
49

ADALÉKOK A MAGYAR MŰVÉSZI PERFORMANSZ TÖRTÉNETÉHEZ

48

 NAHÓCZKY JUDIT

A futurizmus Szicíliában

(Daniela Frisone: Sicilia, l’avanguardia, Franco Cesati Editore, Firenze, 2013, 246 oldal)

Az elmúlt harminc évben több olyan könyv is megjelent Olasz-
országban, amely a szicíliai avantgárddal és futurizmussal 
foglalkozott. A művek kétféle irányban kutatták a régió mo-
dernizálódó irodalmi és ritkábban a képzőművészetben be-
következett változásait. Egyfelől az egész szigetre vonatko-
zóan jelentek meg összefoglaló tanulmányok a futurizmus 
elterjedéséről, másfelől a különböző avantgárd-szigeteket 
kutatták, amelyekbe beletartozik a prefuturizmus és a klasz-
szikus mintáktól elszakadni vágyó avantgárd törekvések be-
mutatása is. Szicília ebben a tekintetben gazdag anyaggal 
rendelkezik, így a szerzők gyakran nem is terjesztik ki kuta-
tásaikat az egész szigetre, csak néhány városra. Így történt ez 
Daniela Frisone esetében, aki a keleti oldalon elterülő városok 
közül Messina, Siracusa és Catania irodalmi életének moder-
nizációs törekvéseit foglalja össze, a folyóiratokban megje-
lent anyagok, az irodalmi körök tevékenysége és az irodalom 
aktuális főszereplőinek levelezése alapján. A szicíliai avant-
gárd kiteljesedésének korai szakasza sokkal később indult be, 
mint Észak-Olaszországban, így a könyv is egy hosszabb pe-
riódust tárgyal, az 1900-tól 1920-ig terjedő időszakot, amely-
ben egyszerre voltak jelen a dannunziánus, a pascoliánus, a crepuscolare, a szimbolista és a szecessziós, 
egyszóval a modernista költészeti törekvések. A szerző külön kiemeli a siracusai futurizmus jelenségét, 
amelyet eddigi ismeretlensége miatt egészen 1930-ig nyomon követ.

Siracusát a futurizmus születését követő években is a strukturális és társadalmi elmaradottság jelle-
mezte. A város kulturális életét jószerével csak a kispolgárság által látogatott caffé chantant-ok jelentették, 
és a nyomtatott sajtó is leginkább a mondén híreket hozta apró tudósításokban. Az irodalmi folyóiratokban 
jelentős fáziskésés mutatkozott a kortárs irányzatokat illetően. D’Annunziót ismerték és visszafogott 

A teremben japán kimonók lógnak, a kimonók hátához fémlemezek tapadnak, felületükön érintőmik-
rofonokkal.

A performansz alatt Szirtes és feLugossy többször beleveri a fejét a kimonókba, a hangokat Szemző 
Tibor keveri. efZámbó lábaihoz erősít több tégladarabot és járkál velük a teremben.

Új Modern Akrobatika csoport performansza, Studio Galeria, Varsó, Lengyelország
A terem közepén nagyméretű jégszekrény áll, két oldalán egy-egy kétméteres fenyőfa áll. feLugossy 

és Szirtes improvizatívan artikulálatlan hanghatásokat adnak ki magukból, melyeket a csoport zenészei 
hangkísérettel látnak el. A fenyőfákkal csapkodják a jégszekrényt. Szirtes kinyitja a jégszekrényt, elé-
térdel, és erőteljesen elkezdi a fejét beleverni a jégszekrény belső falába. A jégszekrény hangosítva van, 
a fejbeverés hangjait Szemző Tibor dolgozza fel.

