg, amely vezényszavak – a  futuristáknak az első világháborúban 

elszenvedett fizikai veszteségeik után – szelídebben  folytatódtak írásaikban, 

azonban  továbbra  is  jelét  adták  progresszív  alapállásuknak  és  anarchista 
                                                           

132 A lap 1906-tól jelent meg és munkatársai voltak: Leda Rafanelli és a libertárius, 
később a futurista körökkel is kapcsolatot tartó Lorenzo Cenni. Kiváltképp az ő 
hatásukra nyitott a folyóirat Stirner, és Nietzsche filozófiája felé, akik közös 
kiindulópont volt mind az anarchisták, mind a futuristák számára. 
133 Guglielmo Boldrini (sienai cementmunkás), „L’arte e il socialismo” La Boluse, 17 
(1907), idézi Laura Iotti, p. 87 

134 Uo. Il Proletariato anarchico , (1911) , 4 



67 
 

beállítódásuknak. Az 1919-ben kiadott Che cos’è il futurismo135 három 

szerzője, Marinetti, Settimelli és Carli húsz pontban végigveszi, hogy milyen 

egy futurista az életben, a politikában és a művészetben. Világnézetükben az 

agresszív harcosság csökkent. Politikai elvárásuk egy futuristával szemben a 

következőkben  fejeződik  ki:  futurista  a  politikában  az,  “aki  Olaszország 

haladását jobban szereti saját magánál, aki fel akarja számolni a pápaságot, 

a parlamentarizmust, a szenátust és a bürokráciát, […] aki fokozatosan ki 

akarja sajátítani a parlagon hagyott vagy rosszul művelt földeket, előkészülve 

a földosztásra az ott dolgozók között, aki minden dolgozónak a termelésben 

végzett  munkájához  mérten  ad  járandóságot”. 136  Az  I.  világháború  utáni 

katasztrofális  belpolitikai  helyzet,  élén  a  szocialista  párt  megerősödésével, 

lecsendesítette  és  némileg  alkalmazkodásra  késztette  a  futuristák  mindent 

felszámolni akaró céljait.  

 

A futurizmus és anarchizmus közötti hosszú távú együttműködést 

nemcsak  a  két  mozgalom  által  használt  kommunikációs  eszközök  közötti 

különbségek, hanem a nyilvánvaló ideológiai célok is akadályozták. Marinetti 

megfogalmazásában  „két  ellentétes  eszmei  áramlat”-ról  van  szó,  „mert  az 

elsőt a szellem által diktált szükségletek forradalmi mozgalmaként kell 

felfogni,  míg  a  másodikat  az  anyagi  szükségletek  által  előrevitt  munkás 

forradalmiságként.  A  két  ellentétes  pólus  közötti  testvériség  csak  negatív 

értelemben valósulhatott volna meg, amennyiben közösek voltak az 

ellenségek: a klerikalizmus, a korrupció, az erkölcsprédikálás, az 

akadémizmus, a vaskalaposság, a pacifizmus és a középszerűség.”137 

Marinetti,  tehát,  csak  a  közös  ellenségen  keresztül  tudott  együttműködést 

kínálni  az  anarchoszindikalistáknak.  Forradalmi  célja  azonban  a  szervezet 

számára elfogadhatatlan volt amiatt, hogy ennek véghezviteléhez a háborút 

tartotta a legfontosabb eszköznek. 

 

                                                           
135Il futurismo italiano, id. mű,  61, 62 
136 Ibidem 
137 IOTTI, Laura id. mű, 87 
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V. A futurizmusra ható szellemi  áramlatok 

 

 

 

V.1 A háború gondolata és az emberfeletti ember képe 

 

 

Marinetti Contro i professori című kiáltványában hevesen visszautasítja 

azt  a  kritikát,  amely  a  futuristákat  „új  nietzscheánusoknak  tekinti”.138    A 

futurizmus  vezetője  elhatárolta  magát  mindentől,  ami  a  futurizmus  előtt 

létezett, így nem akart közösséget vállalni sem Nietzschével, sem 

Schopenhauerral, sem Bergsonnal, sem pedig bármely művészeti irányzattal. 

Tagadta  a  futurista  költészetnek  a  szimbolizmussal  és  a  crepuscolare-val 

közös,  költői  gyökereit  is.  Név  szerint  idézi  azokat  a  szerzőket,  akiket  a 

                                                           
138 DE MARIA, Luciano, (szerk.) Marinetti e il futurismo, Milano, Oscar Mondadori, 1977, 
35 
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futurizmus  megvet:  „Carducci  retorikus,  tanáros,  görög-latin  és  középkori 

Itáliája, Pascoli georgikus, siránkozó és álmodozó Itáliája, a csöppnyi 

Fogazzaro  bigott  Itáliája,  D’Annunzio  erotikus  és  ószeres  Itáliája,  az  egész 

olasz  régieskedés  végeredményben  egészen  halott  és  el  is  temettük”. 139A 

futurizmus esztétikájában mindazonáltal egyértelműsíthetők, többek között, 

Nietzsche gondolatai. Így „a dionüszoszi elv, mint amely elválaszthatatlan az 

embertől, a korlátok átlépése akarat révén, a könnyedségre történő felhívás 

és az elmezavar, mint bölcsesség” 140. Nietzsche 1870-ben  írta A dionüszoszi  

világnézet című értekezését.141 Ebben elsőként használja az “apollóni”- 

“dionüszoszi” ellentétpárt a görög tragédia értelmezésének kulcsaként. 

Apollón,  az  individualitás  istene  testesíti  meg  a  formát,  a  világosságot,  a 

határozott  körvonalat,  ő  a  szobrászat,  az  építészet,  az  istenek  homéroszi 

világa,  az  eposz  szelleme.142  „Dionüszosz  ellenben  a  bomlás,  a  mámor,  az 

eksztázis, az orgiazmus vad istene. Kedvelt formái a tánc és a zene. […] Az 

apollóni elv az individuumhoz fordul, a dionüszoszi eltünteti a határokat.” 143 

Nietzsche műveiben a kultúra megújulásának lehetőségét kutatja. Annak a 

modelljét keresi, hogy a „háború hogyan szolgálhatna egy kultúrát, s ezt az 

antikvitásban  találja  meg”.144  Véleménye  szerint  a  népek  közötti  háborúk 

szüneteiben „ideje és alkalma nyílik a társadalomnak arra, hogy ama bellum 

befelé  fordított,  összesűrűsödött  hatására  a  kultúra  géniuszának  tündöklő 

virágai  szülessenek  meg.  Egyszóval:  az  időnként  fellángoló  háború,  mint  a 

dolgok komolyra fordulása, mint ismételt belemerülés a dionüszoszi-

herakleitoszi elembe, nélkülözhetetlen a kultúra virágzásához. A kultúrának 

szüksége  van  a  kegyetlenség  altalajára,  a  kultúra  a  borzalmak  szép  és  jó 

                                                           
139 A futurizmus, id. mű, 200 Mindazonáltal, Marinetti részéről ez és több más heves és 
természetesen igazságtalan megnyilvánulás mindössze a futurizmus reklámját kívánta 
szolgálni. Különösen Carducci költészetét nagyra értékelte, amelynek bizonyítéka, hogy a 
Poesia első számát a következő ajánlással nyitotta: “A Giosuè Carducci, Poesia è 
dedicata” Idézi, ROMANI, 146 

140 Maramai, Fernando, Marinetti e i futuristi: pratiche antifilosofiche nell’Italia giolittiana 
e oltre, Biblioteca di Rivista di Studi Italiani, www.rivistadistudiitaliani.it./pdf., 314,    
2017. jan. 2.  
141 SAFRANSKI, Rüdiger, Nietzsche. Szellemi életrajz, Budapest, Európa Könyvkiadó, 
2002,  51 

142 V.ö. uo. 
143 Uo. 
144 Uo. 
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végkifejlete”.145 Hasonló gondolat vezérli Zarathustrát is: „Azt mondjátok, az 

igaz ügy szentesíti a háborút? Én pedig azt mondom néktek: az igaz háború 

az,  ami  bármely  ügyet  szentesít”.146A  háború  szükségességének  gondolatát 

továbbfejlesztve, a futuristák úgy vélték, hogy a háború szerepe nem abban 

áll, hogy a hatására a kultúra virágozzék, hanem magát a háborút 

tekintették szükségesnek egy alapjaiban új kulturális struktúra létrejöttéhez. 

Ezt egy kiáltványban meg is fogalmazta Marinetti. „Noi consideriamo come 

superata ed ancora superabile l’ipotesi della fusione amichevole dei popoli e 

non ammettiamo pel mondo, che un’unica igiene: la guerra.”147  

 

Nietzsche gondolkodására alapvető hatással volt a darwini 

fejlődéselmélet, amely „a fejlődési hipotézist alkalmazta a biológiai 

szubsztanciára”.148  A  német  filozófus,  az  embert  az  állatvilág  egy  fejlődési 

fokának tekintett levezetésből kiindulva vizionál egy olyan embertípust, 

amely a jelenleg élőnek egy magasabb szintre lépett új egyede. Nietzsche a 

Zarathustra írásának idejéből való feljegyzéseiben írja, hogy „A cél nemcsak 

az agy, hanem az egész test fejlesztése”. 149 Ugyancsak Safranski Darwint is 

idézi,  s  ebből  az  idézetből  kiderül,  hogy  maga  a  természettudós  sem  állt 

messze  egy  új  embertípus  víziójától:  „Az  embernek  aligha  lehet  felróni,  ha 

bizonyos  büszkeséget  érez  attól,  hogy  ha  nem  is  a  saját  erejéből,  de  az 

élőlények szerves ranglétrájának legfelső fokára hágott; és az a tény, hogy ily 

módon kapaszkodott fel oda, ahelyett, hogy eleve odaállították volna, azt a 

reményt adhatja neki, hogy a távolabbi jövőben hivatása szerint még 

magasabbra juthat”. 150  Ugyanakkor Darwin „egy pillanatra sem feledkezett 

meg arról, hogy a korlátozott emberi szellem gondol ki magának ilyen jövőt, 

hogy  vágyálmok  és  önmagunk  túlbecsülése  játszanak  ebben  szerepet”.151 

Darwin fejlődéselméletét a XIX. század végén kiterjesztették a társadalomra 

azaz  ahogy  az  élőlények  közötti  versengés  és  a  természetes  szelekció  az 
                                                           

145 NIETZSCHE, Friedrich, Így szólott Zarathustra, Budapest, Osiris, 2004, p. 56  
146 Ibidem, 60 
147 La guerra, sola igiene del mondo,  in: DE MARIA, L., id. mű,  218 
148 SAFRANSKI, R., id. mű, 242 
149 Uo., 242 
150 Uo., 242 
151 Uo.,  243 
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evolúció  hajtóereje,  úgy  a  szociáldarwinizmus  szerint  az  emberi  csoportok, 

nemzetek vagy eszmék közötti versengésen alapul a társadalmi fejlődés.152 

 

Nietzsche filozófiai rendszerében több helyen megtalálható az 

emberfölötti ember gondolata, mint például A vidám  tudományban (…talán 

az  ember  mostantól  fogva  egyre  magasabbra  fog  emelkedni,  miután  többé 

már nem ömlik ki egy istenbe”). 153 Az emberfeletti ember témája azonban az 

Így  szólott  Zarathustra    című  művében  pregnánsan  jelen  van.  Zarathustra, 

aki már tudja, hogy isten halott, így szól a piactéren összegyűlt sokasághoz: 

„Az embert fölülmúló embert tanítom néktek. […] Minden eddigi lény alkotott 

valami  önmagán  túlmutatót:  épp  ti  volnátok  hát  apálya  ennek  a  nagy 

dagálynak, és inkább visszatérnétek az állathoz, semhogy felülkerekedjetek 

az emberen? […] Az embert fölülmúló ember a földnek értelme. Mondja hát 

akaratotok: az embert fölülmúló ember legyen értelme a földnek!”154 

Nietzsche nem jellemzi az új embertípust, nem mond róla sokat. 

Legfontosabb  tulajdonsága  a  dionüszoszi  szellem,  „akinek  nincs  hazája, 

célja,  szereti  a  gazdagságot,  a  világ  átmenetiségét,  a  nemes  gesztust,  a 

feltétlen  sikert  és  a  legfelelőtlenebb  önkényeskedést”. 155  Szereti  az  életet 

(„Szeretem,  akinek  lelke  túlcsordul,  és  aki  megfeledkezik  magáról,  mert 

magába  fogad  mindeneket:  így  minden  dolog  az  ő  alábukása  lészen.”156), 

valamint,  többek  között,  feladata  saját  maga  átalakítása:  „Attól  nagy  az 

ember, hogy híd ő és nem cél: hogy általjutás ő és alábukás – szeretni azt 

lehet benne csak.”157  

 

Nietzsche emberfeletti embere, Marinetti szerint, az antik görög tragédia 

filozófiai  kultuszában  fogant,  és  ez  a  futuristák  szellemi  vezetője  számára 

                                                           
152 TURDA, Marius, Faj és nemzet, in: 2000 Irodalmi és társadalmi havi lap, 2004/6, 
 http://ketezer.hu/2004/06/faj-es-nemzet/ 

153 SAFRANSKI, id. mű, 253 
154 NIETZSCHE, id. mű, 18 
155 BERTOTTO, Alberto, D’Annunzio e il concetto di „Superuomo”, thule-
italia.org/ThuleItaliaEditrice/d’annunzio, 2009  

156 NIETZSCHE, id. mű, 21 
157 Ibidem, 20 
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elfogadhatatlan  tény:  „az  ő  superuomoja,  amely  a  görög  tragédia  filozófiai 

kultuszában fogant, szülőjében feltételezi a pogányság és a mitológia felé való 

szenvedélyes visszatérést. Nietzsche, minden, a jövő irányába tett lendülete 

ellenére az antikvitás nagyságának és szépségének legelszántabb 

védelmezője marad”.158  

 

Marinetti, még franciául író szimbolista költőként megalkotta a Mafarka 

le  futurist  című  regényét.  A  regényt  1902-ben  kezdte  el  írni,  akkor  még 

Mafarka címmel, majd 1909-ben a futurizmus megszületésének évében 

olaszra  fordította  Decio  Cinti  Mafarka  il  futurista  címmel,  aki  Marinetti 

közvetlen munkatársa volt a Poesiánál. 159 Marinetti főhőse, Mafarka, közép-

afrikai király, nő segítsége nélkül önmaga hoz egy fiút a világra, Gazurmah-t, 

akinek a legfőbb tulajdonsága, hogy megvalósítja az emberiség prométheuszi 

álmát és tud repülni: „Io costruisco e partorisco mio figlio uccello invincibile e 

gigantesco  che  ha  grandi  ali  flessibili  fatte  per  abbracciare  le  stelle!” 160. 

Mafarka, miután bevégezte küldetését, egy csókot nyom fia arcára és 

boldogan hal meg.  

 

Gazurmah születése egyben egy isten születése is, „csodálatos esemény, 

mint a legkülönbözőbb vallások mítoszaiban […], amit Mafarka a kifejezésre 

juttatott akaratként és hétköznapi heroizmusként határoz meg”.161 A 

Nietzschétől való származtatás egyértelmű Luciano De Maria, Marinetti egyik 

legelismertebb kutatója szerint: az akarat, a superuomo és a repülés 

motívumaiban. „Gazurmah Mafarka akaratának «szép gyümölcse», 

ugyanakkor emberfölötti ember (superuomo), aki képes repüléssel elszakadni 

                                                           
158 DE MARIA, L., id. mű, 35 
159 Marinettit közszemérem megsértése vádjával perbe fogták, aki a perből kisebb 
veszteséggel és nagy nyereséggel került ki, amennyiben a botrány országra szóló volt, s 
ez csak használt a futurizmus ismertségének.  
160 Idézi: DE MICHELI, Mario, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Fetrinelli, 
2005, 61 magyar nyelven: DE MICHELI, Mario, Az avantgardizmus, Budapest, Gondolat, 
1969, 62 : “Megalkotom és megszülöm fiamat, a legyőzhetetlen és gigászi madarat, 
melynek hatalmas hajlítható szárnyai lesznek, hogy átölelhesse a csillagokat!” 
161 DE MARIA, L, id. mű, XXIX. 
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a szennyes földtől.” 162 A La guerra, sola igiene del mondo című kiáltványban 

is  feltűnik  a  futurizmus  elsőszámú  elve,  az  ember  folyamatos  változása  és 

végtelen fejlődése: „Noi affermiamo invece come principio assoluto del 

Futurismo il divenire continuo e l’indefinito progredire, fisiologico ed 

intellettuale, dell’uomo”.163 

 

 

 

  

                                                           
162 Ibidem, XXIX.  
163 Ibidem, 218 “A futurizmus abszolút alapelveként igent mondunk a folyamatos 
változásra és az ember fiziológiai és intellektuális, közelebbről  meg nem határozott 
fejlődésére.” 
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V.2 Morasso és D’Annunzio emberfeletti embere 

 

 

Az  olasz  gondolkodók  közül  Mario  Morasso  tekinthető  a  futurizmus 

előfutárának, aki több művében foglalta össze a művészetről, illetve a 

gépkorszakról  kialakított  nézeteit.  A  L’imperialismo  artistico164  című,  1903-

ban  megjelent  könyve,  többek  között,  a  nietzschei,  új  típusú  embernek  a 

társadalomhoz fűződő kapcsolatait vizsgálja. Morasso a német filozófus 

emberfeletti emberének egyik legfőbb tulajdonságaként a többiek feletti 

dominanciát jelöli meg. „A kevés alkalmas és erős ember uralkodik a többség 

felett, és kihasználja őket, akár egyénekről, akár népekről legyen szó, és ez 

nemcsak  életszükséglet,  hanem  a  haladás  miatt  is  szükséges.  A  tömegek 

munkáját csak a legjobbak hasznára megszervezve lehetséges nagy 

remekművek,  hősies  tettek,  nagy  gondolatok,  nagy  örömök  létrehozása, 

amelyek a múlt legnagyobb civilizációinak nagyszerű csúcspontjai – és 

lehetséges  egy  további,  általános  jellegű  haladás,  amelyre  pontosan  azok 

törekedhetnek, és amelynek azok szentelhetik magukat, akik már a 

legjobbak, és nem kell lealacsonyodniuk a közönséges, állapotfenntartó 

munkához, hanem minden energiájukat a megnyilatkozásuk érdekében 

használhatják fel.”165 Morasso hozzáteszi Nietzschének azt a gondolatát az új 

embertípus  megjelenésének  szükségességéről,  hogy  mindenkinek  e  cél  felé 

kell törekednie, és „boldog az, aki elért a céljához, és eljut odáig, hogy örül a 

jelen társadalom hanyatlásának és pusztulásának, a mai ember 

pusztulásának,  és  a  modern  ember  teljes  önfeláldozását  kívánja  abban  a 

reményben,  hogy  a  jövő  emberfeletti  emberének  eljövetelét  siettesse.”  A 

futuristák szinte válaszolnak ezekre a nietzschei és morassói gondolatokra, 

                                                           
164 MORASSO, Mario, L’imperialismo artistico, Torino, Flli Bocca Ed., 1903 
165 Ibidem, 330 „I pochi capaci e forti dominano i piú e li sfruttano, si tratti di individui 
o di popoli, e ciò non solo è necessità di vita ma è anche necessità di progresso, poiché 
soltanto organizzando e sfruttando a profitto dei migliori il lavoro delle masse è possibile 
l’apparizione dei grandi capolavori, dei grandi eroismi, dei grandi pensieri, delle grandi 
gioie che formano i magnifici apogei delle supreme civiltà del passato, ed è possibile un 
ulteriore  progresso  generale,  al  quale  possono  intendere  e  consacrarsi  appunto  quelli 
che già sono i migliori e che non debbono diminuirsi el lavoro comune per la 
conservazione, dedicano invece ogni loro energia alla espansione.” 
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amikor saját fiatal, erőtől duzzadó, fáradhatatlan generációjukat teszik meg 

a  múlttal  leszámoló  változások  főszereplőjévé:  „I  più  anziani  fra  noi  hanno 

trent’anni: eppure, noi abbiamo già sperperati tesori, mille tesori di forza, di 

amore,  d’audacia,  d’astuzia  e  di  rude  volontà;  […]  Guardateci!  Non  siamo 

ancora spossati! I nostri cuori non sentono alcuna stanchezza, poiché sono 

nutriri  di  fuoco,  di  odio  e  di  velocità!  […]  Ritti  sulla  cima  del  mondo,  noi 

scagliamo una volta ancora, la nostra sfida alle stelle!”166 Tehát, míg 

Nietzsche nem fogalmazza meg167 azokat az erényeket, amelyekkel az 

emberfeletti  embernek  rendelkeznie  kell,  Morasso  és  Marinetti  pontosan 

leírják ezeket a tulajdonságokat.   

