
30 31

BÁLIND VERA

Szerb és magyar avantgárd művészek kapcsolatai  
a hetvenes években*

I. RÉSZ

Bevezető

Tanulmányom célja a szerb–magyar neoavantgárd művészeti kapcsolatok feltárása a múlt század hetvenes 
éveiben. Kiindulópontként a szlovén IRWIN csoport East Art Map című projektje szolgál, amely a közép-
kelet-európai térség művészetének a feltérképezésére irányult. A projektben részt vevő művészek és művé-
szettörténészek a témában érintett térség, azaz Közép-Kelet-Európa országaiból származtak/származnak, 
és közös munkálkodásuk célja a saját országuk 1945-től a mai napig terjedő művészetének egy tágabb 
kontextusban való elhelyezése (volt). Ezt az elképzelést többek között egy térkép formájában valósították 
meg, aminek funkciója egyrészt az volt, hogy transzparens módon jelezze a művészi gyakorlatot az adott 
időszakban és az adott térségen belül, másrészt hogy külső támpontokat biztosítson a kutatók számára. 
Az IRWIN ezt azért tartotta szükségesnek, mert addigi tapasztalataik alapján a szóban forgó térség orszá-
gaiban a művészettörténeti kutatás leginkább az ország határain belül maradt, arra szorítkozott, és ezáltal 
az egyébként összefüggő terület művészettörténete töredékes lett. Ettől a gyakorlattól eltérően a projekt 
résztvevői egy összefüggő rendszer kialakítására koncentráltak, és nem utolsósorban a szakértők közötti 
együttműködést is célul tűzték ki.

Ehhez hasonlóan, szerb–magyar vonatkozásban úgyszintén egy térkép „megrajzolását” képzeltem el, 
amely kiemeli az eseményeket, a résztvevőket, illetve azokat az intézményeket, melyek fontos szerepet 
játszottak a kapcsolatok létrehozásában. Ezek egyben a viszonyulási pontokat jelentik, azokat a kapasz-
kodókat, amelyekhez képest és amelyek mentén létrejönnek az összekötő vonalak. Ezzel egy időben ki 
szerettem volna emelni a résztvevők jelentőségét nemcsak a nemzetközi, hanem a lokális kontextu-
sokban is. 

Az időhatár kezdetének a hetvenes éveket, pontosabban az 1968-as évet tekintem, amely egyaránt 
fontos volt a nemzetközi, illetve a lokális szerb és magyar kontextusban. Ez idő tájt megjelentek az első 

neoavantgárd csoportok és törekvések, kialakultak az első kapcsolatok Jugoszlávia és Magyarország kö-
zött. Bár Beke László szerint a korszak kezdete már 1965 körülre tehető, amikor az első happeninget 
tartják Magyarországon; teret hódít a pop art, illetve felbukkan más progresszív korabeli művészeti 
irányzat is.1 A korszak végének az 1980-as évet vettem, habár a kapcsolatok folytatódtak a következő 
évtizedben is. Az általam használt „neoavantgárd” fogalom megfelel az erre az időszakra a szerb szak-
irodalomban használt „posztavantgárd” terminusnak.

Írásom első részében a két ország korábban, a két világháború közötti időszakban is létező avantgárd 
művészeti kapcsolataival foglalkozom, ezáltal részben igazolva a későbbi, hetvenes évekbeli kapcsolatok 
létezését is. Nevezetesen a történelmi események következményeként Szerbiában, különösen annak északi 
tartományában (a Vajdaságban), a 20. század folyamán végig jelen volt és ma is jelen van a magyar nép, 
amely hol mint többség, hol mint kisebbség szerepelt Vajdaság történelmében. A magyarok nagy hatással 
voltak a művészet kialakulására a tartományban, főleg a 20. század elején. Elsősorban ezeknek a Magyar-
ország határain kívül eső magyar nemzetiségű alkotóknak köszönhetően jöttek létre kapcsolatok a két 
ország avantgárd művészei között, amelyek a később tárgyalt időszakban, a hetvenes években tovább 
fejlődtek. 

A második fejezet két részre oszlik, a jugoszláv (pontosabban szerb), valamint a magyarországi po-
litikai helyzetet áttekintő részekre. Két párhuzamos egységről van szó, melyekkel a célom a két ország 
helyzetének összehasonlítása volt, azaz annak a kontextusnak a felvázolása, amelyen belül és amihez 
képest a hetvenes években megjelentek a neoavantgárd törekvések. Egyrészt szeretném bemutatni a poli-
tika meghatározó szerepét mindkét ország kultúrájában, amely már a szocialista realizmus dogmájának 
meghonosítása óta jelen volt mindkét országban. Azoknak az eseményeknek, személyeknek, valamint 
intézményeknek a bemutatására összpontosítottam, amelyeket relevánsnak tartottam a kapcsolatok 
szempontjából. 

Az utolsó fejezetben pedig a tulajdonképpeni kapcsolatokkal foglalkozom, dokumentumok és for-
rások alapján. Forrásanyagnak leginkább a művészekkel készített interjúkat, illetve a korabeli sajtóban 
megjelent írásokat használtam.

1. A Vajdaság történelmének rövid áttekintése  
– Művészeti hatások a század elején

Amikor a szerbiai és a magyarországi művészek neoavantgárd kapcsolatairól beszélünk, vissza kell tekin-
tenünk a 20. század elejére: a hetvenes évek folyamán kialakult összeköttetéseket a történeti avantgárd 
művészek között létrejött kapcsolatok előzték meg. A téma művészettörténeti kutatása során a Vajdaság 
sajátosságainak vizsgálata elkerülhetetlen. Tekintettel arra, hogy ez a tartomány csak az I. világháború 
után lett a Szerb Királyság része – azt megelőzően az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozott –, a téma 

1 BEKE László, Tűrni, tiltani, támogatni. A hetvenes évek avantgárdja = A második nyilvánosság. XX. századi 

ma gyar művészet, szerk. Hans KNOLL , Enciklopédia, Budapest, 2002, 229.