1987

Performansz és kiállítás, Uppsala Upplands Museum, Svédország
Szirtes egyéni kiállítást rendez, ahol az Ösvényekszeretlek és a Képelemzés performanszok kormo-

zott palástjait állítja ki. A cselekmény hátterében nagyméretű perzsaszőnyeg csüng, amely előtt Szirtes 
gyerekhintán térdel, kezében fenyőfával. Két lány hintáztatja jobbra és balra. Szirtes a hintáztatás folyo-
mányaként három, különbözőképpen beállított mikrofonba énekel, és a fenyőfával dobol a földön. 
efZámbó István szintén fenyőfával csatlakozik a doboláshoz, majd a fellógatott szőnyeghez lép, és a do-
bolást a szőnyeg fenyőfával történő porolásával folytatja. A performansz záró aktusaként Szirtes a hin-
tán térdepelve és énekelve bepisil a fehér nadrágjába. 
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formában dicsérték, és a Di Stefano által alapított Gazzetta di Siracusában 1911-ben végre megjelentek 
az első, futurizmust dicsérő cikkek és Marinetti egy írása is. A következő években a figyelmet azon-
ban egy olyan irodalmi szereplő megjelenése váltotta ki, aki meglehetősen szokatlan módon közeledett 
a futurizmushoz. Beniamino Capodicasa költőről van szó, aki futurista verssorokként aposztrofálta költe-
ményeit, amelyek azonban tartalmukban és formájukban is igen messze álltak a modern kor eszközei-
nek magasztalásától, és formailag is a hagyományos nyolc szótagú verssorra épültek, nem pedig a sza-
bad verssorokra (verso libero), még kevésbé a szabad szavakra (parole in libertà). Ez jelen esetben azzal 
magyarázható, hogy egyáltalán nem ismerték a futurizmus költészeti jegyeit. Frisone a La deliziosa című 
verset elemezve rámutat, hogy az sem tematikájának eredetiségében, sem a crepuscolare stílushoz kö-
zelítése miatt nem felel meg a futurizmus követelményeinek. Capodicasa versei néhány évvel később, 
1916-ban is még a 19. századi hagyomány és a 20. századi líra ismérveit vonultatják fel, de már megjelen-
nek bennük a futurizmus kellékei is: a szöveg vertikalizálása, a központozás, a névelők és prepozíciók 
majdnem teljes hiánya. A valóságban a hagyományos irodalmi modellek és az avantgárd formajegyek 
közötti lavírozás nagyon elterjedt volt provinciális körökben. A folyóiratokban gyakori volt, hogy akadé-
mikus hírességek írásai és futurista lendületű ifjú költők versei váltakozva jelentek meg egy lapon belül. 
Hasonlóan egyenlő távolságot tartott az 1917 májusától decemberéig megjelenő La Vampa Letteraria az 
ottocento hagyományai és a legszélsőségesebb futurizmus között. Különös jellemzője volt a futurista 
ihletettségű verseknek, hogy a legtöbbjüket anonim vagy álnéven író szerzők jegyezték, így nem véletle-
nül merül fel az a jogos kérdés, hogy milyen kulturális miliő jellemezte Siracusát és környékét, ahol az 
avantgárd szerzők nem vállalták nyíltan saját identitásukat. A szerző úgy véli, hogy siracusai körökben 
nem fogadták el, nem értékelték, sőt elképzelhető, hogy egyenesen akadályozták is a Marinetti által veze-
tett mozgalom terjedését. Ennek a feltételezésnek az alátámasztására említi a szerző Aldo Raciti költőt, 
aki harcos magatartásával a siracusai futurista csoporttal együtt részt vett abban az antiklasszicista kam-
pányban, amelyet maga Marinetti vezetett 1921-ben (!), és aki a La Freccia című hetilapban egyértelműen 
marinettiánus írásokat jelentetett meg.

A húszas években fellendülés volt tapasztalható a futurista stílus elterjedésében. Különösen a  hang-
utánzó szavak használatával tűnt ki Agatina Leti ifjú költőnő, akinek több játékos hangulatú futurista 
versét a Lentiniben (Siracusa megye) kiadott, La Forbice című, magát apolitikusként aposztrofáló folyóirat 
közölte. Leti költészetét az irónia, az asszonánc alkalmazása, a sokszor egymással ellentétes értelmű fő-
nevek egymás mellé helyezése, a főnevek, melléknevek mindenféle prepozíciók nélküli használata – ilyen 
értelemben az abszolút eredetiség jellemezte, amit még a dialektális kifejezések használata is fokozott. 