 

A dekadencia olasz irodalmában Gabriele D’Annunzio teremtett meg egy 

új embertípust, amely bátorsággal és akarattal rendelkezik, és készen áll egy 

új Olaszország vezetésére. 1895 jelentett fordulópontot a költő-író számára, 

amikor „kezdeti esztetizmusát összekapcsolta az emberfeletti ember 

kultuszával és a nacionalista lelkesedéssel”. 168 Adolfo De Bosis Convito című 

folyóiratában jelent meg abban az évben egy cikke, amely egyfajta 

kiáltványnak  vagy  programnak  is  felfogható.  Itt  kifejezetten  a  fiatalokhoz 

fordult,  és  „nem  titkolta  azt  a  reményét,  hogy  sikerül  összegyűjtenie    «egy 

militáns energiákból álló, élő köteget 169, akik képesek lesznek valami szépet 

és  eszményit  megmenteni  a  közönségesség  zavaros  hullámából,  amely  már 

elborítja az egész kiváltságos földet, ahol Leonardo megteremtette fennhéjázó 

hölgyeit,  Michelangelo pedig szilaj hőseit».”170 Itt már kirajzolódnak 

D’Annunzio témái, többek között: „az élet arisztokratikus felfogása, amelyet 

az uralkodás akarata, az erőszak szeretete, a veszély megvetése […] táplál, a 

szépség  kultusza  […],  a  hivatalos  Olaszország  és  silány  kormányzásának, 

                                                           
166 Fondazione e Manifesto del Futurismo, in: Marinetti e il futurismo id. mű, 3 
167 MORASSO, id. mű,. 330 „Come del resto non si formula dal Nietzsche alcuna esclusione 
circa le grandi virtù che debbono costituire la forza dell’uomo superiore, nè si prescrive uno 
svolgimento unico.” 
168 SALINARI, id. mű, 222 
169 Ibidem, 223 „un vivo fascio di energie militanti” 
170 Ibidem  
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valamint  parlamenti  rendszerének  visszautasítása.  […]  A  saját  egyéniség 

érvényesítése, a haza nacionalista és imperialista jellegének dicsőítése”.171  

 

 Le vergini delle rocce (A sziklák szűzei) című regényében rajzolja meg a 

nietzschei ihletésű emberfeletti ember figuráját. D’Annunzio azonban teljesen 

más megközelítésből és céllal hozza létre saját superuomóját, aki a 

regényben a költő – vátesz szerepét tölti be, aki képes egy országot vezetni, 

elbűvölni másokat és meghódítani a nőket, valamint az általános morálhoz 

képest egy egészen különlegesen egyedi életet élni. Új értékeket hoz létre az 

eksztázis kultusza alapján, így az egyedüli emberfeletti ember ő saját maga.   

 

  

                                                           
171 Ibidem  
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V.3 A futuristák és Bergson172 gondolati kapcsolata 

 

 

Marinetti a Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912. május 11.) 

című  írásában  megfogalmazza  az  új  költészet  tartalmi  és  formai  elemeit, 

amely az intuíción, az analógián, az „én” megszüntetésén, a csúf 

megteremtésén és a szabad szavakon (parole in libertà) alapul. A kiáltványt 

érő, az európai sajtóban megjelent kritikák miatt azonban, néhány hónappal 

később,  kénytelen  reagálni  azokra  a  felvetésekre,  amelyek  szerint  az  írás 

Bergson filozófiájának hatását viseli magán. Ha nem olyan hevesen is, mint 

ahogy azt tette Nietzschével kapcsolatban, elhatárolódik attól, hogy a nézeteit 

Bergsonéiból  vezessék  le.  Azoknak  szánja  érveit,  „akik  azt  hiszik,  hogy  az 

értelem  gyűlölete  alatt  Bergson  filozófiájának  hatását  vélik  felfedezni” 173. 

Saját  művéből  vett  sorokkal  bizonyítja,  hogy  már  1902-ben,  a  Csillagok 

meghódításában  Dantét  és  E.  A.  Poe-t  idézte,  akik  jóval  Bergson  előtt 

ugyanarra a következtetésre jutottak, mint saját elméje, „amikor 

kinyilvánította teljes megvetését és gyűlöletét a csúszkáló, ásatag és 

magányos értelemmel szemben, és a teremtő, intuitív képzelet összes jogait 

elismerte. Amikor intuícióról és értelemről beszélek, nem szándékozom két, 

teljesen elválasztott és elhatárolt tartományról szólani. Minden teremtő 

szellem megállapíthatta az alkotás munkája közben, hogy az intuíció 

jelenségei összevegyülnek a logikus értelem jelenségeivel. […] Intuíción tehát 

olyan  gondolati  állapotot  értek,  mely  szinte  teljesen  intuitív  és  tudattalan. 

Értelmen pedig olyan gondolati állapotot értek, mely szinte teljesen értelmi és 

tudatos”.174   

 

Bergson filozófiájának befolyása leginkább a futurista festészetben 

követhető  nyomon.  A  Futurista  festők  kiáltványa  és  A  Futurista  festészet 

                                                           
172 Bergson Teremtő fejlődés című művében alapvető kifejezése a dinamizmus, a 
futuristák jelszava is 
173 A futurizmus, id. mű. 213 
174 Ibidem, 214-215 
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technikai  kiáltványa,  amelyeket  Boccioni,  Carrà,  Russolo,  Balla  és  Severini 

írt alá, egyértelműen a francia filozófus által leírtakból indul ki. „A mozdulat 

számunkra  nem  lesz  többé  az  egyetemes  dinamizmus  egy  megmerevedett 

pillanata, hanem eltökélten a megörökített, dinamikus érzet. Minden mozog, 

minden  száguld,  minden  sebesen  forog.  Egy  alak  sohasem  mozdulatlan 

előttünk, hanem szüntelenül megjelenik, majd eltűnik.” 175 Nemcsak ezekben 

az írásokban, hanem Boccioni Pittura e scultura futuriste című könyvében is 

egyértelművé válik, hogy a századforduló utáni festészet megújításához 

felhasználják Bergson filozófiájának alapvető kifejezéseit: a tartamot, a 

szimultaneitást, az erővonalakat, a dinamizmust, az életlendületet, valamint 

a síkok egymásba hatolását (compenetrazione).  Itt szükséges megemlíteni, 

hogy  nagy  hatással  voltak  úgy  Marinettire,  mint  Boccionira  a  teozófiai 

doktrinák,  amelyeket  1875-ben  New  Yorkban  fogalmazott  meg  az  akkor 

alakult  Teozófiai  Társaság. 176  A  teozófia  európai  művészeti  és  kulturális 

körökben  terjedt  el.  Marinetti  feltehetőleg  hosszabb  párizsi  tartózkodása 

idején ismerkedett meg ezekkel az irányzatokkal. Ezek közül a teozófia egyik 

alapeleme kelthette fel érdeklődését, amely a természet még nem 

megmagyarázott törvényeinek és az ember lappangó képességeinek kutatását 

tűzi  ki  célul.  Boccioni  közvetlen  teozófiai  kapcsolatairól  nincsenek  adatok, 

viszont az 1911-ben Rómában tartott előadásában elhangzottak utalások a 

művészeknek tulajdonítható, «felsőbb rendű szenzitív képességekről», 

amelyekről a következőket írja: „Noi possiamo affermare e creare 

plasticamente le vibrazioni, le emanazioni, le densità, i moti, l’alone invisibile 

tra  l’oggetto  e  la  sua  azione,  la  sintesi  analogica  che  vive  ai  confini  tra 

l’oggetto reale e la sua plastica ideale, tutto quello insomma che rappresenta 

la  vita  dell’oggetto”177.  A  futurizmus  születése  idején  az  okkultizmus  és  a 

paranormális jelenségek iránti érdeklődés meglehetően élénk volt a milánói 

értelmiségi körökben. Bizonyosra vehetők Russolo és Romolo Romani 

ezirányú ismeretei, akik szoros kapcsolatot ápoltak Boccionival. „Balla 

hozzáállása Duchamp-hoz hasonlóan, más volt, ő volt a csoport tudományos 
                                                           

175 Ibidem, 145, 146 
176  Létrehozója egy  new  york-i  értelmiségi  társaság  volt,  élén  H.  S.  Olcott  ezredessel.  A 
társaság  céljainak  megfogalmazása  és  írásba  fektetése  a  társaság  legismertebb  tagja, 
Helena Blavatsky író, újságíró nevéhez fűződik. 
177 BOCCIONI, id. mű, 152 



80 
 

szelleme,  így  érdeklődése  a  teozófia  iránt  közelebb  állt  az  alkímiához,  s 

inkább arra figyelt, hogy a végtelent a végtelenül kicsin keresztül, a valóság 

finom  rejtekein  keresztül  kutassa,  mintsem  hogy  alámerüljön  a  végtelenül 

nagyban és megismerhetetlenben.”178  

 

Bergson  filozófiájának  kiindulópontja  sok  esetben  a  korabeli  fizika  és 

kémia  áttörést  hozó  eredményei:  Faraday  mezőelmélete  és  az  erővonalak 

hatásának elképzelése, Maxwellnek az elektromágnesség 

hullámtermészetéről szóló felfedezése. 179 Ezek voltak azok a kötődési pontok 

Bergson  gondolatai  és  a  futurista  festészet  között,  amelyek  nemcsak  a 

mozgás ábrázolásának jelentőségét, valamint a tárgyak, figurák és a 

környezet  közötti  kölcsönhatás  reprodukálhatóságának  problémáit  vetették 

fel, hanem maguknak a fizikai jelenségeknek koordinátarendszerben, 

valamint vektorokkal180 történő ábrázolásával a fizika eredményeit beemelték 

a művészetbe. A tudománytól kapott inspirációk már a futurizmus 

megjelenése előtt, a XX. század első éveiben  megfigyelhetők többek között 

Romolo  Romani  grafikáin  például  Riflessi  sonori,  (1904-1906)    (22.  ábra), 

Balla Lampada ad arco (1909) című vásznán, majd 1912-től az absztrakció 

irányába mutató művein, például Automobile+Velocità+Luce (1913) (23. ábra) 

című  kompozícióján,    Boccioni  Studio  per  dinamismo  di  un  ciclista  (1911) 

(Castello Sforzesco), (24. ábra) című vázlatán, az Idolo moderno (1911) című 

festményén, Carrà-nak a I funerali dell’anarchico Galli (1911), Luigi 

Russolónak a Linee forza della folgore, (1912) (Coll. Comune di Portogruaro) 

(25. ábra) című képén.  

  

                                                           
178  RUFINI,  Antonietta,  Futurismo  e  filosofia,  antoniettarufini.com/2011/futurismo-e-
filosofia [2017. január 12. ] 
179 S IMONYI Károly, A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1998, 338 
180  BENZI,  Fabio,  Giacomo  Balla.  Genio futurista,  Milano,  Electa,  2007,  83  „Schema  di 
due onde elettromagnetiche fuori fase”  és „Esperimento compiuto da Thomas Youngs nel 
1801 per calcolare le lunghezze d’onda dei raggi luminosi” című ábrái. Hasonlóképpen 
ábrázolta  a  színek  hullámtermészetét  a  Studio  di  compenetrazione  iridescente  (1912-
1913) című akvarelljén,  82 
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VI. A világvárossá növekvő Milánó szerepe a kulturális élet 

megújulásában 

 

   

 

Milánó  első  fejlesztési  periódusára  az  1830-1870  közötti  időszakban 

került  sor,  amelynek  során  a  történelmi  városközpontot  alakították  át.  Az 

induló iparágak még kisebb üzemeket létesítettek, és ugyanott épültek fel a 

tulajdonosok lakóházai, valamint a kereskedelmet bonyolító és szolgáltatást 

nyújtó  vállalkozások  is.  A  század  utolsó  harmadában  –  ekkorra  már  a 

lombard főváros tekintélyes vasúthálózattal, nagy kereskedelmi- és 

utasforgalommal rendelkezett – a nehézipari fejlesztések is megindultak, és a 

város növelte területét. Az újonnan alapított vegyipari, mechanikai, gépipari, 

mozdonygyártó, kohászati gyárak és raktárak a város falain kívülre kerültek, 

és a periféria művelt földjei helyett ipari városkép alakult ki. Milánó 

hajlandósága  az  ipar  fejlesztésére  a  helyi  tőkén  túl  vonzotta  a  külföldi, 

elsősorban  német  tőkét  is,  így  létesültek  vegyi  és  festéküzemek,  vasúti 

gépgyártó, lift- és darugyártásra specializálódott cégek. A történelmi 
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városközpontban egyre inkább a városvezetés-közigazgatás terjeszkedett, 

ugyanakkor továbbra is sok száz kisebb textilüzem, ruhagyártó és nyomdai 

vállalkozás  működött.181  Kiemelt  figyelmet  fordítottak  a  városi  úthálózat 

minőségének javítására. Milánó 1881 és 1911 között megduplázta 

lakosainak számát, és a kezdeti 314 ezerről 600 ezerre duzzadt, ami 

leginkább a délről érkezett munkaerőnek volt köszönhető.182  

   

Jelentős impulzust adott a város modernizálódásának az 1877. március 

18-án először üzembe helyezett elektromos közvilágítás: a piazza del 

Duomón emeltek egy magas oszlopot, a tetejére pedig egy nagy teljesítményű 

ívlámpát helyeztek. Az ezután következő években Giuseppe Colombo183 

mérnöknek  köszönhetően  Milánó,  Torinóval  együtt,  az  első  városok  között 

volt Európában, ahol a közterületi villanyvilágítás 1882-1886 között 

megvalósult. Itt érdemes emlékeztetni  Walter Benjaminnak a párizsi 

passzázsokról írt gondolataira, amelyekben kifejti, hogy az elektromos 

világítás hogyan ölte ki a romantikát a fedett üvegtetős, különleges 

üzletekkel és kávézókkal teli sétálóutcából.184 

   

1906-ban  Nemzetközi  Kiállítást  rendeztek  Milánóban,  amelyen  –  az 

abban  az  évben  megnyílt  Sempione  vasúti  alagút  megünnepléseként  –  az 

esemény  témájául  a  közlekedést  választották.  A  szárazföldi,  vízi  és  légi 

                                                           
181 PANSERA, Anty - CHIRICO, Maria (szerk.), Milano futurista. Luoghi, opere, eventi, 

Comune di Milano, Milano, 2009,  13 
182Ibidem, 9 
183 Colombo, az 1881-es párizsi nemzetközi elektromossági kiállításon ismerte meg az 
Edison-  rendszert,  majd  hazatérve  megalakította  az  „Elektromos  energia  olaszországi 
felhasználásának előmozdítására” hivatott bizottságot, Ibidem, 14 
184 Itt érdekes emlékeztetni  Walter Benjaminnak a párizsi passzázsokról írt 
gondolataira, amelyekben kifejti, hogy az elektromos világítás hogyan ölte ki a 
romantikát  a  fedett  üvegtetős,  különleges  üzletekkel  és  kávézókkal  teli  sétálóutcából. 
„Amíg a gáz, sőt az olajlámpák égtek bennük, addig tündérpaloták voltak a passzázsok. 
De ha varázsuk csúcspontján akarjuk elgondolni őket, képzeljük el a Panoráma 
passzázst 1870-ben: az egyik oldalon gázfény függeszkedett, a másikon pedig 
olajlámpák  lobogtak.  A  hanyatlás  az  elektromos  világítással  kezdődik.”184  BENJAMIN, 
Walter, Párizsi passzázsok I., in: A szirének hallgatása. Válogatott írások, Osiris Kiadó, 
Budapest, 2001, 202 
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járműtechnika újdonságai mellett a Kiállítás helyt adott a képzőművészetnek 

is,  amelyről  úgy  tartották,  hogy  „többé  már  nem  elszigetelt  egy  eszményi 

birodalomban, eljut a tömegekhez és az élet gyakorlati és hétköznapi formáit 

ékesíti”185. 

   

A  szervezők  a  Kiállítás  ideje  alatt  mindinkább  igyekeztek  bevonni  a 

látogatókat a műszaki találmányok megismertetésébe, többek között 

autóversenyek, légi bemutatók, hőlégballonos séták szervezésével.  Egy 

külön pavilont szenteltek a milánói közlekedés Cesare Beruto által 

megálmodott  terveinek,  amelyeknek  kiemelt  része  volt  a  városi  vonat-  és 

villamosjáratok hálózatának újjászervezése.186 A Kiállítás legnagyobb 

eredménye, hogy Milánó iparilag fejlett, igazi világvárosként épült be 

nemcsak  a  külföldiek,  de  a  milánóiak  tudatába  is.  A  jövőre  nézve  pedig, 

benne  volt  a  lehetőség,  hogy  a  textil-  és  kerámiaipar  hangsúlyos  jelenléte 

következtében az innováció és a design fővárosává váljék.  

   

A  villamosítás  és  az  iparosodás  elvárásainak  megfelelően  szükségessé 

vált  olyan  épületek  tervezése,  mint  az  elektromos  központok,  hőközpontok 

vagy vízművek, amelyek a XIX. századi eklektikus, neoreneszánsz, valamint 

a  század  első  évtizedében  emelt  szecessziós  stílusú  lakó-  és  irodaépületek 

mellett a modern nagyvárosi kép megváltoztatásához elengedhetetlenül 

hozzájárultak.  

   

A  műszaki-tudományos-technológiai  fejlődés  eredményeit  felhasználó 

Milánó  egyre  inkább  értelmiségi  központként  is  vezető  szerepet  vívott  ki. 

Rómával,  Firenzével  és  Velencével  összehasonlítva,  amelyeket  a  művészet 

városainak neveztek, Milánó szépségben és antik, valamint középkori 

                                                           
185  PANSERA-CHIRICO,  id.  mű,    idézet  a  Comitato  Generale  által  kiadott  L’Esposizione 
Illustrata  di  Milano,  (nn.1-2,  settembre  1905,  pp.  4-5)  L’appello  alla  cittadinanza  című 
cikkéből, 15 
186 Beruto 1884-től kapott a várostól megbízásokat a város építészeti rendezésére.  Uo., 
10 
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műemlékekben nem bővelkedett. Viszont, az említett városokkal ellentétben, 

a lombard főváros már közvetlenül az egyesítés után élénk szellemi 

központként működött. A scapigliatura művészei és asztaltársaságai, a 

különböző politikai pártok aktivitása, valamint az anarchisták tevékenysége 

révén gazdag kiadói és nyomdai ipar épült ki Milánó történelmi 

központjában, amely számos napi- és hetilappal, folyóirattal látta el a várost, 

illetve  az  egész  országot,  mint  például  1866-tól  az  Il  Secolo,  1876-tól  a  La 

Plebe,  1876-tól  az  Il  Corriere  della  Sera. 187A  technikai  vívmányok  szinte 

naprakész  alkalmazása  rendkívüli  előnyhöz  juttatta  a  milánói  napilapokat, 

amikor  –  állami  felügyelet  mellett  –  1876-ban  bevezették  a  távíró  postai 

használatát.  A  híreket  mindenkinél  gyorsabban  juttatták  el  az  olvasókhoz 

saját  tudósítóik  segítségével,  ami  hamarosan  monopolhelyzetet  teremtett 

például az Il Corriere della Sera számára, szemben a kis helyi 

napilapokkal.188 A nagyobb technikai hátterű sajtótermékek gyakran 

magukba  olvasztották  a  kisebbeket,  mint  ahogy  az  történt  a  scapigliati  Il 

Pungolo    című(1859-ben  indult)  lapjával,  amelyet  a  Corriere  di  Milano 

vásárolt meg 1865-ben.189 

 

Antonio Sant’Elia ebbe a nagy ütemben modernizálódó, élénk szellemi 

életet élő városba érkezett 1907-ben Comóból, ahol középiskolai 

tanulmányait  végezte.  Lenyűgözte  Milánó  fejlődése,  a  város  perifériáján  a 

gyárkémények egyre növekvő száma, a hatalmas szerszámgépek és az azokat 

befoglaló csarnokok látványa egy új város születését vetítették előre 

képzeletében,  amelynek  központi  gondolata  a  funkcionalitás  volt.  A  Beruto 

vezette átépítés következtében a történelmi városnegyed teljesen új arculatot 

kapott  a  régi,  egészségtelen  épületek  lebontásával,  széles  utak  nyitásával, 

többek között a Dóm és a Castello Sforzesco közötti szakaszon. A többszintes 

lakó-  és  irodaépületek  magasságát,  valamint  az  épületekhez  tartozó  belső 

udvarok  –  amelyek  a  római  lakóházak  mintáját  követték  –  méretét,  „a 
                                                           

187 FORNO, Mauro, Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Laterza e Figli, 
Bari, 2012 http://elnuevodia.altervista.org/wp-content/uploads/2013/05/Informazione-
e-Potere-Mauro-Forno-Riassunto.pdf 
188 Ibidem 
189 Ibidem 
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világítást, a homlokzati cégéreket, a kapuzatot és az ablak körüli homlokzati 

díszítéseket is szabályozták”.190 A végeredmény egy neoreneszánsz, 

eklektikus stílus, az új, erősödő polgári réteg igényeihez igazítva. A palazzók 

alsó  szintjein  –  némileg  megváltoztatva  a  reneszánsz  paloták  szerkezeti 

felépítését –, a földszinten és a mezzanin szintjén az üzlet, illetve a raktárak 

helyezkedtek el. A felső emeleteken pedig lakásokat vagy irodákat alakítottak 

ki. A történelmi központ megújulása ilyen módon tökéletesen illeszkedett az 

európai nagyvárosok XIX. századi átalakulásához, majd arculatához.  

 

 

 

  

                                                           
190 PANSERA-CHIRICO, Milano futurista, id. mű, 10 
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VI.1 Amerikai és európai urbanizációs és építészeti előzmények 

 

 

  Az Egyesült Államok urbanizációja azonban egészen másként alakult, 

az ország gyors gazdasági növekedése következtében.  Ugrásszerűen 

növekedtek a városokba áramló vállalkozók és munkások tömegei191, 

akiknek lakásokra és hivatalokra volt szükségük. Olykor természeti 

katasztrófák is kényszerítő erejűnek bizonyultak az új megoldások 

kidolgozására. Így történt ez Chicago esetében, amelynek az 1871-es tűzvész 

során az egész belvárosa porig égett.  A kisméretű városközpont, valamint a 

kereskedelmi  és  irodahelyiségek  iránti  megnövekedett  igény  életre  hívta  a 

magasépítészet  következetes  alkalmazását.    Erre  a  célra  a  hagyományos 

kőépítészet  már  nem  volt  használható.  A  megoldást  Angliában  az  1840-es 

években  kifejlesztett  vas-,  majd  később  acélvázas  építkezés  szolgáltatta. 

Leroy S. Buffington (1847-1931) továbbfejlesztette az angol példát, és több 

újítási  szabadalmának  köszönhetően  –  a  megfelelő  biztonsági  innovációk 

alkalmazása mellett – mind magasabb épületeket lehetett emelni.192 A 

felhőkarcolók mindinkább a modernizmus példájává, s a hagyományos külső 

díszítések  szükségtelenekké  és  kivitelezhetetlenekké  váltak  a  felhőkarcolók 

esetében. Mindent a funkciónak rendeltek alá, amely kevés teret engedett a 

művészi fantáziának.  

