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GYŰJTEMÉNYÜNKRŐL

A kötetünkben olvasható tanulmányok közelről sem kínálják hazai 
magyar irodalmi avantgard-kutatásaink színképét: azok gazdagabbak és 
sokrétűbbek. Ezeket azok az együttes értekezletek hívták elő, amelyeket az 
1970-es évek elejével kezdődően a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi 
és Irodalmi Tanszéke, majd A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete munkatársainak egy csoportja tart folyamatosan a Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete munkatársaival Újvi
déken és Budapesten. Irodalomtörténeti együttgondolkodásunk dokumentumai 
is csonkák, hiszen sajnálatos módon nélkülöznünk kellett az Irodalomtu
dományi Intézet munkatársainak a szövegeit részben a szövegek egybe
gyűjtésének nehézségei, főképpen pedig a kiadás tetemes anyagi költségei 
miatt: a rendelkezésünkre álló anyagi eszközökből csupán egy olyan terje
delmű könyv kiadására futotta, mint amilyent kezében tart az olvasó.

Nem ezekkel az oly hasznosnak bizonyult közös értekezletekkel kezdődték 
a magyar irodalmi avantgard kutatásai a jugoszláviai magyar irodalom- 
tudományban, s nem is fejeződtek be ezekkel az értekezletekkel, s nem is 
csupán az történt eredményekben sem, mint ami itt olvasható. Az értekezletek 
megrendezésének gondolatát és szükségét a már elért eredmények szülték, 
elannyira, hogy valójában a Tanszékünkön folyó, főképpen egyéni kezde
ményezésekből kilombosodott munkálatokba kapcsolódtak magyarországi 
kollégáink, és folytattak velünk műhelybeszélgetéseket, irodalomtörténeti 
vitákat, főképpen azért, mert akkoriban az irodalomfelfogás a magyar iro
dalmi avantgard értékelésében és minősítésében elsősorban abból a felfo
gásból indult ki, hogy az avantgard irodalom legfeljebb a „szükséges rossz“ 
szerepét játszotta a magyar irodalom XX. századi történetében, s közelről 
sem bírt akkora irodalomtörténeti jelentőséggel, mint amekkorát például 
e sorok írója tulajdonított neki A szecessziótól a dadáig (a magyar futurizmus, 
expresszionizmus és dadaizmus irodalma), Újvidék, 1969; A szürrealizmus 
ideje (a magyar szürrealizmus irodalma), Újvidék, 1970 és A z avantgarde 
apostolai (Füst Milán és Kassák Lajos), Újvidék, 1971 című könyvében, 
valamint Kassák-tanulmányaiban. Lényegében egy Nywgar-központú szem
lélettel kezdett perünk folytatódott a két intézmény munkatársainak érte
kezletein, s bár úgy tetszhetett, hogy csupán egyes, avantgard irodalmi 
jelenségekre összpontosult a figyelem, ki nem mondottan mindig jelen volt, 
hogy az irodalmi avantgardhoz való viszony egyúttal meghatározója az ávant- 
gard körén kívül eső jelenségekhez s a XIX. századi irodalmi örökséghez 
való viszonyulásnak is. '

Eredményeit tekintve akár eredménytelenségről is beszélhetnénk, amikor 
azt tapasztaljuk, hogy az/elfogadás és az elutasítás árapályát rajzolja elénk



a kutatástörténeti vizsgálódás. De tarthatjuk eredményesnek is értekezle
teinket, ha a részlettanulmányokat és részletkutatásokat nézzük — ezekben 
a jugoszláviai magyar irodalomtörténeti kutatások eredményei is tükrö
ződnek. Általánosságban mutathatnánk olyan jelenségekre is, amelyekben 
szerzők elhallgatni, illetve kisebbíteni szerelnék a jugoszláviai magyar ku
tatók hozzájárulásának a mértékét a magyar irodalmi avantgard-ismeretekhez, 
egy, már az 1950-es évekből levezetett kontinuitás fikciójának szellemében.

Kötetünk tudománytörténeti értékét emeljük ki tehát elsősorban, még 
akkor is, ha tudjuk, hogy ezek természetes kontextusai — a budapesti Iro
dalomtudományi Intézet munkatársainak ezekkel vitatkozó, ezeket kiegészítő 
szövegei s az értekezleteken folytatott oly termékeny és parázs viták hangu- 
lati-eszmei velejárói — itt, kötetünkből hiányoznak. Ám abban a reményben 
adjuk közzé írásainkat, hogy hisszük, egyszer majd sort keríthetünk érte
kezleteink teljes anyagának, tehát a nem avantgard jelenségekkel foglalkozó 
írásoknak összegyűjtésére is. Vitáink legtöbbjének azonban csak emlékére 
hivatkozhatunk — azok zömmel reprodukálhatatlanok.

Újvidék, 1985. június 5-én BORI Imre



BÁNYAI JÁNOS 

A KRITIKA AZ AVANTGARD KORSZAKÁBAN

Lengyel József írta a Mában, egy képzőművészeti bírálatban, hogy 
„Mielőtt belemennénk művészeti alkotások mérlegelésébe, a szempontokat 
kellene tisztázni, melyek szerint efféle mérlegelés lehetséges.“ Ennek ana
lógiájára mondhatjuk, hogy mielőtt a magyar avantgard kritika jellegére, meg
határozóira, felvetett és megoldott vagy meg nem oldott kérdéseire mutat
nánk rá, mielőtt tehát mérlegelnénk a magyar kritikatörténetnek ezt a részét, 
tisztázni kell néhány alapvető irodalomtudományi szempontot. Annál is 
inkább, mert az irodalmi (művészeti) avantgardnak kritikai irodalmát még 
nem vizsgálták behatóbban, történeti és elméleti megítélése még várat 
magára. Ez a hozzászólás sem törekszik teljességre, még arra sem, hogy 
a magyar avantgard kritikát feltérképezze, periodizálásának elvégzésére még 
felkészületlenek vagyunk. Csak arra vállalkozik, hogy a Ma első, budapesti 
évfolyamainak kritikái alapján az avantgard törekvések gyújtópontjához és 
minden kritikai hozzáállás sarkalatos kérdéséhez: az irodalomról — termé
szetéről, funkciójáról, megkülönböztető vonásairól — egyszóval, az i ro 
da lmi ró l  kialakult nézetekhez és álláspontokhoz közeledjen.

1.

Érdemes-e egyáltalán a magyar avantgard kritikai irodalmával foglal
kozni? A Ma  csak budapesti éveiben közöl irodalmi bírálatot, Bécsben már 
szinte kizárólag a képzőművészet kérdései és jelenségei érdeklik. A Mának 
nincs egyetlen olyan kritikusa sem, akinek irodalomszemlélete és kritikusi 
gyakorlata meghatározó jellegű volna, aki rányomta volna egyénisége pe
csétjét az egész irányzatra és folyóiratra. Rendszeresen csak Mácza János 
ír a Mába. kritikát, a legtöbbször színházi bírálatot. A költészetről leggyakrab
ban György Mátyás ítél. A tanulmány igényeinek is megfelelő módon a 
kritikát csak a fiatal Révai József műveli. Kassák inkább problémákat vet 
fel, programot közöl, irányt szab, akkor is, amikor írókról és művekről be
szél, valójában azonban nem ír kritikát, persze, amit ilyenformán tesz, a 
legjobb kritikusi gyakorlathoz és eredményében a legjobb kritikákhoz mér
hető. A „kisebb" kritikusok csak időnként, esetről esetre, alkalomról alka
lomra szólalnak meg, de ekkor sem számbavethető módon. György Mátyás 
és Révai József csakhamar ki is válnak a Ma köréből, ezzel persze még nem 
szakadnak el az avantgard törekvésektől, bizonyos fokig később is megőrzik 
ezt, sőt Barta Sándor 1918 Szabadulás című cikkében, a Áfából kiszakadt



költőket bírálva elismeréssel nyilatkozik Révai „kritikusi írásairól44. A Ma 
körében teljesebb igénnyel csak a képzőművészeti kritikát művelik, s ez 
talán rendszeres kritikai tevékenységnek tekinthető, melynek reflexei az 
irodalmi bírálatot is áthatják.

Mégis úgy tartjuk, hogy a magyar avantgard kritikai irodalmának fel
tárása, jellegének megítélése és irodalomszemléletének értékelése sürgős fe
ladat, különösképpen a kritikatörténeti kutatások körében. A Tett és a Ma 
kritikája szerves részét képezi — közvetetten és áttételesen ugyan — a tízes 
években kialakult irodalmi vitáknak, a Társadalomtudományi Társaságban 
1912-ben szervezett Irodalom és társadalom előadássorozatnak, valamint 
a Szabó Ervin Proletárköltészet? című 1914-es cikke körül fellángolt dispu
tának, mert a Ma 1919-es vitája Kun Béla egyik sommás ítéletével ezt a 
sort folytatja, bár alapvető kérdésekre éppúgy nem ad választ, ahogyan a 
korábbiak sem adhattak. Ezek a viták viszont, de témánk kapcsán különös
képpen Kassák Lajos és Szélpál Árpád levele a művészetről, egyúttal a Ma 
irodalmáról és művészetéről Kun Bélához, arról győzheti meg az olvasót, 
hogy itt az irodalomnak lényeges kérdéseiről van szó, olyan kérdésekről, 
melyekig csak az irodalomról való állandó kritikai gondolkodás vezethet el, 
és e gondolkodás eltérő útjai az irodalomnak olyan, a kritikára nézve szá
mottevő tartalmait meg viszonylatait járják körül, melyek a kritikatörténet 
szempontjából megkerülhetetlenek. Ha a M a  tevékenységében nem alakul
hatott ki egy rendszeres kritikai gyakorlat, bizonyosan kialakult egy olyan 
kritikai atmoszféra, mely az első pillantásra elenyészőnek tűnő, s látszólag 
szervesen együvé nem tartozó kritikai munkákat összekapcsolja, amiből arra 
lehet következtetni, hogy a Ma szám szerint talán elhanyagolható kritikája 
magába foglalja az irodalminak egy sajátos megfogalmazását, s ez nyilván 
szükségessé teszi, hogy közelebbről szóljunk hozzá a magyar irodalmi avant
gard első jelentős szakaszának kritikai tevékenységéhez. E kritikai atmoszféra 
nélkül, a Ma egész irodalma a spontán fellángolás tükre lenne csupán, ami 
nem lépte át a tudatosodás azon lépcsőjét, mely nélkül az irodalomról szólni 
sem érdemes.

2.