A húszas évek végére több futurista hangulatú felvillanás dokumentálható egy sor jelentős cikkben, ame-
lyek a ragusai Gazzetta della Provincia, illetve a siracusai L’Azzurro hasábjain jelentek meg 1928 folyamán. 
A Gazzetta beszámolt Giacomo Balla római kiállításának megnyitójáról és Marinetti néhány hónappal későbbi 
siracusai látogatásáról, a kiváló kapcsolatokról a Gazzetta főszerkesztőjével, Di Stefano Spadával, aki még 
májusban írt cikket Marinetti e il teatro címmel, amelyben lelkesen üdvözli a varietészínházat és a meg-
lepetésre építő futurista színházat. A L’Azzurro 1929-ben többször adott helyet futurista eszméknek és a 
futurizmushoz vonzódó személyek írásainak, így többek között az egyik februári számban a Marinetti által 
diktált női divatról számolt be, Così ci parlò Marinetti (Így szólott hozzánk Marinetti) címmel.

Siracusának az avantgárdhoz fűződő valódi viszonyát tükrözi az 1917-ben indított La Vampa Letteraria 
szerkesztőségi véleménye, amely még az első szám megjelenése előtt látott napvilágot kiáltvány formájában. 
Ebben a fiatal, 17–19 éves szerkesztők álnév alatt fejtik ki, hogyan látják a korabeli Siracusa értelmiségi 
életét, mi az, ami abból hiányzik: „Az újság, az általunk alapított folyóirat és más nyomdai termékek a szük-
séges koefficiensek egy nemzet, egy város morális felemelkedéséhez. És mivel tudatában vagyunk annak, 
hogy egy város, amely nem rendelkezik ezekkel az eszközökkel lakóinak intellektuális fejlődéséhez, a szel-
lemi sötétségben fog elpusztulni, mi fiatal mentalitásunkkal olyan folyóiratot hoztunk létre, amely vá-
rosunk értelmiségi mozgalmának élére állhat. A lap a fiatal tehetségek írásain keresztül igyekszik majd 
megismertetni az egész kortárs értelmiségi mozgalmat.” E gondolatot folytatták a La Vampa Letteraria 
első számában is, amelyben leszögezték, hogy túl kívánnak lépni mindenfajta „izmuson”, és előtérbe helye-
zik az olasz géniuszt, amely „par excellence zseniális”. A fiatal lapalapítók méltóak kívántak lenni Dante, 
Leopardi, Foscolo, Leonardo és Manzoni örökségéhez. Nem kötelezték el magukat egyetlen irányzat mel-
lett sem, céljuk „mindössze” a városka szellemi életének a tespedtségből való felrázása volt. Mindamellett 
szimpatizáltak a veronai költő, Lionello Fiumi „neoliberalizmusával”. Fiumi hozta létre a Marinetti futu-
rizmusa által inspirált „Avanguardismo” mozgalmat, ez azonban visszautasította a futurizmus minden 
szélsőségét és extravaganciáját, de teljesen egyetértett egy eredeti, új költészet megalapozásának szükséges-
ségével. A La Vampa Letteraria szerkesztői Fiumit meghívták Siracusába, aki sokat segített nekik abban, 
hogy kapcsolatokat építsenek ki avantgárd írókkal és folyóiratokkal, a második vonalban hagyva a futu-
rista szerzőket. Fiumi, bár elismerte a marinettiánus költészet bizonyos zseniális vonásait, mégsem értett 
vele teljesen egyet, ezért a következő szlogent fogalmazta meg: „Lehet beszélni szabad verssorokról úgy, 
hogy egyáltalán nem vagyunk futuristák. Eredetiség, de szépségvonalakba formázva. Sem passzatizmus, 
sem futurizmus – ami igen: a jelen figyelembevétele.”

