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 12 AZ AVANTGÁRD IRODALMÁBÓL

Az avantgárd

A SZÁZADELŐ MŰVÉSZETI MOZGALMAI

Már a 19. század második felének irodalma is tele volt a megújulás türelmet-
len vágyával. Naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus – mind abból 
a szándékból fakadt, hogy az új életérzést, az új világszemléletet, az állandó 
változást másként, másfajta mûvészi eszközökkel és pontosabban, tökélete-
sebben kellene kifejezni. Ezek az „izmusok” minden újításuk ellenére sem 
mertek odáig eljutni, hogy a régi, több ezer éven át kikristályosodott for-
mák ellen lázadjanak. Baudelaire az emberi lélek örvényének titkait nyito-
gatta, de a verselésben nem volt újító. Hagyományos mûformákat használt 
Verlaine és Rimbaud is. Sôt írói mûködésük egyik célja éppen a tradicionális 
formák továbbcsiszolása volt.
 A 20. század elsô harmadában valami egészen szokatlan és meghökkentô 
dolog történt az európai kultúra történetében. Valóságos „mûvészi forra-
dalom” robbant ki és söpört végig fôleg az irodalom és a képzômûvészet 
területén. Történelmileg nagyjából egy idôben, önmagukat tudatosan 
megszervezô kisebb-nagyobb csoportok szinte hisztériás daccal, színpa-
dias lelkendezéssel lázadtak a mûvészet és a társadalom konvenciói ellen.Ê 
A mûvészi eszközöket nem tökéletesíteni, hanem lerombolni akarták. Nem 
folytatni, megújítani akartak valamit, hanem mindent újrakezdeni. Volt ebben 
a lázongásban jó adag provokatív, polgárpukkasztó szándék, magamutogató 
feltûnôsködés, virtuskodó akrobatika is. Legfôbb céljuk: harsány hangon, fur-
csa gesztusokkal magukra irányítani a közfi gyelmet.

A 20. század elsô évtizedeiben jelentkezô újító mûvészeti 
mozgalmakat összefoglaló néven avantgárdnak nevez-
zük. Az egyes irányzatok, mozgalmak („izmusok”) nem-
csak a régi világ mûvészetével fordultak szembe, hanem 
magával a polgári társadalommal is. Az új mûvészet fölfe-
dezése és akarása mellett mindegyik irányzatnak megvolt 
a maga társadalmi programja, ha rendkívül elvont formá-
ban is. Elsôsorban érzelmi-hangulati töltésûek voltak ezek 
az elképzelések. Új erkölcsöt, új életszemléletet, életstílust, 
új társadalmat akartak megteremteni. Az egyes mozgal-
makat végsô soron összekapcsolja az az ellenzékiség, mely 
a századforduló (19–20. század) általános válságtudatából 
fakadt. Megingott a hagyományos vallásos világnézetbe 
vetett hit, s az emberek kételkedni kezdtek a józan „ész”, 
a tudományok mindenhatóságában is.

Az avantgárd irány-
zatait a moderniz-
mus gyűjtőnévvel 
jelöljük.

A francia avant gar de ka-
tonai kifejezés, jelentése: 
„előörs”.

Ê Az egyes csoportok 
önmagukat nevezték 
el (a nevek nem utóla-
gos összegzések, mint 
például a romantika, 
realizmus), céljaikat, 
programjukat „kiált-
ványokban” tették 
közhírré.

Pablo Picasso: Nő legyezővel 
(A bál után). 1908, Ermitázs, 
Szentpétervár

FELADAT

Készítsünk kiselőadást a Sulinet-portálon található Az avant-
gárd diasorra támaszkodva! 
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 AZ AVANTGÁRD 13

KUBIZMUS

Az elsô forradalmi hatású avantgárd irányzat, a kubizmus neve a latin 
cubus=kocka szóból származik. Az irányzat a francia festészetben jelent-
kezett. Vezetô mûvésze, Pablo Picasso (pikásszó; 1881–1973) szakított a fes-
tészeti hagyománnyal. A természeti látványt geometriai formákra (henger, 
kúp, gömb) igyekezett leegyszerûsíteni, s egy-egy tárgyat valamennyi olda-
láról kísérelt meg ábrázolni. A kubizmus irodalmi jelenlétét egyesek vitat-
ják, mások Apollinaire mûveiben vélik felfedezni.

FUTURIZMUS

A legharsányabb, legkihívóbb irányzat a futurizmus volt. Olaszország-
ban bontakozott ki, elsô kiáltványát (Filippo Tommaso) Marinetti tet-
te közé 1909-ben. A futuristák, mint nevük is jelzi, a jövô 
mûvészetét kívánták megteremteni. Rajongtak a modern, 
nagyvárosi életért és technikai civilizációért, a gépekért. Ma-
gasztalták a veszélyt, a küzdelmet, a vakmerôséget, megmá-
morosodtak a sebesség szépségétôl. Dicsôítették a háborút 
mint az erôszakos cselekvés legfôbb lehetôségét.

n  „A veszély szeretetét, az erôre és merészségre való törekvést akarjuk 
megénekelni. A bátorság, a vakmerôség, a lázadás lesznek költé-
szetünk lényeges elemei. – Le akarjuk rombolni a múzeumokat, 
a könyvtárakat, az akadémiák minden fajtáját – írta Marinetti 
1909-ben –, és harcolni akarunk az erkölcsösködés, a nômozgalom 
és minden megalkuvó vagy hasznos hitványság ellen.”