* A tanulmány folytatásos közlése abból az alkalomból történik, hogy a budapesti Ludwig Múzeumban 2019. szep-

tem ber 12-én megnyílt A Bosch+Bosch Csoport és a vajdasági neoavantgárd című történeti kiállítás.
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kutatásának létjogosultságát az a tény támasztja alá, hogy a 20. század eleji lakosság többsége magyar 
és német nemzetiségű volt, míg a szerb lakosság kisebbséget jelentett. Ez az arány folyamatosan változik: 
a magyar népesség az uralkodóból kisebbségi, de a mai napig létező közösség ebben a tartományban.2

Vajdaság egy sajátos, állandóan változó lakosságú terület. Ennek tudható be, hogy a művészeti szcéna 
fejlődése itt más volt, mint a szerbiai, a horvátországi, illetve a magyarországi területeken. Az uralkodó 
nemzetközi művészeti irányzatokhoz képest az osztrák, a magyar, a szerb, valamint a horvát kultúra 
hatásainak keveredése összetett művészeti fejlődést eredményezett. Egyéni, sajátos esetekről beszélhe-
tünk, melyek a koordináta-rendszer pontjaihoz hasonlóan két szinten határozták meg a viszonyt (vagy 
az avantgárd esetében szakították azt meg) a vajdasági nemzeti kultúra és az uralkodó kulturális köz-
pontok között: helyi és nemzetközi szinten.3

A vajdasági művészet teljes megértéséhez fontos a terület elmúlt 100 évének rövid történelmi át-
tekintése. Az I. világháború előtti időszakban a magyar kultúra és művészet erőteljes hatást gyakorolt 
a Vajdaságra.4 A 19. század második felében a szerb lakosság saját autonómiájának a kivívására töre-

2 Fontos kiemelni, hogy a Vajdaságban a már említettek mellett léteztek és ma is léteznek különböző etnikai közös-

ségek: románok, zsidók, romák, bunyevácok (bunjevci), szlovákok stb. Ma a Vajdaság területén több mint 26 nem-

zet(iség) lakik, és hat hivatalos nyelv van használatban (szerb, magyar, szlovák, horvát, román és ruszin).

3 Miško ŠUVAKOVIĆ , Umetnost XX veka u Vojvodini: Kontradiktornosti i hibridnosti umetnosti XX veka u Vojvodini 

= Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini. Muzej savremene umetnosti, szerk. Ugren DRAGOMIR – Miško 

ŠUVAKOVIĆ , Vojvodine, Novi Sad, 2008, 24.

4 A modern festészet fejlődése Vajdaságban a budapesti és a bécsi művészet hatásához, a nagybányai festők vaj-

dasági tartózkodásához, illetve a vajdasági szerb és magyar művészek erdélyi művésztelepeken szerzett tapasz-

talataihoz köthető. A 20. század elején, amikor a vajdasági városok polgáriasodása végbement a tartományban, 

a művészeti élet változásai befolyással voltak a művészeti oktatásra: a művészeti iskolák és -telepek létrehozása 

kedett. Miután levált Magyarországról, először a Szerb Királysággal egyesült, majd 1919 novemberében 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része lett.5 A 20. század folyamán a tartomány történelme igen fordu-
latosan alakult. Az Osztrák–Magyar Monarchia határvonalain elterülő tartomány a Jugoszláv Királyság 
része lett.6 A területet a II. világháború idején, 1941–1945 között a magyar fasiszta, valamint a Független 
Horvát Állam (Nezavisna Država Hrvatska – NDH) erői szállták meg. A háború végén a kommunisták vet-
ték át a hatalom irányítását, majd a Vajdaság a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság (SocijalistiČka 
Federativna Republika Jugoslavija – SFRJ, 1945–1992) része lett. A hetvenes években Koszovóval együtt 
meg kapta az autonóm tartomány státuszát, ami többé-kevésbé a JSZSZK többi köztársaságával tette egyen-
jogúvá, és a nyolcvanas évekig sikerült megtartania. Ekkor a jugoszláv föderáció felbomlott. A nemzeti 
államok önállósodási törekvései fegyveres összetűzéseket vontak maguk után Szlovénia, Horvátország, 
valamint Bosznia-Hercegovina területén. A kilencvenes évek elején, Slobodan Milošević  hatalma alatt  
a Vajdaság elvesztette autonómiáját.7

Šuvaković  és Šimič ić  szerb művészettörténészek hangsúlyozzák a fent említett politikai történések 
hatására bekövetkezett etnikai migrációk fontosságát, melyek hatással voltak a művészetre és a kultúrára. 
Ide sorolható a szerb kolonizálás az I. és a II. világháború után, a magyarországi emigráció érkezése  
a Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után, a zsidók üldözése, a horvát usztasák terrorja a II. vi-
lágháború alatt, a németek és a magyarok üldözése a II. világháború után, illetve a kényszeres migrációk 
a kilencvenes években, melyek a Jugoszlávia szétesését kísérő háborúk következményei voltak.8