A siracusai futurista törekvésekben kiemelkedik Aldo Raciti személye: költői ihletettségű szövegek 
szerzője, akiről kevés biográfiai adat és számos publikálatlan, futurista vonalat követő cikk maradt fenn. 
A legnagyobb hírnevet akkor szerezte, amikor 1921-ben, a szicíliai futurista csoport kezdeményezésére 
szembeszállt a siracusai görög színház klasszikus repertoárjával. Azokban az időkben Szicíliában kis, 
militáns marinettiánus csoportok szerveződtek, leginkább fontos vagy kevésbé fontos folyóiratok környe-
zetében, mint amilyen a cataniai L’Albatro vagy a Mario Shrapnel vezette Haschisch, illetve a palermói 
Simun voltak. A klasszikus drámák bemutatása elleni fellépések végül 1924-ben egy antiklasszicista 
kampányban öltöttek testet, amelyben Marinetti is készséggel részt vett, és amelynek pozitív kicsengése 
az volt, hogy felhívást intéztek a szicíliai fiatal írókhoz, hogy minden évben vegyenek részt drámaíró-
pályázaton, amelynek nyertesei bemutathatják darabjukat a görög színházban. A kiáltvány szövegét az 
a Luciano Nicastro és Guglielmo Jannelli fogalmazta, akik Vann’Antòval együtt 1915-ben alapították a mes-
sinai La Balza Futurista folyóiratot, a legjelentősebb szicíliai futurista orgánumot.

A fiatal szicíliai értelmiségiek közös törekvését a 20. század első két évtizedében egy nemzeti és 
európai szintű avantgárdhoz való csatlakozás határozta meg. Az egyetlenként elismert költő D’Annunzio 
volt, aki valamiképpen közvetítője volt a francia irodalomnak, amelynek hatására Cataniában – a szimboliz-
mustól a crepuscolarén át egészen a szecesszióig az összes 20. század eleji stílusirányzatot felvonultatva 
– felvirágzott a költészet. A szimbolizmus verlaine-i és mallarméi példái találtak leginkább fogadtatásra, 
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hogy egyáltalán nem vagyunk futuristák. Eredetiség, de szépségvonalakba formázva. Sem passzatizmus, 
sem futurizmus – ami igen: a jelen figyelembevétele.”

A siracusai futurista törekvésekben kiemelkedik Aldo Raciti személye: költői ihletettségű szövegek 
szerzője, akiről kevés biográfiai adat és számos publikálatlan, futurista vonalat követő cikk maradt fenn. 
A legnagyobb hírnevet akkor szerezte, amikor 1921-ben, a szicíliai futurista csoport kezdeményezésére 
szembeszállt a siracusai görög színház klasszikus repertoárjával. Azokban az időkben Szicíliában kis, 
militáns marinettiánus csoportok szerveződtek, leginkább fontos vagy kevésbé fontos folyóiratok környe-
zetében, mint amilyen a cataniai L’Albatro vagy a Mario Shrapnel vezette Haschisch, illetve a palermói 
Simun voltak. A klasszikus drámák bemutatása elleni fellépések végül 1924-ben egy antiklasszicista 
kampányban öltöttek testet, amelyben Marinetti is készséggel részt vett, és amelynek pozitív kicsengése 
az volt, hogy felhívást intéztek a szicíliai fiatal írókhoz, hogy minden évben vegyenek részt drámaíró-
pályázaton, amelynek nyertesei bemutathatják darabjukat a görög színházban. A kiáltvány szövegét az 
a Luciano Nicastro és Guglielmo Jannelli fogalmazta, akik Vann’Antòval együtt 1915-ben alapították a mes-
sinai La Balza Futurista folyóiratot, a legjelentősebb szicíliai futurista orgánumot.