 Az orosz futuristák kiáltványának már a címe is csupa provokáció: 
Pofon ütjük a közízlést (1912). Az aláírók között van Majakovszkij is.

n  „Csupán mi vagyunk Korunk arca. A kor kürtje harsonázik általunk a szó 
mûvészetében. – A múlt szûk. Az Akadémia és Puskin érthetetlen hieroglifák. 
– Puskint, Dosztojevszkijt, Tolsztojt ésatöbbit, ésatöbbit ki kell dobni a Jelen-
kor Gôzhajójából.”

 Bármennyire cirkuszias kötekedés és öncélú izgágaság volt is a futuriz-
musban, mégis alaposan felkavarta a kortárs mûvészet állóvizét.Ë Dinamiz-
musuknak megfelelôen új formanyelvet próbáltak kikísérletezni. Felrobban-
tották a hagyományos mondatszerkezetet: ún. „szabad szavakat” használtak 
(elhagyva a nyelvtani kapcsolóelemeket), az igéket fônévi igenevekkel he-
lyettesítették, kedvelték a hangutánzó mesterséges szavakat, mellôzték a 
központozást. Különleges tipográfi ai eljárásokat vezettek be (matematikai, 
zenei jelekkel), kísérleteztek az íráskép megváltoztatásával (a képversek új-
kori divatját indítják el), általában a szabadversformát alkalmazták. 

Az olasz futuro jelentése: 
„jövő”.

Marinetti röplapja, 1915

Ë Magyarországon 
igen korán felfi gyeltek 
az olasz futurizmusra. 
Kosztolányi Dezső 
1914-es műfordításkö-
tetében négy futurista 
vers szerepelt.
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 Jellemzôen új témájú futurista költemény például Marinetti mûve, az 
Óda a verseny-automobilhoz. A futurista festôk (pl. Umberto Boccioni – 
boccsóni; 1882–1916) a mozdulatlan képen a dinamizmust, a sebességet 
akarták kifejezni: a mozgások egymást követô fázisait festették egymásra.

EXPRESSZIONIZMUS

Az expresszionizmus az impresszionizmus ellenmozgalmaként jött létre. 
Míg az utóbbi a külvilág futó, fôleg színekbe oldott pillanatnyi benyomá-
sait igyekezett megörökíteni, hogy még pontosabban utánozhassák a külsô 
valóságot, az expresszionizmus a természettôl „függetlenül” a mûvész belsô 
látomásait, érzéseit, lelki élményeit törekszik kivetíteni. Németországban 
lett fontos avantgárd irányzattá 1905 és 1925 között.
 Az expresszionista mûvészek úgy gondolták, hogy az alkotónak a mû-
vekben megmutatkozó, erôs érzelmekkel átszôtt akarata megváltoztathatja 
a világot. A futuristákkal szemben tiltakoztak az elsô világháború ellen, 
részvétet éreztek a szenvedô emberiség iránt. A széthulló világban magára 
maradó, elesett Emberért emelték fel szavukat. Mûvészetük az egyetemes 
emberi szenvedés jajkiáltásaként hangzott fel. Megszólaltatták a szánalom 
érzései mellett egy utópikus, eszményi jövô, egy emberibb világ prófé-
ciáit is.
 Ez a szándék hatotta át – fôleg a lírában – a stílust is. Jellemzô erre 
a mondatépítkezés lazasága, a mondatértékû szavak egymás mellé helyezé-
se, a felkiáltások gyakorisága a szenvedélyesség kifejezésére, a belsô látomá-
sokat kivetítô egyéni költôi képek újszerûsége, a központozás hiánya.
 A festôk a természetes formák eltorzításával lélekállapotokat érzékel-
tettek (szorongás, rémület), a tárgyi színeket ún. kifejezési színekkel vál-
tották fel.

Umberto Boccioni: 
Dzsidások rohama. 

1915, magántulajdon

A latin expressio jelenté-
se: „kinyomás, kisajtolás, 
kifejezés”.

Edvard Munch (munk): 
A kiáltás. A norvég festő 
1895-ös litográfi ája azt 
próbálja érzékeltetni, 
hogyan formálja át érzéki 
benyomásait egy váratlan 
esemény: mintha a táj is 
átélné a jajkiáltás izgalmát.

FELADAT

Figyeljük meg, hogy 
a futurista festő 
a mozgásfolyamat 
fázisainak egymásra 
vetítésével kívánja 
visszaadni a dinamiz-
mus illúzióját!
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KONSTRUKTIVIZMUS

A konstruktivizmusÊ heterogén törekvéseket összefoglaló irányzat; a közös 
jegy a rombolás programjának elvetése, s helyette a világ technicista jellegű 
újjáteremtése, konstruálása. Mindezt az elvonatkoztatás, az elvont formák, 
a geometriai elemek alkalmazásával kívánták elérni. El akarják tüntetni az 
autonóm és az alkalmazott művészetek közötti határokat, az esztétika „ön-
célúságát” a hasznosság elve váltja fel. Ennek megfelelően a középpontban 
az építészet, a képző- és iparművészet áll, az irodalom periferikus.Ë 
 Az irányzat első központja Szovjet-Oroszországban alakult meg az 
1910-es években.
 Kiemelkedő a Weimarban, majd Dessauban működő Bauhaus (1919–
1933). Alapítója Walter Gropius (1883–1969) építész, egyik fő elméleti szer-
zője Moholy-Nagy László (1895–1946). Bécsben is jelen volt az irányzat, 
elsősorban Kassák Lajos ott megjelenő Ma című folyóiratának és szervező-
munkájának köszönhetően. Irodalmunkban 1923–1927 között jelentkeznek 
konstruktivista tendenciák főként Kassák és körének műveiben, de József 
Attila 1924–1925-ös költészetében is kimutathatók.

