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A vizsgált téma és a dolgozat célkitűzése 

 

 A futurizmusra – az első olasz avantgárd mozgalomra – a II. 

világháború utáni legnagyobb figyelmet a 2009-es centenáriumi kiállítások 

és konferenciák irányították. Ezekkel összefüggésben sok kötetnyi kiállítási 

katalógus keletkezett, értékes tanulmányokkal. A tanulmányok is és a 

kutatások eredményeként a centenáriumig publikált könyvek is a 

futurizmus különböző aspektusait vagy időszakát vizsgálták, és érthetően 

kevesebb figyelem fordult a mozgalmat közvetlenül megelőző vagy már 

évtizedekkel korábban kibontakozóban lévő irodalmi, művészeti és 

szellemtörténeti jelenségek felé. A háború után viszonylag későn, az 1960-as 

évektől kezdődött a futurizmus érdemi kritikai feldolgozása – a késedelem 

oka a futurizmushoz tapadt negatív konnotációk sora. A futurizmus és a 

fasizmus története, ha változó mértékben is, mintegy két évtizeden át 

összefonódott, és a háborúból hatalmas veszteségekkel kikerült 

Olaszországban sokáig nem lehetett a futurizmusról negatív elfogultság 

nélkül beszélni.  

 Disszertációm kiindulópontja az a feltevés, hogy a futurizmus 

előzményei nem csak az 1909-et megelőző néhány évben keresendők, hanem 

a XIX. század második felében Európában és Olaszországban kibontakozott 

újító, olykor forradalmi jellegű művészeti és irodalmi tendenciákban is. 

Célszerűnek látszott egy olyan átfogó elemzés készítése, amely a futurizmus 

kiáltványaiban megjelenő gondolatok, állítások vagy kérdésfelvetések 

eredetét visszavezeti XIX. századi megjelenésükre. A disszertációban ezeket a 

kiindulópontokat gyűjtöttem össze, és igyekeztem egy gondolati szövetté 

rendezni. A vizsgálat tárgya az olasz futurizmus kibontakozása volt, így a 

más nyugat-európai országokban és az Oroszországban kialakult futurizmus 

jelenségei nem képezték a dolgozat témáját.  

                    A futurizmust elemző kritikákban még egyelőre ritkán jelennek 

meg az előzményekre utaló tanulmányok és kutatások, ezek is főképpen a 

nagyvárossá váló Milánó inspiráló szerepét emelik ki. Az egyik legkorábbi és 

legkiemelkedőbb mű a témáról Guido Ballo Preistoria del futurismo című 

könyve, amely voltaképpen az 1959-60-as tanévben, a Brerán tartott 
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előadásait tartalmazza. Fontos lépés volt a futurizmus elfogadottságának 

szempontjából az 1962-ben publikált Archivi del futurismo, Maria Drudi és 

Teresa Fiori munkájának eredményeképpen. Az 1987-es év két jelentős 

fordulatot hozott: Pontus Hulten rendezésében egy igen reprezentatív 

kiállításon Velencében mutatták be az olasz futuristák munkáin kívül azokat 

a műalkotásokat, amelyek a futurizmus szellemében keletkeztek az európai 

országokban Nagy-Britanniától a mai Oroszországig, valamint Argentinától 

Japánig, valamint megjelent Enrico Crispolti, az egyik legnagyobb 

futurizmus kutató Storia e critica del futurismo című munkája.    

A futurista festészet előzményeire maguk a futuristák utalnak a 

Futurista Festők Kiáltványában és a Futurista Festészet Technikai 

Kiáltványában. Megnevezik a divizionista festőket, akiket az elődeiknek 

tekintenek. A festők közül a legnagyobbak, mint Boccioni, Balla 

divizionistaként kezdték pályafutásukat, tehát ebben az esetben a közvetlen 

elődökre tekintés egyértelműnek tűnt.  