 

A Louis Sullivan-nek 193 tulajdonított jelmondat szerint: „A forma követi 

a  funkciót”194,  amelynek  igazságát  legelőször  az  ipari  építészetben  látjuk 

megvalósulni a XX. század eleji Európában, amely azonban már a városok 

perifériáinak  jellemző  építészete.  Milánóban  a  XIX.  század  végén  és  a  XX. 

század elején, amikor a város még nem terjeszkedett a környező 
                                                           
191 Chicagóban a lakosság száma 1850 és 1870 között megtízszereződött, 30 ezerről 300 
ezerre nőtt. v.ö. HÖCKER, Christoph, Építészet, Kossuth Kiadó, Budapest, 2003,  132 
192 Ibidem, 133 
193 A Chicago School megalapítója, a felhőkarcolók kifejlesztője, a modern amerikai építészet 
atyja, Frank Llyod Wright mentora. 
194 Építészet, id. mű, 138 
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mezőgazdasági területek rovására, a történelmi városmaghoz közeli telkeken 

is  emeltek  üzemeket,  amelyeknek  egy  része  ipari  műemlékként  él  tovább 

vagy átalakítva szociális célokra, illetve kiállítási térként ma is hasznosított. 

Az acélváz alapú, téglával, betonnal és üvegtáblákkal kialakított csarnokok 

iránti  legfőbb  kívánalom  a  munkához  szükséges  természetes  megvilágítás 

volt. Az ipari építészet korai példái Németországban valósultak meg, elsőként 

az  AEG-művek  turbinacsarnoka  Berlin-Weddingben,  amely  1908-1909-ben 

épült  Peter  Behrens  tervei  alapján.195  Egyszerre  tesz  eleget  a  modern,  az 

épületről  leolvasható  szerkezet  és  a  korszerű  építőanyagok  felhasználása 

követelményének. Európai gyökereire a bejárati homlokzat körívből alakított, 

sokszögű, timpanonra emlékeztető záródása, valamint a sarkokon 

elhelyezkedő, széles, oszlopszerű fala utal. Az „oszlopos-árkádíves” jelleg az 

ókori templomok méltóságteljes megjelenését kölcsönzi a csarnoknak.  

 

A skót építész, Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) egészen egyedi 

stílust képvisel az angliai építészeten belül. Ő és iparművész felesége az Art 

and  Crafts  Mozgalom  részvevői  voltak,  a  skót  szecesszió  kiváló  alakjai. 

Mackintosh  egyik  legnagyszerűbb  és  a  XX.  századi  építészetet  előrevetítő 

munkájam a House of an Art Lover 1901-ben készült és életében meg nem 

megvalósult  épületének  terve196  (26.  ábra)  több  részletében  is  megihlette 

Antonio Sant’Eliát 1912-13-ban. Mackintosh kiindulópontja egy tömb, 

amelynek  legfőbb  jellemzői  a  vertikalitás,  a  sima,  nagyfelületű  falsíkok,  a 

lőrésszerű,  apró  ablakok  és  a  nagy,  téglalapokra  osztott  ablakfelületek, 

valamint  a  zárt,  a  falsíkból  alig  kiemelkedő  erkélyek.  Különös  hangulatot 

adnak a zord épületnek a ferde vonalú, emelkedő, majd ereszkedő, 

mellvédszerű részletek, valamint az oldalán félkörben végződő álló 

téglahasáb  domináns  tömbje.  Mackintosh  ezen  az  épülettervén  egy  olyan 

szintézist valósított meg, amelyet majd 12 évvel később Sant’Elia is 

magáénak érez.  Angliában a modern és emberközeli városépítészet jelentős 

                                                           
195 Ibidem, 139 
196 Charles Rennie Mackintosh, newworldencyclopedia.org/entry/Charles-Rennie-
Mackintosh. Az 1901-ben tervezett házat 1989 és 1996 között építették fel Glasgow-ban 
a Bellahouston Park-ban 
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állomását képviselte Ebenezer Howard (1858-1928) Garden Cities-nek 

elnevezett  terve,  amely  nemcsak  nevében,  hanem  elveiben  is  határozott 

álláspontot  képvisel.  A  tervek  Robert  Owen  utópisztikus  elképzeléseihez  és 

John  Ruskin  antiurbánus  felfogásához  közelítenek.  Ez  utóbbi  lényege  a 

történelmi városmagok tehermentesítése és új, valóban „kertvárosok” építése 

egy korlátozott számú lakosság részére, zöldterülettel körülvéve, valamint a 

szükséges infrastruktúrán túl közvetlen közlekedés létesítése a 

városközponthoz. Az ipari munkahelyeket a kertvárosok mellett, 

vasútvonalak  mentén  helyeznék  el.  Franciaországban  1901  és  1904  között 

Tony Garnier (1869-1948) megtervezi az iparosodó várost, amelynek 

anyagfelhasználásában már a legújabb építőanyagok is benne vannak, 

többek  között  a  vasbeton.  Ő  is,  mint  Howard,  elutasítja  a  túldimenzionált 

várost, helyette egy közepes méretű településben gondolkodik.  Ideális városa 

kiemelkedésekkel tarkított síkságon terül el, amelyet folyó szel át. A 

különböző  funkciójú,  ipari,  lakó-,  szórakozási,  szolgáltatási,  sportzónákat 

gondosan megtervezett közutakkal és járdákkal hálózza be. A várost 

alacsony  népsűrűség  jellemzi,  és  egyik  legfőbb  innovációja  a  heliotermikus 

tengely,  vagyis  a  nap  járását  figyelembe  vevő  építési  irány.197  Garnier  oly 

módon  tervezi  meg  városát,  hogy  az  ipari  és  lakózónák  infrastruktúrája  a 

leghatékonyabban, átfedések nélkül működjön. 

 

Egy másik francia építész, a párizsi Eugène Hénard (1849-1923), akit a 

városi  életben  leginkább  a  növekvő  járműforgalom  ragadott  meg,  s  erre 

keresett urbanizációs terveiben megoldást,  1910-ben Londonban tartott „A 

jövő  városa”  című  előadásában  utópisztikus  terveket  vázolt  fel.  Elsőként 

vetette fel a járműforgalom differenciálását többszintű úthálózaton, amelyek 

mellett a gyalogosok számára is megfelelő biztonságú mozgó járdák épülnek. 

A várost a mindinkább növekvő járműforgalomban az utak és a lakóépületek 

közötti zöld sáv létesítésével kívánta élhetővé tenni.198  

 

                                                           
197 Ibidem 
198 Ibidem  
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VI.2 Sant’Elia futurista városa 

 

 

 Milánó  urbanizációs  terveibe  belesimult  a  stile  Liberty,  a  szecesszió 

stílusirányzata is, bár visszafogottabb mértékben, mint ahogy az a piemonti 

főváros,  Torino  esetében  történt,  amelynek  markáns  szecessziós  jellege  ma 

újra  eredeti  szépségében  nyilvánul  meg.  Milánóban  a  szecesszió  építészete 

valamivel  később  kezdődött,  mint  Európa  többi  országában,  lényegében  az 

1902.  évi  Esposizione  Internazionale  d’Arte  Decorativa  volt  a  szecesszió 

megjelenésének kulcspontja.199 Jeles képviselője Giuseppe Sommaruga 

(1867-1917), akinek megvalósult épülete, a Palazzo Castiglioni (1901-1904) 

(27. ábra) a milánói Liberty par excellence szimbóluma. Gazdag és elegáns 

díszítés,  tömeg  és  chiaroscuro  a  sommarugai  Liberty  összetéveszthetetlen 

karakterjegyei. 200  Sommaruga  mellett  Giulio  Ulisse  Arata  emelkedett  ki  a 

szecesszió  építészetében  és  jóllehet,  nem  tudtak  elszakadni  a  klasszikus 

oszlop-lizéna-kváder homlokzati elemektől, és új szintézist sem tudtak 

létrehozni,  viszont  a  modern  anyagoknak  (beton,  dekorációs  cement  és 

kovácsoltvas) köszönhetően sokkal szabadabban, szinte szcenografikus 

jelleggel alakították a homlokzati díszítéseket.   

 

Sant’Elia  tehát  ebbe  a  sokszínű  építészettel  urbanizálódó-iparosodó 

Milánóba érkezett 1907-ben. Első munkája, a Comóban szerzett középszintű 

építészeti végzettséggel, a Canale Villoresi építésére vezeti, amely alkalmat ad 

a Vizzola Ticino-i vízerőmű megismerésére.  Második munkája a Városháza 

műszaki irodája, ahol a Milánót érintő összes műszaki, egészségügyi, 

építészeti problémával találkozik, az ívóvízhálózattól az utcáknak a 

közlekedésre alkalmassá tételéig. Közben publikál is, és 1908-ban 

                                                           
199 Milano futurista, id. mű, 16 
200 Nem sok, de annál impozánsabb munkája maradt fenn Sommarugának, aki 
mindössze másfél évtizedig tudta Milánó, Tieszt, Varese és Sarnico városképét az általa 
tervezett épületekkel felejthetetlenné tenni. Munkásságának az I. világháború vetett 
véget és ez egyben a milánói Liberty végét is jelentette. 
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megjelenik a La Casa című folyóiratban egy egylakásos családi villa 

lényegében a szecesszió hatására keletkezett terve. 201 Rá a válasz lényegében 

pozitív,  némi  kritikai  felhanggal.  1909-ben  beiratkozik  a  Brera  főiskolai 

építészeti kurzusára. A Brera egyszersmind a társasághoz kapcsolódás és a 

művészeti  viták  helyszíne  is  volt.  Itt  tanult  azokban  az  években  Boccioni, 

Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gerolamo Fontana, Leonardo Dudreville, Achille 

Funi,  Mario  Chiattone,  Carlo  Erba,  Giovanni  Possamai,  akik  elégedetlenek 

voltak  a  nyomasztó  építészeti  akadémizmussal  és  irodalmi  verizmussal.  Az 

egyetemen kívüli találkozó- és vitákra alkalmas helyek a népszerű kávéházak 

voltak, mint az Il Campari és a Cova, amelyek törzsvendégei között 

tarthatták számon Romolo Romanit, Aroldo Bonzagnit és más, kevésbé híres 

írókat és kritikusokat.202  

 

Sant’Elia  a  Brerán  folytatott  tanulmányait  a  második  évfolyam  során 

megszakítja, Bolognába utazik, és az Accademia di Belle Artin sikeres 

vizsgák után építészeti rajztanári diplomát kap.  1913-ban visszatér 

Milánóba  és  helyiséget  bérel  a  dómtól  nem  messze  lévő  Santa  Radegonda 

elektromos  elosztóközpont  közelében.    Itt  minden  bizonnyal  nagy  hatással 

volt rá a hatalmas gépek mindennapos látványa és a zaj, amelyet keltettek. 

Mint  ahogy  befolyással  volt  további  munkásságára  az  1911-ben,  az  Olasz 

Királyság 50. évfordulójára a három történelmi fővárosban, Rómában, 

Torinóban  és  Firenzében  rendezett  Esposizioni  Internazionali  is,  amelyek 

közül dokumentálható római részvétele. Itt találkozott Sant’Elia Gustav 

Klimt  és  Franz  von  Stuck  festményeivel  és  Otto  Wagner  tervének  néhány 

reprodukciójával. Sant’Elia tájékozott volt Otto Wagner bécsi építészetéről is, 

így  az  1904  és  1912  között  épült  Kaiserlich-Königliche  Postsparkasse  (28. 

ábra), modern építészet irányába mutató központjáról is. Luciano Caramel, a 

művész leghivatottabb kutatója, összehasonlítva Sant’Elia első rajzait 

Wagneréivel, amelyeknek az olasz építész kiváló ismerője volt, komoly 

egyezéseket  talált  a  részletek  tekintetében,  így  a  lekerekített  épületorom 

                                                           
201 www.antoniosantelia.org/biografia Biografia, [ 2016. szept. 3.]  
202 Ibidem 



92 
 

rajzaiban,  a  lépcsőmegoldásokban  és  a  támfalak  formáiban.203  De  hasonló 

eredménye jutott Giedion cseh-svájci építészkritikus is, aki a „comói építész 

rajzaiban Wagner terveinek visszhangját fedezte fel”, G. C. Argan pedig „csak 

az ideológiai értéket fogadta el az Építészet Kiáltványának szorosan 

alárendelve, amelyet az idealisztikus esztétika koherens megfogalmazásaként 

értelmezett”.204 

 

1912-ben részt vesz az új Stazione Centrale második fázisának 

tervezésében Arrigo Cantoni tervezői irodájának megbízására. Ez a terv és a 

valamivel későbbi, egy Comóhoz közeli családi villa Romeo Longatti 

iparmágnás megbízására, a wagneri bécsi szecesszió geometrikus 

díszítésekkel kiegészített nyomát viseli. 205 Ebben az évben Italo Paternostro 

építésszel együtt részt vett a monzai Cimitero Monumentale terveinek 

elkészítésében, amelyeken fellelhetők az egzotikus és növényi motívumok. 206 

Ez volt az a terve, amely összesítette Sant’Elia szecesszióval való kapcsolatát 

és  amely  egyben  az  utolsó  ilyen  jellegű  volt.  Megjegyzendő,  hogy  Milánó 

világváros abban a tekintetben is a XX. század első másfél évtizedében, hogy 

megtalálható volt minden fontos európai napilap és folyóirat. Sant’Elia 

számára  a  tájékozódást  segítette  az  európai  és  tengerentúli  építészetben 

többek  között  Camillo  Boito  lapja,  a  L’Arte  Decorativa  e  Industriale,  az 

Emporium,  a  Vita  d’Arte,  a  L’Illustrazione  italiana  és  külföldi  folyóiratok. 

Jelentőséget akkor kapnak a külföldi lapok, amikor Sant’Elia tervein 

viszontlátunk angol és amerikai építészek – Sullivan, Buffington és 

Mackintosh – által  használt tömegformákat. 

   

Az igazi művészi kiugrás 1914-ben következik be, az Associazione degli 

Architetti Lombardi által szervezett kiállításon. Arata a Pagine d’Arte folyóirat 

márciusi számában ír a kiállításról, és pozitív kritikával illeti Sant’Elia  Città 
                                                           

203 Milano futurista, id. mű, 20 
204 MALTESE, Corrado, Storia dell’arte in Italia 1785-1943, Einaudi Tascabili, Torino, 
1992,  297 
205 www.antoniosantelia.org/biografia 2016. szept.3.  
206 MALTESE, id. mű, 298 
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Nuova címmel kiállított terveit.207 Néhány hónappal később Sant’Elia 

megfogalmazza a Futurista Építészet Kiáltványát, amelyet a firenzei Lacerba 

közöl augusztus elsejei számában. 208 A Kiáltvány ideáiban és esztétikájában 

igazodott a futurista festészet és a futurista szobrászat Kiáltványaiban  

kitűzött  célokhoz.  A  „Kihirdetem”  (Proclamo)  bevezetőjű  nyolc  pontból  álló 

összefoglalásban a következőket írja: „3. A ferde és elliptikus vonalak 

dinamikusak, természetükből fakadóan nagyobb érzelmi erejük van, mint a 

függőleges vagy vízszintes vonalaknak, és ezek nélkül nem létezhet 

dinamikusan  integráló  építészet”.209  „Ki  kell  találnunk  és  megépítenünk  a 

hatalmas  gyártelephez  hasonlító,  kavargó,  gyors,  mozgékony  és  minden 

részében dinamikus futurista várost és a gigantikus géphez hasonlító 

futurista lakóházat.”210 Rajzain az épületeket nem szemből ábrázolja, hanem 

egymáshoz  illesztve  az  „épülettesteket,  amelyek  elvileg  minden  irányban 

folytatódhatnánakm  és  amelyek  révén  a  tér  folyamatossága  gyakorlatilag 

adott a mozgóhidak, a megemelt utak és a minden irányba álló liftek által, a 

horizontális és vertikális strukturális csatlakozások és a hatalmas 

magasságokban húzódó kábelek által összekötve.” 211 Sant’Elia  Città Nuova-

járól nem tudunk sokat. Az épületkomplexumok méreteiből és azok 

funkcióiból sejthető, hogy a város szélén épülnének fel, ahol elegendő 

rendelkezésre álló tér van a szinte végtelen sokaságú tíz-húszemeletes 

épület, a megemelt úthálózatok és járdák, a repülőterek és vasútállomások 

befogadására. Sant’Elia rajzain azonban nem jelenik meg a természet egy kis 

darabja sem, és nem látunk embert sem. Sivár, csupa beton, cement, vas, 

üveg mindenütt, ahol az embernek már nincs helye? Sant’Elia, Boccionihoz 

hasonlóan, a háborúban esett el és ugyanúgy befejezetlen, sőt, ő épp csak 

egy  megkezdett  életművet  hagyott  maga  után.  Érdeme,  hogy  megértette  az 

építészet új esztétikai problémáját: „a tér és a mozgás felbonthatatlanságát 

és folyamatosságát és annak szükségességét, hogy az épületet ne 

elszigetelten fogjuk fel, hanem környezetében, hogy ne a »házat« tekintsük, 

                                                           
207 Milano futurista, id. mű, 21 
208 www.antoniosantelia.org/files/pdf/bibliografia 2015.február 25 
209 Uo. L’architettura futurista manifesto  
210 Uo.  
211 Storia dell’arte italiana, id. mű, 300 
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hanem  a  várost”. 212  A  mozgást  úgy  próbálta  a  síkban  megoldani,  hogy 

például a nagy, félhengeres vagy ferde vonalú támfalak a tervrajz 

szemlélőjében azt az érzetet keltették, hogy az épület mozgásban van, amely 

érzetet fokozta a többszintű utcahálózat jobbra- balra kanyarodásával vagy 

mélybe  bukásával.  A  lekerekített  felületek  is  azt  a  célt  szolgálták,  hogy  a 

nézőt szinte hívja, hogy kerülje meg a komplexumot. Maltese megjegyzi, hogy 

a Lacerbában a kiáltvánnyal együtt megjelent tervek letisztultabbak voltak, 

amelyek kifejezték Sant’Elia  „új racionalitását”.213 

 

  

                                                           
212 MALTESE, id. mű, 301 
213 Ibidem, 302 
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VII. A divizionizmus olasz gyökerei és hatása a futurista festészetre 

 

 

 

A futurista kiáltványokban csak ritkán találkozunk pozitív 

hivatkozással a kortárs művészekre, illetve művészetre, így ez alól kivétel – 

többek között – a  Futurista Zeneszerzők Kiáltványa 214 és a Futurista Festők 

Kiáltványa (1910. január 11), mely utóbbiban Segantini, Previati és Medardo 

Rosso  elismerését  a  megszokott,  vehemens  hangnemben  kérik  számon  a 

hivatalos  bizottságoktól.215  A  Futurista  Festészet  Technikai  Kiáltványában 

pedig a scapigliatura képzőművészetének egyik esztétikai célja rejlik ebben a 

                                                           
214 Pozitív véleményt alkotott Pratella a Futurista Zeneszerzők Kiáltványában (1911.január 
11.)  Edward  Elgar  (1857-1934)  angol,  Muszorgszkij(1839-1881  és  Glazunov  (1865-1936) 
orosz, valamint Sibelius (1865-1957) finn zeneszerzőről. 
http://www.futurismo.altervista.org/manifesti/musicisti.htm  
215  „Kérdezzétek  meg  az  igaz  vallásnak  ezeket  a  papjait,  az  esztétikai  törvények  ezen 
letéteményeseit, vajon hol vannak ma Giovanni Segantini művei; kérdezzétek meg őket, hogy 
a hivatalos bizottságok miért nem  vesznek tudomást Gaetano Previati létezéséről; 
kérdezzétek meg őket, hogy hol fogadják el Medardo Rosso szobrászatát!”  A Futurista Festők 
Kiáltványa, in: A futurizmus, id. mű, 142 
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mondatban: „Ahhoz, hogy lefessünk egy figurát, nem kell előállítanunk: meg 

kell teremteni a légkörét”.216  

 

Previati, Segantini (és a szobrász Medardo Rosso) példaként való 

említése  pedig  több  oldalról  is  segítséget  nyújt  a  futurizmus  festészetének 

feldolgozásában és a Kiáltványban megfogalmazottak világosabb 

megértésében. Az aláírók, Boccioni, Carrà, Russolo, Balla és Severini ki nem 

mondva ugyan, de elhatárolódnak a francia posztimpresszionista 

festészettől,  noha  egy  fél  mondatban  utalás  történik  arra  a  tudományos 

tételre, amely szerint a tiszta színekből felvitt festékpontok a szem 

recehártyáján egy színné olvadnak össze: „A képnek a szemhártyán történő 

megragadása...”217, a folytatásban azonban a látvány helyett a megragadott 

mozdulatra összpontosítanak, illetve a mozgás révén a dolgok 

megsokszorozódására  és  az  így  létrejött  rezgés  benyomására.  Segantini  és 

Previati  példaként  említése  rendkívüli  jelentőségű  lesz  a  Kiáltvány  után 

megszülető,  futurista  festészet  számára,  ugyanis  a  két  művész  az  olasz 

divizionizmus  és  egyben  az  olasz  szimbolista  festészet  megalkotói  is.  A 

divizionizmus  és  a  szimbolizmus  együttes  festészeti  jelenléte  azért  olyan 

kiemelkedően  fontos  az  olasz  festészetben,  mert  –  a  többnyire  nacionalista 

futuristák számára – a nemzeti művészetet testesítette meg az olasz 

nacionalizmus  tomboló  szakaszában.  Megjegyzendő,  hogy  a  divizionizmus 

recepciója  sem  Olaszországban,  sem  általában  a  művészettörténetben  nem 

kielégítő mind a mai napig. Ebbe az irányba tett jelentős lépés volt azonban 

az 1990-es, trentói divizionista kiállítás, amelynek katalógusa többek között 

Quinsacnak  a  divizionizmus  olasz  gyökerei  és  értékei  melletti  kiállásával 

ennek a hiánynak a pótlására tett kísérletet. Abban az évben, a „Divisionismo 

italiano”  kiállítással  párhuzamosan  egy  másik  önálló  kötet  is  napvilágot 

látott, L’Età del Divisionismo 218 címmel. Az előbbi kötetben Fortunato 

                                                           
216 A Futurista Festészet Technikai Kiáltványa, in: A futurizmus, id. mű, 146 
217 Uo. A futurizmus megszületése idején és lényegében A. M. Damigella 1981-es könyvének 
megjelenéséig a művészettörténészek körében tartotta magát az a felfogás, hogy a 
pointillizmus és a divizionizmus egy tőről fakadó technikák. Damigella és Quinsac kutatásai 
ezt alapjaiban változtatták meg.  
218 L’età del Divisionismo, Gabriella Belli és Franco Rella (szerk.), Milano, Electa, 1990 
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Bellonzi,  a  divizionizmus  olasz  gyökereit  áttekintve,  arra  a  megállapításra 

jut, hogy „nyilvánvalóak és dokumentáltak a szín-fény kutatások a lombard 

scapigliatura köreiben: mindenekelőtt Daniele Ranzoni esetében, aki már egy 

kicsivel 1870 előtt, Piccio (Giovanni Carnovali szerk. megj.) nyomán 

egyértelmű  fogékonyságot  mutat  a  –  később  Cremonára  is  nagy  hatást 

gyakorló – fény-vibrációkra és annak a figurán túl terjedésére 

vonatkozóan”.219  A  futuristák  érdemei  közé  kell  sorolnunk  a  divizionizmus 

jelentőségének felismerését azzal, hogy elsőként hivatkoztak rá.  

