
kö zép- és ke let-eu ró pai ma gyar, ro mán,
cseh és len gyel fo lyó irat ok avantgárd-
közi kap cso la tá ból szü le tõ al ko tá sok kö -

zül négy az, amely kü lö nö sen fi gye lem re mél tó.
A lo ká lis szín té ren va ló meg je le né sük kö zöt ti 
vi szony la gos idõ be li kö zel ség mi att ezen „in ven -
ci ók” a szimultaneitás legfigyelemfelkeltõbb pél-
dáinak1 tûn het nek a kö zép- és ke let-eu ró pai
avant gárd ese mé nyei kö zül: gon do lok itt Kas sák
La jos kép köl te mé nye i re, Karel Teige kép ver se i re,
Victor Brauner és Ilarie Voronca2 piktopoézisére
s vé gül a Mieczysław Szczuka ál tal út nak in dí -
tott fotómontázsra.3 Bár nem ké pe zi elem zé sem
tár gyát, em lí tést ér de mel még a szerb vál to zat
is, a Zenit4 né met nyel vû kü lön szá má ban a
zenitista Ljubomir Micić ál tal be je len tett Worte
im Raum („sza vak a tér ben”), amely nek pél da il -
luszt rá ci ó ját Micić 1922-es Kola za spasavanje
(Men tõ au tó) cí mû ver ses kö tet ének bo rí tó ján 
is meg ta lál juk. E négy in ven ció – me lyek kel 
a románai avantgárdkutatás ed dig szin te csak
el szi ge telt mó don, né hány össze ha son lí tó ösz-
szeg zés ke re té ben foglalkozott5 – azt bi zo nyít ja,
hogy a kö zép- és ke let-eu ró pai avant gárd ese té -
ben a lo ká lis in ter fe ren ci ák be fo lyá sol ják a nyu -
gat-eu ró pai ele mek át vé tel ét és szin té zi sét az
avant gárd ezen egye di vál to za ta i ban. Bár vég sõ
so ron lé nye gi leg nem va ló di in ven ci ók – hi szen
szá mos meg fe le lést le het ne ta lál ni kö zöt tük és
az õket meg elõ zõ nyu ga ti vál to za tok kö zött
(Kas sák kép köl te mé nye i nek ese té ben igen nyil -
ván va ló for rá sok le het nek Kurt Schwitters kép-14
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... e négy kon cep tu á li -
san egyen ér té kû mû vé -
szi in ven ció rö vid 
idõ in ter val lum ban és
spe ci fi kus geokulturális
tér ben va ló meg je le né se
e lo ká lis avant gár dok
kö zött ke vés sé fel tárt
össze füg gé sek re 
mu tat rá.

EMANUEL MODOC

LO KÁ LIS TA LÁL MÁ NYOK,
TRANSZ NA CI O NÁ LIS AL KO TÁ SOK
Kép köl te mény, kép vers, piktopoézis, fo tó mon tázs
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költeményei/Bildgedichte-i vagy Raoul Hausmann plakátkölteményei/Plakat-
gedichte-i) –, ami en gem fog lal koz tat, az az idõ pont és a kö rül mé nyek, ame lyek
kö zött meg je len tek, va la mint az interkulturális köl csön ha tás ok, ame lye ket 
ge ne rál tak.