Az irodalmi szál visszafejtéséhez a kulcsot Filippo Tommaso Marinetti 

futurizmus előtti költészete nyújtotta, amely – iskolázottságából – adódóan a 

francia szimbolista költészet volt. Marinetti kiáltványaiban tagadott minden 

múltbeli vagy kortárs költővel való rokonságot, olykor meg is nevezve azokat, 

akiket megvetett, azonban a költészeti rokonság nyilvánvaló volta Giovanni 

Pascolival, Gabriele D’Annunzióval a disszertáció kutatási munkáját 

óhatatlanul irányukba vitte. Szintén önmagukért beszéltek az irodalmi 

kiáltványban Marinettinek az intuícióról és teremtő szellemről vallott nézetei, 

amelyek mögött Henri Bergson filozófiai alapelvei húzódnak meg. A 

futurizmus egyik alapvető szellemi rokonságát pedig a nietzschei 

Übermenschben találjuk meg. 

 A futuristák egy részének anarchista előélete szintén kiindulópontot 

jelentett a futurizmus kibontakozásának vizsgálatában. A futuristák 

önreklámozási, ma úgy mondanánk, marketing-módszerei és attitűdje, 

továbbá a társadalomról vallott felfogása sok tekintetben hasonló volt az 

anarchistákéhoz.  

Dolgozatom témájának ötletéért szeretnék köszönetet mondani első 

témavezetőmnek, néhai Dr. Takács Józsefnek. A könyvtári kutatások 
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legnagyobb részét a római Biblioteca Nazionale-ban, a milánói Brera 

Könyvtárában, a firenzei Biblioteca Nazionale Centrale-ban, valamint a 

milánói Castello Sforzesco CASVA Könyvtárában végeztem. A fent említett 

könyvtári kutatásokat a Ministero degli Affari Esteri tíz napos, az ELTE tíz 

napos külügyi ösztöndíja, valamint a Campus Hungary két hónapos 

ösztöndíja tette lehetővé. Köszönettel tartozom Dr. Keserű Katalinnak és Dr. 

Zwickl Andrásnak a disszertációval kapcsolatos észrevételeikért. A 

legnagyobb köszönet témavezetőmet, Dr. Szkárosi Endrét illeti, aki 

támogatóan végigkísért az idáig vezető úton.  

 

A disszertáció felépítése és a kutatás eredményei 

 

A disszertáció kilenc fejezetből áll, amelyből kettő a bevezető és az 

összegző fejezet, hét fejezet pedig témánként veszi sorra azokat a 

legfontosabb pontokat és tendenciákat, amelyeknek a futurizmus 

létrejöttében szerepük lehetett. Célszerűnek tűnt időben az 1850-es évektől a 

futurista kiáltványok publikálásáig, 1909-1911-ig áttekinteni azokat a 

folyamatokat és irányzatokat, amelyek nélkül nem születhetett volna meg az 

első olasz avantgárd mozgalom. 

 

A francia szimbolizmus 

A futurizmus vezetőjének, a költő, író Filippo Tommaso Marinettinek erősen 

francia irányultságú nyelvi és kulturális ismeretei elengedhetetlenné tették a 

francia irodalom vizsgálatát. Azon belül kiemelt figyelmet érdemelt Charles 

Baudelaire költészete, aki megújította a költészet nyelvezetét és olyan új 

témákat emelt be, amelyek a nagyvárossá váló Párizs megváltozott 

társadalmi összetételét, a város modern szépségét és árnyoldalait mutatják 

be, amelyek a futurizmus esztétikájában alapvető súlyúak. 

A modernség, modernitás fogalma szorosan hozzátartozik a futurizmus 

témájához. A modernitás – ellentéte az alteritásnak, amely Baudelaire 

felfogása szerint a jelenvaló élet tünékeny, múló szépségét emeli ki: a költő 

műve teljességgel keletkezése pillanatában gyökerezik, mert szinte belevész 

az aktualitásba. 1925-ben Eugenio Montale bontja ki Michelstaedter 
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„váratlan reveláció” és „válságpillanat” kifejezéseit az „erőszakos pillanat” 

megfogalmazásban. Hegel alapeszményére – a jövő felé nyitottságról és a 

folyamatos újat teremtésről – Habermas hívja fel a figyelmet. 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.” 

