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KOMÁROMI PETRA

Az 1918-as Dada kiáltvány futurizmus-kritikája

Párhuzamok, koncepcionális kérdések 

„Dada számomra a kezdést és a véget jelentette. A szabad Zürichben, ahol az 
újságok szabadon írhattak, amit akartak, ahol folyóiratokat alapítottak, és 
háborúellenes verseket olvastak fel, itt, ahol nem volt élelmiszerjegy és min-
denféle »pótélelmiszer«, itt volt lehetőségünk arra, hogy kiordítsuk magunk-
ból mindazt, ami majd’ szétrobbantott bennünket.”1

Richard Huelsenbeck visszaemlékezése idézetünkben önmagában egy nagyon fontos információt hordoz, 
a dada megszületésének egy kulcsmomentumát, a kiindulópontot. Svájc az I. világháborútól mentes övezet, 
a háborús sokkot megélt művészek mentsvára, egy háborúellenes pacifista légkör helyszíne és a dada 
terminus szülőhazája. Ezzel kapcsolatban kiemelendő a háború paradoxona, hiszen a dada egyben há-
ború a háború ellen, a megélt szörnyűségek és a csalódás forradalmi kifejezése. Amikor futurizmusról 
és dadáról beszélünk, egy nyilvánvaló kapcsolatra világítunk rá: tematikus és műfaji hasonlóságok, pár-
huzamok, egyfajta kontinuitás. Mindenképpen le kell szögeznünk, hogy a futurizmus nem a dada elő-
futára, és a dada nem a futurizmusból táplálkozik. Mindazonáltal a dada kétségtelenül táplálkozik 
a világháborút megelőző izmusok talajából, habár elutasítja őket, ellentmondásos tagadásban nyilatkozik 
róluk manifesztumaiban, de átvesz tőlük bizonyos elemeket, tudatosan és tudattalanul is. A két mozgalom 
alapvetően különböző történelmi-társadalmi talajon született meg, függetlenül a viszonylag kevés pár 
évnyi eltelt időtől, amely maga az I. világháború. A risorgimentót követő, álmából ébredező nacionalizmus, 
a gazdasági válság, a soha nem látott technikai fejlődés és számos egyéb ok vezetett az I. világháború 
mint megváltás, a jövőt alapjaiban megváltoztató és egy pozitív utópiával kecsegtető eszményképéhez, 
melyet a futuristák oly nagyon éltettek. És pont ennek a „másképp”-nek a megélése, a vérengzés és a cél-
talan öldöklés élménye a dada születésének egyik kiváltó oka. Itt hozzá kell fűznünk, hogy a háború 
éltetése Olaszországban egy alapvető többségi, de nem totális társadalmi jellemző volt. Rengeteg olasz 
pacifista költő hagyta el a futurizmust éppen a háborús nézetei miatt. Mi az, amit a dada képviselői „ki 
akartak ordítani” magukból? Hogyan viszonyult a dada a futurizmushoz? Hogyan viszonyult saját magá-
hoz? Ezekre a kérdésekre keressük most a lehetséges válaszokat Tristan Tzara 1918-as Dada kiáltványa2 
segítségével.