Bár az avant gárd szinkretikus je len sé gei az össz eu ró pai mo dern iz mus kom -
bi na to ri kus lo gi ká já val, va la mint õs idõk óta is mert elõz mé nyek kel is ma gya ráz -
ha tók, a négy vi zu á lis vers tí pus-in ven ci ót nem sza bad össze ke ver nünk más ere -
de ti mû vek na iv vagy pi masz for ga lom ba ho zá sá val. Apol li naire -tõl és
Cendrars-tól Marinettiig, Tzaráig vagy Picabiáig szá mos eset pél dáz za a kü lön -
bö zõ mû vé szi mé di u mok ke ve re dé sé nek tech ni ká it már a múlt szá zad el sõ két
év ti ze dé tõl kez dõ dõ en. Akár da da is ta fo tó mon tá zsok ról vagy ku bis ta kol lá zsok -
ról, akár a fu tu ris ta ti pog rá fia já té ka i ról be szé lünk fel té te lez he tõ for rás ként, a
vágy mö gött, hogy ezek va ló ban önál ló in ven ci ók ként le gye nek meg ha tá roz ha -
tók, ész re kell ven nünk a mû vé szi intencionalitás egy má sik ré te gét: azt az igye -
ke ze tet, hogy a lét re jött szin te ti kus mû vé szi al ko tás hoz új je len tést ren del je nek,
amely meg fe lel az egyes lo ká lis mikroáramlatok exp li cit po é ti ká já nak. Eb bõl a
né zõ pont ból szem lél ve a kö zép- és ke let-eu ró pai in ven ci ók kö zöt ti kü lönb sé gek
tisz táb ban lát ha tó vá vál nak, mind amel lett, hogy a kon cep tu á lis kö zös ne ve zõ is
em lí tést ér de mel. És még így is, e négy kon cep tu á li san egyen ér té kû mû vé szi in -
ven ció rö vid idõ in ter val lum ban és spe ci fi kus geokulturális tér ben va ló meg je le -
né se e lo ká lis avant gár dok kö zött ke vés sé fel tárt össze füg gé sek re mu tat rá. Idõ -
ren di sor rend ben vé ve e négy in ven ció ese mény ha son ló sá ga meg le põ nek tûn -
het, hi szen nem csak a for mák, ha nem a mû vé szi ki fe je zés for má kat kí sé rõ ér tel -
me zé si hát te rek is ana lóg jellegûek.6 Ha fi gyel me seb ben vizs gál juk õket, rá jö he -
tünk, hogy a kö zöt tük lé võ vi szony a négy avant gárd kul tú ra köl csön ha tá sa
szem pont já ból is szimp to ma ti kus, és nem ma gya ráz ha tó va la mely kö zös, ih le tõ
elõz ménnyel. Összes sé gé ben hely te len len ne te hát va la mely, „kö zép pont ból ere -
dõ” pre ce dens re hi vat koz va ma gya ráz ni a kö zép- és ke let-eu ró pai lo ká lis mû vé -
sze ti kép zõd mé nye ket anél kül, hogy fi gye lem be ven nénk a sok szí nû mû vé sze ti
irány za tok kom mu ni ká ci ó já nak, tranz ak ció inak, köl csön ha tá sa i nak, kon ta mi ná -
ló dá sa i nak, hib ri di zá ci ó i nak és szin té zi se i nek tel jes szín ská lá ját.