Néhány feltételezést kell előrebocsátani, elsősorban a kritika fogalma 
körül. René Wellek kritikatörténete (History of Modern Criticism) a kriti
kának egy olyan fogalmával dolgozik, amely a magyar irodalomtudományban 
kevésbé ismert, jelentőségét azonban Németh G. Béla kritikatörténeti dol
gozatai meggyőzően bizonyították. Nem a kortársak alkotásairól írt bírá
latokat vizsgálja, kritikafogalmának még az sem meghatározója, hogy a 
kritikatörténet szempontjából „hasznos" kritika tárgya egy-egy irodalmi mű 
legyen. Wellek eljárásból következik, hogy a kritika tevékenységi területe 
nem kizárólagosan a műről alkotott ítélet megfogalmazása, hirdetése és ér
vényesítése, hanem az irodalom, az irodalmi, az irodalmiság kritériumainak, 
megkülönböztető jegyeinek felismerése, amiből már könnyű arra is rámutatni, 
hogy a kritika nem alárendeltje a műalkotásnak, a kritika nincs kiszolgáltatva 
a műnek, ezért — Németh G. Béla szerint — Wellek „egyik legerőteljesebb4* 
tétele: hogy „a kriticizmus önelvű terület, története önelvű történet.“ Azzal 
a megszorítással, hogy persze kritika nincsen mű nélkül, illetőleg a kritika 
önelvűsége nem a műtől való elszakadás, hanem a kritikaimmanens értékeinek



az eredménye. Vagyis, a kritikának a műalkotással szembeni önállósága 
viszonylagos: a műtől vagy a müvek csoportjától látszólag független kritika 
akkor tekinthető értékesnek, ha meghirdetett szempontjait következetesen 
követi s ezek a szempontok az irodalmi tapasztalatban gyökereznek, 
és ha a kritikai gondolkodás meghatározó értékeit mutatja fel. A műalkotás 
tehát a kritikának egyik, bár nyilván legfontosabb alkotóeleme, ahogyan a 
szöveg is alkotóeleme a műnek, de a mű fogalma nem merülhet ki a szöveg 
fogalmában (Lotman). A kritika tevékenysége és természete nem ér véget 
azzal, amit a műről mond, s azzal sem, ahogyan az egyes alkotásról ítél, 
minek következtében a kritikatörténetnek egyáltalán nem az a feladata, amint 
azt nemrégiben egy kritikatörténeti kísérlet feltételezte, hogy „tetten érni 
a kritikát működése közben“ (Kiss Ferenc), nem az a feladata, hogy sorra 
vegye az irodalom történetének bizonyos szakaszában megjelent jelentősnek 
tekintett művek csoportját; s megfigyelésének még számottevő szempontja 
sem lehet, hogy miként ítélt a kritika vagy a kritikusok egy csoportja e 
művekről.

Egy ilyen kritika-fogalom és egy ilyen kritikatörténeti elv alkalmazása 
teszi (teheti) lehetővé, hogy a magyar irodalmi avantgard kritika megköze
lítésének nem az a fő kritikatörténeti problémája, hogy miként ítéli a kor 
jelentős vagy általunk jelentősnek vélt műveiről, bár kétségtelen, hogy a 
szemlélődést ebbe az irányba is ki kell terjeszteni, hanem, hogy ‘kialakult-e 
a magyar irodalmi avantgard törekvésekben egy olyan kritika, amely az 
irodalminak a korábbiaktól és a kortársaktól eltérő megfogalmazását adta, 
hozzászólt-e lényegét illetően ez a kritika az irodalom és a művészet döntő 
(sorsdöntő) kérdéseihez?

3.

A magyar irodalmi avantgard definiálásának, irodalomtörténeti helye 
megállapításának is halaszthatatlan feltétele e kérdés megválaszolása. Vá
laszt ez a hozzászólás, természetesen, nem adhat, csak a probléma jelentő
ségére figyelmeztethet.

Kétségtelen ugyanis, hogy a magyar irodalmi avantgardnak, hogy lét- 
jogosultságát, létezésének távlatait biztosítsa és bizonyítsa, a Nyugat iro
dalmához viszonyítva kellett önmagát definiálnia, s ezt két összefonódott, 
egymást fedő úton tehette meg, egyrészt a szépirodalmi alkotás eltéréseinek, 
a vers megalkotásának, felépítésének, nyelvi anyagának különbözése szintjén, 
másrészt pedig a kritikai meghatározások útján.

Számunkra most ezek a kritikai meghatározások fontosak, bár egészében 
összefüggnek a megelőző feltétellel. Kettős irányultságuk van: egyfelől, 
egybeesnek a környezetükben alkotott művek irodalmi értékstruktúrájával, 
tehát az önmeghatározás első feltételével, akkor is, ha nem azokról szólnak, 
mert minden új és jeleni ős mű egyúttal az irodalomnak, vagy még ponto
sabban az irodalminak valorizálása és meghatározása, s a kritika is akkor 
jelentős, ha fogalmi nyelvén megragadja ezt az irodalmit. A magyar irodalmi 
avantgard-kritikának sajátos vonása, hogy — az 1917-es Kassák-szám kivé
telével — alig szól a saját íróiról, ami viszont nem azt jelenti, hogy e törek
véseket a kritika intellektuális nyelvén nem definiálta. Definiálta, mert je
lentős megszólalásaiban kritériumainak alkalmazásakor az irodalminak ugyan



azt a fogalmát határolta el, melyet az avantgard irodalmi alkotások mint 
belső konstituáló elvet alkottak meg.

Másfelől, az avantgard kritikának majdnem kizárólagos témája a Nyugat 
irodalma, egészen pontosan — Lukács György fogalmát alkalmazva — az 
„esztétikai kultúra", mely ennek az irodalomnak a Ma éveiben elsődleges 
lecsapódása. A Ma kritikusai (irodalmi kritikája) a Nyugat íróinak mű
veivel foglalkoznak a legtöbbet, mindenki előtt Adyval, Móricz Zsigmonddal, 
majd Babitscsal, de odafigyelnek Karinthy, Kosztolányi, Kaffka Margit, 
Tóth Árpád, Schöpflin Aladár megjelenő műveire is. Gyakran írnak Balázs 
Béláról, Szabó Dezsőről, Szomoryról. Az avantgard kritikának rendszeresebb 
olvasása nem kerülheti meg mindezek elemzését és rendszerezését, itt csak 
a jelenség jelzésére vállalkozha unk, s az adódó tanulság kiemelésére. Te
hát a Ma  Budapesten megjelenő számai elég anyagot nyújtanak az avantgard 
kritika „működésének" megfigyelésére is, de e megfigyelés aligha vezet a 
kritika történeti feladat megoldásához. Mert bármennyire is központi problé
mája a magyar irodalmi avantgardnak a Nyugathoz való viszonyulás — úgy 
látszik, az irodalomörténet nem ítélhet az avantgardról a Nyugat nélkül, 
de ki kell emelni, hogy a Nyugatról sem ítélhet az avantgard nélkül — nem 
szorítkozhatunk kizárólagosan arra, hogy miként szóltak a Nyugat íróiról 
és műveiről, mert — láthattuk — a kritika funkciója nem ér véget azzal, 
hogy követi a megjelentetett műveket, regisztrálja azokat, rámutat sajátossá
gaikra; az elemzést itt zárva le legfeljebb azt bizonyíthatnánk, hogy figyel
mesen olvastak-e a Ma kritikusai vagy sem.

A magyar avantgard kritika nem úgy járult hozzá az avantgardnak mint 
többrétegű és többszintű, de körülhatárolható irodalmi kői szaknak a defi
niálásához s konstruálásához, hogy gyakorlata szinkronban volt az elő
forduló irodalmi jelenségekkel, hanem úgy, hogy az irodalom elméleti 
szintjén egy távlatos és fejlődőképes irodalomszemléletet fogalmazott meg, 
mivel az irodalom tartalmát és az irodalom kritériumait „bővíteni és helyes
bíteni" (Némerh G. Béla) tudta. Ezért tekinthető az avantgard kritika kritika
történeti megítélése sürgető feladatnak. Ennek az irodalomszemléletnek a 
leírása, filozófiai és esztétikai értékelése nyithat utat az avantgardnak mint 
irodalomtörténeti korszaknak teljesebb érvényű kritikai megítélése felé.

4.

A vizsgálódás korpusza is külön kérdést képez. Ha elfogadjuk Wellek 
kritikafogalmát, akkor kétségtelenül a jelzettnél tovább kell bővítenünk a 
kritikatörténetre nézve jelentős művek körét.

Figyelembe kell vennünk az avantgard korszakának nem irodalom- 
kritikai célokat maga elé tűző tanulmányai, nyilatkozatai, vitairatai sorát, és 
természetesen a programcikkeket, kiáltványokat is. Éppen ezekben az írá
sokban bontakoznak ki teljesebb arányokban a konkrét irodalmi alkotásoktól, 
az irodalmi tapasztalatoktól sohasem függetlenül, a korszak és az irodalmi 
törekvés „elvárásai", a „társadalmi megrendelés", mely a magyar irodalmi 
avantgard esetében a forradalomra készülő osztály „megrendelése". A konkrét 
irodalmi bírálatoknál is hangsúlyozottabban itt mutatkozik meg az, amit a 
kritika az irodalmi művek elfogadásának és elutasításának tapasztalatából 
az irodalomban fejlődésre, továbbvivésre alkalmasnak vél, amitől elvárja,



hogy egy történelmi korszakban, a társadalmi realitások között az irodalomnak 
„otthona" legyen, még akkor is, ha ez az otthon veszélyeztetett, s szoron
gással telített.

Említettük már, hogy a magyar avantgard kritika nem „szakosodott", 
s ebből a megállapításból a vizsgálódás korpuszára nézve is következik, hogy 
nem maradhatunk meg az irodalom (a szépirodalom) területén. Egyik alap
vető sajátossága ennek a kritikának, hogy nemcsak az irodalom érdekli, a 
színház, a képzőművészet, a zene is, s figyelmét sem a különbségek s elté
rések megragadására összpontosítja. Itt nyilván nem elég Kassák többirányú 
érdeklődésére utalni, meg kell említeni, hogy Mácza János nemcsak színi
kritikát írt a M ába, hanem tanulmányt Móricz Zsigmondról, Barta Lajosról, 
Kassákról, hogy Hevesy Iván képzőművészeti tanulmányai mellett Szabó 
Dezső egyik könyvét is bemutatja.

De nemcsak ezért szükséges1 az avantgard kritika kutatásának körébe 
vonni más művészeteket is. Hanem azért, mert az avantgard kritika által 
megfogalmazott irodalomszemlélet egyik belső meghatározója a művészetek 
„szintézisére" való törekvés, ezért szólhat arról Kassák a Szintétikus irodalom 
című kiáltványszerű felolvasásában, hogy verseik, az új irodalom versei 
„novellisztikus tartalom nélkül, gondolati, zenei és plasztikai instrumentumai 
a nagy víziónak", vagyis az általa analitikusnak nevezett irodalmi irány to- 
vábbvivése az új költészet, a szintetikus irodalom felé. Ez a szoros kötődés, 
különösképpen a „zenei és plasztikai instrumentumokhoz" a Ma bécsi kor
szakában mutakozik majd meg hiánytalanul, ezért kell a Mának ezt a kor
szakát is a kritikatörténeti kutatás körébe vonni. Másszóval a Ma képző- 
művészeti és zenei kritikája is szerves része irodalomszemléletének.

5.

Kétségtelen, a kritikatörténeti megítélésnek központi kritériuma a 
vizsgált kritikai módszer, szemlélet vagy irányzat funkciójának megha
tározása.

Túl messzire vinne most, ha a kritika funkciója körül elgondolkodnánk. 
Története folyamán a tiszta pedagogizálástól, az elvárásoknak való alárendelt
ségtől a műnek, az írónak és az irodalmi életnek való kiszolgáltatottságig 
terjed a kritika szerepének meghatározása, s ezekben rendszerint van némi 
igazság, a teljes igazságtól azonban igen távol állnak. Azt kell viszont hang
súlyoznunk, hogy a kritika funkcióján nem értjük azt, amit a kritika ön
magáról tart, azt sem, amilyen feladatot vállal. Ha funkcióról beszélünk, 
akkor elsősorban arra gondolunk; hogy arányban, korrelációban van-e a 
kritika módszerében, elvárásában, rendszerében azzal az irodalmisággal, 
amit az előtte vagy a mellette született művek mint belső konstituáló elemet 
megvalósítanak. Reflektálódik-e a kritikában az irodalomnak az a fogalma, 
amit a művek sora, vagy az egyes műalkotások művé válásuk útján alkotnak 
meg? E megfelelés nélkül aligha szólhatunk a kritika funkciójáról, szerepének 
további részletei is ebből következnek. Megint hangsúlyozzuk, nem a konkrét 
irodalmi ítélet, hanem az irodalmi megfogalmazása a kritika meghatározója.