A futuristák metropolisza Milánó, amely Párizshoz képest negyven 

évvel később kezd igazi nagyvárossá válni. 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. A nagyváros ideálja a 

legkonkrétabban majd Antonio Sant’Elia futurista építész városterveiben 

mutatkozik meg. 

  

A scapigliati szerepe 

Az olasz irodalomtörténetben az első forradalmi elhivatottságú költők a 

scapigliati voltak. Az 1860-as évek legelején, a macchiaioli 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. 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. 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 
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l’ora!/Cristo è rimorto!” Az Antikrisztus utáni, heves kiáltásukra majd 

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

ugyanakkor tényként közölt állítását. A scapigliatura csoportjának névadója 

Cletto Arrighi, Scapigliatura e il 6 febbraio című regényében pontos leírását 

adja azoknak a fiataloknak, akik szenvedélyesen keresik a megújulás útját, 

csakúgy, mint a futuristák ötven évvel később. A scapigliatura nem 

tekinthető sem mozgalomnak, sem iskolának, mert – jóllehet az 

alapkérdésekben osztották a közös álláspontot – az egyéni művészi 

megvalósítás önálló utakat járt be. A valóság leírásának poétikai elvével és 

gyakorlatával azonban 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. 

 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, (figyelembe véve Giotto 

protoreneszánsz festészetét) 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 a macchiaioli fogalmazták 

meg. 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.  

 Míg azonban a macchiaioli festészetét a toszkán Quattrocento 

predellái, illetve Corot nyugodt, tonális tájképfestészete ihlette, addig a 
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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.” A scapigliatura festészetében megfigyelhető az 

alakok könnyedsége, légiessége, szinte áttetszősége. A könnyed ecsetkezelés, 

a habos levegős hatás, valamint a kevés egyneműen kitöltött színmező 

foltszerű hatásokat hoz létre, amelyekbe a néző szeme mintha be tudna 

hatolni, hogy a festmények titkait 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 érzetét keltik. A futurista festészet szempontjából is kiemelendő a 

scapigliatura művészének, Tranquillo Cremonának a festészetében, hogy 

alakjai szinte egybeolvadnak a környezetükkel. Ez a gondolat fogalmazódott 

meg A Futurista Festészet 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.” Tranquillo Cremona, Daniele 

Ranzoni és Mosè Bianchi voltak a scapigliatura festészet legjelentősebb 

képviselői, míg Leonardo Bistolfi, Giuseppe grandi és Medardo Rosso a 

szobrászatban valósították meg a scapigliatura esztétikáját és váltak a 

futurista festészet és szobrászat forrásaivá. 

 

Anarchizmus 

A disszertáció negyedik fejezete az anarchizmus kérdésével foglalkozik. 

Marinetti, aki az egyiptomi Alexandriában nőtt fel, közelről tájékozódhatott 

az anarchizmus egyiptomi tevékenységéről, és Európába érkezve ő és a 

leendő futuristák köre is kapcsolatot tartott fenn olasz és francia anarchista 

csoportokkal. Marinettin kívül szoros szálak fűzték a nemzetközi 

anarchizmushoz Carlo Carràt és Boccionit is. A századvég dekadentizmusból 

táplálkozó szimbolizmusának az anarchizmus jelenségét elfogadó francia 

költői között található Paul Verlaine, Arthur Rimbaud és Stéphane Mallarmé. 