1 Elger DIETMAR, Dadaizmus, Taschen–Vince, 2006, 10. old.

2 Tristan TZARA, Dadista kiáltványok és válogatott versek, 1914–1936, Orpheusz, Budapest, 1992 F. T. Marinetti: Vitesse élégante (Guido Giudi. Parole in libertà), 1916
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A manifesztum kétségtelenül az avantgárd elsődleges műfajává vált, bár nem az avantgárd terméke, 
hiszen már sokkal korábban megszületett. Mivel az avantgárd irányzatok általános jellemzője a múlttal 
való gyökeres szakítás vágya, a jövő felé irányulás és rengeteg lehetséges jövőkép megteremtése, nem be-
szélve a permanens újdonságigényről, ezért megragadni ezen irányzatok ars poeticáját szinte képtelenség. 
Képlékenységük, sőt maguk a művek ellenállnak az elemzésnek és a rendszerezésnek, kicsúsznak tanulmá-
nyozójuk kezei közül. A műfaji határok elmosódnak vagy teljesen megszűnnek, a megvalósítás nem egysé-
ges, sőt általában minden heterogén. Éppen ezért válik kulcsfontosságúvá esetünkben a manifesztum mint 
permanens avantgárd kifejezőeszköz, egyfajta ars poetica, amely nem kínál általános érvényű programot, 
de kijelöl bizonyos határokat, bizonyos értékeket vagy értékmentességet, mellyel az adott mozgalom élni 
kíván. Határokat szab a határtalanságnak. Marinettinél és a futuristáknál a manifesztum egy konkrét prog-
ramot jelöl, az 1909-es botrányosnak számító Futurista kiáltvány megjelöli a mozgalom kiváltó okát, az 
Olaszországban terebélyesen szunnyadó, mindent átitató passzatizmust, a kizárólag a múlt felé fordulást, 
kijelöli a lehetséges futurista jövőt, kiterjed szinte minden művészeti ágazatra, és konkrét műfaji megva-
lósításokat javasol. Ez a viharos, megbotránkoztató belépés Itália szellemi piacára azonban az ellenállás 
dacára hamarosan rendkívüli népszerűségre tett szert, rengetegen csatlakoztak hozzá, a múlttal való radi-
kális szakítás és a jövő védjegye lett. A futuristák számszerű növekedése nemcsak a tematikai horizontot 
bővítette, de a mozgalom heterogeneitását is az egekbe emelte, kisebb, egymással szembenálló körök és 
egyedülálló újítók működtek egy zászló alatt. Egy ilyen kisebb kör vált ki a futurizmusból nem sokkal a há-
ború előtt, mintegy reakcióként a futurizmus háborúszenvedélyére. Ezen a ponton kell visszatérnünk az 
1918-as dada-kiáltványhoz. Miért is olyan érdekes ez a kiáltvány? Mint említettük, a dada az elemezhetőség 
határait feszegeti, egyfajta radikális végpont, megragadása bármilyen szempont szerint is nagyon nehéz. 
A mozgalom elméleti alapjait Tzara fogalmazta meg már két évvel korábban, 1916-ban, Antipyrine úr első 
mennyei kalandja című művében, mely kijelöli a dada szembenállását a megelőző izmusokkal, így a futuriz-
mussal szemben is, megfogalmazza az antistílust és a nihilizmust. Konkrét utalás található a szövegben 
a Marinetti-féle automobil-eszményre, mely „olyan érzelem, amely eleget dédelgetett minket absztrakcióinak 
lassúságával”. Amikor Tristan Tzara 1920-ban Párizsba költözött, akkor jelent meg a Hét dada kiáltvány 
című munkája, mellyel rendszerezni kívánta a mozgalom lényegét. Ennek egyik darabja a rendkívüli fontos-
ságú, 1918-as Dada kiáltvány, amely a mozgalom definiálására tesz kísérletet, elfogadván a definiálhatat-
lanság tényét. A szöveg hadakozik saját magával és az egész világgal, szinte tapintani lehet, hogy mennyire 
él. Nézzük tehát a kiáltvány főbb pontjait egy már elmúlt, de aktívan élő futurizmus jegyében.

A felütés általános ellenkezés a kiáltvány ellen, az ábécé ellen, a számok ellen, és minden ellen, amit 
a hagyományos művészet magára öltött.

Kiáltványt írok, és semmit sem akarok, bizonyos dolgokat mégis kimondok, és elvből a kiáltvány ellen 
vagyok, ahogy az elvek ellen is.

Kulcsfontosságú mondat ez, a már említett „háborúval a háború ellen” megnyilvánulása, a kiáltvány-
műfaj kritikája és önkritika. Érdekes megvizsgálni a tartalmi szerkezetet is: a manifesztum sorra veszi 
a dada keletkezését, irányelveit, határait, képviselőit, jövőjét, mindazonáltal szinte minden egyes meg-

állapítás abszurd költői képekbe bújik vagy azokban végződik. A nonszensz és a kiáltvány aktív, kreatív 
kapcsolatban állnak. Elsőként a dada terminusának vizsgálatával foglalkozik Tzara. A terminus kétség-
telenül szerves alapja a mozgalomnak, és habár a FuTurizMus is jelképes, ezenkívül magában rejti ala-
pítója monogramját – ám a DADA valami mást is takar. Sok mindent jelent és semmit sem, keletkezése 
bizonytalan, megmagyarázni nem lehet, és nem is kell. A magyarázó csaló, cselszövő. Fontos egzisztenciális 
problémára világít rá Tzara: a rendszerezés, elemzés nélkülözhetetlenségére. Az ember rendszerekben 
gondolkodik, pedig nincsenek örök érvényű rendszerek. A dada szó hallatán minden kritikus rögvest a szó 
jelentése után kezd kutatni, tanulmányok jelennek meg róla, kritikák, majd befejeződik az elemzés, elér-
kezik az „untató befejezettség”. A kritika szemléletes kritikája és a műalkotás újraértelmezése bontakozik 
ki a szövegből. Mit ad a dada a rendszerezés, az egyetemesség és a pozitivista gondolkodásmód hamis 
eszményképeivel szemben? Az egyén féktelen szabadságát, spontaneitást, közvetlenséget, mindig idő-
szerű és kockázatos elképzeléseket. A szolgaság ellen küzdő dadának valójában önmagát kell elpusztí-
tania, hogy tovább éljen. Végül a dada megöli a dadát.

A következő bekezdésben a dadaisták csoportjának jellemzése olvasható: a függetlenség, bizalmatlan-
ság, szabadság után vágyakozó költők összetartozása ez, akik nem tartoznak a háború előtti izmusok 
köreihez, melyek „formális ötletek laboratóriumai”. A kubizmus és a futurizmus kritikájából Tzara lépés-
ről lépésre felépíti a dada világképet, amely nem kíván támaszkodni az őt megelőző mozgalmakra, de nem 
is határolódik el tőlük. A Marinetti-féle futurista kiáltványt és a dada-kiáltványt olvasva sok helyütt 
érzékelhető párhuzamot tudnánk vonni. 