Az avantgard korszak kritikája rendszertelensége, kihagyásai és belső 
ellentmondásai ellenére minősíthető e megfelelés kritériuma alapján, tehát 
funkciója is vizsgálható. E funkció megkülönböztető jellemvonása az avant
gard korszak kritikájának.



Bizonyos, hogy a kritikák egész sorának, illetőleg a korpusz egészének 
vizsgálata argumentálhatja ezt az állítást. Egyelőre azonban csak arra mu
tathatunk rá, hogy az avantgard korai szakaszában a kritika funkcióját hogyan 
fogalmazták meg, tehát az igazi elemzéstől még távol vagyunk.

Lényegében Révai Józsefnek két írására, Schöpflin Aladár Kritikai 
tanulmányok és Babits Mihály Irodalmi problémák című könyvéről írt bírá
latára támaszkodunk. Ezel&en fogalmazta meg ugyanis Révai azt az elvi 
alapot, amelyről az avantgard korszak kritikája egyrészről a művek felé for
dult, másrészt pedig a kritika „önelvű területét44 elhatárolta. Babitscsal szem
ben mondja ki, hogy „aki a költészetünket akarja méricskélni, az nem jöhet 
az irodalmi kritika eddigi közhelyeivel: rím, forma, szók, annak élő magunk 
súlyát, világnézetünket, tiszta, erős pesszimizmusunkat, szociális elveinket 
és a költészetünk szociális korba-illését kellene kritizálni.“ Révai álláspontja 
tehát hangsúlyozottan az irodalmi törekvés és a kritikai módszer megfelelését 
követeli meg, de ezt nem a relativizmus csapongásai szerint, hanem a kritika 
természetének megértése alapján. Pontosan látja, hogy „ma csupa félművelt 
szemfényvesztő kóklereskedik a kritikában44, s hogy az irodalom, az irodalom 
valóságos értékei kívül vannak ezen a kritikán, melyre „szánalom és utálat 
nézni44. A kritikát nemcsak azért ítéli el, mert nincsenek meg az instrumentumai 
az új költészet megítéléséhez, hanem azért, mert ezen instrumentumok 
nélkül funkciójának nem tud eleget tenni, minek folytán nem tud az iroda
lomnak „önelvű területévé44 sem konstituálódni, tehát mellébeszél, kívül 
van az irodalom élő áramlásain.

Ezt az ejvet alkalmazta Révai, amikor Schöpflin könyvét bírálta. Ba
bits könyvének „szép és bátor értékeit44 is ki tudta emelni, mégpedig azért, 
mert megfelelést talált a költő tanulmányai (irodalmi világnézete) és a tanul
mányok irodalmi anyaga között, Schöpflin könyvében viszont nem látott 
meg ilyen értékeket, ezért mondhatja a Nyugat tekintélyes kritikusáról, 
hogy „nem. kritikus, se nem esztétikus44, és ezért fejtheti ki éppen vele szem
ben a maga kritikáról vallott nézetét is: „Az irodalom legyen állásfoglaló 
és a kritika legyen harcos44 — de rámutat arra is, ami szerinte a kritika ér
deklődési területe: egyrészről „a mű mint mű érdekel és nem az, aki meg
csinálta44, másrészről — s ez lényegesebb szempontja — az új líra, a „jég
hideg tüzű és egészen magamonkívülálló és tömegbe kapcsolódó líra44 ne
vében a jövő kritikájának szerinte az a feladata, hogy az „írás tömegjelenségeit 
boncolja44.

Ha megvolt, márpedig Révainak e két írása ^meggyőzően bizonyítja, hogy 
az avantgard korszak kritikájában megvolt a kritika funkciójának egy fi- 
lozófiailag és esztétikailag körvonalazott értelmezése, akkor kétségtelen, hogy 
kimondva vagy kimondatlanul ez az alapelv ott működik a korpusz minden 
fontosabb írásában.

A Ma budapesti évfolyamaiban, mai kritériumaink szerint is, kialakult 
tehát a kritikának egy olyan iránya, mely egészében megfelelt a folyóirat 
művészeti és irodalmi törekvéseinek, és ez a megfelelés lényegileg határozza 
meg e korszak természetét, minősíti és az irodalom történetében megkerül- 
hetetlenné teszi, persze egyáltalán nem az egymásután következés mechanikus 
fejlődéselve alapján, hanem azon irodalomtörténeti elv szerint, mely elfo
gadja a korszakon belül az irányzatok és stílustörekvések egymásmelletti- 
ségét, és — gondolatmenetünkben talán ez a legfontosabb tanulság — az 
egyik irányzat értékei nem zárják ki a másik irányzat értékeit, ha azokban



együtt van a műalkotás értékstruktúrája és a kritika fogalmi meghatározása, 
ha tehát az irányzatot alkotóelemeik élő szervezetté minősítik. Még ponto
sabban, ha az irányzat éppen a kritika révén átlépi a spontaneitás küszöbét.

6 .

A magyar avantgard korszak kritikájának további kutatása a kritika
történet feladata, hiszen ebből a feltételes bevezetőből is kiderül, hogy e 
korszak kielégíti a kritikatörténet alapvető kritériumát, ahogyan Németh 
G. Béla fogalmazta meg: „A kritika történetében egy-egy olyan korszakot 
lehet önálló korszaknak felfognunk, melyben a művek értelmezése és meg
ítélése azonos vagy rokon elvek azonos vagy rokon rendszerében azonos 
vagy rokon módszerével megy végbe.“ A további kutatás, mely az avantgard 
irodalmi periódusnak a tízes évektől a negyvenes évekig terjedő egész sza
kaszát ölelné fel, mutatja majd meg az értelmezés, a rendszer és a módszer 
belső, kritikatörténeti periódust konstituáló összefüggését.



AZ „ÉRTELMES" SZÜRREALISTA NYELV

A grammatikától teljesen megfosztott megnyi 
latkozások valóban értelmetlenek.

Román Jakobson

Minden irodalmi jelenség és tény megítélésének (és meghatározásának) 
alapkritériuma a nyelv, a nyelvhez való (alakító vagy imitáló) viszonyulás. 
Nemcsak a grammatikai, hanem a lélektani, de legfőképpen az irodalom
pszichológiai kutatás ismeri azt a jelenséget, hogy az önkifejezésre törő 
„erős" (költői vagy közéleti, „politikai") egyéniség céljainak és szándékainak 
realizálása közben nyelvi határokba ütközik, és kénytelen ezeket a határokat 
túllépni, más szóval eltérni kényszerül a megszokott (standardizált) nyelvi 
használatformáktól (beszédformáktól). A közéleti, politikai nyelvhasználat 
ezt éppúgy felmutatja, mint az ilyen szempontból ez ideig körültekintőbben 
vizsgált irodalmi beszédformák. Minden „alkotói" nyelvi közlésnek ez az 
eltérés a kritériuma, de eközben tudni kell, hogy „a költői nyelv szókincse, 
szerkezete nem térhet el lényegesen a köznyelv szókincsétől és szerkezetétől, 
hiszen ezáltal érthetetlenné válnék".1 Ami azt jelenti, hogy az eltérés egy
úttal határvonás is, bár meglehetősen nehéz meghatározni, hogy meddig 
terjedhet ez az eltérés. Legfeljebb az állapítható meg, hogy az érthetetlen 
nyelv nem költői nyelv, hogy az értelmetlen közlés nem közlés. Ezen mit sem 
változtat a nyelvhasználatnak azon gyakorlata (csoportnyelvi jelenségek, 
tolvajnyelv stb.), melynek célja, hogy közlései egyúttal rejtjelzések legyenek, 
hogy a nyelv rejtekhely legyen, ahová csak a rejtjelkulcs ismerőjének (tu
lajdonosának) van vagy lehet belépése.

Az avantgard költészet nyelvét igen sokszor ilyen rejtekhelynek vették, 
érthetetlen, sőt sokszor szándékosan érthetetlen közlésnek tekintették, és 
ezért elvetették mint a nyelv költői (művészi szándékú) felhasználásának 
lehetőségét. S joggal következtettek így, mert „ami művészi. . .  az az antro
pológiai határokon belül jön létre, következésképpen mindenki számára, 
aki az antropológiai limeszeken belül van, elvileg érthető".2 Csakhogy nem 
a következtetés logikájában van a hiba, hanem az avantgard költészet nyel
vének megítélésében, abban, hogy ennek a költészetnek vajon minden 
közlése érthetetlen, vagyis az antropológiai határokon kívül jön létre?

Éppen ezért az avantgard költészet jellegének és természetének meg
határozásakor a költői nyelvhasználatnak a mindennapi nyelvhasználattól

1 Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából, 1959. 7. o.
2 Tökei Ferenc: Közérthetőség és közösség. In: Művészet és közérthetőség, 1972, 107. o.



való eltérési fokát és természetesen ezeknek az eltéréseknek a költői eljá
rásból, a költői programból, a költői egyéniségből egyaránt következő 
okait kell szem előtt tartani. Különösen a szürrealizmus költészetével kapcso
latban, mert a szürrealizmus más avantgard törekvésekkel, a futurizmussal, 
a dadaizmussal ellentétben a nyelvi megformáltságnak következetesebb és 
tudatosabb példatárát mutatja fel.

Branko Vuletić, a fonetika zágrábi professzora az avantgard irodalom 
nyelvéről szólva az eltérésnek öt végső esetét határozza meg: 1. logikai értel
metlenség grammatikailag és lexikálisán korrekt formában; 2. értelmes 
kontextusban önkényesen komponált lexikális elemek; 3. új nyelv megalko
tása lexikálisán önkényes formák segítségével 4. nem művészi szándékú 
szöveghasználat; 5. a szöveg általános kiiktatása.3 Az eltérések e végső esetei 
egyúttal a nyelv még költőinek tekinthető destrukciói is, aminek lényegét 
az esetleg kialakítható, e destruálásból kibontható új kifejezésformák meg
teremtésében, létrehozásában ismerhetjük fel. Természetesen nem minden 
ilyen destrukció eredményez új kifejezésformát, de mint költői eljárás tar
talmazza a nyelvi automatizmusok feltörésének, a standardizált nyelvi közlés
formák átértékelésének és átalakításának lehetőségét.

Az eltérésnek mind az öt változatára vannak példák az avantgard törek
vések első időszakaiból is, az utóbbi három azonban rendszerré az újabb, 
neoavantgardnak mondott irányzatokban vált, a lettrizmusban, a konkrét 
költészet különféle változataiban, a szemiotikái közlésformákban stb. A nyelv 
destrukciójának ez a három változata azonban az irodalmat is kérdésessé 
teszi; az önkényesen megalkotott lexikális formákkal (a hangsorok mint 
kiáltás), majd a szövegszerűen leírt akciókkal, ahol a szöveg nem nyújt 
művészi információt, hanem egy többé-kevésbé rekonstruálható esetet ír 
le a beszámoló szándékával és végül a szöveg elhagyásával, csak hangokra 
(betűkre) vagy grafikai jelekre való redukálásával az irodalmiság határaihoz 
érkezik a nyelvi aktivitás, egy másik — grafikai vagy más vizuális — médiumba 
lép be, ami hasznos is lehet és távlatos is, de már nem költészet, nem nyelvi 
aktivitás és alkotás.