Költészetükkel a polgári társadalom elavult hagyományai ellen, a 
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képmutatás, a nyelvhasználat ellen a saját eszközeikkel radikálisan 

lázadtak, amelyet jól jellemeznek Mallarmé szavai: „Je ne connais pas 

d’autre bombe qu’un livre”. A francia szimbolistáknak ez a magatartása az 

olasz futuristák változtatásra irányuló felfogásához hasonló volt. A 

futuristák, jóllehet szavakban nagyon is a rombolás mellett foglaltak állást, a 

valóságban soha nem kísérelték meg erőszakos eszközökkel végigvinni a 

múlt emlékeinek megsemmisítését. 

 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. 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. A futuristák, mint mindent, 

aminek hagyománya volt elutasítottak, így a színház évezredes világa is a 

múlt csökevénye volt szemükben. A jövő színházát a varieté-színházban 

látták, amely sokrétű műfajával – elképzelésük szerint – jobban illeszkedett a 

modern társadalom elvárásaihoz. 

 

Az emberfölötti ember 

A disszertáció ötödik fejezete azokat a filozófiai áramlatokat tekinti át, 

amelyekben kimutatható a hatás a futurizmusra. Nietzsche filozófiai 

rendszerében több helyen megtalálható az emberfölötti ember gondolata, 

mint például A vidám tudományban vagy a Zarathustrában. Nietzsche 

emberfeletti embere, Marinetti szerint, az antik görög tragédia filozófiai 

kultuszában fogant, és ez a futuristák szellemi vezetője számára 

elfogadhatatlan tény, mert szülőjében feltételezi a pogányság és a mitológia 

felé való szenvedélyes visszatérést. Marinetti, még franciául író szimbolista 
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költőként megalkotta a Mafarka le futuriste című regényét, amelyben egy 

emberfeletti ember földre születését írja le. Az olasz dekadentista 

irodalomban is megjelenik az emberfeletti ember figurája, Gabriele 

D’Annunzio és Mario Morasso esztétikájában. D’Annunzio megteremtett egy 

új embertípust, amely bátorsággal és akarattal rendelkezik, és készen áll egy 

új Olaszország vezetésére.  

Az olasz gondolkodók közül Mario Morasso tekinthető a futurizmus 

előfutárának, aki több művében foglalta össze a művészetről, illetve a 

gépekről mint új fegyverről kialakított nézeteit. A L’imperialismo artistico 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.  

 Marinetti a Manifesto tecnico della letteratura futurista 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 is olyan hevesen, mint ahogy azt tette 

Nietzschével kapcsolatban, elhatárolódik attól, hogy a nézeteit Bergsonéiból 

vezessék le. Marinetti hivatkozik Dantéra és Edgar Allen Poe-ra, akik a 

teremtő és intuitív képzelet jogait már Bergson előtt elismerték.   

Bergson filozófiájának befolyása leginkább a futurista festészetben 

követhető nyomon. A Futurista Festők Kiáltványa és A Futurista Festészet 

Technikai Kiáltványa, amelyeket Boccioni, Carrà, Russolo, Balla és Severini 

írt alá, egyértelműen a francia filozófus által leírtakból indul ki: 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. 
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Milánó mint metropolisz 

A hatodik fejezet a metropolisszá váló Milánó szerepét vizsgálja a 

futurizmusra ható inspiráló tényezők között. A város ekkor még a szecesszió 

és a hagyományos eklektika bűvkörében épül, nem követi az Európában és 

az Egyesült Államokban megszületőben lévő modern anyagokból álló, új 

tömegfelfogást. Ugyanakkor, Skóciában Charles Rennie Mackintosh, 

Angliában Ebenezer Howard, Németországban Peter Behrens, Ausztriában 

Otto Wagner, az Egyesült Államokban Leroy Buffington, míg 

Franciaországban Eugène Henard és Tony Garnier építészeti megoldásai 

jelentették az elszakadást a hagyományos térfelfogástól. Antonio Sant’Elia 

1914-ben mutatja be Città Nuova címmel terveit, amelyek azonnal pozitív 

kritikát kapnak. 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.  