Ê Az elnevezés a latin 
constructio = össze-
szer kesz tés szóból 
származik. 
Ë Az építészetben, 
a tárgyi kultúrában 
teret nyert a funkci-
onalizmus (az épület 
formája kövesse 
a funkciót), mely meg-
alapozta a modern 
ipar formatervezést 
(dizájn). 

Hollandiában az 1917–1932 
között megjelenő De Stilj 
(de sztej; stílus) folyóirat 
körül alakult ki centrum. 
Legjelentősebb művészük 
Mondrian (1872–1944), 
hozzájuk tartozott Huszár 
Vilmos (1884–1959). 

Az orosz konstruktivizmus 
jelentős művészei: Kazimir 
Malevics (1878–1935), 
Vlagyimir Tatlin (1885–1956) 
és El Liszinszkij (1890–1956).

Kazimir Malevics: Fekete négyzet. 1914–1915. 
Tretyjakov Galéria, Moszkva

Piet Mondrian: Kompozíció színes kövekkel 
fehér háttérben. 1917

A Bauhaus központi épülete. Dessau, 1926. 
Tervezte: Walter Gropius

Családi ház, Budapest, II. kerület, Lejtő utca 2/a. 
Tervezője, Molnár Farkas (1897–1945) a Bauhaus-
iskola növendéke volt. A villa Dálnoki-Kováts Jenő, 
az Országos Iparegyesület igazgatója számára 
készült 1932-ben. Az épület az 1933-as milánói 
triennálén családi ház kategóriában első díjat nyert. 
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DADA

A korszak (1916–1922) leghangosabb új irányzata a háború elleni lázadás 
jegyében kirobbanó, de a húszas évek elejére kihunyó dadaizmus. Svájc-
ban, Zürichben született meg. Tristan Tzara (cárá; 1896–1963) lett a moz-
galom vezéregyénisége, s a Svájcban menedéket találó katonaszökevények, 
forradalmárok alkották a csoportot. Nem volt egységes programja, s a dada 
eredetét is homály fedi.Ê – Fôleg botrányairól híresült el. A dada hívei (is) 
minden hagyományos érték lerombolására, az értelem, a logika eltörlésére 
törekedtek. Látszólag teljesen értelmetlen, a szavakat önkényesen egymásra 
dobáló szövegek voltak alkotásaik.

SZÜRREALIZMUS

A két világháború közötti idôszak vezetô avantgárd mozgalma a szür-
realizmus lett. Elsô manifesztuma (kiáltványa) 1924-ben született. 
A mozgalom alapítói jórészt franciák voltak, de a szürrealizmus a leghaté-
konyabb nemzetközi irányzattá vált. Létrejöttének elsôrendû oka a tiltako-
zás volt a mindegyre hazugabb és embertelenebb világ és intézményei ellen. 
Hívei hadat üzentek a polgári rend konvencióinak, képmutató moráljának, 
merev közhelyeinek.
 Az ifjú szürrealistákra nagy hatást tett Freud tanítása, a tudatalatti lelki 
világ fölfedezése. A freudizmusból azt szûrték le, hogy az ember igazi énje 
a tudattalanban található meg. A lélek mélyrétegei tökéletesebben fogadják 
be és fejezik ki a valóságot, mint a tudat. Ha átadjuk magunkat a tudatalat-
tinak (álom, önkívület, hipnózis, képzelet, ôrület), meghódíthatjuk a szür-
reális életet, eljuthatunk a „csodák” világába. Szerintük a tudatalatti kiak-
názása a költészet ismeretlen gazdagságát tárhatja fel. Legfôbb módszerük 
az „automatikus írás” (önmûködô írás): a lélek mélyrétegeibôl felmerülô 
gondolatok, képek, látomások minden logikai-értelmi ellenôrzés nélkül való 
lejegyzése. Ez az alkotási mód tette lehetôvé, „törvényesítette” és terjesztette 
el a szabad és merész képzettársításokon alapuló költôi képalkotást, s ezzel 
új lehetôségeket nyitott meg az esztétikai nyelv számára.

AZ AVANTGÁRD HATÁSA

Az avantgárd a második világháború felé közeledve egyre jobban kifulladt. 
A tömegekhez kívánt szólni, de csak növelte a mûvész és a közönség közötti 
távolságot. Szokatlan kifejezési-formai eszközeit igen kevesen értették. De 
bármennyi színpadias feltûnôsködés, botrány kapcsolódott is az avantgárd 
mozgalmakhoz, minden modern költô, mûvész tanult tôlük, bélyegüket 
letörölhetetlenül rányomták a késôbbi évtizedek mûvészetére.
 Alapvetôen megváltoztatták a mûvészetek egész formanyelvét, szem-
léletmódját. A lírában polgárjogot nyert a vakmerô asszociációkra épülô 

A francia surréalisme szó 
jelentése: „realizmusfö-
löttiség”.