Azon kí sér le tek pél dá ul, ame lyek a ro mán piktopoézis alap ját ké pe zõ ha tá -
sok azo no sí tá sá ra és ér tel me zé sé re irá nyul tak, élet raj zi vagy for má lis fel te vé sek -
bõl in dul tak ki. Az el sõ tí pu sú ér ve lés re (az idõ be li sé get fi gye lem be vé ve anak -
ro nisz ti kus) pél da Cristian-Robert Velescué, aki sze rint a „piktopoézis ma ni fesz -
tu ma” (aho gyan õ a hí res Pictopoezie No. 5721 cí mû mû vet ne ve zi) köz vet len
vá lasz Bre ton Kiáltványára.7 A má so dik tí pus ba so rol ha tó az a va ló sze rûbb, de
alá tá masz tást nél kü lö zõ hi po té zis, ame lyet Emilia Drogoreanu fo gal ma zott meg:
sze rin te a piktopoézis, az Apollinaire-kalligrammák, Tzara „szi mul tán köl te mé -
nyei”, Man Ray „op ti kai köl te mé nyei”, va la mint Marinetti „sza bad sza vai” kö -
zöt ti for má lis ha son ló ság elég sé ges ala pot biz to sít ar ra, hogy köz vet len le szár -
ma zá si vi szonyt té te lez zünk a ha zai vál to zat, va la mint a nyu gat-eu ró pai fu tu riz -
mus és da da iz mus között.8 Ez utób bi ér tel me zés vég ered mény ben truisztikus, ha
fi gye lem be vesszük, hogy az avant gárd fõbb irány za tai kö zöt ti, a szak iro da lom -
ban jól do ku men tált in ter ak ci ók csak a sok szí nû mû vé szi je len sé gek for má it,
ese ten ként tar tal mát, ám nem a ha tá sok egy pe ri fe ri kus kul tú ra ál ta li, bi zo nyos
idõ pil la nat ban tör té nõ ki vá lasz tó dá sá nak lo gi ká ját magyarázzák. Más szó val,
ah hoz, hogy meg ért sük, mi ért in dult út já ra a piktopoézis ép pen 1924 ok tó be ré -
ben és nem ko ráb ban, hogy mi ért nem lé te zett már 1912 után ro má nul parole in
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liberta, fi gye lem be vé ve, hogy a Marinetti-szövegek már-már meg je le né sük kel
egy idõ ben sza ba don kezd tek áram la ni a ro mán kul tu rá lis kö zeg ben, hogy mi ért
nem vál tott ki je len tõ sebb ha tást a szür re a liz mus ugyan itt köz vet le nül a Bre ton
ki ált vá nyá nak meg je le né se utá ni pár év ben, és vé gül hogy mi ért volt a ro mán
avant gárd el sõ hul lá ma el sõ sor ban konst ruk ti vis ta és nem da da is ta, elég te len
csu pán for mai meg fe le lé se ket ke res nünk a cent rum be ha tá sai és a pe ri fé ria 
je len sé gei kö zött, a ro mán avant gárd el sõ, 1924–1928-as idõ sza ká nak jel le gét
vizs gál va. Vé le mé nyem sze rint ezen a pon ton lép be az egyen let be a pe ri fé ri ák
kö zöt ti kap cso la tok meg ha tá ro zó sze re pe, ame lyek fon tos sá gát az aláb bi ak ban
igyek szem pél dáz ni.

Az a mód, aho gyan egy intrakulturális rend szer egy bi zo nyos fo gal mat át -
vesz, vagy egy adott iro dal mi for mát ma gá ba ol vaszt, nem csak az adott kul tú ra
minor jel le gé tõl függ, ha nem at tól is, hogy ezen át vé te le ket és be ol vasz tá so kat
ho gyan va ló sít ják meg a szom szé dos kul tú rák, ame lyek kel kap cso lat ba ke rül (és
ame lyek ugyan olyan iro dal mi füg gõ sé gi kap cso lat ban van nak más, na gyobb kul -
tú rák kal). Más szó val, ab ban, aho gyan a ro mán avant gárd át ve szi – pél dá nak
oká ért – Apol li naire poétikai/programatikus mo dell jét, nem csak Apol li naire szi -
go rú ér te lem ben vett ro mán kul tú rán be lü li re cep ci ó já nak van je len tõ sé ge, ha -
nem a szom szé dos kul tú rák ban lét re jö võ re cep ci ó nak és be ha tás nak is (mint
ami lyen pél dá ul a cseh avant gárd, mely nek fej lõ dé sét sok te kin tet ben be fo lyá -
sol ta a Kalligrammák szer zõ jé nek ha tá sa). Egy ilyen, a kü lön bö zõ, ám egy más -
hoz kö ze li kul tú rák ra gya ko rolt kö zös ha tá sok mû kö dé si fo lya mat di na mi ká ját
érin tõ elemzés9 az interkulturális há ló za tok köl csön ha tá sa i nak jobb meg ér té sét
ered mé nyez he ti.