A fiatal szicíliai értelmiségiek közös törekvését a 20. század első két évtizedében egy nemzeti és 
európai szintű avantgárdhoz való csatlakozás határozta meg. Az egyetlenként elismert költő D’Annunzio 
volt, aki valamiképpen közvetítője volt a francia irodalomnak, amelynek hatására Cataniában – a szimboliz-
mustól a crepuscolarén át egészen a szecesszióig az összes 20. század eleji stílusirányzatot felvonultatva 
– felvirágzott a költészet. A szimbolizmus verlaine-i és mallarméi példái találtak leginkább fogadtatásra, 
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SzubReál

A Szubjektív Realista alkotócsoport bemutatása 

legújabb kiállításuk tükrében

A Szubjektív Realista alkotócsoport kiindulópontját Fazekas Levente és Szula Zsuzsanna közös kiállítása 
jelentette 2013 májusában a Százhalombatta Barátság Kulturális Központ Galériájában. Ugyanez év nyarán 
a Dunaújvárosban rendezett SKICC nemzetközi művésztelep alkalmával bővültek öttagúvá. Tagjai Alex 
Cuibus, Fazekas Levente, Kárpáthegyi István, Szula Zsuzsanna és Josef Wurm. Közös tevékenységük 
Dunaújvárosban illetve Százhalombattán bontakozott ki. A csoport tagjai közül hárman az egri Eszter-
házy Károly Főiskola Vizuális Művészet Tanszékén végeztek, két külföldi társuk pedig a közös szemlé-
letmód miatt csatlakozott hozzájuk. A vidéki városokban formálódó csoport ezúttal Budapesten állítot-
ta ki aktuális munkáit a MAMŰ Galériában. Izgalmas aspektusa a tárlatnak az a figyelemfelhívás, hogy 
az ország más városaiban is jelentős képzőművészeti irányzatok szerveződnek, melyek nemzetközi kap-
csolatokkal bővülve vitathatatlan fontossággal bírnak. Az alkotócsoportot a szubjektív realizmus kon-
cepciója hívta össze. Szubjektív realizmus, szubjektív igazság, szubjektív világ. A művészek önmagukat, 
elveiket, saját látásmódjukat tükrözik képeiken. A felhasznált eszközök és a képi világ a névadó irány-
zaton belül sokféle lehet. A lényeg a művész énjének megmutatkozása.

László Bandy képzőművész mint tanár és barát szakszerűen és szubjektíven élményszerű megnyitó-
beszédében tárta fel képekben rejlő valóságokat. Felvettette a kérdést: a művész szemszögén átszűrődő 
igazság lehet-e objektív? Mi a viszonyítási pont? A realitáshoz való közelítés csak egyéni meglátás lehet? 
A 20. században áramló realizmusok és azok lecsapódása után már nehéz új koncepciókat létrehozni. 
A legőszintébb megmutatkozás a szubjektív feltárulkozás marad, mely által a valóság egy teljesen egyedi 
látásmódját érzékelhetjük. Ezek tükröződnek a bemutatott kompozíciókon. A bemutatott szubjektív való-
ságok képi kifejező formájában nem mindig tündöklő, de világít azáltal, hogy a művész magát láttatja 
benne. A művészet mindenkori célja az igazság láttatása. De mi az igazság? Erre is csak szubjektív válasz 
adható. 

Szula Zsuzsanna a konceptuális művészetben rejlő lehetőségeket feszegeti. Kísérletezik a hamísítás 
eszközeivel, mely a klasszikus festészeti ágban már ipari méreteket öltött. Képei alapmotívumának a ke-
nyeret választotta, amelyhez rengeteg asszociáció kapcsolódik, sokrétű szimbolikával rendelkezik. A digi-
tális és analóg fotóeljárások szembeállításával készített képekeit datálta vissza, mely folyamattal vissza-
kapcsolódott a múlthoz. Ennek a folyamatnak fázisfotóit és festményváltozatát is láthatjuk. 