A szürrealizmus legjele-
sebb képviselői: 

André Breton (bröton; 
1896–1966)

Paul Éluard (elüár; 
1895–1952)

Louis Aragon (lui árágon; 
1897–1982) 

Ê Egyesek szerint 
a dada szóra egy 
szótárban találtak rá, 
mások úgy emlékez-
nek, hogy vaktában 
böktek rá, ezzel is 
illusztrálva céljaikat: 
maga az elnevezés is 
a lázadás kifejezője.
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 AZ AVANTGÁRD 17

képalkotás. A költôi kép önállósodott: a kép egésze sugall valamilyen érzést, 
gondolatot, hangulatot; elvont és konkrét fogalmak fonódtak össze gyak-
ran egy-egy újszerû metaforában, hasonlatban. A hagyományos grammati-
ka fellazult, mellôzték a központozást. Felújították a képversek ókori divat-
ját. Új, változatos versformákat kezdtek alkalmazni, s nagyobb mértékben 
terjedt el a szabadvers. A látvány helyett a látomás kifejezése lett uralkodóvá.
 Az epikában egyre nagyobb teret nyert a „belsô monológ”: a szerzô, 
a fôhôs tudatfolyamatának ábrázolása. Szinte kötelezôvé vált a kronológia el-
vetése, az idôfelbontás: különbözô idôsíkok kerülhetnek egymás mellé. Új 
elemként jelentkezett a nézôpontváltás: ugyanannak a dolognak, esemény-
nek, személynek több szereplô szempontjából való megvilágítása. Divatba jött a 
szimultanizmus technikája: térben egymástól távol esô, de egy idôben lejátszó-
dó események vagy idôben egymástól távoli mozzanatok meglepô összekapcsolá-
sa (montázstechnikának is szokás nevezni). Kedvelték az esszéregényt: a kompo-
zíció szerves részévé válik a fi lozófi ai eszmefuttatások, elmélkedések gyakorisága.
 A dráma mûnemében újszerûséget jelent a valóság illúzióját keltô 
naturalista dráma elvetése, az „epikus színház” felújítása, megjelenése: 
a párbeszédes szövegekbe elbeszélô, narratív részletek iktatódnak be („nar-
rátor” mondja el ezeket a „betéteket”). Új kapcsolat alakult ki a színpad és 
a nézôtér között. Az volt a céljuk, hogy az elôadás maradjon meg illusztráló 
jellegûnek, ne váljék a való élet illúziókeltô másolatává.

Salvador Dalí: 
A polgárháború előérzete. 
1936, Museum of Art, 
Philadelphia

FELADAT

A szürrealizmus első-
sorban francia moz-
galom. Az első igazi 
szürrealista kiállítást is 
Párizsban rendezték 
1925-ben, egy évre 
rá Szürrealista Galéria 
nyílt meg a francia 
fővárosban. Jellemző 
a jelkép funkcióval 
ellátott, össze nem 
illő részekből készített 
„talált tárgy”, a frottázs 
(dörzsölés) technikája, 
a kollázs, a kaparás, 
a csurgatás, homokké-
pek készítése. Salva-
dor Dalí (1904–1989) 
mellett kik voltak az 
irányzat kiemelkedő 
alkotói?
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FELADATOK

1.  A kubizmus irányzatának első alkotása Picasso festménye. 
Figyeljük meg az irányzat legfontosabb tulajdonságát: szakít 
a reneszánsz óta általános hagyománnyal, a látványt a tapasz-
talat alapján visszaadó ábrázolással, térszerkezettel. 

2.   Foglaljuk össze az expresszionista festészet jellemző vonásait 
a kép és a szövegrészlet alapján! 

  „Azt, amit a legújabb irányzat [az expresszionizmus] festői akar-
nak, a szem zenéjének nevezhetjük. Nem is akarják a természe-
tet utánozni, úgyhogy igazságtalanság lenne velük szemben, 
ha képeiket a természettel összehasonlítva mérlegeljük. Hogy 
hol láttak valaha a természetben olyasmit, ami képeiken lát-
ható, éppoly kevéssé szabad megkérdezni, mint ahogy a ze-
neszerzőtől sem kérdezzük, mikor hallotta ezt vagy amazt a 
motívumot a természetben.” (Hermann Bahr: Expresszionizmus, 
1916) 

3.   Az expresszionista irányzat a legmaradandóbban a lírában alkotott. Az irányzat költészetére a lázadó 
hang, a prófétálás, a himnikusság jellemző. Szinte mindig szabadversben alkottak. A szimbólumok he-
lyét a látomás veszi át. Az expresszionista stílusban az érzelmi jellegű kifejezés dominál. Tudatosan és 
gyorsan akar hatni: ezért gyakori benne a kiáltás. Drámaiság, feszültségkeltés, a képek merész társítása, 
a képzuhatag jellemzi. Dinamizálják a kifejezést, feltűnő az igék, igenevek használata (igestílus). 

  Hozzunk példákat a stílusjegyekre például Georg Trakl (1887–
1914), Gottfried Benn (1886–1956), Johannes R. Becher (1891–
1958), August Stramm (1874–1915) német költők verseiből! 
A magyar költészetben József Attila, Kassák Lajos, Szabó Lőrinc 
műveit érdemes fellapozni!

4.   „...a mértani alak a rajz lényege. A mértan – a térnek, a tér ará-
nyainak és kapcsolatainak tudománya – mindig is a festészet 
alapvető szabálya volt. A mértan az a képzőművészetnek, ami 
a nyelvtan az irodalomnak.” (Apollinaire) Ezt az elvet követi 
a konstruktivizmus. Mutassuk be az irányzat építészeti stílusát, 
a Bauhaust! Hozzunk hazai példákat is!