Egy ér tel mû, hogy a négy in ven ció kö zül a két leg in kább ha son ló a Karel Teige
ál tal a poetizmus el sõ manifesztumában10 kör vo na la zott kép vers, va la mint a ro -
mán avant gárd va ló szí nû leg leg is mer tebb ex port ter mé ke, a 75 HP cí mû fo lyó irat
egyet len szá má ban meg je lent, Voronca és Brauner ál tal út já ra bo csá tott pik-
topoéma. Mãdãlina Lascu he lye sen té te lez kü lön le ges kap cso la tot a ket tõ kö zött,
az iro da lom kö zi nép sze rû sí tõ cikkek11 je len lé te ré vén iga zol va a Contimporanul
és a Pásmo cí mû fo lyó irat ok kö zöt ti – a rö vid éle tû 75 HP, Integral és Punct cí -
mû fo lyó irat ok meg je le né sét meg elõ zõ –, már ki ala kult szo ros kap cso la to kat.
Azon ban ér ve lé se meg re ked ezen elõz mé nyek jel zé se szint jén, s nem ha lad to vább
fel ku tat ni a pe ri fé ri ák kö zöt ti ter mé keny kap cso ló dá sok ra uta ló nyil ván va ló meg -
fe le lé se ket és vi tat ha tat lan bi zo nyí té ko kat, me lyek ké pe sek vol tak fe lül ír ni és
he lyet te sí te ni a cent rum-pe ri fé ria tí pu sú kul tu rá lis cseréket.12 Min de nek elõtt a
piktopoézis is mert de fi ní ci ó ja („A piktopoézis nem fes té szet. A piktopoézis nem
köl té szet. A piktopoézis piktopoézis.”13) pár hu zam ba ál lít ha tó Teige poetizmus-
meghatározásával („A poetizmus nem iro da lom […] A poetizmus nem fes té szet.
[…] A poetizmus nem »izmus«. […] A poetizmus nem mû vé szet. […] A poetiz-
mus min de nek elõtt életmód”14). Azon ban a cseh kép ver sek el mé le ti meg ha tá ro -
zá sá ra irá nyu ló pró bál ko zá sok már egy év vel ko ráb ban meg fi gyel he tõk. Karel
Teige már 1923-ban köz li a Fes té szet és köl té szet cí mû cik ket, amely ben meg -
elõ le ge zi a cseh poetizmus meg je le né sét és el sõ ként teoretizálja a képverset.15

A cseh Disk, Stavba és Pásmo fo lyó irat ok rend sze res em lí té se a Contimporanul-
ban16 azt is bi zo nyít ja to váb bá, hogy a ro mán avant gar dis ták nak volt hoz zá fé ré -
sük a „szom szé dos” prá gai fo lyó irat ok hoz. A leg in kább nyil ván va ló nak azon ban
a Brauner–Voronca pá ros, va la mint Teige poetizmusa kö zöt ti pár hu zam tû nik.
Anél kül, hogy va la mi fé le nyil ván va ló mû vé szi plá gi u mot fel té te lez nék (hi szen16

2020/2



vég ered mény ben Teige el mé le tei és azok al kal ma zá sai sem lép tek ki az apol li -
naire -i kubofuturizmus lo gi ká já ból, és ép pen ség gel a ku bis ta té te lek hû át vé te-
l ének tûn tek), úgy vé lem, e re gi o ná lis avantgárdváltozatokból tör té nõ ro mán át -
vé tel egyet len do log ra mu tat rá: ar ra, hogy a kö zép- és ke let-eu ró pai struk tu rá lis
össze füg gé sek fe lül ír ták a nyu gat-eu ró pai ha tást. Bre ton szür re a liz mu sát – mely
egy idõ ben je lent meg a 75 HP-val – ál ta lá nos két ke dés fo gad ta, sõt el len tét be ke -
rült az egyes intrumentalizációk so rán a ro mán avant gárd konst ruk ti vis ta irá -
nyá val, aho gyan az a ké sõb bi ek bõl is ki tû nik majd.