és a követők lassan három irányt vettek: az egyik irányzat a crepuscolare költészet, a másik egy imaginá-
rius futurista, míg a harmadik a La Voce folyóirathoz köthető fragmentista költészet volt. Ebben a kör-
nyezetben bontakozott ki a bölcsészhallgató Gesualdo Manzella Frontini feszültséggel teli modernista 
költészete. Ő és két társa, Salvatore Giuliano és Guglielmo Policastro voltak a messinai mallarméánus 
irodalmi kör lapjának, az Ars Nova folyóiratnak a főmunkatársai. Manzella Frontini, mivel Giovanni 
Vergánál elutasításra lelt, Luigi Capuana támogatását próbálta megszerezni, aki akkoriban a cataniai 
egyetemen tanított stilisztikát, jó kapcsolatot ápolt a megújulásra kész ifjú hallgatókkal, és elkötelezett 
híve volt Marinetti költészetének. Ez azonban csak egy sziget volt a megújulásért folytatott harcban, mert 
a cataniai folyóiratok nem köteleződtek el az avantgárd mellett, a lapokban ugyanis egyenlő mértékben 
hoztak le újító törekvéseket felmutató és akadémikus ízű irodalmi anyagokat.

Az Olaszországban szerveződött szimbolista körök közül nemcsak azért érdemel kiemelt figyelmet 
a messinai, amely egy szélesebb szicíliai csoportba tagozódott, mert ez a csoport rakta le az alapjait a szi-
geten megszülető avantgárd kezdeményezéseknek, hanem mert a csoport tagja volt Enrico Cardile, akinek 
érdeme, hogy egy nagyon bonyolult és ellentmondásos történelmi időszakban, a 20. század első két év-
tizedében vált kiemelkedő irodalmi személyiséggé. Cardile nagyon fiatalon lett a Le Parvenze munka-
társa, amelyet a szicíliai avantgárd egyik neves kutatója, Giuseppe Miligi „az Olaszországban megjelent 
első szimbolista lap”-nak aposztrofált. E lap érdeme, hogy helyet adott a századfordulón éretté vált szicí-
liai irodalmárok fokról fokra kibontakozó generációjának, és egyértelműen tudatában volt a lap országos 
és európai szintű jelentőségének, irodalmi és kulturális vonalon egyaránt. A szimbolista kör, jóllehet 
nem akart iskolát létrehozni, érdeklődésében túlmutatott egy irodalmi körön, és művészetfelfogásában 
Bergsont és Boutroux-t követte. 

A könyv szerzője Cardilének a futurizmushoz fűződő, ellentmondásokkal terhelt viszonyát elemzi a 
Gian Pietro Lucinivel folytatott levelezést bemutatva. Ez a rész a könyv egyik legérdekesebb része. 

A kötet utolsó fejezete Salvatore Quasimodo avantgárd korszakát, az 1915–1919 közötti messinai éveket 
tárja az olvasó elé. Az 1916-ban létrehozott Societá Letteraria Peloro tagjai között megtaláljuk Quasimo-
dót, aki társaival alapította a Piccolo Artista című folyóiratot, amely hamarosan összeolvadt a Nuovo 
Giornale Letterarióval. Ez utóbbi lapban már több, nevet szerzett messinai költő irásai mellett folyama-
tosan jelen voltak Lionello Fumi, Filippo De Pisis és Giuseppe Villaroel avantgárd költeményei. A Nuovo 
Giornale Letterario nem tette le egyértelműen a voksot Marinetti futurizmusa mellett, ők a „Művészet” 
szempontjait tartották szem előtt, így nemcsak a fenti nagy nevekre, de a régiekre, Vergiliusra, Horatiusra, 
Dantéra és Machiavellire is hivatkoztak. Az 1917-ben megjelent első szám szerkesztőségi vezércikke így 
fejeződik be: „Ebben az első számban, azt hisszük, világossá tettük az álláspontunkat, amikor az olasz 
klasszicizmus és avantgárdizmus legillusztrisabb képviselőitől közöltünk írásokat. […] Azt akarjuk, 
hogy a művünk a megbékélés műve legyen.”

Ez a gondolat fejezi ki a legtömörebben a visszafogott, de visszafogottságában is jelentőséggel bíró 
szicíliai avantgárdot. Egyfelől a megújulás iránti szilárd elkötelezettség, másfelől a klasszikus értékek 
megbecsülése és a rájuk való folyamatos hivatkozás.