Az eltérések első két változata, a logikai értelmetlenségek vagy „onto
lógiai irrealitások" korrekt grammatikai és lexikális formában, illetve az 
értelmes kontextusba (mondatokba, szóközökbe stb.) beépített önkényes 
lexikális formák, az ún. értelmen túli hangsorok megjelenése viszont az 
avantgard irodalomnak éppen a szürrealista időszakában alakult ki, és fej
lődött fel. A két változat közül természetesen az első a gyakoribb és köny- 
nyebben megközelíthető. Azt is állíthatjuk, hogy a szürrealizmus költésze
tére általánosan jellemző. Mert éppen a dadaizmus folytatása, de egyúttal 
következetes bírálataként a szürrealizmus szigorúan vett nyelvi határok 
között alakult ki. Még ha írásjelekkel nem is jelölte, de szabályos mondat
szerkezeteket alakított, a szavakat ha értelemszerűen nem is, de grammati
kai lag mindig korrekt formába fűzte. Éppen ezért a szürrealizmusnak meg
volt a lehetősége arra, hogy teljes költői világképet alkosson meg, hiszen 
megnyilatkozásai. mindig következetesen grammatizáltak, ami az értelmes 
beszédnek elsőszámú, az értelmes költői beszédnek pedig egyetlen feltétele. 
Éppen ezért a szürrealizmus nem „átmenet”, nem a lírai realizmus különféle 
változatainak 'gazdagító vagy éppenséggel élesztő (de külső) mozzanata,

3 Branko Vuletić: Fonetika knji&evnosti, 1976, 157. o.



hanem teljes érvényű irodalmi irányzat, amit éppúgy nem lehet a megelőző 
vagy az utána következő irányzatok, stílustörekvések rendszerétől éles ha
tárvonallal elválasztani, ahogyan a szimbolizmust sem lehet az előhangjaitól 
vagy az utána következő irányzatokban mindmáig felismerhető nyomaitól 
elválasztani.

Ezért mondhatjuk, hogy a szürrealizmus (mint minden más irodalmi 
irányzat és törekvés) a nyelvben valósult meg, és azért beszélhetünk szür
realista módszerről, mert a szürrealizmusnak megvannak az eszközei és 
eljárásai, melyekkel a nyelvet alakította, melyek segítségével létrehozott 
egy olyan rendszeres nyelvi aktivitást, ami közvetlenül a sajátja, és alkalmas 
teljes igényű költői világképek kiépítésére. A szürrealizmus közös jegyeit 
(a humor, az álom, az őrület, a csodálatos, a fantasztikus) és közös módszerét 
(az önműködő írás és a szürrealista kép)4 mind annak feltételezéséből szár
maztathatjuk, hogy lehetséges az ontológiai irrealitás közlése grammatikailag 
korrekt formákban, mert a grammatikalizáltság biztosítja a jelentés homá
lyossága és ambivalenciája ellenére is a költői közlések értelmességét.

4 Szávai János: A szürrealizmus esztétikájához, in: A szürrealizmus, 1968, 117. o. 

18



SZÜRREALISTA REGÉNY?

A szürrealista regény nem vizsgálható az általános regény kérdéstől 
függetlenül. Ami azt jelenti, hogy Szentkuthy Miklós nagy vállalkozása, 
a Szent Orpheus breviáriuma, regény-kérdés elsősorban, és csak másodsor
ban köthető irodalmi irányzathoz vagy stílushoz. Annál is inkább, mert
— látszólag — valóban „társtalan“ műről van szó, de nem előzmények és 
elődök nélküliről. Társtalanságát inkább az irodalomtörténet hagyományos 
narráció-szemlélete mutathatja ki és nem a prózaírás, vagy egészen konk
rétan a regény, a regény-forma belső evidenciája. Másszóval, a hagyomá
nyos irodalomtörténeti szemlélet, mely elsősorban folyamatokat vizsgál, 
egymással a folyamatosság elve alapján érintkező jelek rendszerét, minthogy 
a breviárium jelrendszere nem a folytatás, a kontinuitás egyik láncszeme, 
hanem érintkezési pontjai egész korszakokat hidalnak át, egyszerűen — de 
elvben elfogadható módon — Szentkuthy müvét a társtalanok sorába helyezi. 
Holott, ha a barokk próza sajátosságait tartaná szem előtt, nem volna nehéz 
felismernie ezeket az érintkezési pontokat, a breviárium előzményeit és 
elődjeit. De a barokk nem mint Szentkuthy prózaírásának egyszerű stílus
jegye vehető itt számításba, hanem olyan jelként is szem előtt tartható, mely 
a szürrealista regényhez köti a breviárium szövegét. A barokk tehát előz
ményként is vizsgálható, de vizsgálható úgy is mint Szentkuthy vállalko
zásának korszerűsége, korhoz kötöttségé. A barokk-jelleg ilyen kettősége 
azt jelenti, hogy a breviáriumot nem lehet egy irányzat — mondjuk a szür
realizmus — történeti zártságában tárgyalni, ugyanakkor azonban éppen 
a szürrealizmus adhat a mű megközelítéséhez szükséges szempontokat.

Hogyan látható Szentkuthy Miklós prózaírása a szürrealista regény 
nézőpontjából? És látható-e így egyáltalán, hiszen a breviárium szövegének 
több helyén említi Szentkuthy a szürrealizmust ironikusan, rendszerint 
zárójelbe téve, legfrappánsabban talán az Orpheus-mű legújabb kötetében, 
a Kanonizált kétségbeesésben :

Hasonlatok halmozása, túlzása? U 1 xiz-preciziójuk miatt egyrészt, —  álomkergető
(„szürreális", ah vagy oh) távolságuk miatt a hasonlított tárgytól, másrészt.

Sz. O. B. III. 302. o.

Persze, Szentkuthy mindent ironizál, a szürreálist, a szürrealizmust is.
A kérdés mégis fontosnak látszik. Van is néhány viszonylagossága. 

Elsősorban az, hogy nem Szentkuthy r e g é n y hanem prózaírásáról kérdez, 
attól függetlenül, hogy meggyőződésem szerint a breviárium mindenek
előtt regény-kérdés, regény-probléma, de talán túl messzire vinne/vezetne 
most, ha műfaji meghatározás után kutatnék. Annyi minden esetre bizonyos,



hogy Szentkuthy messze túllépte a hagyományos és még inkább a közismert 
regény-definíciók határait, annyira, hogy regénynek mondani a breviáriumot 
első pillantásra ráfogásnak látszik. Elsősorban formailag. A formátlanság 
különben is a regény-meghatározások egyik sarkalatos pontja, bár mindig 
kiderül, hogy a formátlanság ez esetben nem más, mint egy egészen stabil 
formának a másik neve. Nem így a breviárium esetében. A formátlanság 
itt program. Negatív program. „A valóság is, értelmezése is nonszensz44
— írja egy helyütt Szentkuthy: a breviárium formája is nonszensz. Vagy 
ahogyan a Fekete reneszánszban mondja:

Forma akart lenni, és időt virágzik: a nem-formát.
Sz. O B. I. 261.

Ez az időt virágzó nem-forma a Szent Orhpeus breviáriumának „formája44. 
Regény-formája. Másszóval megnyitotta önmaga előtt a formává válás, a 
formává érés útját, bár mindvégig tudja, hogy ez az út nem kecsegtet a cél- 
baérés reményével. Ezért összpontosít elsősorban az időre, de nem a folya
matosságra, nem a jelenségek egymásutánjára, hanem az időn kívüliségükre, 
olymódon hogy mindent egy időegységbe — napba, órába — kíván sűríteni. 
Ez az időre való „ráállás44 azonban, sajátos, de egyáltalán nem paradox mó
don, formává alakítja — egyszerűen stabilizálja — a nem-formát.

Figyeljük meg ezt közelebbről éppen a Fekete reneszánsz példáján:

Valóban, ha valaki napokban él s nem órákban vagy években, úgy én vagyok az. 
Ez az egyetlen egység, az egyetlen élet és az egyetlen műforma is. Reggeltől estig. 
Nem  szerelem, mely holnap is tart, nem isten, mely holnap is kísért, nem élet, 
mely holnap is feltámad.

És Szentkuthy példát is említ:

Az öreg Tiberius volt az, nem a szíriai helytartó, aki az egyetlen napnak ezt a mitikus
művészi egységét annyira érezte, hogy minden lakoma után, a kosszarvakká görbült 
sárga gyertyák, a forrásokhoz hasonlóan kócos hetérák és a hirtelen feketébe pakolt 
részeg vendégek közepette: eltemettette magát.

Sz. O. B. I. 171. o.

Majd később, a közismert Velence-fejezetben:

Most is egy napra akart Velencébe utazni, hogy végre misztikusan beteljesedjék 
idő és tér egymásba-növése: egy-egy óra egy-egy templomkővei, egy-egy perc 
egy-egy tengerhullámmal. . . Tehát ezt az egyenlet-láncot kiélni: egy nap — egy 
angyal — egész Velence.

Sz. O. B. I. 255— 256. o.

De nemcsak az időnek ez a misztikus egy-bz fogása határozza meg a Fekete 
reneszánsz egész narratív struktúráját, mégpedig olymódon, hogy az egy 
napba, az egy órába, az egy percbe sűrítés tendenciája zárja ki a regényből 
a történetet, a cselekményességet is, s ez teszi fölöslegessé a szürrealisták 
és Szentkuthy által is oly nagyon megvetett leírást, hanem éppen ez az egy 
pillanat — most már egyáltalán nem misztikusan, hanem nagyon is realisz
tikusan — utal a mű érzelmi forrás vidékére:

Az aszfalt-peronon egy sovány nő állt, vászonból készült strandruhában. Egyelőre 
háromhangú skála volt: irtózatos nagy fekete kalap, hullámzó kel-levél karimával; 
alatta tűzvörös vagy cinóber haj — s a kezében egy óriási illusztrált lap, lila képekkel 
a födelén persze egy meztelen bokszoló vagy vízipólós.



Ekkor született meg, ha talán kissé törvénytelenül is, de végérvényesen IV. Sixtus 
s vele Brunelleschi, s az egész lúg- és sav-reneszánsz.

Sz. O. B. I. 220. 221. o.

Ebbe a kissé frivol és Szentkuthyra oly jellemzően ironikus képbe épül bele 
az egész fekete reneszánsz, ez a „legléhább hangzási és egyéb asszociációkra" 
épülő „fekete melodráma".

Több szempontból is fontos mozzanata ez a műnek. Legelőször is, 
többszörös ismétlődésével, az egy pillanat, az egy óra, az egy nap formát 
teremt. Az epizódok, a részletek, a történelmi időben egymástól távolra 
eső jelek és jelenségek — mondjuk, az aszfaltperonon álldogálo strandru
hás nő és IV. Sixtus s vele Brunelleschi, az építész — találkozása és egybe
kapcsolása, csak az ilyen egy pillanatokban, egy órákban, egy napokban 
lehetséges és ilymódon formát teremt, stabilizálja a narrációt, mégpedig 
úgy, hogy megszabja határait, ahogyan az ember bőre is megszabja a halál 
határait:

. . .  a halálban pontosan csak mi halunk meg, a bőrünkig; már a légy is, mely a 
bőrünkön van, él tovább.

Sz. O. B. I. 199. o.

Vagyis, ami ezen az egy-en túl van, az már valami más, egy másik élet, egy 
másik „fekete melodráma".

S ennek a nem-formából kibomló formának az írói eljárásra és mód
szerre nézve is meghatározó szerepe van.