Pablo Picasso: Avignoni 
kisasszonyok. 1906–1907, 
Museum of Modern Art, 

New York

Vaszilij Kandinszkij (1866–1944): 
Absztrakt kompozíció. 1914

Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplom, 1922–1933, 
Tervezte: Árkay Aladár és Árkay Bertalan
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KÖLTÉSZETÉNEK ÚJSZERŰSÉGE

Apollinaire-t a 20. század elején kibontakozó avantgárd mozgalmakhoz 
kapcsolta a mûvészetek megújításának szenvedélye. A futurista ellenhagyo-
mány (1913) címû manifesztumában az olasz Marinettihez csatlakozott, szá-
mos cikkében vette védelmébe a kubista festôket. A „modernséget”, a való-
ság szubjektív átalakítását hirdette. A „szürrealizmus” szó is az ô leleménye. 
 Apollinaire „szürrealizmusa” azonban korántsem azonos a húszas évek 
álom- és automatizmus-kultuszával,Ê csupán a természet szolgai másolása 
helyett annak tudatos átalakítását jelenti. Valójában nem sorolható be egyetlen 

1914 decemberében önként bevo-
nult katonának. A háborút mint vala-
mi izgalmas kalandot élte át, s a világ 
megújulását remélte tőle. 1916 márci-
usában egy gránát robbant lövészár-
kában: néhány repesz átütötte a költő 
sisakját, és halántékánál a koponyájába 
fúródott. Megoperálták, de sérülésé-
ből sohasem gyógyult ki teljesen.

Párizsba visszatérve újra bekap-
csolódott az irodalmi életbe, és főleg 
avantgárd lapokba írt. Májusban fe-

leségül vette Jacqueline Kolbot (zsaklin), „a szép 
vörösesszőkét”. Hozzá szól a Kalligrammák utolsó 
költeménye. 
 Apollinaire legyengült szervezete nem tudott 
ellenállni az első világháború utáni veszedelmes 
járványnak, a „spanyolnáthának”, s 1918. novem-
ber 9-én meghalt Párizsban.

Guillaume Apollinaire (gijóm ápolliner; 
1880–1918) a 20. század elején a fran-
cia költészet megújítója volt. Több 
szál fűzte ugyan az avantgárd mozgal-
makhoz, de úgy teremtette újjá a lírát, 
hogy nem rombolta le, nem tagadta 
meg a hagyományokat. „Új szellem-
ről”, a költészet korszerűsítéséről áb-
rándozott, de ezt a klasszikus és a ro-
mantikus örökségre alapozta.
 Rómában született (1880. augusz-
tus 26.) egy arisztokrata olasz kato-
natiszt és egy emigráns lengyel nemes lányának 
törvénytelen gyermekeként. Hivatalos neve anyja, 
Angelica Kostrowitzky után Wilhelm Apollinaris de 
Kostrowitzky volt. Kilenc esztendős korában került 
a monacói Szent Károly Intézetbe tanulónak, majd 
Cannes-ban (kánn) és Nizzában folytatta tanul-
mányait. Az érettségit valószínűleg nem sikerült 
letennie. Egy ideig Párizsban hivatalnokoskodott, 
de komolyabb állást nem talált, mivel nem ren-
delkezett semmilyen végzettséggel, s nem is volt 
francia állampolgár. 1901-ben nevelői-házitanítói 
állást vállalt egy gazdag kölni családnál. 
 Párizsban Apollinaire bekapcsolódott a min-
denáron újat akaró irodalmi és művészeti életbe. 
Barátja volt Picasso, s a modern festők között is-
merkedett meg 1908-ban Marie Laurencin (mari 
loranszen) festőnővel. Szerelmük öt évig tartott, 
1912-ben váltak el végleg egymástól. Marie el-
hagyta, s férjhez ment egy festőhöz.
 1913-ban látott napvilágot első jelentős vers-
kötete Szeszek (Alcools) címmel. Ebben az 1898 
után írt költeményeit gyűjtötte össze.

Guillaume Apollinaire

Apollinaire

Marie Laurencin (mári 
loranszen; 1883–1956) 
festőnő önarcképe, 
1908
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formaromboló irányzatba sem: a hagyományok 
ôrzése sokkal erôteljesebb mûvészetében.

Ami legelôször is meglepi Apollinaire olva-
sóját, az a központozás hiánya. Az írásjelek 
elhagyása – a költôi szándék szerint – szabadabb 
képzettársításokat tesz lehetôvé, újfajta hangula-
ti-érzelmi összefüggéseket teremthet, s így a mû 
többféle értelmezést is kaphat. Az interpunkció 
mellôzése korábban is elôfordult (pl. Mallarmé-
nál), de Apollinaire alkalmazta következetesen 
a Szeszek címû kötettôl kezdve.Ë 

Az igazi újítást, a meghökkentést sokkal in-
kább egy újfajta kompozíciós módszer, az ún. 
szimultanizmus jelentette: a térben és idôben 

egymástól távol esô élmények, emlékek, motívumok összekapcsolása – kiik-
tatva a hétköznapi logika „rendezettségét”. A világ különbözô elemei az em-
beri tudatban is egyszerre és együtt vannak jelen: ezt az együtt létezést, együtt 
látást, egyszerre érzékelést kívánja a mûvészetben is megjeleníteni a futurista 
ihletésû szimultanizmus.Ì Az ilyen mûvekben egymás mellé kerülhetnek az 
egymást kizáró elemek, érzelmek, hangulatok. Együtt, egyszerre szerepelnek 
a külsô és a belsô világ jelenségei, a prózai valóság tényei és a vallásos áhítat, 
a jelen és a múlt élményei, a pillanatnyi látvány és a látomás, a közeli és a távoli 
helyszínek. Szabadon csaponghat térben és idôben a költôi képzelet. Mindez 
újszerû, meglepô képeket teremthet – azáltal is, hogy a költô bátran felhasz-
nálja a modern technikai civilizáció fogalmait.