 

Hasonló jelentőségű volt a szimbolizmusnak a festészeti megjelenése és 

a divizionista technika kidolgozása Olaszországban, mint a francia festészet 

megújulása  Seurat  pointillizmusával220:  a  naturalizmussal  és  realizmussal 

való szakítás egy új festészeti felfogás lehetőségét hordozta magában. Ahogy 

Komlós  Aladár  fogalmazott:  „A  szimbolizmus  megtermékenyíti  a  festészetet 

is, új virulásra sarjasztva az allegóriát, de főképp arra ösztönözve a 

művészetet, hogy a láthatóban megéreztesse a láthatatlant”.221  

 

 

A  XIX.  század  kilencvenes  éveiben  az  olasz  művészeti  élet  általános 

pangása figyelhető meg egész Olaszországban. Ebből szigetként emelkedik ki 

már  a  scapigliatura  születése  óta  az  időközben  európai  nagyvárossá  vált 

Milánó.  E  két  folyamatnak  köszönhetően  szinte  magától  értetődő,  hogy  a 

lombard főváros tölti be a XX. század küszöbén a modern művészet 

bölcsőjének  szerepét.  Üdítő  változásról  szerezhettek  tudomást  a  Triennale 

dell’Accademia di Brera első kiállításának látogatói 1891-ben, amelyen 

egymástól  függetlenül  állította  ki  egy-egy  képét  Gaetano  Previati,  Giovanni 
                                                           
219 BELLONZI, Fortunato, Il Divisionismo, In: Divisionismo italiano, id. mű, 429-430 
220  A  francia  szakirodalomban  a  paletta  tiszta  színeiből  felvitt  színkorongokból  építkező 
technikát pointillisme-nak, post-impressionnisme-nek, chromo-luminarisme-nek, illetve 
divisionnisme-nek nevezik. Az olasz szakirodalom az olasz változatot, amelyről a 
későbbiekben szó lesz, divisionismo-ként említi, megkülönböztetve ezzel a francia 
pointillizmustól, azonban a leggyakrabban nem tesznek elnevezésbeli különbséget, és 
mindkét változatot divisionismo-ként vagy a francia változatot puntinismo-ként emlegetik.  
221 A szimbolizmus, id. mű 73 
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Segantini és Angelo Morbelli. 222 Közülük Previati Maternità című, szimbolista 

képe  (29.  ábra)  heves  vitákat  váltott  ki,  amelyeket  nem  minden  szándék 

nélkül Vittore Grubicy de Dragon provokált azzal a céllal, hogy elfogadottá és 

egyúttal ismertté tegye a divizionista-szimbolista festészetet – amelyet 

Grubicy  a  belga  és  francia  kifejezésnek  megfelelően  ideista  festészetnek 

nevezett  –,  mint  nemcsak  modern,  de  európai  szintű  művészetet,  amely 

túllépett  a  lombard  festészet  provincialitásán.223  Anna  Maria  Damigella,  az 

olasz  szimbolista  festészet  legelismertebb  kutatója  La  pittura  simbolista  in 

Italia című munkájában egyértelműsíti Grubicy szerepét a divizionista 

festészet elfogadtatása mellett annak népszerűsítésében, valamint a 

stílusirányzat legnagyobb képviselőinek támogatásában. „Elsődleges szerepet 

vállalt ebben a megújulási mozgalomban Grubicy, akinek kritikusi és 

elméleti írói tevékenysége a kutatás részéről nemrég megkapta a 

megérdemelt  elismerést.  Grubicy  segítő  támogatása  elsősorban  Segantinire 

és Previatira terjedt ki, amellyel egyébként sokkal nagyobb elismerést vívott 

ki,  mint  festőművészként  alkotott  munkáival.”224  Utazásai  és  ismeretségei 

révén kitűnő tájékozottsággal rendelkezett a francia, holland és belga 

festészet legújabb eredményeiről.225 

 

Previati Maternitàja 1890-91-ben készült, és magán viseli a 

divizionizmus  ismertetőjegyeit,  amelynek  technikai  szempontból  az  egyik 

célja a fény visszaadása a prizma tiszta színeivel, színfokozatok és 

színkontrasztok  révén. A színeket előzetesen nem keverik a palettán – ebben 

hasonlít a módszer a pointillizmusra –, és gyors, apró vonalkákkal viszik fel a 

vászonra, a pointillizmus pont-, illetve korongszerű ecsetnyomai helyett. Az 

olasz  divizionizmusnak  több  egyedi,  művészi  nyelvezete  született,  ami  azt 

jelenti, hogy például nem minden esetben alkalmazták az egész kompozícióra 

                                                           
222  QUINSAC,  Annie-Paule,  Il  Divisionismo  italiano:  trent’anni  di  vita  culturale  tra radici 
nazionali e fermenti ideologici europei, in: Divisionismo italiano, (kiáll. kat.) , Milano, Electa, 
1990, 18-26 
223DAMIGELLA, Anna Maria, La pittura simbolista in Italia, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 
1981, v.ö. 85 
224 Id. mű, 85 
225 V.ö. Grubicy de Dragon, Vittore, Scritti d’arte, Ilaria Schiaffini (szerk.), Rovereto, MART, 
Egon, 2009  
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a  divizionista  technikát,  csak  a  központi  motívumokra,  valamint  egy-egy 

művész  önálló  kézjegyét  az  is  meghatározta,  hogy  milyen  széles,  illetve 

milyen hosszú ecsetvonásokkal modellált. A különböző témák ábrázolása is 

széles skálán mozgott, a valóság objektív leírásán át egy téma 

interpretációjáig, illetve egy-egy fogalom allegorikus megjelenítésén át a 

szociális tartalmú kérdések ábrázolásáig. Ez utóbbiakkal a művészek 

politikai elkötelezettségüket is kifejezték, a századvég nagy munkás-

megmozdulásaival egyidőben. A divizionista technikával erőteljesebb hatást 

lehetett elérni, mint az akadémikus realizmussal, akár társadalmi témákról, 

akár szimbolista mondanivalóról legyen szó. A divizionizmus nem egy 

kiáltvány, illetve festészeti program megfogalmazása folytán alakult ki, 

hanem minden művész saját tapasztalatait vitte bele, és alakított ki önálló 

nyelvezetet,  amelynek  eredményeképpen  sokszínű,  sok  esetben  ma  még 

rejtett  szépségű  művek  születtek.  Quinsac  úgy  fogalmaz:  „a  jelentősége 

abban  áll,  hogy  az  optikai  jelenségek  tudatos  tapasztalataira  és  nem  a 

művészek egymás között megosztott, elméleti tudásanyagára 

támaszkodik”.226   

 

 

 

  

                                                           
226 Il Divisionismo italiano, id. mű, 18 
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VII.1 Giovanni Segantini panteizmusa és Previati szimbolizmusa 

 

 

Segantini például kidolgozta a saját látásmódjához legjobban illeszkedő 

technikát,  és  „nem  volt  érdekelt  az  optikai  tudományos  elméleteket  teljes 

mélységében megismerni”.227 A divizionista technikával már 1886-tól 

kísérletezett,  témáit  többnyire  a  paraszti,  pásztori  életből  merítette,  s  már 

ebben az időben sikeres volt, amit 1888-as londoni kiállítása is 

alátámaszt.228 Amikor tehát 1891-ben, a Triennalén kiállította a Le due madri 

(1889) című képet (30. ábra), már ismert festő volt. 1886-ban 

Amszterdamban elnyerte a polgármester által adományozott nagy 

aranyérmet „Alla stanga” című festményével (31. ábra)229, amely már 

magában hordozza a festő később védjegyévé vált egyedi vonásait: a 

fényviszonyok kiemelt visszaadását, az apró, többszínű vonalkák 

alkalmazását, amelyek a valóságábrázolás egy új megközelítésű módját 

jelentették. A kompozíció hegyekkel körülvett, alpesi rétet jelenít meg, 

amelyen gazdasszonyok gondozzák állataikat. A jelenetet erős napfény 

világítja  meg,  amely  úgy  tűnik,  a  körben  felhős  égről  csak  erre  a  sávra 

korlátozódik.  Mitikus,  békés  pillanat,  teli  utalásokkal:  a  táj  ünnepélyes 

szépsége,  a  természet  nyugalma,  amelyek  ember  és  természet  egyensúlyát 

hivatottak aláhúzni. Segantininek ez a festménye még a realizmus jegyében 

született,  jóllehet  technikájában  hajlik  arra,  hogy  az  egy  színnel  kitöltött 

képmezők helyett az ecsetvonások sűrítésével és különböző 

tónusfokozatokkal emelje ki a tárgyak, az állatok és a növényzet textúráját. 

 

A kitüntetés után szinte azonnal továbblépett korábbi festésmódján, és 

megtalálta a saját divizionista stílusához vezető utat, mind technikai, mind 

esztétikai síkon: a keveretlen, tiszta színek napfénnyel teli hatást értek el az 

                                                           
227 Uo. 19 
228 La pittura simbolista in Italia 1885-1900, id. mű, 87 
229 Vittore Grubicy de Dragon, Scritti d’arte, id. mű, 169 
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alpesi  természeti  tájak  ihlette  kompozícióin,  és  meggyőzően  ábrázolta  a 

lámpafénynél zaljó,  beltéri jeleneteket is. Egyik jellemző, sokszor visszatérő 

téma  Segantini  festészetében  az  anyaság.  Ezt  és  lényegében  minden  témát 

szeretett Alpokjához köti, ahová kényszerűségből, de művészi hitvallásának 

kibontakoztatására  is,  korán  visszavonult  családjával.  Az  anyaság  az  olasz 

dekadentista költészet poétikájának is egyik központi témája, ahogy a 

legnagyobbaknál,  Giovanni  Pascolinál  és  Gabriele  D’Annunziónál  is.  Ahogy 

azt Quinsac kifejti, az anyaság témája mintegy tiltakozásképpen került be a 

szimbolizmus  és  a  dekadencia  esztétikájába:  „[…]  a  legutóbbi  kutatások 

alapján  elmondhatjuk,  hogy  az  anyának  ez  a  tisztelete  a  nőiesség  egyéb 

aspektusainak háttérbe szorításával – amely indirekt módon arra ítéli a nőt, 

hogy  akarva-nem  akarva  az  élet  átadójának  a  küldetéseként  fogadja  el  az 

anyaságot  –  […]  a  XIX.  század  utolsó  két  évtizedét  jellemző  nőgyűlölet 

hatása, amely termékeny talajra talált úgy a nemzetközi szimbolista 

festészetben, mint  az irodalomban.”230 Segantini korának gyermeke volt 

abban az értelemben, hogy szimbolizmusának témáit, a már említett 

anyaságot, a halált, a természet hatalmát a keresztény felfogástól merőben 

eltérően  dolgozta  fel,  elszakadva  a  hagyományos,  vallási  megközelítéstől. 

Alapeszméje a természetben való feltétlen hit. A  „L’angelo  della vita”  anya-

figurája  abból  a  minden  irányba  növő  életfából  bontakozik  ki,  amelyen  ül, 

amelytől  szinte  el  sem  választható:  a  hosszú,  kibontott  haja,  a  lepelszerű 

ruházata, amely beborítja a fa ágait, láthatatlan kézzel, a világról tudomást 

nem  véve  öleli  magához  a  csecsemőt,  aki  bizalommal  tekint  a  világra, 

amelyet  ebben  a  pillanatban  a  néző  testesít  meg  számára.  Az  életnek  és a 

természetnek  ez  az  összefonódása  Segantini  panteista  világszemléletének 

egyik sarokköve és szinte minden munkájának alapvető mondanivalója. Az 

anya témája főként festészeti-technikai aspektusból lesz kiemelt jelentőségű 

a futuristák közül Giacomo Balla és Umberto Boccioni festészetében. 

 

                                                           
230 QUINSAC, Annie-Paule, Segantini, Art e Dossier, n. 179, Firenze, Giunti Gruppo 
Editoriale, 2002, 11-12 
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A  divizionisták  Previatival  az  élen  úgy  tartották  1890  és  1895  között, 

hogy „az előfutáruk Turner volt, és 1895-ben Morbelli azt írta egy 

barátjának, hogy Olaszországban a színek felbontása «Tranquillo Cremona és 

Ranzoni intuíciójából és kisebb részben Fontanesi tudományos alapú 

kutatásaiból eredt».” 231 Morbelli megállapításának lényege abban áll, hogy a 

divizionizmust a scapigliatura festészetéből eredeztette, egyúttal az egységes 

Olaszországban  kialakult,  az  akadémizmustól  elszakadó  művészetet  mint 

folyamatot tekintette, amelyből később a futurizmus is táplálkozott. 

 

Previati Maternità című festménye tehát, az olasz szimbolista festészet 

egyik  első  megjelenése  volt  a  Triennalén.  Egy  évig  kísérletezett  folyamatos 

kétségek között, az anyaság témájának feldolgozásán. „A legyőzendő 

legnagyobb ellenfél bennem van, az engem körülvevő tárgyak iránti 

fogékonyságomban  –  vallotta  meg  bátyjának.” 232  Ennek  az  ellenfélnek  a 

legyőzésére biztatta Grubicy is úgy Previatit, mint a többi festőt, a Cronaca 

d’Arte  hasábjain  írt  cikkében,  hogy  győzzék  le  a  hagyományos  festészeti 

szabályokat, használjanak új nyelvezetet, „a harcokban, amelyeket a 

művészetnek meg kell vívnia, hogy érvényesüljön mindaz, ami őszinte és a 

saját korunknak megfelel”.233 Mindazonáltal, a századvég kiábrándult 

hangulata és az értékek válsága időszakában nem történhetett más, mint „a 

szubjektív és idealista irányba való eltolódás” 234. Domenico Oliva, újságíró és 

irodalomkritikus a Cronaca d’Arte-ban 1890 decemberében megjelent 

cikkében a századforduló közhangulatáról gondolkodik. Nyilvánvalóak a 

tudományos és technikai haladás eredményei a civilizációra nézve, azonban 

a társadalmakban a „dekadens szeszélyességek és divatok” kerülnek 

felszínre, és hiányzik egy „autentikus morális és pszichológiai forradalom. A 

tudományos haladás nem hozta meg a boldogságot; a szomorúság, a 

beletörődő  nyugalom  a  század  betegségei  a  romantika  lázadása  után,  és 

ennek a hangulatnak a bizonyítéka Schopenhauer pesszimizmusának 
                                                           
MALTESE, id. mű, 259, hiv.: Levél Virgilio Colombóhoz, in: Gli artisti lombardi a Venezia, 
Milano, 1895, 78 
232 DAMIGELLA, id. mű, 87 
233 Ibidem, 88  
234 Ibidem, 89 
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elterjedése”.235 A dekadencia légkörében a művészek és költők közül 

számosan  visszanyúltak  a  század  első  felének  költészetéhez,  így  például 

Edgar Allan Poe műveihez, amelyekből  már Buadelaire is  merített. Previati 

folyamatosan alakította művészetét a történelmi festészettől a scapigliatura 

irodalmi  hatására  alkotott  művein  át  egészen  a  szimbolizmusig,  amelyet 

1890 után már nem hagy el. Illusztráció-sorozatot készített Poe 

elbeszéléseihez  1887-1890  között,  amelyekben  „a  fantasztikus,  álomszerű 

dimenziót, a rejtélyek iránti hajlamot összeköti a Gonosz erejének folyamatos 

jelenlétével,  és  Previatit  addig  nem  ismert  kompozíciós  megoldás  felé  viszi, 

amelynek sarokpontja a fény és árnyék szuggesztív ábrázolása, mely végül A 

Maelström  poklában  című  elbeszélés  egyedi  hangú  víziójában  a  tér-örvény  

jövőbe  mutató  megoldásait  tartalmazza”.236  (32.  ábra)  A  művész  Domenico 

Tumiati  íróval  folytatott  beszélgetése  során  megfogalmazta,  hogy  ezzel  az 

illusztrációval az embernek a »csendbe«, «a színek és formák mélységébe», «a 

sötétbe», «a vákuumba» zuhanását akarta ábrázolni.237 Párhuzamként 

említhetjük  az  ugyanebben  az  időben,  1887-ben  keletkezett,  Trisztán  és 

Izolda  című,  a  belga  Jean  Delville  által  alkotott  művet,  amelyen  a  lebegő 

alakokkal a szimbolizmus álomszerű komponálása és a hátulról érkező fény 

ábrázolása figyelhető meg.  (33. ábra)  

 

Previati  az  illusztráció-sorozattal  bevezette  későbbi  folyamatos  fény-

tanulmányait, amelyeknek egyik első eredménye a Maternità  (Novara, Banca 

Popolare  di  Novara)  volt.    A  kép  tehát  értetlenséget  váltott  ki  a  Triennale 

látogatói körében, mert nem volt semmi, ami a reális ábrázolás 

hagyományához kötötte volna. Az ugyanakkor kiállított, Le due madri című 

Segantini kompozíció nem keltett különösebb feltűnést, hiszen a téma – az 

anyaság  örök  érvényű  toposzának  ábrázolása  az  anya-gyermek,  illetve  az 

állat  és  borja  összefüggésben  –  legfőképp  technikai  vonatkozásában  volt 

                                                           
235 Ibidem, 89 

236 PIANTONI, Gianna, Nota su Gaetano Previati e la cultura simbolista europea,  in: 
Divisionismo italiano, (kiáll. kat.) Gabriella Belli (szerk.) Milano, Electa, 1990, 230 

 
237 Ibidem, 230 
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egészen új, a közönségnek erre lehetett volna felfigyelnie, míg Previati 

Maternitàja alapvetően távolodott el a realista ábrázolástól. A hosszú szárnyú 

angyalok védelmezően körbeveszik a gyermekét szoptató anyát, akinek fejét 

és vállát borító kendője, valamint ruházata összefonódik az angyalok 

hatalmas szárnyaival. A hosszú, szálas, vékony, szinuszosan hullámzó 

ecsetvonások a képnek transzcendens hatást kölcsönöznek, amelyet fokoz a 

jelenetet a háttérből megvilágító, erős fény, valamint a növényzet, a virágok 

és fűszálak összeolvadása a figurákkal. Csend, elfogadás, áhítat sugárzik a 

képből, amely így válik az anyaság szimbólumává. Previati szálas-divizionista 

technikájával nagy hatást gyakorolt a futurista művészek kiemelkedő 

alakjaira,  köztük  Ballára,  Boccionira,  Russolóra,  Carràra,  akik  futurista 

pályafutásuk első szakaszában több alkotást készítettek ezzel a technikával. 

Russolót  is  megihlette  Poe,  az  ő  írásai  alapján  készült  a  Chioma  (Hajzat) 

című festménye (34. ábra), amelyen erősen érződik Delville szimbolizmusa.   
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VII. 2 Giuseppe Pellizza da Volpedo és Romolo Romani 

 

 

Pellizza  volt  a  harmadik  divizionista  művész,  aki  közvetlenül  hatott  a 

futuristákra. Monumentális alkotása a Quarto Stato (1901), melynek 

koncepciója  megnyitotta  az  utat  Boccioni  La  città  che  sale  (eredeti  címe:  Il 

lavoro) című műve felé. Hasonlóan megtermékenyítő hatású volt az 

Automobile al Passo del Penice című festménye, amely a futurista festészeti 

dinamizmus kiindulópontja, s amelyen a száguldó autó mindössze egy 

opálos színű szerkezeti vázként szerepel.  

 

Pellizza szociális érzékenységében különbözött Segantinitől és 

Previatitól, akik teljes mértékben távol tartották magukat a súlyos 

társadalmi kérdésektől, éppúgy, mint Pellizza a szimbolizmustól, egészen a 

kilencvenes évek közepéig, amikor megalkotta a Lo specchio della vitát (1895-

1898). (35. ábra) A kompozícióhoz az ihletet Dantéból merítette, aki az Isteni 

Színjáték Purgatóriumának III. énekében így ír:  

Come le pecorelle escon del chiuso 

a una, a due, a tre, e l’altre stanno 

timidette atterrando l’occhio e ’l muso; 

e ciò che fa la prima, e l’altre fanno, 

addossandosi a lei, s’ella s’arresta, 

semplici e quete, e lo ’mperché non sanno;238 

 

A  képen  vonuló  juhok  hosszú  sora,  amelyekről  nem  tudjuk,  honnan 

jönnek, csak haladnak az előttük lévő után, s ez az engedelmesség, amelyre 

Dante  is  utal  („semplici  e  quete,  e  lo  ’mperché  non  sanno”),  metaforává 

                                                           
238 DANTE Alighieri, La Divina Commedia, vols.I-III, vol.II, La biblioteca di Repubblica-
L’Espresso, Milano, Mondadori, 2009,  84-87 
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alakul Pellizza alkotásán. Szépségét a hangsúlyozottan horizontális 

szerkesztés  mellett  a  juhok  alakjának  visszatükröződése  adja  a  pocsolya 

vizében, illetve az, ahogy a kép harmadik síkjából jövő ellenfény megvilágítja 

és  kiemeli  az  állatok  sziluettjét.  A  harmonikus  megfeleléseket  fokozza  a 

bárányok és a felhők alakjának hasonlósága.   