Šuvaković  vajdasági művészettel foglalkozó tanulmánya szerint a 20. században, a területen a ma-
gyar identitás változásait követve az I. világháború után fordulópont következett be, amely többé-kevés-
bé meghatározóvá vált, a szerző szavaival élve „az anyaország felé irányuló szórványként” jelentkezett. 
A II. világháborúban a megszállás ideje alatt Magyarország fegyveres és politikai együttműködése a náci 
Németországgal az imperialista magyar nemzeti identitás megújulásához vezetett. A megszállást követő 
felszabadulás után és az JSZSZK hatalma alatt a magyar nemzeti identitás a szocialista kisebbségi modell 
példájára alakult újjá. A kilencvenes években Jugoszlávia szétesése után, a magyarok további emigrációját 
követően ez a kisebbség a szerbekkel szemben még alacsonyabb arányt képviselt a térség társadalmá-
ban.9 A vidék zavargásokkal sújtott történelme, összetett etnikuma termékeny közeget biztosított a mű-
vészeti produkcióknak.

magyarországi minták alapján történt. ŠUVAKOVIĆ , Umetnost XX veka u Vojvodini…, 50–58. Vajdaság művészetére 

nem ez gyakorolta az egyedüli hatást. A 20. elején a területre hatással volt az osztrák–magyar imperializmus,  

a magyar és a szerb nacionalizmus, az európai modern irányzatok és a szocialista modernizmus. Uo., 30. 

5 Vajdaság történetéről bővebben lásd Dimitrije BOAROV, Politička istorija Vojvodine u trideset i tri priloga, 

Europanon consulting, Novi Sad, 2001.

6 A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (1918–1929) hamarosan megváltoztatta nevét Jugoszláv Királyságra (1929–1941).

7 Miško ŠUVAKOVIĆ – Darko ŠIMIČ IĆ, Centralnoevropski aspekti vojvodanskih avangardi 1920–2000. GraniČni 

fenomeni, fenomeni granica, szerk. Dragomir UGREN, Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 2002, 8.

8 Uo., 8–9.

9 ŠUVAKOVIĆ , Umetnost XX veka u Vojvodini…, 57–58. 

Szombathy Bálint: Dagály, 2008
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a magyar népesség az uralkodóból kisebbségi, de a mai napig létező közösség ebben a tartományban.2

Vajdaság egy sajátos, állandóan változó lakosságú terület. Ennek tudható be, hogy a művészeti szcéna 
fejlődése itt más volt, mint a szerbiai, a horvátországi, illetve a magyarországi területeken. Az uralkodó 
nemzetközi művészeti irányzatokhoz képest az osztrák, a magyar, a szerb, valamint a horvát kultúra 
hatásainak keveredése összetett művészeti fejlődést eredményezett. Egyéni, sajátos esetekről beszélhe-
tünk, melyek a koordináta-rendszer pontjaihoz hasonlóan két szinten határozták meg a viszonyt (vagy 
az avantgárd esetében szakították azt meg) a vajdasági nemzeti kultúra és az uralkodó kulturális köz-
pontok között: helyi és nemzetközi szinten.3

A vajdasági művészet teljes megértéséhez fontos a terület elmúlt 100 évének rövid történelmi át-
tekintése. Az I. világháború előtti időszakban a magyar kultúra és művészet erőteljes hatást gyakorolt 
a Vajdaságra.4 A 19. század második felében a szerb lakosság saját autonómiájának a kivívására töre-

2 Fontos kiemelni, hogy a Vajdaságban a már említettek mellett léteztek és ma is léteznek különböző etnikai közös-

ségek: románok, zsidók, romák, bunyevácok (bunjevci), szlovákok stb. Ma a Vajdaság területén több mint 26 nem-

zet(iség) lakik, és hat hivatalos nyelv van használatban (szerb, magyar, szlovák, horvát, román és ruszin).

3 Miško ŠUVAKOVIĆ , Umetnost XX veka u Vojvodini: Kontradiktornosti i hibridnosti umetnosti XX veka u Vojvodini 

= Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini. Muzej savremene umetnosti, szerk. Ugren DRAGOMIR – Miško 

ŠUVAKOVIĆ , Vojvodine, Novi Sad, 2008, 24.

4 A modern festészet fejlődése Vajdaságban a budapesti és a bécsi művészet hatásához, a nagybányai festők vaj-

dasági tartózkodásához, illetve a vajdasági szerb és magyar művészek erdélyi művésztelepeken szerzett tapasz-

talataihoz köthető. A 20. század elején, amikor a vajdasági városok polgáriasodása végbement a tartományban, 

a művészeti élet változásai befolyással voltak a művészeti oktatásra: a művészeti iskolák és -telepek létrehozása 

kedett. Miután levált Magyarországról, először a Szerb Királysággal egyesült, majd 1919 novemberében 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része lett.5 A 20. század folyamán a tartomány történelme igen fordu-
latosan alakult. Az Osztrák–Magyar Monarchia határvonalain elterülő tartomány a Jugoszláv Királyság 
része lett.6 A területet a II. világháború idején, 1941–1945 között a magyar fasiszta, valamint a Független 
Horvát Állam (Nezavisna Država Hrvatska – NDH) erői szállták meg. A háború végén a kommunisták vet-
ték át a hatalom irányítását, majd a Vajdaság a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság (SocijalistiČka 
Federativna Republika Jugoslavija – SFRJ, 1945–1992) része lett. A hetvenes években Koszovóval együtt 
meg kapta az autonóm tartomány státuszát, ami többé-kevésbé a JSZSZK többi köztársaságával tette egyen-
jogúvá, és a nyolcvanas évekig sikerült megtartania. Ekkor a jugoszláv föderáció felbomlott. A nemzeti 
államok önállósodási törekvései fegyveres összetűzéseket vontak maguk után Szlovénia, Horvátország, 
valamint Bosznia-Hercegovina területén. A kilencvenes évek elején, Slobodan Milošević  hatalma alatt  
a Vajdaság elvesztette autonómiáját.7