Említettük már, az egy-re mint egészre való összpontosítás kizárja 
a történetet és cselekményességet, fölöslegessé teszi a leírást és helyükre 
a katalógust és a katalogizálást állítja: mondjuk, egy reneszánsz templom 
köveinek lajstromozását vagy egy teljesen fiktív szótár (persze, l^tin szótár) 
teljesen önkényes szófejtés-sorát. Vagyis, nem a pillanatnak, az egy napnak 
a leírása, hanem az egy pillanat, az egy időegység összes elemeinek, összes 
vonatkozásának és viszonylatának leltárja. Ez a breviárium írói eljárásának 
és módszerének meghatározó mozzanata.

Ebből következik Szentkuthy írói, elbeszélői gyakorlatának alapmű
faja: a kommentár.

Kommentálok — a tragikus az, hogy meg vagyok győződve, hogy nincs más értelmes 
és izgalmas műfaj a világon, mint a kommentár, vagyis egy könyv, egy emberi arc, 
egy millió-sejtű virág vagy tízfelvonásos eseménysor elemről elemre való követése
—  de ugyanakkor, holmi kiírthatatlan „művészi érték“-ből (micsoda plebschicane), 
formai vagy színészi hajlamból, tán szerkesztő ravaszságból kifolyólag is, gyötör, 
hogy a valóságnak (legyen az Szent János szövege vagy idegen emberi arc) ez a 
lépésről lépésre való követése a legnagyobb művészet-tagadás, forma-taposás és 
szerkesztés-káromlás.
Mert a kommentár tragikus lényegéhez tartozik, hogy néha legelői legyen a climax, 
s legvégül (ahol pedig a hatás fortissimójának kéne lennie) még egészen enyhe, 
kis-filológiai, aránylag élménytelen részek álljanak.

Sz. O. B. I. 240. o.

A kommentár műfaja tragikus, és Szentkuthy mégis ennek a törvényei 
szerint jár el. Nem írja le a jelenségeket, hanem, követi azokat, nem mondja 
el a történetet, hanem megfigyeli, elemről elemre lajstromba veszi a tízfel
vonásos eseménysort és a millió-sejtű virágot, miközben tudja, hogy ez a 
legnagyobb művészet-, forma- és szerkesztés-tagadás, de azt is nyilván



tudja, hogy ez a nosztalgia a hagyományosan történetet előadó és jelensé
geket leíró „művészet" után álnosztalgia, voltaképpen a nosztalgia tárgyá
nak a megszüntetése, radikális tagadása. Ezért tekinthető a negatív program 
Szentkuthy Miklós regényírása programjának, ezért a nem-forma regényei 
formájának.

Másszóval a Szent Orpheus breviáriumának eddig megjelent nyolc 
könyve joggal vehető nyolc regénynek. De milyen regénynek? Vajon szür
realistának? Újra előttem a kérdés tehát: hogyan látható Szentkuthy Miklós
— most már mondhatom — regényírása a szürrealista regény távlatából?

Köztudott, az avantgard irányzatok legfontosabb műfajai a vers és 
az esszé, s az is, hogy ezek az irányzatok aránylag későn hódították meg 
a narratív műfajokat. S akkor sem végérvényesen. Amit mi sem bizonyít 
meggyőzőbben, mint az, hogy az avantgard irányzatok versei és esszéi 
máig frissek, tartalmasak, nemegyszer példamutatók, az avantgard próza 
viszont, de elsősorban az avantgard elbeszélés és regény, leginkább csak 
irodalomtörténeti tény, adat vagy — leggyakrabban — egyfajta előzmény, 
amelytől azonban nem lehet, nem is szabad megtagadni az eredetiséget, 
a felfedezés képességét. Éppen ezért az avantgarddal érintkező regények
ről, elbeszélésekről az irodalomtörténet általában nem állapít meg egyér
telmű irányzat-jelleget, inkább a megőrzött vagy átvett stílusjegyekre fi
gyel fel, arra például, hogy mivel tartozik egy huszadik századi „nagy" re
gény az avantgard irányzatoknak. S valóban, az európai és nemcsak euró
pai mai prózaírás tudatában legtovább élő szürrealista regénynek sincsen
nek az irányzat történeti zártságát túllépő nagy művei, inkább számottevő 
és rendkívül jelentős dokumentumai, amilyen például Aragon korai pró
zája, René Crevel Babylone-ja, vagy — a legismertebb — André Breton 
Nadja című műve. Ha a Nadja egyáltalán regény a szó mai vagy tegnapi 
értelmében. (Marko Ristić, a szerb szürrealizmus apostola, meglepetéssel 
állapítja meg például, és természetesen rosszallóan, hogy Breton művének 
cseh fordítása regénynek jegyzi a Nádját.)

S éppen Marko Ristiénél kell megállni egy pillanatra, hogy megkö
zelíthessük a szürrealista regény kérdését. Marko Ristić, az egyik legizgal
masabb szürrealista prózai vállalkozás, a Mérték nélkül (Bez mere) szerzője 
1935-ben egy kivételesen érdekes tanulmányt írt a regényről, a regény — 
és általában az irodalom lehetőségeiről. Jellemző a tanulmány címe: Elő
szó néhány meg nem írt regényhez és az előszó naplója (Predgovor za nekoliko 
nenapisanih romana i dnevnik tog predgovora). A tanulmány két, a harmin
cas években nagyon időszerű irodalmi folyamatot állít kapcsolatba egymás
sal, az érett szürrealizmus időszakát, Adagon kiválását és Breton követke
zetes kitartását egyrészről és a szovjet irodalomban lejátszódó folyamatot, 
a harkovi írókongresszust, a szocialista realizmus doktrínájának születé
sét, s mindezt egyre növekvő izgalommal és intellektuális felelősségérzettel 
a fasizmus térhódítása miatt. A tanulmány születésének fontos adaléka az 
is, hogy éppen ebben az időszakban növekszik az egész jugoszláv szellemi 
életet meghatározó méretűvé a baloldal irodalmi (és nemcsak irodalmi) 
vitája, melynek középpontjában Krleža áll, s vele együtt a belgrádi szür
realista kör, míg szemben velük az ún. új realizmus, a szociális irodalom 
(valójában a szocialista realizmus fedőnevei) képviselői.

Ebben a kivételesen „tartalmas" szituációban születik Marko Ristić 
tanulmánya, mely arra törekszik, hogy a szürrealizmus elveit és a harkovi



írókongresszus előírásait párhuzamba állítva megtalálja az érintkezési ponto
kat, azzal természetesen, hogy semmiképpen sem kívánja Aragon példáját 
követni, és élesen bírálja a hazai új realizmus programját. Nem sikertelen 
Marko Ristić párhuzamkeresése, hiszen a szürrealizmus nem egyszerűen 
művészeti vagy irodalmi program, hanem egyúttal a megismerés felelős
ségének, a társadalmi gyakorlatnak is programja. Ami mégis egyfajta siker
telensége ennek a tanulmánynak: az, ami helyett készült. Meg nem írt re
gényekhez készült előszó ez, s a tanulmány naplója, ha nem is egyértelműen, 
de utalások formájában mindenképpen, azt is kimondja, hogy az író nem 
tanulmányt, hanem regényt írni vonult 1935-ben a hegyek közé, de a re
gényt, a regényeket nem írta meg. Másszóval, már nem lehetséges a Mérték 
nélkül világa és írói gyakorlata. Az új szituációban, a történelmi folyamatok 
ezen időszakában, a harmincas évek közepén már nem lehetséges a Marko 
Ristić képviselte szürrealista regény.

Az általunk vizsgált Fekete reneszánsz 1937-ben íródott (1939-es jel
zéssel jelent meg). Marko Ristić tanulmányának jelzései szerint tehát le
hetetlen mint szürrealista regény. Még merevebben fogalmazva, szür
realista regényként a harmincas évek végén a Fekete reneszánsz anakronizmus.

De lehetséges és indokolt-e egy ilyen merev megállapítás? Semmi
képpen sem. Mégpedig nem azért nonszensz ez a könnyen adódó merev 
következtetés, mintha Szentkuthy Miklós nem élte (élhette) volna át ugyan
azt az intellektuális szituációt és felelősségérzetet, mint Marko Ristić ta
nulmányának írása közben, hanem azért tarthatatlan, mert Szentkuthy Miklós 
a szürrealista regénynek egy tudatosabban (Marko Ristić 'Mérték nélkül 
című munkájánál tudatosabban) kidolgozott változatára ismert rá ebben 
az időszakban, mégpedig a szürrealizmussal már „megfertőzött" Ulysses 
(1922) ismeretében. Ó ekkor már tudja, hogy a szürrealista regény lehetséges 
a szürrealista vers közismert ismérvei: mondjuk,az automatikus írás, a szür
realista kép nélkül isy sőt — éppen Aragon meg a Nadja példája bizonyít
hatta ezt számára — a szürrealista regény éppen a szürrealista vers oly rész
letekbe menően kidolgozott poétikája ellenében lehetséges.,

Ezért nincs nyoma sem a Fekete reneszánszba de az egész breviárium
ban sem az ún. automatikus írásnak, a látszólag ellenőrizetlen álomlátásnak 
és látomásnak, de annál több hely jut a szürrealista vers gyakorlatából jól 
ismert „hasonlatok halmozásának, túlzásának", hasonló és a hasonlított 
nagy távolságának. De ezek a hasonlatok és metaforák nem a szürrealista 
vers módjára készülnek, hanem a narráció természetének megfelelően, vagyis 
központosítva, stabil narravít struktúrák keretében.

Az egész Fekete reneszánsz egy ilyen nagy hasonlat, egy ilyen nagy 
metafora, az „egyetlen metafora". A történelemben való létezés és gondol
kodás tragikumának metaforája, mondhatnám, ha nem rettegnék minden
nemű ilyen általánosítastól, a mű jelentésének ilyen hivalkodó lefordítá
sától (elszegényítésétől).

Vegyük inkább sorra a Fekete reneszánsz meghatározó jellegű szür
realista jegyeit.

Mindjárt első helyen kell említeni az automatikus írás bírálatát:

Ez a melankolikus „menni, menni“-hangulat oly erős, hogy az embernek spontánul 
eszébe sem jut (van-e valami, ami spontánul jut az ember eszébe?), hogy mi a függő
leges és mi a vízszintes, mi a torony és mi az út?

Sz. O. B. I. 217.



Spontaneitás nélkül nyilván nincs automatikus írás, de nincs az „őszinteség", 
a „nyíltság" látszata nélkül sem:

Nincs demoralizálóbb, butább, mint a tenger: a néma víz, mely olyan, mint minden 
„nyíltság” é? „őszinteségé nincs mondanivalója.

Sz. O. B. I. 225.

A spontaneitás és az „őszinte? ég" kiiktatása egyrészről a „skálázó, katalo
gizáló hajlamnak", másrészről pedig a gondolkodásnak, egyféle „megnyug
tató izgalomnak" nyit utat, valaminek, ami kitartható, fejleszthető és ala
kítható, s nemcsak megszakítható s esetleg újra felvehető, de sohasem a meg
szakítás helyén, amilyen a csak rövid távra alkalmas automatikus írás. Nem 
szürrealista írói eljárás, inkább a szürrealista gyakorlat tagadása, visszája, 
s hogy mégis szürrealista stílusjegynek s írói magatartásnak tekinthető, 
azt a vele egyidejűleg jelentkező leírás-tagadás bizonyítja.

Breton már az Első manifesztumban így kiált fel: „És a lírások! Mi
lyen páratlanul semmitmondók!" A szürrealista próza leginkább a leírások 
elkerüléséről, tagadásáról ismerhető fel. Ezt bizonyította Szentkuthy kommen
tár műfajának megjelölése is. De még ennél is egyértelműbb ezen a helyen:

Mikor ezeket a gardonei ciprusokat írom le (nevetséges szó „leírni“ : minden szellemi 
művelet lehetséges, csak éppen leírni valamit nem lehet, nem lehet soha!) . . .