Kikericsek

A Szeszek címû kötetben olyan versek is találhatók, amelyekben Apollinaire 
a francia chansont, az egyszerû dalformát teremti újjá – folytatva a trubadú-
rok, Villon, a romantika, a német Lied, Heine s Verlaine örökségét.
 A Kikericsek (1902) címû páros rímû dal álmatag zeneisége bonyolult 
érzelmi-hangulati-lelki tartalmakat sugároz: az élet, a szerelem szépsé-
gét, örömét és ezek elmúlásának fájó mélabúját. A halni készülô ôszi rét 
kék és lila virágai a tavaszt, az ifjúságot ígérik. Ez a közvetlen látvány 
idézi fel a tudatban a szerelem motívumát. A megszólított kedves 
„álmos szeme” olyan, mint a kéklô virág, de a viszonzatlan szerelmi vá-
gyódás ugyanúgy mérgezi meg az ember életét, ahogy a legelgetô tehén 
is „lassan megmérgezôdik”. A bágyadt melankóliába „egy falka kisdiák” 
élénk mozgása, jókedvû „rivallása” s a harmonikadal visz – átmenetileg –
frissességet, de a virágszirmok és a szeretett nô szemhéjának félénk 
rebbenései visszatérítik a vers hangulatát a kezdô sorok hangneméhez. 
A háromsornyi befejezô szakasz már fájdalmas szimbolikus jelentést 
sugalmaz: a halni készülô nagy rét magát a világot, az életet jelenti, 
melytôl egyszer – „megmérgezôdve” – mindenkinek mindörökre el kell 
búcsúznia.Ê

Ê  Teiresziasz emlői (1917) című buff odrámájának (bo-
hócdráma) előszavában írta a következőket: 

  „Magához a természethez kell visszatérnünk, ám nem 
olyan módon, hogy másoljuk, akár a fényképészek. Az 
ember, amikor a járást akarta utánozni, kitalálta a kere-
ket, amely egy cseppet sem hasonlít a lábra. Ezzel szür-
realizmust teremtett, anélkül hogy tudott volna róla.” 

Ë  Versei központozás nélkül is könnyen érthetőek, 
hiszen Apollinaire nem törte szét még a mondatok 
grammatikai rendjét.

Ì  Apollinaire így fogalmazta meg a szimultanizmus 
egyik elvi indokát: „A költők szabadsága nem lehet 
kisebb az ihlet terén, mint egy napilapé, mely egyetlen 
oldalon tárgyalja a legkülönbözőbb témákat, fogja 
össze a legtávolabbi országokat.” 

FELADAT

A Szeszek című kötet 
bevezető verse az 
Égöv (1912). A versből 
vett szövegpél-
dákkal bizonyítsuk 
a szimultán technika 
jelenlétét! (A vers 
elemzését a Ráadás 
kötetben találjuk.)

Az őszi kikerics mocsa-
ras réteken, kaszálókon 
termő, lilás virágú, mérgező 
(gyógy)növény.

Ê A költemény élmé-
nyi hátterében a Rajna-
vidék s az angol neve-
lőnőhöz, Annie-hez 
fűződő reménytelen 
szerelem húzódik meg. 
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A Mirabeau-híd

A Mirabeau-híd (mirábó; 1912) a Marie Laurencin-szerelem 
kihûlésének idején keletkezett, s érzôdik benne az örök bú-
csúzás csendes szomorúsága.Ê

Az írásjelek elhagyása kitágítja a szavak jelentéshatá-
rait, lebegôbbé teszi a szöveget, elôsegíti a képzetek, gondo-
latok merészebb társítását. Ebben a chanson formájú dal-
ban minden motívum kölcsönösen kiegészíti és fölerôsíti 
egymást, szétválasztani ôket alig lehetséges. A költemény könnyed ritmusú 
sorai s ugyanakkor a monotónia egyhangúságát sugalló hármas rímek 
egybejátszanak a híd alatt futó Szajna vizének örökös áramlásával. Ez pedig 
a megállíthatatlan idô könyörtelenségét, az örömök, a szenvedések, a sze-
relmek és az élet törvényszerû elmúlását sejteti. A refrén óraütései is az idô 
repülésére s a halál közeledésére fi gyelmeztetnek. A röpke emberi létben 
semmi sem állandó, az élet megpróbáltatások, fájdalmak sorozata, ahol az 
öröm csak „ráadás a jajra”.

FELADATOK

1. Készítsük el a vers elemzését az emlék, látvány, látomás összefonódását középpontba helyezve!
2. Jellemezzük a refrén szerepét!
3.  Vessük össze a szöveggyűjtemény műfordításait! Vajon mi lehet az oka annak, hogy egy-egy művet töb-

ben is átültetnek magyar nyelvre? 
4.  „A várost keresztülszelő Szajna a mi Dunánk nagyságához nem hasonlítható, de felette is számos pará-

dés építmény ível át, köztük nagyon híresek, mint például a szerelem mulandóságáról szóló Apollinaire-
versből ismert Mirabeau híd. Vagy a legrégibb, a cseles módon »Új híd« elnevezésre hallgató Pont-Neuf, 
avagy a Pont d’Alma, amelynek alagútja az elmúlt években zarándokhellyé vált – 1997-ben itt szenvedett 
balesetet Diana hercegnő.” A részlet egy utazási portálról (azutazo.hu) való. Egészítsük ki az útleírást! Ké-
szíthetünk egy projektet például a Szajna hídjairól! 