 

Paesaggio in rosa című, 1903-ban készült alkotása Boccioni Sobborgo di 

Milano-jának közvetlen előképe. Pellizza egy füves-fás ligetet fest meg 

rózsaszín és barna tónusvariációkból, míg Boccioni 1910-11-es képe a 

futurista tematikához illő, a nagyváros szélén elterülő ipari üzemeket örökíti 

meg  szintén  a rózsaszín valószerűtlen árnyalataiban, azzal  a különbséggel, 

hogy  míg  Pellizza  a  tájra  eső  fény  eredetét  nem  határozza  meg,  hanem 

beleolvasztja  a  rózsaszínek  tónus-rengetegébe,  Boccioni  éles  ellentétet  hoz 

létre az épületekre áradó, sárga ellenfénnyel. Ezzel a megoldással a fauve-ok 

színhasználatára emlékeztet a futurista festő. 

 

Pellizza  mellett  legjobb  barátja,  Angelo  Morbelli  volt  az,  aki  műveiben 

gyakran  érintett  társadalmi  kérdéseket.  Ilyen  jellegűek  voltak  a  piemontei 

rizsföldeken  éhbérért  dolgozó,  Dél-Olaszországból  jött  lányok,  asszonyok 

ábrázolásai, például a Per 80 centesimi! (1893-1895) (Vercelli, Civico Museo 

Borgogna) és az In risaia (1898-1901) (Boston, Museum of Fine Arts) című 

képek.  Kiemelten  érdekelte  a  magányos  öregek  ábrázolása,  emiatt  gyakran 

tett  látogatást  a  Pio  Albergo  Trivulzióban,  amely  ma  is  működő  kórház  az 

idős  kor  betegségeire  specializálódva.  Ezeknek  a  látogatásoknak  hatására 

születtek a Mi ricordo quando ero fanciulla (1903) (magángyűjtemény), 

valamint az Il Natale dei rimasti (1903) (Venezia, Ca’ Pesaro) című, 

divizionista technikával készült képei. Elszánt képviselője volt a 

technikának,  amely  aprólékos  szín-  és  fénytanulmányokra  késztette,  és 

meggyőződése volt „egy olyan technika elkerülhetetlen alkalmazása, 
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amelynek maximálisan elismerte a tudományosságát és objektivitását is” 239. 

Lázadó  szelleme  nem  engedett  a  közönség  és  a  kritika  által  elvárt  témák 

ábrázolásának,  így  több  esetben  olyan  jeleneteket  festett  meg,  amelyek 

jeletéktelenek, sőt, semmitmondóak voltak, mindezt azonban olyan kiemelt 

figyelemmel a fény-árnyék és színhatásokra, amelyek az alkotás „valóságát” 

erősítették.  Ez  a  művészi  attitűd  a  teljes  szabadságot  jelentette  számára, 

amelytől  nem  tért  el,  és  ez  tette  megkülönböztethetővé  a  többi  divizionista 

művésztől. Per 80 centesimi! című alkotását (36. ábra) 1895-ben egy 

nemzetközi kiállításon mutatta be Velencében, ahol a milánói divizionizmus 

képviselői  összehasonlíthatták  volna  eredményeiket  más  olasz  és  külföldi 

művészek  munkáival.  A  velencei  kiállítás  azonban  csalódást  okozott,  mert 

Segantinin,  Pellizzán  és  Morbellin  kívül  nem  volt  jelen  más  divozionista. 

Morbelli sajnálkozva írta Pellizzának, hogy „Külföldiekről eddig nincs 

ismeretem, de tudom, hogy pointillisták itt nincsenek (úgy értem, külföldiek) 

és ez kár, mert lehetett volna tanulni valamit!...”.240 

 

 

A divizionizmus tehát egyszerre modern és olasz, ami vállalható 

előzmény volt a futurista festők számára, akik nemcsak divizionista elődeik 

technikáját, de témáit is gyakran továbbvitték. A futurista festők első 

generációjában azok közül, akik csatlakoztak a születő futurizmushoz 1909-

1910-ben, minden művész divizionista festőként indult.  

 

 

A prefuturizmus egyelőre nem kellően elismert alakja Romolo 

Romani241, akinek „megadatott az a privilégium, hogy a legavantgárdabb és 

                                                           
239 SCOTTI, Aurora, Angelo Morbelli: il teorema della scomposizione. Ciolina, Sottocornola, 
Mentessi, in: Divisionismo italiano id. mű, 166 
240 Ibidem, 169 
241 Romolo Romani (Milano, 1884- Brescia, 1916) 
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legkísérletezőbb fiatal művész legyen századunk első éveiben”.242 Még 

Bresciában  a  Collegio  Ariciben  tanul,  amikor  nem  egészen  húszévesen  a 

karikatúra  felszabadult  műfaját  kezdi  művelni,  a  születő  expresszionizmus 

eszközeivel. 1903-ban már a Brera Szabad Aktrajz Iskolájába jár, 

megismerkedik  Grubicyvel,  aki  szárnyai  alá  veszi  és  bemutatja  a  milánói 

művészek társaságának. Abban az évben debütál az  Esposizione  Nazionale 

della  Caricatura  varesei  kiállításán,  amelyen  díjat  nyer  és  lehetőséget  havi 

ösztöndíjra  a  milánói  városházától. 243  Romani  a  kiállításon  egy  torzult 

arcokat  ábrázoló  sorozattal  vesz  részt,  amelyekről  „minden  kétség  nélkül 

elmondató, hogy a később Boccionira alkalmazott «lélekállapotok» 

kifejezésnek  felelnek  meg. 244  Grafikái    absztrakt,  negatív  tulajdonságokat 

jelenítenek meg: „Rosszindulat (Malizia), Embertelenség (Efferatezza), 

Gonoszság (Malignità), Talpnyalás (Adulazione), Csalás (Frode), Gazság 

(Maleficio), és egy melléknévből képzett főnevet: A Szkeptikus (Lo scettico)”. 245 

(37.  ábra)  Romolo  Romaninál  az  arcvonások  lassan,  mintegy  belső,  kitörő 

energia munkája révén eltorzulnak, barázdálttá válnak, aminek 

eredményeképp  a  szem  kiemelt  szerepet  kap,  és  az  ábrázolás  reliefszerűvé 

válik.  Renato  Barilli  szemléletesen  fogalmazza  meg  az  arc  torzulását  és  a 

környezet  felé  történő  kisugárzását:  „annyi  expresszív  töltés  sugárzik  az 

emberi arcból, hogy amikor szabad utat engedett saját vonásai torzulásának 

és  összehúzódásának,  marad  még  benne  annyi  emotív  energia,  hogy  a 

környezetbe  kibocsássa.  Attól  a  pillanattól  kezdve  a  vigyorgó  arc,  a  torzult 

fiziognómiai kifejezésével energiahullámok kibocsátójává válik, amelyek 

koncentrikus  körökben  terjednek  tovább”.246  Ezen  a  ponton  a  hajlékony, 

szinuszos  vonalak  elválnak  a  szimbolizmus  párhuzamos  és  a  végtelen  felé 

tartó vonalaitól, és koncentrikus, geometrikus szerkezetté alakulnak. 

Ugyanakkor  Barilli  felhívja  a  figyelmet,  hogy  Romolo  Romani  koncentrikus 

köreinek ihletői Previati és Munch voltak, „a pszichikai hullámok két 

                                                           
242 Romolo Romani, R. Barilli, S. Evangelisti, B. Passamani (szerk.) (kiáll. kat.) Milano, 
Mazzotta, 1982, 9 

243 Romolo Romani 1905-1913, R. Drury, J. Machalicky, Miroslava Hájek, (szerk.) (kiáll. 
kat.) Praha, Istituto Italiano di Cultura, 2000, (oldalszám nélkül) 
244 Romolo Romani, id. mű, 10 
245 Ibidem 
246 BARILLI, Renato, Un espressionismo astratto, In: Romolo Romani, id. mű, 10 
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legavatottabb ábrázolója a századvégen, de figyelembe kell vennünk a 

szándékokat  is:  mert  a  két  nagy  szimbolista  csavart  és  hullámzó  vonalai 

között  az  emberi  figura  elvész,  elhagyja  saját  identitását,  elnyeli  egy  nála 

erősebb örvény; Romani esetében (mint majd Boccioninál) uralja a 

kompozíciót, szilárdan a középpontban marad, egyetlen forrásként”.247 

 

Romani tehát a fin-de-siècle északi szimbolizmusából (Grubicy 

közvetítése révén) Segantini és Previati művein keresztül is merít, és 

tájékozott a Milánóba érkező, európai művészeti folyóiratokból, többek között 

a Jugend, a Simplicissimus, a Ver Sacrum, a The Studio reprodukciói 

segítségével Munch alkotásain kívül Toorop, Khnopff, Minne, Kubin, Ensor 

munkáiról. A szimbolista mintákból két olyan vonást dolgoz át saját oeuvre-

jébe, amelyek művészetét további, rövid életében meghatározzák: „az 

expresszionista  kifejezésmódot  és  a  spirituális  megközelítést,  mely  utóbbi 

szorosan kötődik a zenéhez”. 248 Romani egy harmadik kiindulópontja, amely 

karikatúráját  nonfiguratív  irányba  terelte,  Previati  1906-ban  megjelent,  I 

Principi del Divisionismo című könyve volt, „akinek verizmusellenes és 

víziószerű  festészete,  a  hosszú,  szálas  ecsetvonások,  amelyek  úgy  tűnik, 

hogy a formát hullámzó, hajlékony vonalakká oldják fel, kedvelt 

referenciájává vált a fiatal Romaninak és Boccioninak”.249 

 

Romani sok tekintetben követte Previati tudományos leírásait, például a 

színes fénytörésekről, ennek egyik termése a Riflessi című ceruza-, pasztell-, 

papírgrafikája. (38.ábra) Azonban leggyakoribb témájának kidolgozásakor az 

arckifejezéseken újító megoldásokat is alkalmazott. Előtérbe helyezte a 

geometrikus  jelleget,  amelyet  szimmetriával  erősít.  Ritmikus  és  absztrakt 

részletekre törekszik a vonások formai felbontásával és az egész arc 

belesimulásával  a  környező  légkörbe.  Nem  lehet  nem  gondolni  Boccioni 

ezirányú kísérleteire, mint a Stati d’animo. Quelli che vanno (1911) (Milano, 

                                                           
247 Ibidem, 10 
248 Romolo Romani 1905-191, id. mű, o. n. 
249 Ibidem 
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Museo  del  Novecento)  című  műve  vagy  a  Materia  című  alkotása.  Romani 

legjelentősebb  hatása  a  futurizmus  festészetére  azonban  mégis  a  mozdulat 

kifejezésének módja volt, amit a Ritratto di Giuseppe Zanardelli című 1904-

ben  készült  portréján  figyelhetünk  meg  (39.  ábra),  s  amit  később  többek 

között Boccioninál is viszontlátunk.  

 

Romolo  Romani  a  kezdetektől  szoros  munkakapcsolatot  tartott  fenn 

Marinetti  Poesia  című,  1905-től  1909-ig  megjelenő,  irodalmi  folyóiratával, 

amelyhez  illusztrációként  portrékat  készített  a  megjelent  írások  szerzőiről, 

például  Emilio  Zanette  portréja  (40.  ábra)  a  Poesia  9-10-11-12.  számában 

(1906-1907).  A  Gelosia  o  l’incubo  című  grafikáját  pedig  Enrico  Cavacchioli 

megrendelésére készítette, aki 1906-ban megnyerte a Poesia második 

irodalmi versenyét és kiadhatta L’incubo velato című verseskötetét Marinetti 

folyóiratánál, amelynél Romolo Romani 1906 júliusától 1907 júliusáig 

működött közre grafikusművészként.250 Ebbéli minőségében a legtöbb 

grafikát készítette az 1905-1909 között megjelent folyóiratban. 

  

                                                           
250 PASSAMANI, Bruno, Romolo Romani tra simbolismo e non oggettività, In: Romolo 
Romani (1884-1916), id. mű, 174 
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VII. 3 A futuristák divizionista korszaka 

 

 

A  lombardiai  mellett  hasonló  jelentőségű  volt  a  piemontii,  közelebbről 

torinói divizionizmus, melynek kevésbé elismert, de magas kvalitású 

művészei  között  tartjuk  számon  Matteo  Oliverót,  Giuseppe  Cominettit  és 

Plinio Nomellinit.251 Ebbe a sorba tartozik a futurista festészet egyik 

megteremtője,  Giacomo  Balla  is,  aki  –  bár  a  legidősebb  volt  valamennyiük 

között – a leginkább fogékony volt az új ismeretek befogadására. 1871-ben 

született Torinóban, ahol az Accademia Albertinán tanult és ismerkedett meg 

a divizionisták első generációjának művészetével, Segantiniével és 

Pellizzáéval. Édesapja fotográfus volt, és gyermekkori érdeklődése a fotó iránt 

nemcsak megmaradt, de művészetének divizionista korszakában 

meghatározóvá is vált. Torinóban sajátította el a divizionista festésmódot és 

azonosult annak esztétikájával. 1885-ben Rómába költözött, és ott élt élete 

végéig.  Balla  volt  az  a  festő,  aki  az  akkor  a  dekadens  szimbolizmus  és 

verizmus  légkörében  alkotó  római  művészek  körében  elsőként  alkotott  a 

Piemontéból  hozott  új  modorban.  Hamar  ismertté  és  elismertté  tette  friss 

festői szemlélete és esztétikája, valamint nyitottsága a tanulni vágyó, fiatal 

festők  körében.  Balla  merőben  új  gondolkodása  a  festészetről  nemcsak 

technikájában nyilvánult meg. Ahogy Fabio Benzi, futurista korszaka 

monográfiájának szerzője megállapítja, „a művészet igazi tárgyává vált, 

meghatározó módon, a «hogyan» ábrázolni kérdése, a kép struktúrája, nem 

pedig a természetes valóság”. 252 Sőt, továbbmegy és úgy véli, hogy Ballát a 

római,  provinciális  művészeti  légkörben  „ante  litteram  avantgárdnak  lehet 

tekinteni, radikálisabban «modernnek» a XX. század eleji történelmi 

avantgárd (a kubizmus, a fauvizmus, az expresszionizmus és természetesen 

a  futurizmus)  eljövetele  előtt”253.  Balla  művészi  attitűdjének  egyik  forrása 

                                                           
251  A  piemontei  divizionizmus  megismertetésének  nagyszerű  eseménye  volt  a  2015-ben 
Torinóban, a Fondazione Accorsi-Ometto patinás székhelyén rendezett DIVISIONISMO TRA 
TORINO E MILANO. DA SEGANTINI A BALLA című, sok remekművet bemutató kiállítás.  
252 BENZI, Fabio, Giacomo Balla. Genio futurista, Milano, Electa, 2007, 16 
253 Ibidem, 18 
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kétségtelenül  a  fotó  volt.  Édesapja  fotó  műtermében  olyan  tapasztalatokra 

irányította a rajzolni szerető, fiatal fiút, amelyek később mesterré avatták a 

leendő futuristák körében. A fény modelláló szerepe, a fényvisszaverődések a 

tárgyakon, emberi alakokon, a beállítások  fotográfusi látásmódja, valamint 

az  esti,  mesterséges  fényben  ábrázolt  jelenetek  új  szempontokat  vittek  a 

festészetbe. Balla felismerését menyasszonyával osztja meg, akinek az 1900-

ban Párizsban töltött hét hónap alatt ezt írja: „Az érzést, amelyet a kép okoz, 

a  vonalak,  az  ábrázolt  dolgok  és  a  fény  minősége  határozza  meg”. 254  A 

Párizsban közelebbről megismert impresszionizmus, posztimpresszionizmus 

és  szimbolizmus  nem  vonzza,  a  saját  útját  járja,  a  szabadabb  kompozícós 

irányt mutató fotóbeállítások példáján. Ekkor születik a Luna Park a Parigi 

című festménye, egyik első kísérlete a mesterséges fény ábrázolására. 1903-

ban találkozik Rómában a nem sokkal előtte odaérkezett Boccionival, 

Severinivel  és  Sironival,  akik  a  mintegy  tíz  évvel  idősebb  Balla  tanítványai 

lesznek.  Boccioniék  elismeréssel  fordulnak  mesterük  felé,  akit  „Giacomo  il 

Notturno”-nak  hívnak,  utalva  az  éjszakai  képek  és  fények  festése  iránti 

rajongására.255 Később, miután Boccioni Milánóban, Severini pedig 

Párizsban telepedik le, tartják a kapcsolatot Ballával, azonban a viszonyuk a 

római festőhöz nem mindig feltétlenül pozitív: kissé lassúnak találják Balla 

alkalmazkodását  a  Boccioniék  által  kidolgozott  futurista  festészethez,  ezért 

például  kihagyják  1912-es  a  párizsi  Berheim-Jeune  Galériában  rendezett 

kiállításukból. Tény viszont, hogy a folytonosan új festői utakat kereső Balla 

művészete többszöri átalakuláson megy át a XX. század első évtizedében, a 

futurizmus megjelenéséig. Témái sokszínűek, a szociális töltetű La giornata 

dell’operaio (1904) triptichonjától, valamint az elesettek és kiszolgáltatottak 

iránti  rokonszenvét  kifejező  képektől  (La  pazza,  1903-1905) 256  egészen  a 

spirituális tartalmú Villa Borghese – Parco dei daini (1910) című, különleges 

                                                           
254 Ibidem, 18 
255 Ibidem, 21 
256 GAVIOLI, Vanessa, I capolavori, In: Balla, Maurizio Fagiolo dell’Arco (szerk.) Milano, 
Rizzoli, Ed. Speciale per il Corriere della Sera, 2004, 84 Ennek  a műnek a kiindulópontja a 
festőnek a kép hátoldalán található  feljegyzéséből derül ki: Ghilarducci professzor, 1903-
ban kezdte el az elektrosokkos kezeléseket egy jobb oldalán lebénult férfin és egy 
neuraszténiában szenvedő asszonyon) 
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atmoszférájú kompozícióig, amelyen a napfényben vibráló ég ábrázolása apró 

rózsaszín,  lila  és  kék  körökkel  költői  síkra  vitte  a  park  széles  látószögű, 

fotószerű megjelenítését.  

 

Divizionista  korszakához  tartozik,  de  az  ívlámpa  modern  témájának 

ábrázolása miatt már a futurizmus felé mutató átmenet egyik első 

kompozíciója, a Lampada ad arco (1909-1911), amelyről Balla néhány 

évtizeddel később a következőképpen nyilatkozott: „A lámpaképet a 

divizionista  periódusom  alatt  festettem;  a  fény  ragyogását  a  tiszta  színek 

egymás  mellé  helyezésével  értem  el.  A  kép,  azonkívül,  hogy  eredeti  mint 

műalkotás,  tudományos  jellegű  is,  mert  úgy  igyekeztem  a  fényt  ábrázolni, 

hogy szétválasztottam a színeket. […] Számomra az ok, amiért megfestettem, 

az  volt,  hogy  bemutassam:  a  romantikus  holdfényt  hogyan  múlja  felül  a 

modern elektromos lámpa fénye.”257 

   

Amikor  A  Futurista  Festők  Kiáltványa  1910  februárjában  megíródott, 

még nem volt művész, aki a futurista festészetet művelte volna. Igaz, abban 

az  évben  április  11-én  az  öt  aláíró  megfogalmazta  A    Futurista  Festészet 

Technikai Kiáltványát, amelyben ugyan már meghatározták a stilisztikai és 

technikai alapelveket, ám ezek sem egyértelműsítették a megvalósítás 

módját: belekerült a divizionizmus technikája, amelyet a futuristák 

„complementarismo congenito”-nak, azaz „természetes kiegészítődés”-nek 

neveztek, valamint a dinamizmus ábrázolásának általános törekvése, a 

hogyanról azonban nem esett szó.  

 

Balla  futurista  életművének  bevezető  alkotása,  Fabio  Benzi  kutatásai 

alapján, a Villa Borghese – Parco dei daini című, tizenöt  részből álló, modern 

poliptichonja (190 x 390 cm, Róma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna) (41. 

ábra). Benzi szerint Balla úgy fogta fel a dinamizmus kérdését, hogy tizenöt 

                                                           
257 Ibidem, 88 
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beállítást készített, a kép nézőjének szemszögéhez képest más-más 

enyészpontttal, majd a képeket egy látvánnyá újrakomponálta, s „így vezeti 

vissza a részletet az egyetemeshez; mindenképpen eredeti a «rácsos» 

poliptichon koncepciója, amely minden egyes «képkocka» egyediségét 

hangsúlyozta.  […]  Balla  futurizmusa  tehát  egy  szédületesen  konceptuális 

utat választ, amely még a túlhaladottnak ítélt fotóhoz kötődik. Ennek 

következménye, hogy a mű, pontosan a lehetséges kettős olvasata miatt […], 

kimarad az 1911-es, csoportos futurista kiállításból Milánóban, majd a többi 

európai  városban  rendezett  kiállításokból  is”.258Balla  több  szempontból  is 

„megalázottnak érezhette magát a milánói kiállítából való kihagyása 

miatt”259:  egy  olyan  eseménytől  kényszerült  távolmaradni,  amelyre  a  fiatal 

futuristák  csoportosan  készültek  egy-egy  nagyméretű  képpel  1910  vége  és 

1911 eleje között; Boccioni a La città sale (200 x 290 cm), Carrà I funerali 

dell’anarchico Galli (185 x 260 cm), Severini a La danse du pan pan à Monico 

(megsemmisült  az  alkotás,  de  Severini  újra  elkészítette  az  1950-es  évek 

végén 280 x 400 cm-es méretben), valamint Russolo a La rivolta (150 x 230 

cm)  című  alkotásával. 260  Balla  azonban  nem  adta  fel,  hogy  egyenrangú 

futuristaként számoljanak a művészetével és még abban az évben 

megalkotta  első  olyan  művét,  a  Ritratto  di  Tolstojt,  (42.  ábra),  amely  a 

technikai kiáltvány alapelveit igyekszik figyelembe venni. A kép még 

fotószerűen  komponált,  a  kivitelezés  azonban  már  futurista  megoldásokat 

tartalmaz:  a  háromnegyed  beállítású,  fekete-fehérben  megfestett  portré  a 

dinamizmus kifejezésére tett kísérlet. A figura mögötti energikus fehér 

vonalak megtörik a fekete hátteret és mintegy mozgásra indítják a felhőket. 