Sz. O. B. I. 217.

Breton csak „semmitmondónak" nevezi a leírásokat, Szentkuthy még ra
dikálisabban, lehetetlennek. És ha lehetetlen a dolgok, a jelenségek leírása, 
akkor megint mi marad más, mint a katalogizálás, a kommentálás, a gondol
kodás.

S ezen a helyen már egyértelműen meg lehet mondani, Szentkuthy 
szürrealizmusának és szürrealista regényének harmadik, de talán legfonto
sabb ismérve az esszéizmus. Szentkuthy Miklós olyan esszét ír a szür
realizmus leple alatt, amely végső konzekvenciájában, a kommentálás tragi
kumának megvalósulásában, epikai világképpé nemesedik.

S ennek az esszéisztikus (szürrealista) regényírásnak legfontosabb 
irodalmi, tehát „regényes", regényszerű közlésformája a szürrealista versből 
átvett, de átértelmezett és átalakított szürrealista kép; az egész fejezetekké, 
sőt egész regénystruktúrákká növesztett narratív (intellektuális) szürrealista 
kép, melynek természetéről Szentkuthy Miklós maga számol be a már em
lített Kanonizált kétségbeesésben:

És mi volt a célom, vén Breviaristának? A világegyetem minden objektumának és 
historikumának egyrészt legpontosabb és legrealisztikusabb rögzítése, definíciója,
—  másrészt a Világ legeslegtávolabb eső dolgainak: összefüggésbe, kapcsolatba 
hozása, térben és időben.
Ha azt mondom egy női mellről, hogy aligkonvex bársonyháta egy fészekszélen 
billegő madárnak: a realitás maximális, materiális ábrázolására törekszem.
Ha azt mondom egy női mellről, hogy „lilakölnis légbuborék, öngyilkos (Isisko
poltyús) aranyhal fölött, valami Nílusban vagy kínai császári akváriumban, ahol 
a halakat tanították be 'óramutatóknak44, —  nyilván, sőt a legnyilvánvalóbban nem 
halandzsákkal akarok bolondozni és zsonglőrködni, —  akar a fene! — , hanem? 
közel hozni a világ látszólag legtávolibb dolgait és a kozmikus, legszorosabb kapcso
latokat megerősíteni: női mell, évezredes kozmetika, múmia és divatlap, minden 
folyók örök fodrozódása, Egyiptom, Kína, a halak fantasztikus alakzata, császári 
és fáraói feudalizmus, dekadencia, perverz játékok —  ezek mind kapcsolódjanak



össze, illusztrálják a Világegyetem legtapadóbb egységét, ami éppen nem „ne
vetséges blődkaleidoszkópcc, hanem — legmagasabb tudományos cél.

Sz. O. B. III. 302. 303. o.

Hogy ez „legmagasabb tudományos cél“ és nem művészet? A kérdésre 
ugyanaz válaszolható, amit Szentkuthy a kommentálás tragikumáról elmon
dott, meg azt is figyelembe kell venni, hogy a legtávolabbi dolgok össze
kapcsolása a szürrealista narratív eljárás legfontosabb mozzanata ugyan, 
de nem tudomány, inkább áltudomány, vagy még pontosabban, olyan iro
dalmi (esztétikai) tudomány, mint Jorge Luis Borges ál-enciklopédiája, 
ál-zoológiája, ál-történelme, ál-filozófiája, ami a szürrealizmus nélkül éppúgy 
nem volna lehetséges, ahogyan Szentkuthy breviáriuma sem.

Vagy is, nem szürrealisztikus, hanem szürrealista mű a Szent Orpheus 
breviáriuma, és regény elsősorban. Igaz értékei is ebből következnek, nem 
puszta szürrealizmusából.



A SZÜRREALISTA „SZÖVEG-REGÉNY"

1.

A Fekete reneszánsz és a Kanonizált kétségbeesés alapján Szentkuthy 
Miklós szürrealista regényírásának három fontos — negatív — elemét, kon
stitutív elvét emeltük ki:
1. az automatikus írást,
2. a leírást,
3. az esszéizmust.
Ennek az utóbbinak sajátosan „breviarista" műfaji változatával: a kommen
tárral bővebben is foglalkoztunk.

Most a Szent Orpheus breviáriuma hatodik könyve, az 1942-ben ké
szült Vallomás és bábjáték című „szöveg-regény" egy részletének értel
mezése (elemzése?) előtt a fenti három mozzanathoz néhány megjegyzést 
kell fűznünk, majd pedig — feltételesen, viszonylagos biztonsággal — de
finiálni, hogy mit tekintünk „szöveg-regény“-nek.

(A z automatikus írás „bírálata“) Szentkuthynál az automatikus írás 
közismert és szürrealista eljárásként törvényesített változata: a kontroll 
nélküli „szabad asszociációk" közlése közvetlen formában nem fedezhető 
fel. Közvetetten azonban annál meggyőzőbb alakban. Ez a közvetettség 
nem tünteti el, inkább hangsúlyossá teszi az automatikus írást mint közlés
formát. A közvetettség itt egyfajta „racionalizálást" jelent: az automatikus 
írás racionalizálását. Nem paradox, hanem határozottan ellentmondásos 
változata ez az ész ellenőrzését, a ráció közbelépését mindenképpen elke
rülni szándékozó szürrealista eljárásnak. A radványi kastély Parkjáról szóló 
rész elemzésének egyik célkitűzése, hogy a racionalizálás nyelvi eszközeit 
kiválasztva bizonyítsa: a Szentkutynál észlelhető racionalizálás: az auto
matikus írás „bírálata^^ valójában az automatikus írás affirmációja.

(A megvetett leírás újraértelmezése: a szürrealista kép prózai változata) 
Köztudott, hogy minden szürrealista kiáltvány és szinte minden szürrealista
— prózai — szöveg mélységes megvetéssel beszél a leírásról. Ezt több szem
pontból is szem előtt kell tartani. A leírás a szürrealisták számára egyrészről 
a külvilág „másolásával", a látható tükröztetésével megegyező kategória, 
másrészről pedig a hagyományos és szerintük „kifagyott" „realista" regény 
alapvető formateremtő eszköze; ezért érdemesül megvetésükre, ezért mondja 
az Első manifesztum a leírásokat „páratlanul semmitmondóknak" és deklarálja 
Szentkuthy, hogy „minden szellemi művelet lehetséges, csak éppen leírni



valamit nem lehet". A leírás visszaútasítása a szürrealizmusban a fantaszti
kum, az álom, a fikció, az irracionális kapujának megnyitása, lehetőség „az 
értelmen túli" megragadására.

A szürrealizmusnak ez a határozott álláspontja azonban szükségessé 
teszi a leírás-kategória egy másik, nem a „másolást" célzó jelentés-elemé- 
nek kiemelését. A leírást ugyanis a szürrealizmus — főként a szürrealista 
próza — sem kerülheti meg. A szürrealista irodalom nem a „láthatót" írja 
le, ez bizonyos, de hogy leír valamit, ehhez sem fér kétség: az álom, a fikció, 
a fantasztikum szövegbe írva, le-/rz;a létezhet csupán. A leírás ilyen érte
lemben szöveg-teremtés és ezen belül a fantasztikumnak, a fiktívnek, az álom
nak, az irracionálisnak a teremtése is. A leírásban, ha szürrealista szövegről 
van szó, az írást mint a gondolkodás, az érzés gyakorlását (gyakorlatát) kell 
hangsúlyozni. A radványi kastély Parkját „le-irrf" regényrészlet elemzé
sének másik célja, hogy az így értelmezett — szürrealista — leírás meghatá
rozó (konstituáló) mozzanatait vegye számba.

(A z esszéizmus mint a sajátosan (prózai) szürrealista kép megformálásának 
eszköze). A szürrealizmus története számontartja, hogy a szerb szürrealiz
mus első nagy prózai vállalkozása, Marko Ristić Bez mere (1928) című re
génye egyik nagy fejezete változatlan formában jelenik meg a szerző Od 
istog pisca (1957) című esszékötetében. Ez nem véletlen és nem ritka jelen
ség. Szinte minden szürrealista prózai szöveg tartalmaz esszéisztikus beté
teket > gyakran egész fejezeteket, még többször azonban fejezetekbe, bekez
désekbe, mondatokba ágyazottan, még akkor is, ha az ilyen beágyazások 
a szöveg asszociációs koherenciáját szüntetik meg. Arra lehet ebből követ
keztetni, hogy az általánosan elterjedt ismeret ellenére a szürrealista szö
vegek — itt most elsősorban prózai szövegekre kell gondolni — igen nagy 
mennyiségű intellektuális anyagot tartalmaznak. Filozófiait és mitológiait 
elsősorban. Ám nem ritkábban történelmit és etnológiait, művészettörté
netit és természettudományost. Ezzel függ össze Marko Ristić egyik meg
jegyzése is, miszerint a szürrealista gyakorlat — az automatikus írás, a le
írás — voltaképpen gondolkodás. Szentkuthy szövegeiben ez, más szür- 
reálistának minősíthető regényektől és elbeszélésektől eltérően, hangsúlyos 
formában mutatkozik meg: a szentéletrajzok, a szentolvasmányok, maga 
a breviárium is erre utal. A Szent Orpheus-füzetek azonban nem tekinthe
tők, hangsúlyosan megmutatkozó intellektuális anyaguk ellenére sem, többé- 
kevésbé összefüggő gondolatok „gyűjteményének" és semmiképpen sem 
rendszerének, mert ez az intellektuális anyag Szentkuthynál képpé alakul 
át, mégpedig olymódon, hogy ezzel kielégítődnek az ún. „szürrealista kép" 
kritériumai is. A radványi kastély Park-részletének elemzése, harmadsor
ban, azokat a — nyelvi — transzformátorokat tekinti át, amelyek lehetővé 
teszik az intellektuális tartalomnak (anyagnak) szürrealista képpé való át
alakulását.

2 .

(Regény helyett „szöveg-regényt) A szürrealizmus egész irodalomszem
léletében van egy határozottan kifejezésre jutó „regényellenes motiváltság". 
A regény nehezebben mozgatható forma, mint a vers, a szürrealista újí
tásokat, de elsősorban a szabad asszociációkat formáló automatikus írást, 
a leírás megkerülését, a nagy mennyiségű intellektuális anyagot nehezen



abszorbeálja. Ezért maradt az irodalmi szürrealizmus uralkodó műfaja az 
ün. „szürrealista vers", amely nem fejt ki ilyen ellenállást. Másszóval, a 
szürrealizmus regulatív elvárásait (előírásait) betartó prózai szövegek inkább 
tekinthetők a forma kötöttségeit és szabályosságait el nem ismerő, ami egyút
tal azt is jelenti, hogy mindig „újra-teremtő" „szürrealista versnek" vagy 
„szürrealista esszének", mintsem „szürrealista elbeszélésnek" vagy „szür
realista regénynek". Annál is inkább, mert az ilyen vers könnyen „csap át" 
prózába, az ún. „prózavers" sajátos típusát teremtve meg, mely éppúgy 
„hangzik", mint a látványosan sorokra tördelt — tehát „hagyományos"
— szürrealista vers. Ám a szürrealista verseknek ez a gyakori „átcsapása" 
a látszólag tagolatlan prózaformába csak a vers határait bővíti, és nem — 
vagy csak alig járul hozzá a „szürrealista próza", éppenséggel a szürrealista 
regény, illetve elbeszélés kialakításához.