Egy má sik, Teige poetizmusának in du lá sát is meg elõ zõ eset újabb bi zo nyí té -
kot szol gál tat a re gi o ná lis ha tás nyu gat-eu ró pa i val szem be ni el sõd le ges sé gé re.
Két év vel a cseh és ro mán avant gárd in ter ak ci ói elõtt már lé te zett egy a kö zép-
és ke let-eu ró pai avant gárd ti po ló gi ai ha son ló sá gá nak szem pont já ból igen je len -
tõs elõz mény. Kas sák La jos kép ar chi tek tú rá já ról van szó, me lyet el mé le ti sí kon
a mû vész 1922 már ci u sá ban in dí tott út já ra, az in ven ció ne vét vi se lõ manifesz-
tumban.17 (Amely in ven ció elõz mé nye it azon ban Kurt Schwitters kí sér le tei és
Moholy-Nagy munkái18 nyo mán már 1920-ban, va la mint a szin tén Kas sák ál tal
írt kép köl te mé nyek ré vén a da da iz mu sig vissza ve zet he tõ en a Ma ko ráb bi szá-
maiban19 do ku men tál hat juk.) Ezen lo ká lis in ven ci ó kat il le tõ en Passuth Krisz ti na
azt ál lít ja, ere de tü ket a Sonia Delaunay és Blaise Cendrars kö zöt ti együtt mû kö -
dés ben kell ke res nünk, mely a hí res 1913-as, La Prose du transsibérien et de la
petite Jehanne de France. Couleurs simultanées20 cí mû fest ményt is ered mé nyez -
te, bár meg le he tõ sen nyil ván va ló, hogy a Ma rö vid da da is ta ki té rõ je (a konst ruk -
ti vis ta vál tás elõtt21) sok kal ki elé gí tõbb magyarázat.22 Kas sák kép ar chi tek tú rá ja
leg alább annyi ra a da da is ta gya kor la tok ter mé sze tes foly ta tá sa, mint amennyi re
a ma gyar avant gárd ba Moholy-Nagynak köszönhetõen23 fris sen be tört konst ruk -
ti viz mus nak az adap tált vál to za ta.

Kas sák ki ált vá nyá nak kez dõ so ra („Le a mû vé szet tel! Él jen a mû vé szet!”) – ta -
lán nem véletlenül24 – a ro mán avant gárd két év vel ké sõbb meg je lent nyitóma-
nifesztumára25 em lé kez tet. Két jel lem zõ min den képp ki eme len dõ a ma gyar ak ti -
viz mus mû vé szi prog ram já ból, aho gyan azok a Képarchitektúra cí mû ma ni fesz -
tum ban meg je len nek: a szin té zis (az összes kö zép- és ke let-eu ró pai avant gárd
kö zös ne ve zõ je, aho gyan azt már fen tebb ki mu tat tuk) és a da da iz mus-konst ruk -
ti viz mus ke ve re dés:

A mû vész egyet len ér ték mé rõ je a vi lág szem lé le te.
A vi lág szem lé le tes mû vész akár mit al kot hat.
Al ko tás a konst ruk tív jó tett.
A konst ruk ció ar chi tek tú ra.
Az ab szo lút kép a képarchitektúra. […] 
A képarchitektúra el vet min den is ko lát, ön ma gunk is ko lá zá sát is.
A képarchitektúra nem kö ti ma gát bi zo nyos anyag hoz és bi zo nyos esz kö zök -
höz, épp úgy, mint a merz-mûvészet min den fé le anya got és esz közt al kal mas -
nak tart ar ra, hogy raj ta ke resz tül ki fe jez ze ma gát.
A képarchitektúra nem pszi cho lo gi zál.
A képarchitektúra nem akar sem mit.
A képarchitektúra min dent akar.26