A Mirabeau-híd

Maurice de Vlaminck (morisz 
de vlámenk; 1876–1958): 
Guillaume Apollinaire port-
réja, 1903

Ê  A vers 1912-ben még ilyen formában 
látott napvilágot:

 A Mirabeau-híd alatt fut a Szajna.
 S szerelmeink emléke mért zavar ma?
 Mi volt az öröm? Ráadás a jajra.
 (Vas István fordítása)
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Búcsú

A mulandóság és az elválás mélabúja a témája a leheletfi nomságú, „eszköz-
telen”, ötsoros Búcsú címû versnek is. Fájdalmas a búcsú az élettôl, de a ha-
lálnál is fájóbb a búcsúzás attól a valakitôl, akivel beszélget a dal lírai énje.Ê 
A halott ôsz és a letépett virág metaforikus képe fogja keretbe a keserû 
kijelentést: „E földön többé sose látlak.” Racionális értelemben tragikus ez a vé-
gesség, de erre cáfol rá az utolsó sor tartalma, s ez különös vibrálást teremt. 
Egy misztikus, irracionális szférába emelôdik a lírai tér és idô: ott majd 
újra találkozhatnak, akik elváltak, ott már nem kell búcsúzniuk egymástól. 
A szórenddel is kiemelt, megismételt igealak a vers végén („tudhatod”) ennek 
bizonyosságát nyomatékosítja, s ezáltal némileg fel is oldja az elôzô sorokba 
zárt tragikus hangulatot. Az örök szerelem megható vallomása a vers. 

KALLIGRAMMÁKÊ

A megsebzett galamb és a szökőkút

A „vizuális líraiságot” tökéletesen valósítja 
meg A megsebzett galamb és a szökôkút (1914. 
december). Ebben a jajongó, sirató dalban 
a kép (a látható nyelv) nem öncélú játék, hi-
szen a tipográfi ai rajzolat nélkül nem is érthetô 
a vers, pontosabban annak két sora: „De itt e 
jajgató szökôkút mellett / ez a galamb is ríva rep-
ked”. Ha ugyanis nem látjuk a galambot meg 
a szökôkutat, akkor rögtön megsemmisülne 
a költôi látomás.Ë

Az elsô „szakasz”, a galamb-kép azt su-
gallja (minden szövegbeli magyarázat nélkül), 
hogy ezek a név szerint említett leányok olyan 
elhagyottak, sebzettek a háborús világban, mint 
a párját vesztett galamb.

A szökôkút ég felé iramló vízsugarai 
a fájó emlékek feltörését „láttatják”. Maguk-

A hanga rózsaszín virágú 
örökzöld törpecserje. 

Ê A második személy-
re utaló igealakok 
idézik tudatunkba a 
szeretett lény alakját.

FELADATOK

1.  Figyeljük meg a vers bonyolult időszerkezetét! Hogyan fonódik össze a je-
len, a múlt és a jövő?

2.  Értelmezzük az „idő szaga” szinesztéziát! Megértéséhez A dombok című 
vers két sorát idézzük: 

  „Ég veled ifj uság idő
  Jázminja szivtam hűs szagod”
  (Rónay György fordítása) Egy vers 

a Kalligrammákból

A képvers (kalligramma) vagy rajzvers célja, hogy 
a sorok sajátos elrendezése révén a mű olyan képi áb-
rázolást adjon, mely közvetlen vagy szimbolikus kap-
csolatban áll a vers tartalmával.
Apollinaire képverseiben egy olyan hagyományt újít 
fel, melynek gyökerei a hellenizmus koráig, Theok-
ritoszig nyúlnak vissza. Az avantgárd felkarolta 
„a művészetek szintézisét”. A költő híres tanulmá-
nyában – Az új szellem és a költők (1917) – leszögezi: 
„A tipográfi ai eljárások, ha merészen élnek velük, azzal 
az előnnyel járnak, hogy olyan vizuális líraiságot szülnek, 
amely napjainkig csaknem ismeretlen volt.”

Ê  A Kalligrammák (1918) című kötet az 1912 és 1917 kö-
zött írt költeményeket tartalmazza. Ezek jelentős ré-
sze a harctéren született, s a háború „csodájáról” szól.

Ë  A „Hol vagytok ó jaj ifj u lányok” felkiáltó kérdése a 
tűnt idők szép asszonyait elsirató Villon-balladát 
(Ballada tűnt idők asszonyairól) juttatja eszünkbe. 
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ban rejthetik még a sebbôl kibuggyanó vér képzetét is. Ezek a sorok a há-
borúba ment barátok nevének felsorolásából állnak, s a költô úgy siratja 
ôket, mintha már halottak lennének.Ì
 A „medence”-rajz a költemény borzongató és többértelmû lezárása. 
A vízsugarak tehetetlenül visszahullanak a szökôkút medencéjébe. A ba-
rátok is ugyanígy hullanak a halálba, pusztulnak el a háborús frontokon, 
s talán emlékük is szertefoszlik a múló idôben. A középpontba helyezett sor 
– „Az éj lehull Ó vérzô tenger” – nyitva hagyja a kérdést, hogy a vér a lehulló 
alkonyat vére-e, vagy kút vize, a háború jelképe, melybôl véres sugárként 
dobja fel az emlékezet a barátok neveit. 

Egy szép vörösesszőkéhez

A Kalligrammák záródarabja: Egy szép vörösesszôkéhez (1918). Feleségéhez 
írta élete utolsó évében. S bár megtalálható néhány sorában a rajongó sze-
relem vallomása, a vers mégis elsôsorban ars poetica. Apollinaire szerint a 
költészet „mágia”, „jósmûvészet”, a költô pedig a jelen fölfedezôje, a látnoki 
képzelet prófétája, aki az ismeretlent, „a jóság tájait” kutatja, s az emberi 
jövô boldogító és mesés igazságát mondja ki. – A költemény a hagyomány 
és a modernség egyensúlyát, egységét hirdeti:

n   „Elítélem a hagyomány s a lelemény e hosszu vad vitáját
A Kaland s a Rend pörpatvarát”

 • Az idézetek Radnóti Miklós fordításai

A sebesült Apollinaire. 
Picasso rajza és egy eredeti 

fénykép

Ì A kút bal és jobb 
oldala egy-egy vers-
szak, de a vízsugarak 
olvashatók egymás 
mellett is.