Šuvaković  és Šimič ić  szerb művészettörténészek hangsúlyozzák a fent említett politikai történések 
hatására bekövetkezett etnikai migrációk fontosságát, melyek hatással voltak a művészetre és a kultúrára. 
Ide sorolható a szerb kolonizálás az I. és a II. világháború után, a magyarországi emigráció érkezése  
a Magyarországi Tanácsköztársaság bukása után, a zsidók üldözése, a horvát usztasák terrorja a II. vi-
lágháború alatt, a németek és a magyarok üldözése a II. világháború után, illetve a kényszeres migrációk 
a kilencvenes években, melyek a Jugoszlávia szétesését kísérő háborúk következményei voltak.8

Šuvaković  vajdasági művészettel foglalkozó tanulmánya szerint a 20. században, a területen a ma-
gyar identitás változásait követve az I. világháború után fordulópont következett be, amely többé-kevés-
bé meghatározóvá vált, a szerző szavaival élve „az anyaország felé irányuló szórványként” jelentkezett. 
A II. világháborúban a megszállás ideje alatt Magyarország fegyveres és politikai együttműködése a náci 
Németországgal az imperialista magyar nemzeti identitás megújulásához vezetett. A megszállást követő 
felszabadulás után és az JSZSZK hatalma alatt a magyar nemzeti identitás a szocialista kisebbségi modell 
példájára alakult újjá. A kilencvenes években Jugoszlávia szétesése után, a magyarok további emigrációját 
követően ez a kisebbség a szerbekkel szemben még alacsonyabb arányt képviselt a térség társadalmá-
ban.9 A vidék zavargásokkal sújtott történelme, összetett etnikuma termékeny közeget biztosított a mű-
vészeti produkcióknak.

magyarországi minták alapján történt. ŠUVAKOVIĆ , Umetnost XX veka u Vojvodini…, 50–58. Vajdaság művészetére 

nem ez gyakorolta az egyedüli hatást. A 20. elején a területre hatással volt az osztrák–magyar imperializmus,  

a magyar és a szerb nacionalizmus, az európai modern irányzatok és a szocialista modernizmus. Uo., 30. 

5 Vajdaság történetéről bővebben lásd Dimitrije BOAROV, Politička istorija Vojvodine u trideset i tri priloga, 

Europanon consulting, Novi Sad, 2001.

6 A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (1918–1929) hamarosan megváltoztatta nevét Jugoszláv Királyságra (1929–1941).

7 Miško ŠUVAKOVIĆ – Darko ŠIMIČ IĆ, Centralnoevropski aspekti vojvodanskih avangardi 1920–2000. GraniČni 

fenomeni, fenomeni granica, szerk. Dragomir UGREN, Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 2002, 8.

8 Uo., 8–9.

9 ŠUVAKOVIĆ , Umetnost XX veka u Vojvodini…, 57–58. 

Szombathy Bálint: Dagály, 2008



34 35

1.1 Az I. világháború előtti időszak 

Az első Jugoszlávia területén,10 a közös állam létrejöttét megelőzően a művészetet az összetettség jellemezte. 
A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 1918-ban jött létre. Az állam létrehozása a délszlávok egy országban való 
egyesülésének álma volt. Ezeknek a népeknek azonban az egyesülés előtt is létezett saját nyelvük és kultú-
rájuk, s különböző művészi hatások alatt álltak.11 Szerbiára Franciaország hatott. A francia befolyás a szerb 
mérsékelt modernizmus (moderate modernism) terén érvényesült, illetve az ennek keretein belül létrejött 
polgári kulturális értékek kialakulásában.12 Horvátország, Bosznia-Hercegovina, valamint Szlovénia és  
a Vajdaság kulturális miliőjét az Osztrák–Magyar Monarchiához való tartozás határozta meg: a művészeti 
és a kulturális keretet, melynek határvonalain belül fejlődött ezeknek az országoknak a művészete, Bécs 
határozta meg. Ezen kívül a Budapestről, Münchenből, valamint Berlinből érkező művészeti impulzusok 
is fontosak voltak. 1910 és 1919 között jelentek meg az első avantgárd jelenségek ezeken a területeken. Köz-
pontjaik Zágrábban, Ljubljanában, illetve Belgrádban voltak. Ekkor még nem alakultak mozgalommá, de 
megelőzték azokat az avantgárd törekvéseket és eszméket, amelyek a II. világháború végét követően jelentek 
meg és fejlődtek ki. Az egyesülés után ezek a központok kapcsolatba léptek egymással, és így az együttmű-
ködések miatt nehéz elkülöníteni a szerb, a horvát vagy a szlovén avantgárd jelenségeket a többi jugoszláv 
országrészből kiragadva. Tehát nem beszélhetünk egységes, homogén művészi csoportosulásról. Ennek 
függvényében legkézenfekvőbb a jugoszláviai avantgárdok fogalmát alkalmazni.13

1.2 A jugoszláviai avantgárdisták14

A jugoszláviai avantgárdisták közel állnak a közép-európai, vagyis a magyar, román, csehországi és bolgár 
mozgalmakhoz.15 A volt jugoszláv országok területén a történelmi avantgárd problematikájával a művé-

10 Három Jugoszlávia létezett: az első a Jugoszláv Királyság 1918–1941 között. A második a Jugoszláv Szocialista Szö-

vetségi Köztársaság (JSZSZK), más néven az ún. titói szocialista Jugoszlávia, amely 1945-ben jött létre és 1992-ig 

létezett. Tito halála után, 1980-ban kezdődött a JSZSZK lassú bomlása, melyet Szlovénia, Horvátország és Bosznia-

Hercegovina területén a tagországok önállósulásához vezető háborúk követtek. A harmadik Jugoszlávia (1992–2003) 

szövetségi köztársaság volt, melynek kötelékébe Szerbia és Montenegró tartozott. 