Lerombolom az agy és a társadalmi rend fiókjait: a cél mindenütt demoralizálni, és a menny kezét a 
pokolba, a pokol szemét a mennybe hajítani, az egyetemes cirkusz termékeny kerekét újra beindítani 
a valóságos hatalmakban és minden egyes egyén képzeletében.3

Ez a bekezdés egyértelműen életre kelti a futurista kiáltványok hangulatát, a futuristák elképzeléseit. Sőt 
talán nem túlzás állítani, hogy elméleti síkon sem áll messze az idézet az 1909-es futurista kiáltványtól. 
„Le akarjuk rombolni a múzeumokat, a könyvtárakat, az akadémiák minden fajtáját, és harcolni akarunk 
az erkölcsösködés, a nőmozgalom és minden megalkuvó vagy hasznos hitványság ellen.”4 

Elérkeztünk egy fontos ponthoz: a filozófiához. Valójában visszakanyarodik a szöveg a rendszerezés, 
kategorizálás témájához, kivetítve azt az emberiségre, a filozófiára, a pszichoanalízisre és a tudomány-
ra általánosságban. Az eredmény ugyanaz: „nincsen végső Igazság”.5 „A legelfogadhatóbb rendszer az, 
hogy közülük elvből egy se legyen.”6 Ez vezet el a spontaneitáshoz, a művészethez mint egyszerűséghez, 
ami nem gyötör. 

3 Uo., 38.

4 Filippo Tommaso MARINETTI, A futurizmus megalapítása és kiáltványa = SZABÓ György, A futurizmus, Gondolat, 

Budapest, 1964.

5 TZARA, I. m., 39.

6 Uo., 40.
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3 Uo., 38.

4 Filippo Tommaso MARINETTI, A futurizmus megalapítása és kiáltványa = SZABÓ György, A futurizmus, Gondolat, 

Budapest, 1964.

5 TZARA, I. m., 39.

6 Uo., 40.
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Szabadság: DADA DADA DADA, görcsös fájdalmak ordítozása, ellentétek és minden ellentmondás, 
groteszkek, következetlenségek összefonódása: AZ ÉLET.

A dada maga az élet, mely a mozgalom alapvetően mély, transzcendens realizmusáról tesz tanúbizony-
ságot. A groteszk, a bizarr, a botrányos – ezek nem hasztalan, megbotránkoztató vagy csupán figyelem-
felhívó eszközök – mély pszichológiai tartalmat, az emberiség valódi lényegét és krízisét próbálják meg 
leképezni. A futurizmus is – a maga radikalizmusával, erőszakosságával – felszínesnek tűnt, és sokaknak 
a mai napig tűnhet, de alapvető problémákra világított rá. Talán nem túlzás azt mondanunk, hogy a dada 
vizsgálatakor egyben egy lépéssel közelebb kerültünk a futurizmus egyfajta kritikájához is. Amikor erről 
a két irányzatról beszélünk, mindkét esetben rendkívül heterogén csoportok alkotnak egy közös irányzat 
neve alatt rövidebb-hosszabb ideig. Nem biztos, hogy feltétlenül gúzsba kell kötni egy bizonyos rendszert, 
amely minden csoporttagra érvényes; lehetséges, hogy egyáltalán nem az egységes irányelvekben rejlik 
a mozgalmak modernitása, hanem épp ellenkezőleg, az egy elképzelés köré fonódó inkluzív jelenségben, 
mely szabadon hagyja alkotóit, s ezzel igazolja saját modernitását. Egy kicsit talán nagyobb a kohézió 
a dadaizmus különféle megnyilvánulásai között, beszélhetünk par excellence dada művekről, tárgyakról, 
de mindezek egy út felé vezetnek, az önpusztítás felé. Folytatható program híján a dada hamar elhalt, 
megnyitva az utat az új irányzatoknak, míg a futurizmus – egyre táguló és egyúttal egyre heterogénebb 
horizontján – minduntalan új utakat próbált keresni merész elképzeléseinek megvalósításához. Mind-
emellett természetesen a dada és a futurizmus alapvető különbsége magára az életre vezethető vissza, két 
eltérő társadalmi-politikai valóságot. Két, időben közeli, valójában azonban igen távoli korban üvöltöttek 
magukból ki azok a bizonyos „dühödt oroszlánok”.

Kurt Schwitters, Theo Van Doesburg: Kleine Dada Soirée, 1922

Erőteljes, egyenes, pontos és örökre meg nem értett műalkotásokra van szükségünk. A logika bonyo-
dalom. A logika mindig hamis.7

A logika és legvégül az erkölcs mint a dadaista művészet ellenségei, az egyetemes jó romboló hatása, a cím-
keragasztás, az emberek mint az élet bábjai tűnnek fel a manifesztum záróakkordjaként. Ezek felé a dada 
undorral fordul, és minden eszközével harcolni kíván ellenük. A Futurista kiáltványhoz hasonlóan a be-
fejezésben itt is megtalálható a felsorolás, amely tömören összegzi, mi is a dada, és amely a következőképp 
zárul: 

7 Uo., 41.
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