Vannak szürrealista szövegek: prózai szövegek, amelyek szorosabb 
rokonságban vannak a szürrealista verssel, mint bármelyik prózai formával.

(Egy kitérő: lírai betétek a szürrealista regényben) A regény nyújtotta 
ellenállás a szürrealista újításokkal szemben oda is elvezetett, hogy a szür
realista regény örve alatt „szürrealista versek" épültek be a regény szöve
gébe: Marko Ristić Bez mere című regényének egy másik fejezete a szerző
nek Nox microcosmica (1955) című verseket tartalmazó kötetében is megje
lent. Aligha emelhetünk szót az ilyen betétek ellen, különösképpen a „szür
realista vers" és a prózavers jelzett közelsége miatt. Ezek nem bontják meg 
a szürrealista szöveg koherenciáját. Ám ha szürrealista vers helyett „lírai 
betétek" épülnek be a szürrealista regénybe, akkor kérdésessé válik a szö
veg koherenciája. Mégpedig azért, mert a szürrealista versnek prózaversbe 
való áthajtását, könnyű átcsapását a szürrealista versben mindig fellelhető 
narratív (ha úgy tetszik, epikai) középpont, az ún. „szürrealista narratív44 
teszi lehetővé, s ennek a középpontnak vannak érintkezési pontjai a regény 
narratív elemeivel, míg az egyszerű lírai betétek, a beágyazódás — a struk
turáltság — ilyen feltétele nélkül, kívül maradnak a szürrealista szövegen. 
A próza „ellirizálása“ nem eredményez szürrealista szöveget, csak „meg
szakított koherenciájú" szöveget.

(A regény ellenállása a szürrealista újításokkal szemben) Közelebbről 
kell meghatároznunk a regénynek a szürrealista gyakorlattal szembeni el
lenállását; ez talán magyarázatot ad arra is, honnan származik a szürrealiz
mus regény ellenes motiváltsága.

Paradox módon az ellenállás okait a formátlannak tartott prózai mű
fajok, elsősorban a regény formai szigorúságában kell felismerni. A regény 
szigorúbb műfaj, semhogy „engedhetne" a szürrealizmus ellenőrzés nél
küli automatizmusának, ugyanis vannak olyan állandó elemei, amelyek nél
kül a regény nem lehetséges. Ezek közül első helyen a történetbázist kell 
megemlíteni, azt, hogy valakivel („hős", „elbeszélő", „jelenség", „tárgy") 
valahol („hely", „élethelyzet") valamely időben („emlékezés", „jelenetezés") 
valami történik; ezek közül az elemek közül bármelyik lehet (akár mindegyik 
is) fik tív , sőt absztrakció is. A történetbázis nem egy folyamatos lejátszó
dás (valakinek egy* napja vagy életrajza), az is lehet, persze, hanem legál
talánosabban úgy határozható meg, hogy a fenti elemek bizonyos módon 
kapcsolódnak egymáshoz, viszonyba kerülnek egymással. Ez a kapcsolódás, 
ezeknek a viszonylatoknak a kialakulása pedig a megszövegezési eljárások



függvénye. Ezeket lehet a regény állandó elemei közül (a történetbázis mellett) 
második helyen (de nem másodsorban) megemlíteni.

A történetbázis és a megszövegezési eljárás tehát a regény olyan két 
állandó eleme, amelyek egyrészről lehetővé teszik a regényvilág felépítését, 
másrészről pedig a regény minősítését. Regényvilág alatt azt a fikciót értjük, 
amely egy adott szöveg alapján és e szöveg közvetítette tényállásokból épül 
fel, míg a regény minősítésén a szöveghez hozzárendelhető stilisztikai, mű
faji, esztétikai (hatás) tényezők összefüggéséből kiolvasható specifikumok 
rendszerét értjük.

A regény e két állandó eleme határt szab, regulatívokat ad az írás szá
mára, ami azt jelenti, hogy egyrészről általánosan csökkenti a regénynek 
mint „szabad formának", mint „formátlan műfajnak" értelmezési lehető
ségét: „szigorú" műfajjá teszi; másrészről pedig leszűkíti a szürrealista mód
szer : az automatikus írás, a leírás tagadása, a szürrealista kép (esszéisztikusan, 
intellektuális anyagból formált kép) alkalmazásának lehetőségét.

A lehetőségeknek ez a leszűkülése a viszonylag bizonytalan jelentésű 
„szürrealista regény" fogalma helyett a szöveg-regény fogalmára tereli a 
figyelmünket.

(A szöveg-regény meghatározása) A szöveg-regény fogalmának beve
zetésével nem egy egyszerű fogalomcserét alkalmazunk. Az ilyen cserékre 
mind az irodalom-történeti, mind az -elméleti gondolkodásban csak akkor 
van szükség, ha ezáltal lehetővé válik egy nagyobb szövegkorpusz (a „szür
realista regény") megkülönböztető jegyeinek közelebbi meghatározása és ezen 
belül az egyedi szövegek specifikus jegyeinek kiválasztása és körülhatáro
lása. Azt reméljük, hogy a szöveg-regény fogalma alkalmas erre.

A fogalom definiálása helyett a fogalom összetevőit kíséreljük meg 
kiválasztani.

A szöveg-regény konstitutív elemei:

1. történetbázis
1.1. szubjektivitás (a szürrealista szövegek szerzője mindig önmaga felé 

fordul: a „narrátor" saját asszociációit, álmait közli; az automatikus 
írás gyakorlatilag csak én-formában lehetséges);

1.2. élethelyzet (a szürrealista próza-szövegekhez a „hol?" kérdéseire az 
élethelyzetre és nem a helyre vonatkozó adatok [tények] rendelhetők 
elsősorban; az élethelyzet határozza meg a helyet és nem a hely az élet
helyzetet); Velence nem hely, a Park sem az; élethelyzet;

1.3. jelenidejüség — egyidejűség (nem a grammatikai jelen itt a meghatá
rozó mozzanat, hanem az időhatárokat eltörlő, a perceket felduzzasztó 
éb az évszázadokat lecsökken tő jelenidejüség és egyidejűség; egyfajta 
fiktív itt-idő dominációja)

1.4. belső megtörténés (a szürrealista próza-szövegekben eltűnik a folyama
tos történet, a homogén vagy lineáris narratív közlés; a megtörténés 
helyére a történés lép, amit az automatikus írás fedez fel és teremt meg).

2. megszövegezési eljárások:
2.1. az automatikus írás és ennek változatai;



2.2. a leírás, a realista „mázolás“ tagadása: a le-i’rás;
2.3. az intellektuális töltésű szürrealista kép.

\

3.

(Szentkuthy Miklós „szürrealista“ szöveg-regényei). A szövegregény 
fenti konstitutív elemei alapján közelebbről határozható meg az a regény- 
fogalom, amelyet Szentkuthy Miklós dolgozott ki, és ezen belül specifikál
hatok az ő szürrealista írásának megszövegezési eljárásai.

Szentkuthy Miklós nem fogadhatta el hiánytalanul és következetesen 
a szürrealizmus szabályzó-rendszerét; változtatott rajta, el azonban nem 
vetette.

Kialakította a szöveg-regény formáját, amely egyrészről megőrzi a re
gény állandó jegyeit (a történetbázist és a megszövegezési eljárásokat), más
részt ezeket a jegyeket olyan tartalommal tölti fel (vagy olyan tartalomból 
vonja ki), amely eleget tesz a szürrealizmus irracionálisra, valóságon túlira 
épülő kritériumainak.

Ezzel kettős célt ért el: elkerülte a szürrealista szövegek „homályos
ságait", szerkezeti és nyelvi szabálytalanságait. A nagy szürrealista festők, 
René Magritte és Salvador Dali képkompozícióinak tiszta fényei ragyogják 
be az ő művét — mondatait — is. A megszövegezési eljárások tiszta, ragyo
gó fényben mutaják meg azt a történetbázist, s ez regényfogalmának másik 
eredménye, amely nem ismer külső, elidegenítő határokat, lehetővé teszi 
tehát a szövegalakítás szabadságát, minthogy minden, ami az ő műveiben 
lehetséges, csak szövegszerűen (szürreálisán) lehetséges. Ezért kell az Orphe- 
us-füzetek (és a Prae) esetében is szürrealista szöveg-regényekről szólnunk 
és nem „szürrealista regényekről".

4.

(Minta I.) A Vallomás és bábjáték a „radványi kastély Parkjá“-ról szó
ló része, más breviárium-fejezetektől és -részletektől eltérően „önéletrajzi" 
fogantatású; ezért tekinthető — a szerzői szándéknak megfelelően — az 
Orpheus-füzetek genézise kulcsának. Nem egyszerűen egy gyermekkori 
(nyaralási?) emlék leírása ez a részlet, aminek a szövegösszefüggésből ki
emelve tetszhet, hanem —■ egy időben, egyszerre — értekezés az élményről 
és az élmény közlése-teremtése, a legközvetlenebb természet-élmény és a 
történelmi (ál)tudás összefüggésének és együvé tartozásának példatára, 
ugyanakkor önkommentár és önelemzés és ezzel együtt program, művészi 
(írói) hitvallás. Ezért is külön figyelmet érdemel. Például itt szinte kataló
gusszerűen fordulnak elő a breviáriumok meghatározói:

1. az alakváltások:

v  . . .  ez a szétfolyó körvonalú valami, ami az énem (nagyon szemérmetlen szó az
„én“, de igyekszem olyan hideg távolságból mondani, mint egy tőlem független
algebrai jegyet), szívesen ömlik, mint a víz, idegen formákba, Brunelleschikbe és
Tudor Erzsébetekbe, hogy kissé beleolvadjon az emberiség egészébe/*

Sz. O. B. II. 242.



Az alakváltások ilyen szemérmetlen kibeszélése: az ösztönös színész-lét a 
szürrealista szöveg-regény én-alapúságát is illusztrálja: a breviáriumok 
minden hőse egy-egy ilyen „én"-alakváltás (beleolvadás az emberiség egé
szébe), ugyanakkor pedig lehetőség az énnék mint tőlem független létező
nek: szöveglétnek a közlésére.
2. az élethelyzetek: ugyanezek az alakváltások élethelyzet-váltásokat is 
jelölnek:

„a hiúságnak az az alakja, mely ilyen Borgia Ferenc és Tiberius álarcokban keres 
menedéket, nem élettől buzgó, hanem /i<2/d/-félelemmel teli hiúság: ha nem vagyok 
bíboros vagy herceg, ha nincs ujjamon királyi gyürü s vállamon mázsás bizánci 
aranypalást, akkor már semminek, halottnak, névtelen halálhüvelynek érzem ma- 

i gam at. .
Sz. O. B. II. 243.