 

A divizionizmus  

A futurista kiáltványokban csak ritkán találkozunk pozitív hivatkozással a 

kortárs művészekre, illetve művészetre, így ez alól kivétel – többek között – a 

Futurista Zeneszerzők Kiáltványa és a Futurista Festők Kiáltványa, mely 

utóbbiban Segantini, Previati és Medardo Rosso elismerését a megszokott, 

vehemens hangnemben kérik számon a hivatalos bizottságoktól.  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 
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nacionalizmus tomboló szakaszában. A divizionizmusnak 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. Previati Maternità című festménye az első divizionista-

szimbolista mű volt, amelynek fénytanulmányai nagy hatást gyakoroltak a 

futurista festészetre, hasonlóképpen, mint Segantini divizionista-realista 

festészete. A korszak szobrászatában a legnagyobb hatást a futurizmusra 

Medardo Rosso viaszból készült szobrai gyakorolták.  A művész a viasznak 

mint végleges szobrászati anyagnak a bevezetésével olyan hatást tudott 

elérni, amelyet a futuristák szerettek volna a festészetben és a szobrászatban 

elérni, vagyis a tárgyak és figurák és a környezet síkjainak 

egymásbahatolását. A scapigliatura festészetéhez hasonlóan, felszaggatta a 

szobrok körvonalát, amelyhez a viasz anyaga kiválóan idomult, s így 

megteremtette a figura és környezete kölcsönhatását. Ebben az irányban 

kísérletezett egyedülálló módon Romolo Romani, akinek grafikáin a futurista 

figurafelfogás egyértelmű előzményei érhetők tetten.  

 

A szabad vers 

A futurista költészet legnagyobb alakja Marinetti volt. A mozgalom 

megalapítása előtt ő maga is a szimbolista költészetet művelte, és 

folyóiratának, a Poesiának hasábjain a legnagyobb francia költők verseit 

publikálta. Helyt adott az újító tendenciáknak, és az 1909-et megelőző egy-

két évben a szabad versforma is egyre kiemeltebb szerepet kapott. Az olasz 

költők írásai közül kitűnt Gian Pietro Lucininek a szabad versről írott cikke, 

amelyben kiállt a francia és az olasz szabad vers megkülönböztetése mellett. 

Az olasz, új utakat kereső szerzők 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 tartották szem előtt, sokszor az irónia 
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eszközével. Ez a fajta irracionalitás és irónia a futurizmus megszületése után 

is a költészet kifejező eszközei maradtak. 

 

 A disszertáció témájának feldolgozása a futurizmus dokumentumainak 

tanulmányozásával indult. Ebben a körben a kiáltványok jelentették az 

elsődleges forrást, illetve a futuristák levelezései, naplói. Összegyűjtöttem 

azokat az utalásokat, gondolatokat, amelyek köthetőek voltak valamely 

irodalmi és filozófiai előzményhez. A festészet és szobrászat előzményeinek 

kutatásához a Kiáltványok szövegét vettem alapul. A modernitás, modernség 

meghatározása lényeges pontja a téma kidolgozásának, hiszen a futurizmus 

alapvető kiindulópontja a hagyományok elvetése mellett csak a modern, az 

addig nem kísérelt dolgok megalkotása volt. A fejezetek felépítésében csupán 

jelzéssel éltem a futurista eszmékre és gondolatokra vonatkozóan, inkább 

arra fektettem hangsúlyt, hogy minél több olyan előzményt sorakoztassak fel 

a dolgozatban, amelyek alátámasztják azt, hogy a futurizmus sokféle 

forrásból táplálkozott. A plurikontextuális kutatásokkal egy olyan szövetet 

próbáltam létrehozni, amelyben a témák, szálak egymással szoros 

összefüggésben vannak. A disszertáció főként a francia és az olasz kultúra 

kapcsolódási pontjait vizsgálta. 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. 
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