Az orosz író könnyedséggel felvitt arcvonásai, valamint a fej körüli, a 

gesztusfestészetet előrevetítő vonalai egyértelmű dinamikus felfogásról 

tanúskodnak.  Futurista  felfogását  a  sebességről  és  ábrázolásáról  egyedi 

módon  valósítja  meg,  mellőzve  a  kubizmus  –  más  futurista  festők  által 

gyakrabban  alkalmazott  –  eredményeit.  1911  és  1913  között  teljesíti  ki 

ennek a periódusának művészetét, az „absztrakt sebesség” (velocità astratta), 

az „irizáló egymásbahatások” (compenetrazioni iridescenti), a „linee 
                                                           
258 BENZI, id. mű, 68-69 
259 Ibidem, 69 
260 Ibidem, 66 
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andamentali” (haladó vonalak), valamint a sebesség és zaj együttes 

ábrázolásával.  

 

Boccioni emilia romagna-i szülőktől, 1882-ben, Reggio Calabriában 

született, ahová édesapját a prefektúrára helyezték. Gyermekkorát, a szülők 

különélése miatt, több városban tölti, Padovában, Cataniában, majd 

Rómában,  ahová  1899-ben  érkezik.  Ekkor  dönti  el,  hogy  nem  az  írásnak, 

hanem  a  művészetnek  szenteli  életét.  Rajzórákat  vesz  Giovanni  Mataloni 

grafikustól, plakátrajzolótól, és megismerkedik Gino Severinivel, aki alkalmi 

munkákból él, miközben beiratkozik a szabad aktrajz iskolába és a Pinción 

plein air fest. Megismerkedésükkor Severini már birtokában van egy 

bizonyos szintű technikai tudásnak, amelyet Boccioni az ekkoriban 

megismert Ballától sajátít el. Boccioni egy távoli rokoni szálnak 

köszönhetően kapcsolatba lép Duilio Cambellotti festő, grafikus, szobrásszal, 

aki szintén fontos szerepet tölt be a két fiatal képzésében, nemcsak művészi, 

de kulturális szempontból is.261 Művészetére a legnagyobb impulzust 

kétségtelenül  Balla  római  műtermében  eltöltött  időszaka  gyakorolta.  Balla 

stílusának  és  a  divizionizmusnak  a  hatásai  még  futurista  korszakának 

művein  is  érződnek:  a  szétválasztott  színek  kalligrafikus  vonalvezetésében, 

(La  città  che  sale),  néhány  társadalmi  témához  közelítésében,  a  magasból 

induló  perspektívában  (Officine  a  Porta  Romana).  Európai  utazása  során 

1906-1907-ben Párizsban, Münchenben, Oroszországban, Varsóban és 

Bécsben a múzeumokban megismerkedett az európai művészet legnagyobb 

alkotásaival,  s  a  legkedveltebbekből  képeslapok  és  újságkivágatok  alapján 

egy úgynevezett képatlaszt – Atlante delle immagini – szerkesztett, több mint 

200 reprodukcióból és más, számára érdekes nyomtatott anyagból.262 

Nemcsak  a  művész  preferenciái  ismerhetők  meg  a  táblákból,  de  azok  a 

művek  is,  amelyekből  ihletet  merített  a  futurista  korszak  előtt  keletkezett 

grafikáihoz. Legjellemzőbb grafikai művei ebből az időből, az 1907-ből, illetve 
                                                           
261 V.ö. TEDESCHI, Francesco, Il futurismo nelle arti figurative, Milano, Pubblicazioni 
dell’I.S.U. Università Cattolica, 1995, 40 
262  Ez  ma  a  veronai  Biblioteca  Civica,  a  Fondo  Callegari-Boccioniban  található,  a  művész 
nővérének,  Amelia  Raffaella  Boccioni  Callegarinak  az  ajándékozása  révén.    V.ö.  Umbert 
Boccioni (1882-1916). Genio e memoria, (kiáll. kat.) Milano, Electa, 53 
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1908-ból származó Beata solitudo sola beatitudo (tus és ceruza). Mindkét kép 

(43.  és  44.  ábra)  hátterében  egy  modern  város  sziluettjei  rajzoldónak  ki 

füstölgő gyárkéményekkel, nagyfeszültségű villanyoszlopok sorával és a 

gépkorszakot szimbolizáló gőzmozdonnyal, illetve repülőgéppel. A 

kompozíciókat, amelyek düreri, szimbolista és prefuturista 

reminiszcenciákat  hordoznak,  harcos,  háborús  jelenetek  töltik  ki.  A  képek 

előterében pedig megfigyelhetó a léha, hódító nő kígyós aktja, amely Manet 

Olympiáját (1908-as változat), a képek jobb oldalán álló és hódolatot fogadó 

figurák Beardsley nőalakjait idézi. A középen átlovagló csontvázban Joseph 

Sattler Ein moderner Totentanzának egy figurájára 263 ismerhetünk (1894). A 

kép felső felét elfoglaló ülő nőalak és a felirat, a rajz címét adó Beata solitudo 

sola beatitudo-t pedig Dürer Melankólia I című metszete illetve, talán 

Segantini  Angelo  della  vitája  ihlette.  Grafikáin  kimutathatóak  a  fentieken 

kívül Félicien Rops, Jacques-Emile Blanche, valamint Richard Edward Miller 

párhuzamok is a korabeli művészek közül.264  

 

 Az 1906-ban Párizsban elkezdett Ritratto del dottor Gopcevich 

(magángyűjtemény) (45. ábra) kiválóan illusztrálja változó stílusát. A 

divizionista részletek és a fotószerű beállítás még Balla hatását tükrözik, de 

megfigyelhető a figura ellenfénybe állítása a nyitott ablak előtt (ez visszatérő 

pozíció Boccioni képein), valamint az erős, tiszta színek használata, elég, ha 

a figura arcát modelláló zöld, lila, sárga és fehér, széles, dinamikus 

ecsetvonásokat vesszük figyelembe. A háttér kivitelezése jelzi, hogy a művész 

divizionista tanulmányai még élénken jelen vannak komponálási módjában. 

Az  arcon  a  fényvisszaverődés  okozta  szokatlan  árnyalatok  kétségtelenül  az 

1905-ben debütáló fauve-okat265 idéző megoldások, amelyek a futurista 

Boccioni művészetének alapjait is képezik. A beállítás jellegzetessége, vagyis 

                                                           
263 Ibidem, 64 
264 Ibidem, a kiállításon bemutatták azokat a műveket, amelyekkel a kutatók  párhuzamot 
állítottak fel Boccioni alkotásai, nemcsak grafikái, de festményei között is. V. ö. pl. 78-79, 
Félicien  Rops  La  petite  femme  à  la  fourrure  című  grafikája  Manet  Olympiája  mellett  egy 
másik párhuzam, ld. 86 
265 1905. október 18-án Párizsban a Grand Palais-ben nyitották meg a III. Salon d’Automne 
monstre kiállítását, amelynek 7-es termében állítottak ki a hamarosan fauve-oknak 
keresztelt művészek, többek között Henri Matisse, André Derain és Maurice de Vlaminck  
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a nyitott ablaknál á ülő figura egyszerre teremt kapcsolatot az enteriőrrel és 

a külvilággal. Gopcevich figuráját sommásan alakította a művész, leginkább 

a fény hatásának tanulmányozása figyelhető meg a képen: egyfelől a kintről, 

jobbról  áradó  napfény  az  ablakkorlátnak  háttal  ülő  modell  haján  és  sötét 

ruházatán, másfelől a kézfejen és az arc jobb oldalán visszaverődő, 

„belső”266fény, amely bonyolulttá teszi az ellenfény hatását.   

 

Római tartózkodása alatt, 1903-ban debütált a Società degli Amatori e 

Cultori  delle  Belle  Arti  in  Roma  nemzetközi  kiállításán,  majd  a  következő 

évben Firenzében és kedves városában, Padovában mutatkozott be csoportos 

kiállításokon.  Ekkoriban  édesanyja  és  nővére  Padovában  lakott,  akikhez 

nagyon szoros kapcsolat fűzte Boccionit. Párizsi, majd oroszországi 

tartózkodása után, 1907 elejétől naplót vezet, amely a legpontosabban 

dokumentálja  a  művész  fejlődési  vágyát,  útkeresését  és  bizonytalanságait. 

1907. március 14-én a következőket írja:  

 

„Érzem,  hogy  az  újat  akarom  megfesteni,  ipari  korunk  gyümölcsét. 

Hányingerem van a régi városfalaktól, ódon palotáktól és a 

visszaemlékezések avítt motívumaitól: a mai életet akarom a szemem előtt 

látni. […] Újat akarok, kifejezőt, lenyűgözőt! Szeretnék kiradírozni minden 

értéket, amit ismertem, amit ismerek és ami elkerüli a figyelmemet, hogy 

újrateremtsem, újraépítsem új alapokon!”267  

 

Ezt  a  lelkesedést  a  párizsi  útja  váltotta  ki  belőle,  úgy  érezte,  hogy 

elegendő muníciót halmozott fel saját tapasztalataiból és a látottakból ahhoz, 

hogy forradalmasítsa a művészetet. Párizsi mintára készített néhány portrét, 

olykor  teljesen  elhagyva  a  divizionista  technikát.Ilyen  a  szintén  1906-ban 

készült Ritratto dell’avvocato Zironda című alkotása, amelyen szokatlan 

                                                           
266 Boccioni prefuturista. Gli anni di Padova, Virginia Baradel (szerk.), Milano, Skira, 159 
267 Omaggio a Umberto Boccioni, Bruno Carrà, Tonino Sicoli, Cristina Sonderegger (szerk.), 
Cinisello Balsamo (Milano) Silvana Editoriale, 2009, 14-15 
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beállításban festette meg a figurát, illetve a La signora Sacchi ablak előtt ülő 

idős asszonyának teljes alakos monokróm portréja. 

 

Padovai tartózkodásakor nehezen illeszkedik az ottani provinciális 

légkörbe, amelyből egyedül Ugo Valeri grafikus, illusztrátor emelkedett ki, így 

vissza-visszatért Rómába, de ott sem találta meg azt az innovatív és inspiráló 

művészi kört, amelyre vágyott. Padovában összebarátkozott Valerivel, akitől 

„némi technikai és stilisztikai sugalmazást is kapott: Valeri felvillanó, kifejező 

gesztusai, amelyekkel a figurák mozgását jellemezte, jelen vannak Boccioni 

ceruza és tollrajzaiban 1909-1910 között, mielőtt egyfelől az Il lutto (A gyász) 

expresszív szimbolista ereje, másfelől futurista kutatásainak dinamikus 

vonalvezetése  felül  nem  kerekedik  művészetében”. 268  Valeri  munkához  is 

segíti, így jelennek meg illusztrációi, például az Avanti della Domenica 

hasábjain.269  

 

Boccioni  rövid  velencei  tartózkodása  után  Milánóba  költözik,  amely 

pozitív  hatással  van  lelkiállapotára.  Az  épülő,  iparosodó  város  inspirálja, 

élénk  a  művészeti  közeg,  otthon  érzi  magát.  Újra  a  szín-  és  fény  együttes 

hatása, a fénynek a színekre és körvonalra gyakorolt módosító jellege érdekli 

leginkább. Az egyik első olyan munkája, amelyet egyértelműen a prefuturista 

jelzővel illethetünk, a Romanzo di una cucitrice (1908, Párma, Barilla di Arte 

Moderna Gyűjtemény) lírai kompozícója. (46. ábra) A nyitott, virágos 

ablaknál a varrógép mellett ülő, a művész számára kedves, olvasásba 

mélyedt  lány  alakját270  és  a  szobát  a  beáramló  napfény  önti  el.  A  Doktor 

Gopcevich  portréjához  képest  azonban  alapvető  különbségeket  figyelhetünk 

meg.  A  fény  a  prizma  színeire  bontja  a  figurát  és  a  tárgyakat  az  árnyékos 

részeken is, amelyet Boccioni a divizionizmus eszközével ábrázol. Itt azonban 

már nemcsak a fény színfelbontó képességét vizsgálja, hanem azt is, hogyan 

                                                           
268 Ibidem, 31 
269 Ibidem, az Avanti della Domenica III. évf. 44. számának címlapján, 1905, november 
12, 33 

270 Feltehetőleg, Ines, akihez a művészt gyengéd szálak fűzték. 
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hat  a  tárgyakra  a  fény  energiája.  Az  ablaküvegen  és  a  lány  arcán az 

erővonalak  már  futurista  módon  futnak  végig  és  hasonlóan  a  ruháján  is, 

valamint a mögötte lévő falon. Az erős fény itt felbontja a kontúrokat, amely 

az  első  lépés  a  futurista  festészeti  kiáltványban  meghirdetett  egymásba 

csúszó síkokhoz.271 Boccioninak ez a kompozíciója a csúcsfények 

alkalmazásával  és  a  színek  felbontásával,  illetve  az  erővonalakkal  egyfajta 

mozgásérzetet visz a képbe, amely méltán lehet a futurista festészet 

előfutára. Majd kevéssel később, 1908-1909-ben egy egészen más 

technikával, de a figurák és környezetük egybeolvasztásával valósította meg 

az  Il  sogno  –  Paolo  e  Francesca  című  művét  (47.  ábra),  a  dantei  Pokol  V. 

énekében szenvedésre ítélt szerelmespár vízióját. Egy évvel később, amikor a 

Futurista Festészet Kiáltványa és technikai kiáltványa is elkészült, a milánói 

Permanentében  mutatta  be  a  Le  tre  donne  című,  különleges  fényenergiájú 

alkotását  (48.  ábra).  „Marinetti  ebben  a  képben  látta  az  impresszionizmus 

meghaladását,  de  míg  egyfelől  a  fény  virtuóz  érzékeltetésében  még  Zorn 

szivárványszínei  tükröződnek  másfelől,  a  figurák  testarányaiban,  a  ruhák 

omló drapériájának bájában a mű még fél szemmel a klasszikus szoborszerű 

mintázáson nyugszik.”272  

 

Boccioni, tehát, fokozatosan és nagyon tudatosan alakította ki a 

festészetet megújító stílusát, amelynek csúcsa az 1910-1911-ben készült La 

città  che  sale.  Ebben  az  alkotásban  összegződik  a  futurizmus  festészete, 

amely később a művészek egyéni felfogása és technikája útján fejeződik ki 

más-más módon. A futurizmus művészetének jellegzetessége, hogy mielőtt az 

első mű megszületett volna, kiáltványokban rögzítették a csoport résztvevői a 

futurista festészet iránti elvárásaikat: a divizionizmus használata, a 

veleszületett kiegészítődés, a testek anyagiságának feloldása a mozgás és a 

                                                           
271 Az olasz „compenetrazione dei piani” – kifejezést többféleképpen lehet fordítani, a lényege, 
hogy  a  síkok  valamiképpen  egymást  elfedik,  egymásba  hatolnak,  egymásba  csúsznak.  A 
figurák és tárgyak nem válnak el környezetüktől, azzal egybeolvadnak. Boccioni ezt tartotta 
a  futurista  festészet  lényegének,  és  tulajdonképpen  ő  volt  az  egyetlen,  aki  igyekezett  is 
megvalósítani. Majd 1910-1911-ben Carlo Carrà alkotja meg az I funerali dell’anarchico Galli 
című képet, amely a kiáltványban rögzítettekhez igazodik. 
272 Boccioni 1881-1916. Genio e memoria, idézett mű, 70 
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fény  segítségével.  Arról  volt  tehát  szó,  hogy  egy  új  festésmódot,  egy  új 

formulát fogalmazzanak meg, amely alkalmazkodik az új időkhöz. 

 

Boccioni műve mindazokat a toposzokat ábrázolja, amelyek a 

modernitást hirdető futuristák számára a legjellemzőbbek: a modern 

gyárakat a háttérben, a hídon özönlő, zászlót lengető tömeget és 

kontrasztként a kép nagyobb hányadát elfoglaló megbokrosodott lovat, mely 

a gép szerepét évszázadokon át betöltötte, de a háttérben, testének 

folytatásaként már ott van a villamos, amely feltartóztathatatlanul kiszorítja 

a városból. 
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VIII. A futurista költészet és esztétika olasz előzményei 

 

 

 

Európa  a  XIX.  század  utolsó  két  évtizedében  meglehetősen  komplex, 

bonyolult  képet  mutatott,  amelyre  e  dolgozat  keretei  között  csak  utalás 

történik. A nagy nemzetállamok gyarmatosító politikája új fordulatot vett, a 

polgárság, amely a forradalmak élére állt és kiállt az alkotmányos 

szabadságjogok  és  emberi  jogok  mellett,  erejét  tekintve  visszaesett273,  és  a 

nacionalizmusban érezte magát megerősítve. Egyenlőség helyett az 

egyenlőtlenség vált jellemzővé egyes rétegek kiegyensúlyozatlan gazdagodása 

és hatalom koncentrációja következtében.  

 

Olaszországban  az  elégedetlenségi  mozgalmak,  az  anarchizmus  és  a 

mindenbe beletörődés, kétpólusú helyzetet teremtettek. A passzatista 

nyugalomból való kilábalás kérdései azonban a századfordulóhoz közeledve 

egyre sürgetőbben vetődtek fel. A legkivételezettebb helyzetben az iparosodó 

                                                           
273 SALINARI, Sommario di storia della lettaratura italiana, 3 idézett mű, 197 
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Milánó és közvetlen környéke volt, de az ország többi része a Risorgimento 

meg nem valósult céljaiba beletörődve süppedt a provincializmus kényelmes 

állapotába.  Még  a  milánói,  változatos  és  élénk  kulturális  élet  sem  volt 

egyértelműen  pozitív  megítélésű,  amire  Carlo  Carrà  önéletrajzi  könyvének 

szavai mutatnak rá:  

 

„Mindenütt a rossz ízlés és a fennhéjázó butaság, keverve egyfajta mártás- és 

mustár-típusú festészet művelésének mániájával, amely minden olasz, festészeti, jó 

hagyománynak a tagadása volt. Leonardo Bazzaro és a többiek […] vitték a prímet 

egy  erőszakos,  durva,  zavaros  festészettel;  az  volt  az  ember  érzése,  hogy  ezek  a 

festők versenyezni akarnak a szállodai konyhafiúk legrosszabb ízlésével. […] Milánó, 

a  művészetet  illetően,  nagyon  elmaradott  volt,  bár  látensen  azért  működtek  a 

földalatti erők, amelyek már jelezték az általános fordulatot.”274  

 

A megújulás felé vezető utat a szimbolista költészet és az abból leágazó 

irányzat, a dekadentizmus jelentette. A szimbolista költészet csúcspontja a 

XIX.  század  utolsó  évtizedére  tehető  Franciaországban,  amely  olyan  nyelvi 

újításokat  hozott,  hogy  a  futurizmus  költészetére  közvetlen  hatást  tudott 

gyakorolni. A formai újító költők közé tartozott René Ghil, aki egy lelkiállapot 

hangkapcsolatokkal  történő  leírásával  kísérletezett.  Ehhez  szerkesztett  egy 

szinesztézián alapuló leírást, amelyben betűk, hangkapcsolatok feleltek meg 

bizonyos színeknek és meghatározott érzéseknek. Természetesen, önkényes, 

költői megállapításokról volt szó, amelyekből például a következő vers 

született: „Et toi, / tape-plat, tape haut! /Homme au tam-tam/ et des hauts 

soirs et de tant, tant de soleils! […]” 275, mindenesetre elég erőteljesek voltak 

ahhoz,  hogy  Marinetti  és  a  futurista  költők  kifejezésmódjára  közvetlenül 

hasson.  A  hangutánzó  szavak  megnövekedett  szerepe  megkövetelt  egy  új, 

formai  kifejezésmódot  is,  a  szabad  verssorok  alkalmazását,  amely  Gustave 

Kahn, a Marinetti által nagyra becsült költő nevéhez fűződik. Kahn ezt írta a 

                                                           
274 Carrà, La mia vita, id. mű, 78, 83 
275 Romani, Bruno, Dal simbolismo, al futurismo, Firenze, Edizioni Remo Sandron, 1969, 27 
René Ghil verse 
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szabad  versről  1887-ben:  „Ennek  az  új  technikának  a  lényege  […]  az  lesz, 

hogy minden igazi költő számára lehetővé teszi, hogy saját maga építse fel 

verssorát  vagy  még  inkább  saját  eredeti  strófáját,  valamint,  hogy  saját, 

egyéni ritmusában írjon…”.276 

 

A  dekadentizmus  kiáltványnak  is  beillő  dokumentumát  Anatole  Baju 

alkotta  meg,  aki  a  Le  Décadent  littéraire  et  artistique  első  számába  (1886. 