FELADATOK

1.  Vessük össze A megsebzett galamb és a szökőkút című költeményt Villon balladájával (Ballada tűnt idők 
asszonyairól) és Radnóti Miklós À la recherce című elégiájával! Emeljük ki a közös vonásokat!

2.  Olvassuk el a Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményében Lator László Három Apollinaire-dal című esz-
széjét (www.irodalmiakademia.hu)! Emeljük ki a kulcsmondatokat!

3.  A képverset a magyar költők is (pl. Kassák Lajos, Babits Mihály, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Weöres Sán-
dor) művelték. Nagy László egész ciklust állított össze ilyen verseiből Képversek és betűképek címmel. 
Lapozzuk fel a kötetet!

4. Foglaljuk össze Apollinaire művészi törekvéseit az Egy szép vörösesszőkéhez című költemény alapján!
 • Mely sorok utalnak a szürrealizmusra?
 • Mely szövegrészek bizonyítják, hogy a költő nem törekedett a formák szétdúlására?

Apollinaire 
egyenruhában 
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 24 AZ AVANTGÁRD IRODALMÁBÓL

Kassák Lajos lírája

Itthon irodalomszervező tevékeny-
ségbe fogott. 1915. november 1-jén 
indította meg a magyar avantgárd első 
folyóiratát, A Tettet (Szabó Dezső írta 
a  bevezetőt), de 1916-ban a lapot há-
borúellenessége miatt betiltották. Új 
folyóiratot alapított helyette Ma címmel 
(1916). Ezt a tanácskormány szüntette 
meg mint „a burzsoá dekandencia ter-
mékét”.

 A kommün bukása után börtönbe került, majd 
1920 elején Bécsbe emigrált. 1920. május 1-jén itt 
indítja újra folyóiratát (Ma), mely 1925-ig a nem-
zetközi avantgárd egyik központi orgánuma lett. 
Írói munkássága is tovább mélyült. Emigrációja 
alatt készült el egyik fő műve, A ló meghal a ma-
darak kirepülnek című költemény (1922). Bécsben 
kezdte írni önéletrajzi regényét, az Egy ember életét 
(1927–1935) is.
 Kassák és köre a bécsi emigrációban a magyar 
szellemi élet egyik központja volt. Az emigránsok 
mellett a „világjáró” fi atalok, például József Attila is 
felkeresték. A korszak hazai szerzői mellett és helyett 
újabbakat is megnyert: Déry Tibort, Illyés Gyulát, Né-
meth Andort, a képzőművész Moholy-Nagy Lászlót.
 1926-ban tért haza az emigrációból. Egy évig 
a Dokumentum című folyóiratot szerkesztette, 
1928-ban megindította a Munkát (1928–1938). 
A harmincas években költészete egyszerűsödött, 
klasszicizálódott: közelebb került a több száz éves 
tradíciókhoz.
 1945–49 között ismét aktívan és remények-
kel telve kapcsolódott az irodalmi életbe. A szo-
ciáldemokrata párt támogatásával különböző 
folyóiratokat indított: Új Idők (társszerzőként), 
Kortárs (1947–48), Alkotás (1947–1948). 1949 és 
1956 között a kommunista diktatúra őt is hall-
gatásra kényszerítette avantgardizmusa és szo-
ciáldemokrata elkötelezettsége miatt. Az 1956-
os forradalom után visszatérhetett a közéletbe, 
s  volt ereje költészetének megújítására is. Kép-
zőművészként, festőként is európai hírnévre 
tett szert: művei szerepeltek az avantgárd nagy 
nemzetközi kiállításain. – 1967-ben Kossuth-dí-
jat kapott. Ebben az évben halt meg, nyolcvan-
éves korában.

Kassák Lajos (1887–1967), az „egysze-
mélyes magyar avantgárd” hatalmas 
életművet hagyott maga után. Egyszer-
re volt író, költő, szerkesztő, kritikus, 
teoretikus, munkásmozgalmi aktivista, 
festő és tipográfus, de alkalmanként 
nagy szakértelemmel írt más művészeti 
ágakról (zene, színház, építészet, fi lm-
művészet stb.) is. 
 Érsekújváron született 1877-ben. 
A gimnázium első osztályát másodszorra sem sike-
rült befejeznie, így került lakatosinasnak. Szakmát 
szerezve 17 évesen anyjával és két húgával együtt 
Pestre költözött. Vasmunkásként dolgozott, s részt 
vett a szakszervezeti mozgalomban.
 Műkedvelő költőként indult. Művészi kibonta-
kozásában ösztönzést jelentett, hogy megismer-
kedett Simon Jolánnal. Az ő tanácsára vágott neki 
1909 tavaszán nyugat-európai „tanulmányútjának”. 
Egy Gödrös nevű faszobrásszal (később csatlakozott 
hozzájuk Szittya Emil, aki Chilébe készült vallásala-
pítónak) jórészt gyalog tették meg az utat Pozsony-
tól (addig hajón utaztak) Ausztrián, Németországon 
és Belgiumon át Párizsig. Kassák itt ismerkedett 
meg az avantgárd művészettel, ez az út érlelte iga-
zán költővé. – 1910-ben Párizsból hazatoloncolták.

Simon Jolán a szakszervezeti 
kulturális élet tevékeny szereplője 

volt; színésznő, szavalóművész, 
a szavalókórus szervezője, 

1938-ban öngyilkos lett
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