11 Aleš ERJAVEC, The Three Avant-gardes and Their Context. The Early, the Neo, and the Postmodern = Impossible 

Histories. Historical Avant-gardes, Neo-Avant-gardes, and Post-Avant-gardes in Yugoslavia, 1918–1991, szerk. 

Dubravka ÐURIĆ – Miško ŠUVAKOVIĆ, The MIT Press, Cambridge (MA), 2003, 51. 

12 ŠUVAKOVIĆ, Umetnost XX veka u Vojvodini…, 219. 

13 Sonja BRISKI UZELAC, Visual Arts in the Avant-gardes between the Two Wars = Impossible Histories, 123. 

14 Itt nem kívánok részletes áttekintést adni az első Jugoszlávia összes avantgárd irányzatáról. Azokat a törekvéseket 

sorolom fel, melyek a magyarországi kapcsolatok tekintetében jelentősek voltak.

15 Miško ŠUVAKOVIĆ, Kontekstualni, intertekstualni i interslikovni aspekti avangardnih Časopisa = Srpska avangarda 

u periodici, szerk. Vidosava GOLUBOVIĆ – Staniša TUTNJEVIĆ, Matica srpska – Institut za književnost i umetnost, 

Novi Sad – Beograd, 1996, 111.

szettörténészek és elméletírók csak a 20. század het-
venes éveiben kezdtek el foglalkozni.16 Addig ez a 
művészet elnyomott, elfelejtett és mellőzött volt.

Az avantgárd mozgalmak a két világháború kö-
zötti időszakban jöttek létre (1918–1935) a modernis-
ta kultúra keretein belül, a polgári jugoszláv állam 
multikulturális közegében. Politikai irányultságuk 
szerint ezek a művészek baloldaliak voltak, és prog-
ramjaikban világosan elhatárolták magukat a moder-
nitás irányzataitól. Ennek következtében alkotásaik 
a hivatalos művészet peremére szorultak, és így ki-
maradtak a korabeli nemzeti irodalom és művészet 
korpuszából.17

Šuvaković  szerint – ahogy már korábban említet-
tem – a jugoszláviai avantgárdisták baloldali orien-
tációjúak voltak: a marxizmus híveiként közvetlen 
vagy közvetett kapcsolatban álltak a kommunista 
párt tal. Az alkotókat az anarchikus és szélsőséges 
művészi gyakorlatok alkalmazása, a saját koruk pol-
gári társadalmának értékeivel és kultúrájával szem-
beforduló, romboló törekvések jellemzik.18 Tevé-
kenységüket elsősorban az irodalom és a nyelvészet 
területén fejtették ki. Aleš Erjavec szlovén művé-
szettörténész szerint ennek az a magyarázata, hogy 
egyedül a nyelv biztosította a nemzeti hovatartozás 
érzését azokban az országokban, amelyek nemrégiben még nem is léteztek önállóan, csak az Osztrák–
Magyar Monarchia részeként.19 

A jugoszláv avantgárd mozgalmak közös jellemvonása, hogy irodalmi kísérleteiket a sajtóban jelen-
tették meg. A lap mint alapvető médium az avantgárd művészeti gyakorlat produktuma lett. Ebben az 
értelemben maga az avantgárd műalkotás volt.20 A sajtó tehát nemcsak az avantgárd irodalmi kísérletek 

16 A téma kutatásával foglalkozó elméletírókat lásd Impossible Histories, 5–6.

17 Uo.

18 Umetnost XX veka u Vojvodini…, 219. 

19 ERJAVEC, I.m., 39. 

20 Passuth Krisztina szerint az egyik oka annak, hogy kevés mű született a hagyományos olajtechnika alkal ma zá-

sával, abban kereshető, hogy a zenitisták körében kezdettől fogva az írók száma dominált, miközben hiá nyoz tak 

a kvalitásos képzőművészek. PASSUTH Krisztina, Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig, 1907–1930, Balassi, 

Budapest, 1998, 151.
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a kvalitásos képzőművészek. PASSUTH Krisztina, Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig, 1907–1930, Balassi, 

Budapest, 1998, 151.
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fóruma volt, hanem összművészeti alkotás, melynek 
elemei a manifesztumoktól a képet és szöveget egye-
sítő kollázs-montázs struktúrákig terjedtek.21 Az 
avantgárd lapokban felborult a szöveges és a vizuális 
elemek aránya, s ezáltal bekövetkezett a műfaji és  
a diszciplináris határok keveredése, valamint azok 
túllépése.22

Mivel az egyes jugoszláv államok különböző ha-
tások alatt álltak a történelem során, a domináns 
avantgárd irányzatok is mások voltak egy-egy adott 
tagországon belül. Erjavec szerint Szerbia területén 
a szürrealizmus volt uralkodó.23 Horvátországban a 
dadaisták és a posztdadaisták mellett a zenitisták 
alkottak többséget.24 Fontos kiemelni, hogy a hang-
súlyozottan jugoszláv szellemiségű csoportok össze-
köttetésben álltak egymással.25 Mivel az avantgárd 
mozgalmakat erős egyéniségek vezették – akiknek 
a munkásságával gyakran azonosítani szokták az 
egész csoportot –, az együttműködések mellett gya-
koriak voltak a konfliktusok és a rivalizálások a ve-
zéralakok és az irányzatok képviselői között. A jugo-
szláviai avantgardistákat nemcsak a modernizmus 
követőivel történt összetűzések, konfliktusok jelle-
mezték, hanem az egymás közötti viszályok is: da-
daisták és zenitisták, zenitisták és szürrealisták között.26

A szlovéniai avantgárd művészetben a legerőteljesebb vonalat a konstruktivizmus jelentette. Srečko 
Kosovel (1904–1926), a konstruktivista költészet egyik vezéralakja és a köré csoportosuló művészek alkot-
ták ezen irányzat képviselőit. Avgust Černigoj (1898–1985) festő, akit 1924-ben, a Bauhausban Moholy-Nagy 

21 ŠUVAKOVIĆ, Kontekstualni, intertekstualni i interslikovni aspekti avangardnih časopisa, 111–113. 