Ami itt ér de kes sé vá lik az egye di re to ri kán kí vül, az a szer zõ vi szo nyu lá sa az
autodidaxis gon do la tá hoz, kü lö nö sen ha fi gye lem be vesszük a tényt, hogy Kas -
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sák ma ga is au to di dak ta volt. For gács Éva ezt a sa ját mû vé szi kon cep ci ón be lü li
von zás-ta szí tás já té kot a ma gyar avant gárd ve zér alak já ra jel lem zõ „hozzátar-
tozás-elkülönbözés”27-dinamika ter mé ké nek vé li. Ép pen ezért Kas sák kép ar chi -
tek tú rá ját nem mint a konst ruk ti viz mus sui generis ter mé két kell szem lél nünk,
sok kal in kább mint egye di vá laszt a nem zet kö zi min ták át vé te le, va la mint a sa -
ját, he lyi al ko tá sok egyediségigénye kö zött lét re jött fe szült ség re.

Ér de mes még meg em lí te ni a len gyel avant gárd egyik ter mé két, a Mieczysław
Szczuka ál tal a Blok fo lyó irat 1924. no vem be ri szá má ban el mé le ti leg kö rül írt fo -
tó mon tázst. Bár a fo tó mon tázs ma ni fesz tu ma egy hó nap pal a piktopoézisé után
je lent meg, a len gyel in ven ció pél dái két elõb bi lap szám ban is megtalálhatók.28

És bár a ma gyar, cseh és ro mán avant gárd tól for ma i lag ezen in ven ció áll a leg tá -
vo labb, em lí tés re mél tó ma rad a Szczuka ál tal a Fotomontaż cí mû ki ált vány ban
fel vil lan tott konceptualizáció, ame lyik tö ké le tes össz hang ban áll a szom szé dos
or szá gok el mé le ti fel ve té se i vel:

FO TO MON TÁZS – a for má já ban leg sû rí tet tebb köl té szet
FO TO MON TÁZS – poezoplasztika
FO TO MON TÁZS – a vi lág min den ség ben tör té nõ leg kü lön fé lébb je len sé gek
köl csö nös egy más ba ha to lá sá nak je len sé gét nyújt ja
FO TO MON TÁZS – a for mák ob jek ti viz mu sa […]
FO TO MON TÁZS – a je len sé gek egy ide jû sok fé le sé ge
FO TO MON TÁZS – a két- és há rom di men zi ós dol gok köl csö nös egy más ba
ha to lá sa […]
FO TO MON TÁZS – új ko ri hõsköltemény29

Még ha a Szczuka ál tal a fen ti ek ben jel zett tár sí tás nak vers és fes té szet kö zött
in kább me ta fo ri kus sze re pe is van, ak kor is fi gye lem re mél tó az a mód, aho gyan
a fo tó mon tázs kon cep ci ó ja egy faj ta imp li cit szink re tiz mus ban ke re te zõ dik. 
„A je len sé gek egy ide jû sok fé le sé ge” és „a két- és há rom di men zi ós dol gok köl csö -
nös egy más ba ha to lá sa” meg ha tá ro zó, kö zös jel lem zõi a kö zép- és ke let-eu ró pai
konst ruk ti viz mu sok szin té zis- (és szintetizmus-)vágyának. Ugyan ak kor a len -
gyel in ven ció post factum tör té nõ te o re ti kus kö rül írá sá ból adó dó an nem zár -
ha tó ki az sem, hogy a ma ni fesz tum egy bi zo nyos le gi ti má ló im pe ra tí vusz nyo -
mán szü le tett meg, ame lyet a re gi o ná lis avant gárd irány za tok kö zöt ti ver seny
in do kol hat.