április 10.)277 írt köszöntőjében helyzetképet rajzolt a válságban lévő 

Franciaország társadalmi és kulturális állapotáról, és egyúttal összefoglalta a 

dekadens  művészet  célját,  amely  a  következő:  „Mindenekelőtt  a  nyelvben 

jelennek  meg  az  első  tünetek.  […]  Az  új  eszméknek  megfelelő,  új  szavakra 

van szükség az érzelmek és fiziológiai érzetek ilyen mértékű 

bonyolultságának kifejezéséhez”.278 A dekadensek azonban nem 

ambicionálták a régi örökségén újjáépíteni az irodalmat. Meggyőződésük volt, 

hogy küldetésük a múlt lerombolása és a terep előkészítése a XX. 

irodalmának. Tehát az újat építeni akaró szimbolistákkal ellentétben  a 

dekadensek,  a  futuristákhoz  hasonlóan,  rombolás  útján  kívánták  az  újat 

létrehozni.  A  változás  óhaja  igen  erős  volt  a  XIX.  század  utolsó  másfél 

évtizedében,  amelyet  számos  irodalmi  és  művészeti  kiáltvány  kibocsátása 

jelzett. Ezeknek szerepéről Vajda György Mihály a következőket írja: 

  

„Azok  a  francia  kiáltványok,  amelyeket  Bonner  Mitchell  1966-ban  gyűjtött 

kötetbe (Les manifestes littéraires de la belle Époque), a vélemények és törekvések 

furcsa összevisszaságáról tanúskodnak, s azt bizonyítják, hogy a modern irodalom 

forrongása, erőltetett tájékozódása és iránykeresése nem a századunk tízes éveiben 

                                                           
276 ROMANI, id. mű, 23 

277 ROMANI, Bruno, Dal simbolismo al futurismo, Firenze, Edizioni Remo Sandron, 1969, 
14 
278 Ibidem, Paul Adam készített egy kis összefoglalót, amelyben összegyűjtötte a 
szimbolisták és dekadensek által kreált, új szavakat, melyeknek száma 500 körül volt, 15 
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kibontakozó  avantgarde-dal  kezdődött,  hanem  már  korábban,  a  századfordulón, 

különböző régebbi és modern irányzatok együttélésének e szakaszában”.279 

 

A Baudelaire örököseinek számító szimbolisták és dekadentisták a 

legnagyobb francia és belga költőket és írókat vonzották magukhoz. A 

társaság tagjai voltak: Verlaine, Paul Fort, Mallarmé, Verhaeren, Huysmans, 

Prudhomme, Moréas, Samain, Maeterlinck, Laforgue. A Le Symboliste című 

folyóiratnál Moréas mellett Paul Adam és Gustave Kahn költők dolgoztak. 

 

 

                                                           
279 VAJDA György Mihály, Vázlat a századforduló irodalmáról, In: Helikon, 1969/1. szám, 
(3-13), 6 
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VIII. 1. Az olasz dekadentizmus főbb szereplői 

 

 

 

A dekadentizmus megjelenésének egyik fő oka a tudomány erejében és a 

pozitivizmus filozófiájában, az irodalomban pedig a naturalizmusban való hit 

megrendülése volt. Gabriele D’Annunzio 1893-ban a Tribuna című újságban 

publikálta  az  Émile  Zolának  írott  leveleit,  amelyekben  kifejtette,  hogy  a 

tudomány bevégezte kísérletét, mert nem képes boldogságot adni a léleknek. 

Így folytatja: „Nem akarjuk többé az igazságot. Adjatok nekünk álmot. Nem 

lesz nyugtunk, hacsak nem az ismeretlen árnyékában.” 280 D’Annunzio költő-

váteszi látomásában a XIX. század kulturális szempontból befejeződött, egy 

új szemléletmódnak kellett jönnie, amely képes a nyugtalanságokra választ 

adni. Az álom, az ideál, a szépség, az ismeretlen, amelyek ellentétben állnak 

a valósággal, a tudománnyal, az anyagi érdekekkel, „azok a mítoszok, 

amelyek  nevében  elindul  egy  spirituális  alapú  reakció,  amelyet  rendszerint 

dekadensként határoznak meg…”.281   

Giuseppe Prezzolini  1903-ban kemény szavakkal írt arról, hogy a fiatal 

értelmiségiek hogyan éreznek a Leonardo szerkesztőségében: „Itt, a 

Leonardóban  inkább  a  gyűlölet,  semmint  a  közös  célok  tartanak  együtt 

bennünket”.282  

 

Az olasz dekadentizmus egyik jelentős alakja Gabriele D’Annunzio volt, 

a  másik  pedig  Giovanni  Pascoli.  A  két  költő  két  különböző  utat  képviselt. 

D’Annunzio a Baudelaire-típusú dandy-életmódot választotta, ennek 

megfelelően  költészete  és  regényei  is  a  hétköznapoktól  elszakadt  esztétika 

alapelveiben találtak otthonra. Hasonló volt ebben Huysmans főhőséhez, des 

Esseintes  herceghez,  aki  csak  úgy  tudta  elviselni  a  világot,  hogy  saját 
                                                           

280 SALINARI, id. mű, 201  
281 Ibidem, 201 
282 Ibidem, 206 
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környezetének  minden  szegletét  az  áhítattal  csodált  művészet  remekeiből 

alakította ki. D’Annunzio esztetizmusa hamarosan összekapcsolódott az 

emberfeletti ember (superuomo) kultuszával és a nacionalizmus 

gondolatával,  amelyekről  egy  korábbi  fejezetben  már  szó  esett,  és  amelyek 

művészetének  a  futurizmus  szempontjából  legfontosabb  értékét  jelentik.  A 

superuomo  gondolatát  Laudi  című  befejezetlen  (hét  könyvet  tervezett,  de 

csak öttel tudott elkészülni) munkájában dolgozta ki, amely a Le vergini delle 

rocce című regényének is vezérmotívuma.  

 

A dekadencia másik irányát követő költő Giovanni Pascoli volt, akinek 

művészetét  mélyen  befolyásolta  saját  családjának  tragikus  sorsa  is.  Fiatal 

korában  anarchistákkal,  köztük  Andrea  Costával  tartotta  a  kapcsolatot, 

tagja  lett  az  I.  Internacionálénak,  és  tevékenysége  miatt  1878-ban  néhány 

hónap börtönbüntetésre ítélték. A Bolognai Egyetemen szeretett tanára 

Giosuè Carducci volt. Jól ismerte a francia szimbolizmus és dekadentizmus 

költészetét, mégis távol tartotta magát a francia mintához való igazodástól.  

 

Latinistaként szerzett tanári hírnevet, és legfontosabb kötetének címe is 

a  vergiliusi  ihletésű  IV.  Ecloga 283:  Mirycae.  Az  1891-ben  megjelent  kötet 

versei már mesterének nagyívű költészetétől merőben különböző költői útját 

jelzik: szerény, az első pillantásra érdektelen dolgok ragadják meg 

fantáziáját. A kötet verseinek számát később növelte, melyek közül a 

leghíresebbek  a  Romagna,  a  Fides,  az  Il  mago  és  a  L’assiuolo.  A  pillanatot 

rögzíti, rövid vázlatokat, benyomásokat ír le a versekben, melyeken „a rejtély 

és  a  halál  érzése  uralkodik” 284.  Költészetében  felfedezi  a  természet  apró 

jelenségeit, növényeket, állatokat, amelyek egyben visszarepítik a még boldog 

gyermekkorba,  a  szülői  ház  biztonságába.  Ez  a  gyermeki  rácsodálkozás 

figyelhető meg költészetében, ahol mindent úgy nevez meg, a 

legegyszerűbben,  ahogy  gyermekként  tesszük.  Pascoli  szerint  „A  versnek 

                                                           
283Vergilius IV. Eclogájában írja: “arbusta iuvant humilesque myricae”, idézi: S ALINARI, 
id. mű, 229 
284 SALINARI, id. mű, 230 
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spontánnak  és  ösztönszerűnek  kell  lennie,  mentesnek  minden  kulturális 

hivatkozástól, éppen olyannak, mint amilyennek a világot 

gyermekkorunkban felfogjuk”285. Pascoli költészete a nyelv megújítása 

szempontjából  foglal  el  különleges  helyet  a  prefuturista  jelenségek  között. 

Klasszikus versformákat használ, mint a szonett, a terzina és az 

endecasillabo,  de  ez  az  első  lépés  volt  az  olasz  költészetben  a  formák 

felbontása irányában. Jelentősége ezért is kiemelkedő nemcsak a futurista, 

de az egész XX. századi költészet kialakulásában. Gyakori a szünetek 

alkalmazása  verssorokban,  amelyek  töréseket  idéznek  elő  és  lassítják  a 

ritmust,  ellentételezésül  viszont  a  szabályos  rímek  gyorsítják.  Kedveli  a 

hangutánzó szavakat, amelyek a muzikalitást erősítik költészetében: 

„Sussurrano le mille aure del bosco:/ son mille arcani mormorii nell’onde:/ 

la  luna  bacia  il  cipresso  fosco  /  che  con  un  molle  fremito  risponde”.  (Nel 

bosco)286 Nyelvezetében az igék kihagyása a futurista költészet szabad 

asszociációit  idézi:  „suono  di  chiesa,  suono  di  chiostro,/  suono  di  casa, 

suono  di  culla,/  suono  di  mamma,  suono  del  nostro/  dolce  e  passato 

pianger di nulla”.287 Pascolinál két szélsőség figyelhető meg, amelyek közül az 

elsőnek a scapigliatura költészetében már volt előzménye: gyakori a 

dialektális  és  paraszti  nyelvi  kifejezések  használata.  Ennek  ellentéteként 

pedig,  a  növények  és  állatok  –  főként  madarak  –  leírásában  a  pontos 

terminus  technicust  alkalmazza.  Verseinek  dallamosságát  szóismétlésekkel 

és zenei hanglejtést kívánó kifejezésekkel gazdagítja: „O cipresseto, o 

cipresseto  fosco,  /seco  ben  tra  quell’ombre  esser  vorrei…”.288  Kedveli  az 

egyszerű mondatokat az alárendeltekkel szemben, amelyekben a 

tagmondatokat  vesszővel  választja  el  vagy  kötőszóval  egyesíti.  Mindennek 

célja a felfokozott zeneiség megteremtése, s ennek érdekében a határozókat 

és  igéket  is  főnévvé  alakítja  („un  nero  di  nubi…”,  „il  cullare  del  mare”). 

Pascoliban megtalálható volt a törekvés egy új típusú kultúrára, amelynek 

része a korának kérdéseire választ adó költészet is. Prózai írásaiban, többek 
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között az Era nuovában arról gondolkodik, hogy a XIX. század költészete az 

illúzión és a látszaton alapul, mostantól viszont egy más típusú felfogásnak 

kell felülkerekednie: a valóságon és a tudományon alapulónak. Az erről szóló 

feltevéseit egy már-már prefuturista megszólítással zárja: „O poeti 

dell’avvenire,  voi  dovete  riuscire  in  ciò  in  cui  i  poeti  del  passato  hanno 

fallito”.289 
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VIII. 2 Mario Morasso teoretikusi és írói tevékenysége 

 

 

 

Mario Morassóról már volt szó a szellemi áramlatok fejezetében, 

azonban  nem  lehet  figyelmen  kívül  hagyni  egyéb,  esztétikai  jellegű  műveit 

sem.  Edoardo Sanguineti egyenesen azt állítja, hogy a futurizmus 1905-ben 

született  meg,  amikor  Morasso  publikálta  a  La  nuova  arma:  La  macchina 

című könyvét. Sanguineti így fogalmaz:  

 

„Certamente  per  diventare  operanti,  le  idee  del  Morasso  dovevano  attendere 

che  un  Marinetti,  largamente  nutrito  di  queste  pagine,  le  raccogliesse  in  uno 

stringente  ed  ardente  programma,  e  chiamasse  a  raccolta  le  giovani  forze  della 

letteratura e dell’arte per tradurle in azioni concrete. Ma resta il fatto che, a rigore 

di documenti, il futurismo avrà il suo atto di battesimo sopra le colonne del Figaro 

di Parigi, il 20 febbraio 1909, ma trova il suo effettivo atto di nascita nelle pagine di 

La nuova arma,  dell’anno 1905”.290 

 

Hasonló álláspontot képviselt Giovanni Papini 1919-ben megjelent, 

L’esperienza futurista című könyvében, amelyben a prefuturista költők között 

Walt Whitmant és Verhaerent említette, valamint Mario Morassót. 

„Olaszországban a gépek költészetének első teoretikusa Mario Morasso 

volt…”291  A  firenzei  kiadású  Marzoccóban  1902-ben  jelent  meg  A  sebesség 

esztétikája 292 című cikke, amelyben a szépség és a sebesség  összefüggéseit 

fogalmazza meg. A La nuova arma című könyvében továbblép a két minőség 

tartalmának  kiterjesztésében.  A  filigrán,  kecses  jármű  helyét  egy  durva 

                                                           
290 Ibidem, 170 (Sanguineti szerint tehát ahhoz, hogy Morasso elvei a gyakorlatban 
megvalósuljanak, egy Marinettinek kellett volna hatásos programmá alakítania, és 
összegyűjtenie  az  irodalom  és  a  művészet  fiatal  erőit,  hogy  az  elvek  konkrét  akciókká 
alakuljanak. Ehelyett, a futurizmus születési dátuma 1909 ahelyett, hogy 1905 volna.) 
291 ROMANI, 171 
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megjelenésű, erőt és hatalmat sugárzó autó foglalja el. „Azt akarjuk, hogy az 

autó bemutassa hatalmas erejét, legyőzhetetlenségét, a legkeményebb 

próbáknak  alávetve  is:  egy  félelmetes  energiájú  szörnyet  akarunk,  amely 

képes  repülési  vágyunkat  kielégíteni  és  bennünk  a  mindenhatóság  érzetét 

kelteni.”293 Tehát már jóval a futurizmus előtt megjelenik az erő mint 

esztétikai  kategória.  Moraasso  ezt  fokozza  egy  hasonlattal:  „Azt  mondták  a 

szárnyas, fej nélküli Szamothrakéi Nikére, hogy ruhájának redőibe a szél van 

bezárva, és mozdulatával a gyors és örömteli szárnyalás lendületét 

sugározza. […] a vasszörny is, amikor a beindult motor ütemére megmozdul 

és dobog, a virtuális erő ugyanolyan nagyszerű revelációját nyújtja, és meg is 

mutatja azt az őrült sebességet, amelyre képes.”294 Marinetti pár évvel 

később továbblép a hasonlat értelmezésében: míg Morasso azonos 

szépségűnek tartja a görög szoborral a vasszörnyet, addig az Első Futurista 

Kiáltványban a versenyautó szépségével legyőzi a Szamothrakéi Nikét. 

Morasso erőt sugárzó autója egyben kihívást is hordoz a vezetője számára a 

sportban, de a kockázat és az esetleges halál vállalása is beletartozik ebbe az 

új világképbe. A futuristák az autót mint „egy új, dinamikus elemet” fogják 

fel, ennél tovább nem mennek. Majd irodalmi síkon jelenik meg Morasso vad 

képzelgése  D’Annunziónak  a  Forse  che  sì  forse  che  no  című,  1910-ben 

megjelent regényében.  

 

Morasso ambivalensen állt a múlt értékeihez, időnként átfordult a teljes 

tagadásba,  s  ez  is  támogatásra  talált  a  futuristák  körében.  Feleslegesnek 

tartotta  a  Baedeckereket,  mert  ha  autóval  száguldunk  végig  egy  városon, 

más  kép  tárul  elénk,  mint  amit  a  könyvek  leírtak.  Az  útikönyv  eldobását 

kiterjeszti  a  könyvekre  általában:  „…tűzre  a  könyvvel,  ki  akarjuk  vonni 

magunkat  ez  alól  az  archaikus  járom  alól,  mi  magunk  akarunk  lenni,  ki 

akarunk szabadulni a múzeumokból, az akadémiákból, minden zárt és sötét 

helyről, meg akarunk szabadulni minden ócska és penészes raktártól, a múlt 
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minden korlátjától…”.295 Marinettinél ez így hangzik: „…meg akarjuk 

szabadítani ezt az országot a professzorok, régészek, idegenvezetők és 

antikváriusok bűzös rákfenéjétől”. 296 A századforduló művészete Morassót is 

viszolygással  tölti  el,  úgy  ítéli  meg,  hogy  láthatóan  túlsúlyban  van  „egy 

inkoherens és bárdolatlan beszédmód és a szó primitív üvöltéssé 

degradálódik.”297  Ez  a  megfigyelése  az  expresszionista  költészet  üvöltését 

vetíti előre. Morasso és Marinetti között voltak munkakapcsolatok a Poesia 

keretein belül 1905 és 1907 között, de ezek az utóbbi dátummal véglegesen 

meg is szüntek, és Marinetti soha többé nem említi Morasso nevét  a 

futurizmus elindítása után. Morasso 1903-ban publikálta Imperialismo 

artistico című munkáját, amelyben részletesen kifejtette nézeteit a politika és 

a  kultúra  viszonyáról,  de  a  futuristákkal  ellentétben  az  általa  kigondolt 

művészetnek nem az egész világon való eluralkodását dolgozta ki, hanem épp 

az  ellenkezőjét.  Morasso  szerint  alapvető,  hogy  a  művészetnek  alá  kell 

rendelődnie a nemzet expanzív törekvéseinek. A művészet akkor hasznos, ha 

„az  imperialista  totalitás  politikai  ideáljait  visszhangozza,  míg  a  futurista 

művészet a művész hatalmi akaratának a kifejeződése”.298 Piero Pieri, 

Morasso legnagyobb kutatója Marinetti és Morasso különbségét abban látja, 

hogy Marinetti a klasszikus örökségtől  egyértelműen meg akar szabadulni, 

míg Morasso megvédi a konzervatív klasszicizmus kánonját, és a művészetet 

mint autonóm formát egyértelműen tagadja és a tőkés uralom 

kiszolgálójának  tekinti.  Pieri  ezen  a  ponton  megjegyzi,  hogy  a  „Marzocco 

irodalmárai az olvasásnak ezen a pontján elborzadtak, de a gondolataik afelé 

vitték őket, hogy egy ilyen sors valószínűtlen, elképzelhetetlen Európában és 

még inkább Olaszországban, a szépség hazájában”.299 Figyelemre méltó 

tehát, hogy Marinetti már ismerte Morasso munkásságát, és annak ellenére 

meghívta a Poesiába publikálni, hogy lényegében alapvető szemléletbeli 

különbségek  voltak  kettejük  között.  Marinetti  vélhetően  fontosnak  tartotta 

Morasso kemény, agresszív hangnemét a passzatista olasz kultúrában, de a 
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futurizmus elindításakor már önmaga is felvette ezt a magatartást, és nem 

volt szükséges egy erős egyéniség közelsége a mozgalomban. 
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VIII. 3 Filippo Tommaso Marinetti prefuturista költészete 

 

 

Marinetti 1876-ban, az egyiptomi Alexandriában született olasz 

szülőktől, és egészen 18 éves koráig ott élt. Akkor, felforgatónak vélt 

tevékenysége  miatt  nehézségei  támadtak  a  jezsuita  gimnázium  vezetésével, 

és  szülei  jobbnak  látták,  ha  az  érettségit  már  Párizsban  teszi  le.  Ekkor 

kezdődött az ifjú renitens kapcsolata a párizsi irodalmi körökkel, ahol hamar 

népszerűvé  vált,  hamar  beilleszkedett,  hiszen  iskoláit  a  francia  kultúra  és 

nyelv közegében töltötte. Hamarosan két város között osztotta meg az életét: 

Milánóban  és  Párizsban  egyaránt  otthon  érezte  magát.  Párizs  az  1890-es 

évektől a szimbolista és dekadentista költészet fellegvára volt Európában, így 

Marinetti,  aki  különösen  érzékeny  volt  környezetének  impulzusaira,  első 

verseit ebben a két szellemben írta. A fiatal költő nem elégedett meg a francia 

irodalom  szeretetével,  hazájában  előadóesteken  népszerűsítette  a  francia 

irodalmat. Mallarmé verseit elsőként fordította olaszra, és előadásain, 

felolvasásain népszerűsítette Rimbaud, Verlaine, Maeterlinck, Gustave Kahn 

és Laurent Tailhade verseit. 300 Párizsban pedig a legnagyobb folyóiratoknak 

írt.  Többek  között  az  Anthologie-Revue,  a  La  critique  internationale,  a  La 

Vogue, a La Revue blanche és a Vers et prose közölték írásait. Majd, amikor 

1905-től beindította a  Poesiát, a legnagyobb francia költők dolgoztak vele: 

Mauclair, Kahn, Madame de Noailles, Stuart-Merill, Paul Fort, Mistral, 

Catulle Mendès, Vielé-Griffin, Alfred Jarry, André Salmon. 

 

A XIX. század végi művészi társaságok szokásaihoz híven Marinettinek 

és társaságának is a kávéházak adtak terepet világmegváltó gondolataikhoz. 