22 ŠuvakoviĆ szerint az avatgárd lapokat az intertextualitás, valamint az interképiség jellemzi, melyeket két szöveg, 

valamint két kép, de kép és szöveg közti viszonyok is definiálnak. A szöveges részek és a vizuális elemek határai 

felbomlanak.

23 ERJAVEC, I.m., 18–19.

24 Impossible Histories, 15. 

25 Példaként említhető Branko MiciĆ Horvátországban élő szerb nemzetiségű alkotó munkája, aki a zenitista moz-

galom létrejötte előtt, Ljubljanában adta ki 1921-ben az első avantgárd lapot, Svetokret címmel. Vö. Umetnost XX 

veka u Vojvodini…, 219. 

26 ŠUVAKOVIĆ, Kontekstualni, intertekstualni i interslikovni aspekti avangardnih časopisa, 113. 

László tanított, a trieszti csoport kiemelkedő egyénisége volt. A Novo Mesto nevű kisvárosban az olasz 
futurizmus hatása alatt létrejött harmadik áramlathoz Anton Podbevšek (1898–1881) és a köré csoporto-
suló fiatal írók társasága tartozott.27

1.3 A zenitizmus

A zenitisták az azonos nevű lap28 köré létrejött avantgárd csoport, mely lapot először 1921 és 1926 között 
adtak ki Zágrábban, majd később Belgrádban is.29 A folyóirat szerkesztője és a mozgalom alapítója 
Ljubomir Micić  volt. Irina Subotić  szerint a lap jellegét kiadásának első évében az expresszionizmus 
befolyása határozta meg. 1921 után azonban a konstruktivista irányzat vált dominánssá.30 Az expresz-
szionisták és a konstruktivisták mellett Micić  együttműködött a dadaistákkal, a futuristákkal és az 
absztrakt művészet képviselőivel. A lapban olvashatóak voltak filmmel, építészettel és színházzal kap-
csolatos cikkek is. A gyakori konfliktusok miatt Micić  helyi munkatársai többször cserélődtek. Kollégái 
közül kiemelkedtek Branko Ve Poljanski (Micić  testvére), Dragan Aleksić , Boško Tokin, Josip Seissel (Jo 
Klek).31 A zenitizmus arra tett kísérletet, hogy a Balkánon létrehozzon egy mozgalmat, amely Európa 
balkanizációját tűzte ki célul. A zenitisták szerint a barbárzseni volt az a személy, akinek meg kellett 
volna újítania a fáradt Európát friss impulzusokkal.32

A mozgalom vezéralakja, Ljubomir Micić  nagy figyelemmel kísérte a korabeli eseményeket. Nemcsak 
a nyugat-európai művészet érdekelte, hanem nyitott volt a környező, azaz a közép- és kelet-európai or-
szágok avantgárd tevékenységeire is. Utazott, kapcsolatokat épített és együttműködött a külföldi rokon 
folyóiratok szerkesztőivel.33 A Zenit nemzetközi karakterét éppen ezeknek az ismeretségeinek köszön-
hetően tudta elérni azáltal, hogy a szövegeket a szerzők eredeti nyelvén jelentette meg, fordítás nélkül.34 
A Zenitet megjelenésétől fogva a kozmopolitizmus és az internacionalizmus jellemezte.35

Micić  célja az új művészet tevékenységeinek népszerűsítése és pártolása volt. Ennek érdekében a folyó-
irat szerkesztése mellett előadásokat és kiállításokat szervezett, létrehozta az azonos nevű könyvkiadót, 

27 ERJAVEC, I.m., 43–45. 

28 A Zenit digitalizált kópiáit lásd: http://digital.nb.rs/zenit/fototipsko.html. A mozgalom részletes monográfiája: 

Vidosava GOLUBOVIĆ – Irina SUBOTIĆ, Zenit, 1921–1926, Narodna Biblioteka Srbije – Institut za književnost i umet-

nost – SKD Prosvjeta, Beograd–Zagreb, 2008.

29 Összesen 43 különböző formátumú szám jelent meg. Vö. Darko ŠIMIČ IĆ, From Zenit to Mental Space: Avant-garde, 

Neo-avant-garde, and Post-avant-garde Magazines and Books = Impossible Histories, 298. 

30 Irina SUBOTIĆ, Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia, Art Journal 1990/1., 22. 

31 ŠIMIČ IĆ, I.m., 299. 

32 ŠUVAKOVIĆ, Umetnost XX veka u Vojvodini…, 220. 

33 MiciĆ kapcsolatot tartott a lengyel Blokkal, a román Contimporanullal, a bolgár Plamikkal, valamint a magyar Ma 

című folyóirat szerkesztőivel. SUBOTIĆ, Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia, 22–23.

34 ŠIMIČ IĆ, I.m., 299. 

35 BRISKI UZELAC, I.m., 139. 
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21 ŠUVAKOVIĆ, Kontekstualni, intertekstualni i interslikovni aspekti avangardnih časopisa, 111–113. 
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23 ERJAVEC, I.m., 18–19.