A ro mán és cseh, va la mint a ro mán és ma gyar avant gár dok kö zöt ti ha son ló -
sá gok ból kö vet ke zõ en (az Ak ti vis ta ki ált vány nak a ma gyar avant gárd meg fo gal -
ma zá sa i hoz köt he tõ jel le ge, va la mint a piktopoézis, kép vers és kép köl te mény
kö zöt ti ha son ló sá gok nyo mán) ki je lent het jük, hogy a ro mán avant gárd fõbb tu -
laj don sá ga it te kint ve ugyan olyan mér ték ben egye di, mint amennyi re lo ká lis (és
nem – ki zá ró la go san – nyu ga ti) ke let ke zé sû. A Kas sák ál tal ve ze tett ma gyar ak -
ti viz mus jel leg ze tes sé gei alap ján ki je lent het jük, hogy a ro mán avant gárd szü le -
té sét nem annyi ra a nyu gat-eu ró pai avant gárd po é ti kák szin té zi se, mint in kább
a szom szé dos or szá gok avant gárd ja i nak ál lan dó an köl csö nös kom mu ni ká ci ó ja
ha tá roz za meg. A ro mán és ma gyar avant gárd kö zöt ti ha son ló ság a da da iz mus -
hoz va ló kö zös kö tõ dés szint jén is ma gya ráz ha tó (a ro mán avant gárd ese té ben
az zal az ex port tal, amely hez Ion Vinea és a Contimporanul töb bi avant gar dis tá -
ja min dig is kö tõ dött, a ma gyar avant gárd ese té ben pe dig a hú szas évek el sõ
avant gárd im port ter mé ke i vel). A cseh avant gárd ese té ben a Kas sák cso port já val18
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a ma gya rok 1922-es prá gai lá to ga tá sa nyo mán lé te sí tett kap cso la tok lé nye ges nek
bi zo nyul tak ezen irány zat sa ját, he lyi iz mu sá nak ki ala kí tá sá ban és sa ját mû vé -
szi ter mé ké nek (a képversnek30) a lét re ho zá sá ban, amely ké sõbb dön tõ mó don
be fo lyá sol ta a ro mán piktopoézis meg je le né sét.

Il luszt rá ció: A meg je le nés sor rend jé ben (bal ról jobb ra és fent rõl le fe lé): Voronca és
Brauner: Pictopoezia no. 384 (1924. ok tó ber); Jiří Voskovec Cesta na motocyklu (Út mo -
tor bi cik li rõl) cí mû kép-ver se (1924. szep tem ber); Kas sák La jos Vi lág anyám cí mû kép köl -
te mé nye (1922. feb ru ár); Mieczysław Szczuka Kemal’s constructive prog ram c. fo tó mon -
tá zsa (1924 jú li u sa)

A ro mán piktopoézis, a ma gyar és cseh kép köl te mény s vé gül a len gyel fo tó -
mon tázs ese te vé le mé nyem sze rint az 1920-as évek ele jén a négy em lí tett avant -
gárd kö zött lét re jött, el mé lyült iro da lom kö zi kap cso la to kat pél dáz za. Mind az zal
együtt, hogy szi go rú ér te lem ben vé ve a négy kö zép- és ke let-eu ró pai in ven ció 
a le he tõ sé gek hez mér ten egy más tól kü lön bö zõ – hi szen mind egyik egyen ként a
sa ját avant gárd já nak egyé ni-szin te ti kus ka rak te rét pél dáz za – a mö göt tük meg -
hú zó dó kon cep ció kö zös, elõz mé nye ként pe dig a da da is ta és kubofuturista gya -
kor la tok szol gál nak, ame lyek a he lyi avantgárdközi kap cso la to kon is át áram lot -
tak, így egyen lõ mér ték ben nyu gat-eu ró pai ih le té sû, il let ve al ter na tív, transz na -
ci o ná lis kul tu rá lis gya kor la tok ál tal meg ha tá ro zott al ko tá sok ról be szél he tünk.

Ko vács Pé ter Zol tán for dí tá sa
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