Egyik törzshelyük volt a Closerie des Lilas, ahol fiatal művészek 

megalakították a „Les compagnons de l’action d’art” elnevezésű csoportot, és 

alapítottak  egy  kéthavi  magazint  L’action  d’art.  Organe  de  l’individualisme 
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héroϊque  címmel.  A  többiek  nem  vették  túl  komolyan  a  fiatal  társaságot, 

mindenesetre közülük többen kapcsolódtak később az Esprit nouveau-hoz. A 

csoport tagjainak elképzelései – Severini önéletrajzi könyve alapján – szoros 

kapcsolatban álltak az anarchista eszmékkel,  

„mindenesetre egy sajátságos anarchiáról volt szó; olyan mozgalom volt, amely 

a  szociális  oldalt  háttérbe  helyezte  a  művészeti  oldalhoz  képest  az  emberiséget 

érintő problémák taglalásakor. […] Az abszolút individualizmus alapján építették fel 

mozgalmukat, amelyet Aristocraziának hívtak, hogy megkülönböztessék a 

Mediocraziától. […] Azt szokták mondani, hogy nincsenek osztályok a 

társadalomban,  csak  emberek  vannak,  akik  a  Szépségért  vannak,  míg  mások  a 

Szépség ellen. Az első kategóriába tartoznának a szabad szellemek,  akik a magas 

csúcsokra  tekintenek,  a  másodikba  pedig,  akik  rabszolgaságra  születtek,  akik  a 

földet nézik”.301 

 

Ugyancsak Severinitől tudjuk, hogy ezek az „úgynevezett arisztokraták 

voltak a futurizmus legközvetlenebb előfutárai, tekintve, hogy első 

kiáltványuk, a Movement visionnaire, 1907-ben íródott…”. 302 

 

Marinetti  párizsi  tapasztalatai  világossá  tették  számára,  hogy  az  olasz 

költészet,  és  bizonyos  mértékig  a  festészet  is,  csak  úgy  tud  megújulni,  ha 

előbb áthalad a szimbolizmus útján. „Tehát azzal, hogy szimbolista verseket 

is  írt,  Marinetti  nemcsak  a  divatot  követte,  hanem  egy  konkrét  esztétikai 

követelményt  is  kifejezett.  És  most  nem  számít,  hogy  később,  a  futurista 

mozgalom élén megtagadta a szimbolizmust és elutasította Mallarmét.”303 

 

Az 1902-ben keletkezett La conquête des Étoiles a „Pusztítsunk, 

pusztítsunk!”  (’Détruisons,  détruisons!’)  felkiáltással  kezdődik,  majd  1904-

ben megjelentet egy verseskötetet Destruction címmel, amely jelzés is 
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Marinetti részéről, hogy verseinek folyamatos szellemiséget kíván 

kölcsönözni. A téma mindkét esetben a tenger irodalmi hagyományok 

szerinti megjelenítése, megszemélyesítése is. A hold jelenléte két versben is 

hangsúlyos, a L’Échanson-ban és a La Filandière-ben. A morális fáradtság és 

kimerültség lelkiállapotát leíró képek alkotják a verseket, amelyeknek egyik 

jellemző sora: „nuit qui se mélancolise de la tristesse des étoiles”.304 Marinetti 

a  tengerhez,  a  szélhez  és  a  csillagokhoz  fordult,  több  szimbolista  költőhöz 

hasonlóan, akik a századeleji, párizsi, költői divatot követve ezeket a 

toposzokat használták. Mindez magyarázat arra a látszólagos 

ellentmondásra, amely Marinetti korai költészete és a Kiáltványok 

szövegeiben egyedüliként megfogalmazott, modern költészet formai és 

tartalmi  követelményei  között  feszül.  A  Destruction  és  a  La  conquête  des 

Étoiles  is  azt  mutatja,  hogy  Marinetti  képes  volt  a  sokféle  irodalmi  hatást 

elsajátítani: Baudelaire, Mallarmé, Lautreamont, Kahn, Verhaeren… A 

modern  élet  témáit  is  megénekelték  a  szimbolista  költők:  a  villamost,  a 

vonatot, ahogy Marinetti is, a Le démon de la vitesse-ben a villamos 

reflektorait szemekhez hasonlította: „Car ils sont innombrables, les grands 

yeux  violets,  /verts  et  rouges  des  fantasques  tramways”.305  Megemlítendő, 

hogy D’Annunzio szintén felidézte a villamost a Laudi egyik versében: „Nelle 

vie diritte ove passa / il carro che non ha timone / nè giogo….”.306 

 

A  Poesia  megalapítása  előtt  Marinetti  három  könyvet  adott  ki,  a  fent 

említett kettőt és a négyfelvonásos, szatirikus tragédiát, a Le Roi Bombance-t, 

amelyet 1904-ben először a Mercure de France hasábjain publikált. Egyszer 

adták elő, 1909. április 3-án, a Théâtre de l’Oeuvre-ben. A dráma 

megírásához szintén francia példához fordult, Alfred Jarry Übü király című, 

nagysikerű  abszurdjához.  Marinetti  művét  úgy  a  francia,  mint  az  olasz 

kritika  közepesnek  ítélte,  különösen  azért,  mert  sok  hasonlóság  volt  a  két 

mű  között,  úgy  frazeológiájában,  mint  szimbólumait  és  durva  nyelvezetét 
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tekintve. Viszont van néhány olyan motívum a drámában, amelyeket 

Marinetti már futuristaként fejlesztett tovább néhány évvel később: 

megtalálhatók  benne  a  nők  és  a  múlt  elleni  kirohanások,  a  harc  és  az 

erőszak dicsőítése, az antiparlamentarizmus és a demokrácia szatirája. 

 

Marinetti  kétségkívül  legfontosabb  prefuturista  tevékenysége  a  Poesia 

megalapítása és működtetése volt. Az alapítók között ott volt Sem Benelli és 

Vitalino Ponti, egy évvel később azonban Marinetti már egyedül irányítja a 

szerkesztőség  munkáját.  A  Poesia  jelentősége,  hogy  a  már  említett  francia 

költők  bemutatása  mellett  az  olasz,  új  utakat  kereső  szerzők  számára  is 

publikálási lehetőséget adott, akik között megtalálható volt Enrico 

Cavacchioli,  Paolo  Buzzi,  Corrado  Govoni,  Aldo  Palazzeschi,  Gian  Pietro 

Lucini, Emilio Zanetti és Luciano Folgore. Nem mindegyikük volt már nagyon 

fiatal,  de  közös  jellemzőjük,  hogy  költészetükben  az  irracionálisat,  az  élet 

fonákjának a megrajzolását tartják szem előtt, sokszor az irónia eszközével. 

Marinetti érdeme, hogy felkarolta a fiatal képzőművészeket, akik 

illusztrációikkal  növelték  a  Poesia  számainak  elegáns  kiállítását.  A  már 

említett Romolo Romanin kívül Boccioni, Ugo Valeri, Giuseppe Grandi és a 

borítók  tervezője,  a  szecesszió  szellemében  alkotó  Alberto  Martini  rajzai 

gazdagították a mindig más színű borítóval megjelenő folyóiratot.  

 

Marinetti  célja  folyóiratával  nemcsak  a  francia  és  az  olasz  költészet 

legújabb termésének közzététele volt, hanem egyben platform is az irodalom 

pillanatnyi  esztétikai  kérdéseinek  kifejtésére.  1905-ben  Marinetti  –  lassan 

elhagyva a szimbolista költészetet – már a szabad vers (verso libero) 

népszerűsítéséért  és  elfogadtatásáért  tesz  közzé  felhívást  a  Poesiában  a 

szabad  versről  alkotott  nézetek  ütköztetésére,  de  leginkább  az  olvasókkal 

történő megismertetésére. A felhívásra többen válaszolnak és kifejtik 

véleményüket,  például  Pascoli,  aki  a  maga  óvatos  módján  legfeljebb  az 
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endecasillabo scioltót 307 tartja elfogadhatónak. D’Annunzio nem nyilatkozik. 

A  legmélyebb  elemzést  Gian  Pietro  Lucini  adja 308.  Véleménye  szerint  „a 

szabad versnek hullámzania kell, követve a költő minden rezdülését, 

belevinni a ritmusok és harmóniák változatait, amelyek a legjobban illenek a 

kifejezendő koncepciókhoz. Semmilyen szigorú szabálynak nem szabad 

megkötnie  a  szabad  továbbfejlődését,  semmilyen  akadály  ne  állítsa  meg  a 

hangzás  hullámát  a  plasztikus  mozgásban.  Ideális  esetben,  a  szabad  vers 

azokon a nyelveken valósul meg tökéletesen, amelyekben a szavak 

hangsúlya  erősen  jelzett  és  a  mondat  logikai  hangsúlya  egybeesik  az  igei 

hangsúllyal. […] A szabad vers az olasz nyelv hagyományából és 

természetéből táplálkozik; nem a francia „vers libre”-ből ered, mint ahogy azt 

némelyek felszínesen hiszik, hanem jól elkülöníthető, személyes és nemzeti.”  

 

Marinettit új impulzusokkal látták el a beérkezett válaszok és új 

„provokációkra” sarkallták. A szabad vers részét képezte művészeti 

megújulásnak,  és  ahogy  később  visszaemlékszik  az  1905  és  1909  közötti 

évekre úgy véli, hogy az új, futurista érzékenység néhány eleme hozzájárult 

„a festészeti dinamizmusunk, a ritmikus tökéletességtől mentes antigrazioso 

zenénk:  az  «Arte  dei  rumori»  és  a  parole  in  libertà  megszületéséhez” 309.  A 

«verso libero» fejlődésének következő fázisa a «parole in libertà» volt, 

amelyben  a  költőnek  el  kellett  szakadnia  a  szintaxistól  az  «immaginazione 

senza fili» útján, vagyis egymástól független szavakkal kellett megvalósítania 

a költői képek és analógiák teljes szabadságát, amelyeket nem kötöttek össze 

a mondattan szabályai szerinti kötőszavak vagy a központozás.310 A 

következő  fázis  a  «tavole  parolibere», 311  amely  azonban  már  a  futurista 

költészet megszületése utáni műfaji fázis és előzménye Mallarmé Un Coup de 

Dés című már az előzőekben említett költeménye. 

  
                                                           

307 Az olasz terminus technicusok magyarra fordítása nem pontosan fejezi ki az eredeti 
szavak értelmét, így a dolgozatban az olasz megnevezések használata célszerűbb. 

308 Ld. Függelék 
309 ROMANI, id. mű, 219 
310 Ibidem, 219 
311 Ld. Függelék 
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IX. Összefoglalás 

 

 

 

A disszertációban azt a korszakot vizsgáltam – az 1850-es évektől 1911-

ig  terjedő  időszakot  -,  amely  korszakváltás  volt  az  európai  kultúrában.  A 

futurizmus szellemi és művészeti előzményei csírájukban már a figyelembe 

vett korszak elején megjelentek Európában. Baudelaire költészete és 

esztétikai elvei meghatározóan hatottak az elkövetkező évtizedekre és a XX. 

század művészetére egyaránt. A Baudelaire-re ható impulzusok közül 

figyelmet érdemel a modernség mint fogalom és mint gyakorlat elterjedése a 

második ipari forradalom időszakában. Baudelaire felismerte, hogy nemcsak 

a városi környezet változik meg alapvetően az ipartelepek kiépülésével, de a 

társadalmi  osztályok  között  is  élesebben  rajzolódik  ki  a  különbség,  amely 

nem  hagyható  figyelmen  kívül  a  művészetet  művelők  számára.    A  XIX. 

század második felében olyan szédületes mennyiségű tudományos és 

technológiai  újdonság  jött  létre,  valamint  olyan,  alapjaiban  új  és  lényegi 

eszmék-gondolatok  születtek,  amelyeket  a  globális  fejlődés  szempontjából 

nem  lehetett  nem  figyelembe  venni.    Az  új  gondolatoknak  és  tudományos 
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eredményeknek nemcsak a megjelenése volt fontos, hanem az is, hogy a kor 

embere miként szerzett róla tudomást és azt hogyan építette be az életébe. 

Ebben a folyamatban a művészek ábrázolóképességének – legyen szó 

költészetről  vagy  képzőművészetről  –  kiemelkedően  fontos  szerep  jutott, 

hiszen  ahogy  Baudelaire  írta  „Jelképek  erdején  át  visz  az  ember  útja  s  a 

vendéget szemük barátként figyeli.”  A jelképek erdeje nemcsak a természetet 

jelenti,  hanem  a  technicizálódott  világot,  az  elidegenedett  társadalmat  is, 

amelyben a művésznek az a feladata, hogy az új szimbólumokkal a 

társadalom tagjai számára megérthetővé tegye a változásokat. 

 

Az  irodalomba  és  a  festészetbe  beépül  egy  sor  olyan  toposz,  amelyek 

nélkül a forradalmi gondolatok nem találnak termőtalajra. Rimbaud 

tudatában volt ennek, amikor a híres mondatot leírta: Il faut être 

absolutement  moderne!,  amely  a  futuristák  számára  alapvető  kiindulópont 

volt. A disszertáció főként a francia és az olasz kultúra kapcsolódási pontjait 

viszgálta. A két ország kulturális állapota közötti lényeges különbség, hogy 

míg Franciaországban megfigyelhető egyfajta folytonos megújulásra törekvés, 

addig Olaszország fiatal nemzetállamként, és csalódottan kikerülve az 

egyesítésért folytatott harcból – a Risorgimentóból –, lényegében az 1880-as 

évektől kezd eszmélni és az irodalomból a francia befolyást lassan beengedni. 

Történelmietlen, de érdekes kérdés, hogy vajon Marinetti nélkül is 

megszületett  volna-e  az  olasz  avantgárd  1910  körül.  A  fenti  elemzések  azt 

mutatják, hogy minden valószínűség szerint nem, szükség volt hozzá 

Marinetti francia kultúrájára és szoros francia kapcsolataira, olvasottságára, 

amelyek eredményeit érzékeny intelligenciájában szintézissé tudta alakítani. 
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FÜGGELÉK 

 

Charles Baudelaire: Esti szürkület 

  

„Itt a varázsos est, a bűnözők hive; 

 mint cinkos érkezik, lábujjhegyen; s ime, 

 mint nagy alkóv, az ég megtelik rejtelemmel, 

 és állattá vadúl a türelmetlen ember. 

 

 Óh est, óh édes est, be várva várt, aki  

nem hazudik, mikor azt mondják karjai: 

Volt ma munka elég! – Este, te enyhited meg 

a fáradt szellemet, a kín-hajszolta lelket, 

makacs tudóst, kinek az agya nehezűl, 

görnyedt munkást, aki megint ágyára dűl. 

 

Közben a levegőt lomhán ébredve fáradt 

démonraj tölti meg, mint beteg és kufár had, 

szárnyuk csapongva ver ormot, redőnyt, falat. 

Imbolygó sugarak, szélvert fények alatt 

a Prostitució utcán-teren kigyúllad; 

hangyaboly-ajtain csápjai messze nyúlnak; 

mindenfelé töri rejtélyes útjait, 

mint ellenség, amely titkon szervezkedik; 

úgy él a város ős mocskában a belek közt, 

mint bennünk a galand elorzott ételek közt. 

Innen is, onnan is konyhazaj sistereg, 



 

szinház morajlik és zenekar döng-recseg; 

telnek a lebujok, az asztalt körülállják, 

zsiványok s haverok verik-lesik a kártyát; 

s akik megvetik az irgalmas pihenőt, 

kezdik munkájukat ők is, a betörők, 

kapu nyíl nesztelen, pattan a kassza zára: 

lesz egy-két könnyű nap s a lánynak új ruhája.” 

 

Le crepuscule de soir 

 

Voici le soir charmant, ami du criminel ;  

Il vient comme un complice, à pas de loup ; le ciel  

Se ferme lentement comme une grande alcôve,  

Et l’homme impatient se change en bête fauve.  

 

Ô soir, aimable soir, désiré par celui  

Dont les bras, sans mentir, peuvent dire : Aujourd’hui  

Nous avons travaillé ! – C’est le soir qui soulage  

Les esprits que dévore une douleur sauvage,  

Le savant obstiné dont le front s’alourdit,  

Et l’ouvrier courbé qui regagne son lit.  

 

Cependant des démons malsains dans l’atmosphère  

S’éveillent lourdement, comme des gens d’affaire,  

Et cognent en volant les volets et l’auvent.  

À travers les lueurs que tourmente le vent  

La Prostitution s’allume dans les rues ;  



 

Comme une fourmilière elle ouvre ses issues ;  

Partout elle se fraye un occulte chemin,  

Ainsi que l’ennemi qui tente un coup de main ;  

Elle remue au sein de la cité de fange  

Comme un ver qui dérobe à l’Homme ce qu’il mange.  

On entend çà et là les cuisines siffler,  

Les théâtres glapir, les orchestres ronfler ;  

Les tables d’hôte, dont le jeu fait les délices,  

S’emplissent de catins et d’escrocs, leurs complices,  

Et les voleurs, qui n’ont ni trêve ni merci,  

Vont bientôt commencer leur travail, eux aussi,  

Et forcer doucement les portes et les caisses  

Pour vivre quelques jours et vêtir leurs maîtresses.  

Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment,  

Et ferme ton oreille à ce rugissement.  

C’est l’heure où les douleurs des malades s’aigrissent !  

La sombre Nuit les prend à la gorge ; ils finissent  

Leur destinée et vont vers le gouffre commun ;   

L’hôpital se remplit de leurs soupirs. –  

Plus d’un Ne viendra plus chercher la soupe parfumée,  

Au coin du feu, le soir, auprès d’une âme aimée.  

Encore la plupart n’ont-ils jamais connu  

La douceur du foyer et n’ont jamais vécu ! 

  



 

Jean Moréas: Ég veled, gőz fütyül (Adieu, la vapeur siffle)  

 

Ég veled, gőz fütyül, élesztik a tüzet; 

horgony emelkedik, vagy vonat fut az éjbe; 

mindegy! jön-megy a nép; hullám sír: ég veled, 

akár kikötsz, akár most mégy a messzeségbe! 

 

Kinyílt a rózsa, és kezünk nyúl érte már; 

esőz a kerti lomb, egyenkint és kerengve. 

Búcsú a születés! és búcsú a halál! 

És ahogy az öröm, elszáll a balszerencse.” 

 

Adieu, la vapeur siffle, on active le feu: 

Dans la nuit le train passe ou c’est lAncre qu’on lève; 

Qu’importe! on vient, on part: le flot soupire: adieu! 

Qu’il arrive du large ou qu’il quitte la grève! 

Les roses vont éclore, et nous les cueilleron; 

Les feuilles du jardin vont tomber une à une. 
 Adieu! quand nous naissons, adieu! quand nous mourons 

Et comme le bonheur s’envole l’infortune. 

 

Arrigo Boito, Dualismo 

 

Son luce ed ombra; angelica 

Farfalla o verme immondo, 

Sono un caduto chèrubo 

 Dannato a errar sul mondo,  



 

O un demone che sale,  

Affaticando l’ale,  

Verso un lontano ciel.  

 

Ecco perchè nell’intime  

Cogitazioni io sento  

La bestemmia dell’angelo 

Che irride al suo tormento,  

O l’umile orazione  

Dell’esule dimone  

Che riede a Dio, fedel. 

…. 

Talor, se sono il dèmone  

Redento che s’indìa,  

Sento dall’alma effondersi  

Una speranza pia  

E sul mio buio viso  

Del gaio paradiso  

Mi fulgureggia il sol.  

 

L’illusïon – libellula  

Che bacia i fiorellini, 

 – L’illusïon – scoiattolo  

Che danza in cima i pini, 

 – L’illusïon – fanciulla  

Che trama e si trastulla  

Colle fibre del cor,  



 

…. 
E sogno un’Arte eterea  
Che forse in cielo ha norma,  
Franca dai rudi vincoli  
Del metro e della forma,  
Piena dell’Ideale  
Che mi fa batter l’ale  
E che seguir non so. 
…. 
Questa è la vita! l’ebete  
Vita che c’innamora,  
Lenta che pare un secolo,  
Breve che pare un’ora;  
Un agitarsi alterno  
Fra paradiso e inferno  
Che non s’accheta più!  (1863)312 
 
 
Az anarchisták és Carrà kapcsolatáról: 
 

Leda Rafanelli, az olasz anarchizmus jól ismert figurája, így emlékezik 
meg erről az időszakról: 

„Szokásunkká vált, hogy mindig abban a városközpontbeli 
kávéházban találkoztunk a nap végén. […] Esténként kissé furcsa, 
heterogén közönség járt oda, elfoglalva a terem végében lévő kis 
asztalkákat, amelyek távolabb estek a többitől.  

Egy csésze kávéval (ami akkor 3 soldóba került) elfoglaltuk a 
szokásos helyünket egész estére és megkezdődtek a beszélgetések, viták, 
amelyek egyre hangosabbakká váltak, úgyhogy, a hozzánk beosztott 
pincér  […]  minden  alkalmat  megragadott,  hogy  megálljon  közöttünk  és 
hallgassa,  amit  beszélünk,  mert  ez  a  közönség  annyira  más  volt  a  bár 
központi termében ülőkétől. […] 

Carlo a művészek között trónolt. Festő  volt, de szimpatizált velünk, 
anarchistákkal. 

[…]  Körülöttünk,  minden  este,  jöttek-mentek  a  mozgalomban  jól 
ismert társaink.” [Laura Iotti, Futuristi e anarchici. Dalla fondazione del 
futurismo  all’ingresso  italiano  nella  prima  guerra  mondiale  (1909-1915) 
http://escholarship.org, 2010, 77] 

                                                           
 



 

Gian Pietro Lucini hozzászólása a Poesiában feltett kérdésre a verso 
libero használatáról:  

 
“Il verso libero deve ondeggiare, seguendo tutte le emozioni del poeta, 

apportandovi quelle diversità di ritmo e d’armonia le quali meglio 
convengono ai diversi concetti che manifesta. Nessuna regola rigorosa gli 
deve  impedire  lo  sviluppo,  nessuna  barriera  arrestarlo  nell’onda  sonora, 
nel plastico movimento. Idealmente, il verso libero si realizzerà perfetto in 
una lingua dove la cadenza delle parole sarà fortemente segnata 
dall’accento tonico, dove l’accento logico del periodo coinciderà coll’accento 
verbale.  [...]  Il  verso  libero,  in  questa  “lunga  parola  poetica”,  è  l’ultimo 
anello  aggiunto  alla  catena  dell’evoluzione  lirica:  l’ultimo  e  provvisorio 
anello,  perché  nulla  è  definitivo  e  l’aver  finito,  il  credere  d’essere  nella 
perfezione per tutto ciò che è umano, non esiste; tutto è divenire πάντα ῥεῖ 
. Il verso libero é autorizzato dalla tradizione e dalla natura italiana, non 
deriva minimamente, come credono i superficiali, dal “Vers libre” francese; 
è  “lui”  distinto,  personalizzato,  nazionale.  In  ogni  allinea  rappresenta 
un’unità  di  misura  armonica  speciale;  concorre  nella  strofe  (o  periodo 
poetico)  di  un  numero  irregolare  di  allinee,  per  racchiudere  un  concetto 
pieno, intero, definito,idea informata ed espressa nel suo tono musicale e 
nel suo reale o virtuale aspetto plastico e cinetico. Il fondamento di tale 
musica verbale rimane sempre “l’accento” italiano, foneticamente battuto 
sopra parole italiane; e qui la “metrica” non prende il posto della 
“prosodia”, nè tenta di soverchiarla colla semplice ed esteriore 
superficialità dell’aspetto grafico, come appare nelle barbare carducciane. 
Sfuggirà quanto lo puó rendere povero ed amorfo.” [Poesia, N. 9-10-11-12, 
Anno II, 1906-1907, oldalszám nélkül) 
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