24 Impossible Histories, 15. 

25 Példaként említhető Branko MiciĆ Horvátországban élő szerb nemzetiségű alkotó munkája, aki a zenitista moz-
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26 ŠUVAKOVIĆ, Kontekstualni, intertekstualni i interslikovni aspekti avangardnih časopisa, 113. 
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A mozgalom vezéralakja, Ljubomir Micić  nagy figyelemmel kísérte a korabeli eseményeket. Nemcsak 
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szágok avantgárd tevékenységeire is. Utazott, kapcsolatokat épített és együttműködött a külföldi rokon 
folyóiratok szerkesztőivel.33 A Zenit nemzetközi karakterét éppen ezeknek az ismeretségeinek köszön-
hetően tudta elérni azáltal, hogy a szövegeket a szerzők eredeti nyelvén jelentette meg, fordítás nélkül.34 
A Zenitet megjelenésétől fogva a kozmopolitizmus és az internacionalizmus jellemezte.35

Micić  célja az új művészet tevékenységeinek népszerűsítése és pártolása volt. Ennek érdekében a folyó-
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27 ERJAVEC, I.m., 43–45. 

28 A Zenit digitalizált kópiáit lásd: http://digital.nb.rs/zenit/fototipsko.html. A mozgalom részletes monográfiája: 

Vidosava GOLUBOVIĆ – Irina SUBOTIĆ, Zenit, 1921–1926, Narodna Biblioteka Srbije – Institut za književnost i umet-

nost – SKD Prosvjeta, Beograd–Zagreb, 2008.

29 Összesen 43 különböző formátumú szám jelent meg. Vö. Darko ŠIMIČ IĆ, From Zenit to Mental Space: Avant-garde, 

Neo-avant-garde, and Post-avant-garde Magazines and Books = Impossible Histories, 298. 

30 Irina SUBOTIĆ, Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia, Art Journal 1990/1., 22. 

31 ŠIMIČ IĆ, I.m., 299. 

32 ŠUVAKOVIĆ, Umetnost XX veka u Vojvodini…, 220. 

33 MiciĆ kapcsolatot tartott a lengyel Blokkal, a román Contimporanullal, a bolgár Plamikkal, valamint a magyar Ma 

című folyóirat szerkesztőivel. SUBOTIĆ, Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia, 22–23.

34 ŠIMIČ IĆ, I.m., 299. 

35 BRISKI UZELAC, I.m., 139. 

Br
an

ko
 V

e 
Po

lja
ns

ki
: 7

7 
ön

gy
ilk

os
. S

ze
re

lm
i f

an
ta

sz
tik

us
 re

gé
ny

, Z
ág

rá
b,

 1
92

3



38 39

és a Zenit Galériát, amely az új művészet gyűjtemé-
nyének alapját jelentette. Életművéből kiemelkedik 
egy belgrádi kiállítás, melyet 1924 nyarán hozott lét-
re azzal a céllal, hogy a jugoszláv közönséget meg-
ismertesse a legújabb művészeti irányzatokkal.36

A szerb és horvát fővárosban megjelenő Zenit 
gyakran tájékoztatott a szlovéniai művészetről is. 
Micić  értesítette olvasóit az ottani művészeti törté-
nésekről, bátorította a szlovéniai fiatal művészeket 
s többször tartott előadásokat Ljubljanában. Test-
vérével, Branko Ve Poljanskival még a Zenit első 
számának megjelenése előtt dolgozott a Svetokret 
című folyóiraton.37

1.4 A jugoszláv dadaizmus

A zenitizmussal párhuzamosan alakult ki a jugo-
szláv dadaista mozgalom, amely szintén nemzet-
közi jellegű volt. A szerb dadaizmus első fejezete 
Prágához köthető. Amikor 1920 és 1922 között a vá-
rosban Dragan Aleksić  egyetemi tanulmányait töl-
tötte, a mozgalom vezéregyénisége lett, aki köré 
több művész csoportosult.38 Aleksić  együttműkö-
dött a németekkel, és ennek hatására a német da-
daista aktivizmus befolyása alá került. Prágában 

Branko Ve Poljanski csatlakozott hozzá, akin keresztül megismerkedett a zenitizmussal, majd kapcso-
latba került annak tagjaival. A folyóirat munkatársa lett,39 amelyben megjelentették és ezzel pártfogolták 
munkáit. Jugoszláviai tevékenységét megelőzően Poljanskival az egykori Csehszlovákia fővárosában 
szervezett dadaista eseményeket.40

A zenitistákkal való együttműködése azonban viszonylag hamar véget ért Micić  rivalizálása miatt. 
Az egyre jelentősebb és ismertebb dadaista vezéralak iránt ellenszenvet érzett, aki közkedveltségét 
többek között a Zenitben történt népszerűsítésének köszönhette. A zenitistákkal való szakítás után 
1922 májusában Aleksić  Zágrábban elindította saját lapját, a Dada Tankot, illetve 1922 júniusában  

36 Uo.

37 SUBOTIĆ, Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia, 25. 

38 BRISKI UZELAC, I.m., 132. 

39 Együttműködtek 13 számon, lásd Uo., 136. 

40 SUBOTIĆ, Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia, 22.

a Dada Jazzt.41 A Dada Tank és a Dada Jazz megjelenésére válaszaként Branko Ve Poljanski elindította 
az antidadaista Dada Jok című folyóiratot.42 Amíg viszont Aleksićnek sikerült nemzetközi kapcsola-
tokat létrehoznia és jelentős nemzetközi dadaista műveket megjelentetnie (például Tristan Tzaráét, 
Kurt Schwittersét vagy Richard Huelsenbeckét), Poljanski csak nagyon szűk körben ismert alkotók 
munkáit adta ki.43

A jugoszláv dadaisták cseh és magyar aktivistákkal működtek együtt, de fenntartottak kapcsolatokat 
más kiemelkedő európai avantgárd művészekkel is.44 Mindezek mellett Aleksić nemcsak a dadaista szö-
vegek kiadásával népszerűsítette az irányzatot a szerb és horvát területeken, hanem kiállításokkal kísért 
ún. dadaista eseményeket, matinékat szervezett.45  

Miután megerősítette a dadaista fellegvárat Zágrábban, Aleksić kapcsolatokat kezdett kialakítani vaj-
dasági alkotókkal, akiknek segítségével előadásokat és matinékat szervezett nagyobb városokban. Pezsgő 
irodalmi, képzőművészeti és kiadói tevékenység fejlődött ki Zágráb mellett Eszéken, Vinkovcén, Újvidé-
ken, Nagybecskereken, Szabadkán, Temesváron, Aradon, Kolozsváron, Ungvárban, Kassán és Pozsony-
ban.46 Szerbiában később a dadaizmus meghatározó szerepét a szürrealizmus váltotta fel.47

41 Mindkét lapnak csak egy-egy száma jelent meg.

42 Poljanski antidadaizmusát tartalmazza már a lap címe is, amely szójátékot jelent. A „jok” török származású szó, 

amely negációt jelent, míg „da da” dupla igenlést jelent szerb-horvát nyelven. Tehát Dada Jok, mint: igen-igen-nem. 

BRISKI UZELAC, I.m., 137. 

43 Szűkebb családjához tartozott Ljubomir MiciĆ, illetve a felesége, Anuška (Nina Naj álneve). ŠIMIČ IĆ, I.m., 302–304.

44 BRISKI UZELAC, I.m., 135.

45 ŠIMIČ IĆ, I.m., 307. 

46 Marija CINDORI, Aktivistička dadistička matineja u Subotici = ŠUVAKOVIĆ–ŠIMIČ IĆ, I. m., 32.

47 Impossible Histories, 17.
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Branko Ve Poljanski csatlakozott hozzá, akin keresztül megismerkedett a zenitizmussal, majd kapcso-
latba került annak tagjaival. A folyóirat munkatársa lett,39 amelyben megjelentették és ezzel pártfogolták 
munkáit. Jugoszláviai tevékenységét megelőzően Poljanskival az egykori Csehszlovákia fővárosában 
szervezett dadaista eseményeket.40

A zenitistákkal való együttműködése azonban viszonylag hamar véget ért Micić  rivalizálása miatt. 
Az egyre jelentősebb és ismertebb dadaista vezéralak iránt ellenszenvet érzett, aki közkedveltségét 
többek között a Zenitben történt népszerűsítésének köszönhette. A zenitistákkal való szakítás után 
1922 májusában Aleksić  Zágrábban elindította saját lapját, a Dada Tankot, illetve 1922 júniusában  

36 Uo.

37 SUBOTIĆ, Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia, 25. 

38 BRISKI UZELAC, I.m., 132. 

39 Együttműködtek 13 számon, lásd Uo., 136. 

40 SUBOTIĆ, Avant-Garde Tendencies in Yugoslavia, 22.

a Dada Jazzt.41 A Dada Tank és a Dada Jazz megjelenésére válaszaként Branko Ve Poljanski elindította 
az antidadaista Dada Jok című folyóiratot.42 Amíg viszont Aleksićnek sikerült nemzetközi kapcsola-
tokat létrehoznia és jelentős nemzetközi dadaista műveket megjelentetnie (például Tristan Tzaráét, 
Kurt Schwittersét vagy Richard Huelsenbeckét), Poljanski csak nagyon szűk körben ismert alkotók 
munkáit adta ki.43

A jugoszláv dadaisták cseh és magyar aktivistákkal működtek együtt, de fenntartottak kapcsolatokat 
más kiemelkedő európai avantgárd művészekkel is.44 Mindezek mellett Aleksić nemcsak a dadaista szö-
vegek kiadásával népszerűsítette az irányzatot a szerb és horvát területeken, hanem kiállításokkal kísért 
ún. dadaista eseményeket, matinékat szervezett.45  

Miután megerősítette a dadaista fellegvárat Zágrábban, Aleksić kapcsolatokat kezdett kialakítani vaj-
dasági alkotókkal, akiknek segítségével előadásokat és matinékat szervezett nagyobb városokban. Pezsgő 
irodalmi, képzőművészeti és kiadói tevékenység fejlődött ki Zágráb mellett Eszéken, Vinkovcén, Újvidé-
ken, Nagybecskereken, Szabadkán, Temesváron, Aradon, Kolozsváron, Ungvárban, Kassán és Pozsony-
ban.46 Szerbiában később a dadaizmus meghatározó szerepét a szürrealizmus váltotta fel.47

41 Mindkét lapnak csak egy-egy száma jelent meg.

42 Poljanski antidadaizmusát tartalmazza már a lap címe is, amely szójátékot jelent. A „jok” török származású szó, 

amely negációt jelent, míg „da da” dupla igenlést jelent szerb-horvát nyelven. Tehát Dada Jok, mint: igen-igen-nem. 

BRISKI UZELAC, I.m., 137. 

43 Szűkebb családjához tartozott Ljubomir MiciĆ, illetve a felesége, Anuška (Nina Naj álneve). ŠIMIČ IĆ, I.m., 302–304.

44 BRISKI UZELAC, I.m., 135.

45 ŠIMIČ IĆ, I.m., 307. 

46 Marija CINDORI, Aktivistička dadistička matineja u Subotici = ŠUVAKOVIĆ–ŠIMIČ IĆ, I. m., 32.

47 Impossible Histories, 17.
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