3. az időhatárok elmosása: egyidejűség: az alak és élethelyzetek váltásaiból 
következően itt minden egyidejűvé válik, jelenidejűvé és itt-létté; minden 
egyetlen pillanatba sűrűsödik, és ez a sűrűsödés egyúttal maga a
4. belső megtörténés is. Jelölje a breviáriumok megszövegezési eljárásainak 
ezt az utóbbi két változatát egyetlen példa, a Velence-példa, hiszen benne a 
történelem (az idő) egyetlen pillanatba sűrűsödik, és ennek a pillanatnak a 
megélése az a belső történés, ami a szürrealista szöveg-regényben a történet
bázis alapvető tényezője:

„ . . . Velence volt, a pályaudvar kapujából megpillantott zöld kupolás kis templom: 
víz, romlatagság, Katolikum, vad színek, történelem, antik fonnák, giccses nem
törődömség részegítő ellentmondásaival. Anyám válla fölött álltam, piszkosan, 
kócosán, ezer poggyász és tolakodó ember között, a csodálkozástól teljesen elvesztve 
a hangomat, csak halkan dadogva anyámnak: „Látod? ott! látod? látod?“
Azóta vagyok Velencével azonos, azóta érzem történelem és élettan felcserélhető
ségét, azóta tudom, hogy komolyság és értelmetlenség, érték és ördögi hazugság 
milyen kibogozhatatlan szövedéke az élet. Azóta tudom, hogy egy lehullt tátika
sziromban több értelem lehet, mint Platónban, hogy7 a nagy művészet és a konyhai 
tortacifrázás között alig van különbség, hogy a nagy kultúrák éppoly naiv rugókon 
járnak, mint egy magát illegető cseléd vasárnap: Velence tett igazi humanistává. 
De ugyancsak Velence a felelős azért, hogy nem tudok gondolatokat és alakokat 
másképp, mint ilyen velencei maskarában elképzelni."

Sz. O. B. II. 244.

5.

(Minta, II . )  „A radványi kastély Parkja" ugyanazt a teljességélményt 
nyújtja, mint Velence; itt is együtt van élethelyzet és történet, itt is az egyet
len felé csúcsosodik az idő, itt is az „én" és alakváltozatai rétegződnek, egy 
világ kezdődik és egy világ fejeződik be. És mindezzel együtt kialakul egy 
írói módszer is, nem elvontan és kiagyaltan, ahogyan a breviáriumoknak 
„madártávlatból" való látása során tűnhetne fel, hanem a közvetlen megélt- 
ség, a legteljesebb élményiség szintjén. Azt jelzi ez, hogy Szentkuthy Miklós 
szürrealista regényírásának általunk kiemelt három konstitutív elve nem 
vagy csak részben intellektuális elvonatkoztatás és kiválasztás eredménye. 
De figyeljük meg „a radványi kastély Parkja" általunk kiemelt részletét, 
amelyben a három konstitutív elv egymásba fonódva mutatkozik meg:

„Retorika, csalóka fél- és álmelódiák, katalógus és elemzés, barokk üldözése a való
ságnak: mindennek nyugtalan és ezer sikertelenséggel terhes keveréke maradhat



csak papíron a nagyon átélt dolgokból. De ezt is megtanultam a nagy, zöld békáktól, 
amint ott guggoltam közöttük vagy a nádas felőli részen (mikor Jimmy, a zsemle
vizsla hajtotta őket nagyképűen a vízbe!), a széles, kalácsos fűben, avagy ezzel szem
ben, egy kényelmetlen kőre nyomva éppoly közeli kő-csontjaimat — megtanultam  
tőlük, míg ők meztelen ezüsttel és jeges csiga-zölddel meredeztek sálam, kabátom, 
kesztyűm, jól ismert félizzadt szagában leső fejemre (legtöbbször, jó békamódra; 
hátsó combjukkal felém): hogy ne szégyeljek semmit, ne kössön semmi, ne tánto
rítson el tévedés vagy bukás, úgy beszéljek, ahogy jólesik, oly mindegy, kötött vagy 
bomlott-e a mű, vagy hogy mű-e egyáltalában, vagy nem mű — ha mű, annál jobb, 
ha nem, documentum humánum. Én már nem vagyok felelős irodalmaknak, nőknek, 
szülőknek és mitológiák isteneinek, engem nem vallathat a történelem és leckéztethet 
az erkölcs: én megtaláltam egyetlen tekintélyemet, jegyesemet és síromat: a rad- 
ványi Parkban. Ez is hozzájárult, hogy nem éreztem semmiféle „szociális kérdés“-nek 
még az érintését sem: oly tökéletes boldogság itt élni, oly vallásos és magános, hogy 
ez mindent igazol. Van „világ“ innen nézve?
Nincs. Tehát akkor társadalmi kérdések sem lehetnek. A fűzfák nem emberekről 
beszélnek, hanem évmilliós mesékről — hiszen csak úgy gőzöl egy ilyen tóparti 
szomorúfűz alakjáról a legendák végtelen lehetősége. Nem olyanok-e, mint a mesebeli 
szörnyek, akik mocsarak vagy tengerek mélyéről emelkednek ki, megtartva ugyan 
valahogy emberi formájukat, de a sok iszap és sűrű tajték beborítja tagjaikat, az 
ágak olyanok, mint a csepegő tészta vagy jégcsap a Max und Moritz könyvben— 
ha beleesett valaki a dagasztóba, így nézett ki, mikor kimászott. Midőn a fűzfa 
mitológiai esőjében borongok és melegszem, különlegesen megértem, hogy a régi, 
keleti vallásalapítókat tulajdonképpen sohasem érdekelte (vagy ha igen, csak m el
lékesen) a szociális kérdés: ők az ember magánosságából és a természet titokzatossá- 
gábóly a lélekből és a fűzfákból merítették ihletüket.“

Sz. O. B. II. 254.

(a) Az idézett részlet a Vallomás és bábjáték tartalommutatójában a „ma
gántulajdon és evangélium: a tó, a békák, a szomorúfüzek; távol, távol az 
irodalom világától" „című“ szövegrész befejező két szakasza: a kettőspont 
utáni két jelentéskor — 1. „a tó, a békák, a szomorúfüzek"; 2. „távol, távol 
az irodalom világától" — megszövegezése. A „magántulajdon és evangélium" 
jelentésköre itt elhanyagolható, természetesen csak az interpretáció felada
tának leegyszerűsítése céljából.
(b) A két szakasz közlésanyaga két részre bontható. („Közlésanyagon" azt 
a még nem interpretált információbázist értjük, amelyet a szöveghez közvet
lenül rendelhető korrelátumok — amire a szöveg utal — határoznak meg.)
(b) 1. „ Természeti kép“ — „a tó, a békák, a szomorúfüzek".
(b) 2. „intellektuális anyagi A Tartalommutató itt csak a „távol, távol az

irodalom világától" összefoglaló megjegyzést teszi, nem jelöli külön en
nek az anyagnak az összetevőit:
2.1. „barokk üldözése a valóságnak"
2.2. az írás „sikertelensége"
2.3. a felszabadult beszéd
2.4. mű és „nem-mű": mű és „documentum humánum"
2.5. a „szociális kérdés"
2.6. a mitológiák és a keleti vallásalapítók

(c) Ami a két részre bontható közlésanyagban szembetűnő: szoros össze
tartozásuk:

— „megtanultam a nagy, zöld békáktól"



— „gőzöl egy ilyen tóparti szomorúfűz alakjáról a legendák végtelen 
lehetősége"

— „a fűzfa mitológiai esője"
Ez az összetartozás induktív és értelmező-jellegű. Ezt azért érdemes hang
súlyozni, mert a „természeti képben" nem tükröződik az „intellektuális 
anyag", ahogyan a gondolati költészetben gyakran előfordul, hanem a „ter
mészeti kép" indukálja az „intellektuális anyagot", előhozza, körülhatárolj a, 
kiválasztja, másrészről az intellektuális anyag értelmezi a „természeti képet": 
közvetett értelemmel látja el, vagyis metaforizálja.
(d) Érdemes az első idézett szakaszt záró kérdésre: „Van ,világ’ innen nézve?" 
is egy pillantást vetni, elsősorban a világ szóra. A kérdés legalább két világ 
meglétét feltételezi. Egy „inneni" világot: a radványi Parkét, és egy „on- 
nanit", ami az itt világának távlatából nem létező világ. Itt nincsenek szo
ciális és társadalmi kérdések, itt mese  ̂van, vallások és mitológiák, itt „nem 
vallathat a történelem és leckéztethet az erkölcs".
(d) 1. Ezt a két világot azonban a tartalommutató jelentésének távlatából 
kell szemügyre venni: „távol, távol az irodalom világától“* Ami azt jelenti, 
hogy a radványi Park világa nem az irodalom világa, az irodalom világa a 
vallató történelemmel, a leckéztető erkölccsel, a szociális és társadalmi kér
désekkel az ezen kívüli világhoz tartozik.
(e) A természeti kép és az intellektuális anyag összetartozása a szürrealista 
festészet sajátos kollázs technikájával tart fenn közvetlen rokonságot. Ezt 
Max Ernst 1936-ban „kézzel festett kollázsnak" nevezte, ami lényegében 
azt jelenti, hogy ezek a szürrealista képek mintha kollázstechnikával készül
tek volna, valójában megfestettek, a kollázst alkotó részeket „kézzel festet
ték". Ez a gyakorlat — festői eljárás — tekinthető a szürrealista képek (le
galábbis egy részük) tiszta ragyogása forrásának.
(e) 1. Ebből az idézett részre nézve a következő megállapítások fogalmaz
hatók meg:

1.1. Ami a közvetlen jelentés ragyogó tisztaságában mutatkozik meg: 
„a tó, a békák, a szomorúfüzek" beragyogja az intellektuális anyagot 
is: „távol, távol az irodalom világától".
1.2. Ugyanakkor azonban, éppen e tiszta ragyogás útján válik nyil
vánvalóvá, hogy itt sötét jelentések rejlenek, mesék, mítoszok, a tör
ténelem jelentése.
1.2. Azt jelzi ez, hogy a szövegrészletnek legalább két jelentés-szintjét 
kell vizsgálni:
1.2.1. egy közvetlent;
1.2.2. egy közvetettet.
Másszóval a radványi kastély Parkja közvetlen ragyógó látványa mögött 
a közvetett (sötét) képek egész sorát rejti, éppúgy mint a Velence-rfelis- 
merés jelenete, ahol Velence látványa megszüntette az idő és a tér ha
tárait, lehetővé téve ezáltal a jelentések és összefüggések, a gondolatok 
és érzések, a tapasztalatok és élmények egy pontba sűrűsödését.

(f) Az idézett részlet külön kérdése az első személyű beszédforma. A Szent- 
kuthy-szövegeknek ezt a sajátosságát már említettük az alakváltozások jel
zésekor. A radványi Park-részlet ezeknek az alakváltozásoknak a feltételeit



mutatja meg. Ezekben az összesűrűsödött pillanatokban az én számára min
den szerep lehetséges. Sőt, nemcsak lehetséges, hanem ez a pillanat csak 
minél nagyobb számú és minél eltérőbb álarcokban élhető meg az „én" számára. 
Az idézett részlet — semmiképpen sem teljes — leíró interpretációja alapján 
már kiválaszthatók azok az (elsősorban nyelvi) elemek, amelyeket dolgoza
tunk elején Szentkuthy Miklós szürrealista szöveg-regényének (regényírá
sának) konstitutív elveiként jelöltünk meg.

I. Az automatikus írás „bírálata**

Az idézett szöveg határozott formában bizonyítja, hogy az automatikus 
írás csak közvetett formában van jelen a breviáriumok szövegében. A rad
ványi Park teljesség-élménye biztos szürrealista alapot adhatott volna a 
„mérték nélküli" szabad asszociációk közlésére. Szentkuthy nem ezt az 
eljárást választotta. Megőrizte az élmény szürrealista magját: „barokk ül
dözése a valóságnak", de a szöveget racionálisan formálta meg, mégpedig 
a következő nyelvi eszközökkel:
— teljesen szabályos, bár többszörösen bővített mondatokkal
— hiánytalanul egyértelműségre törekvő központozással
— teljesen szabályos bekezdésszerkesztéssel

Ezzel nem szűnt meg az írás automatizmusa, ám lehetővé vált az asz- 
szociáció-sorok regény-terjedelművé növelése, illetve — ami ugyanazt je
lenti — áz írás, a szövegezés léthelyzetének huzamos megőrzése.

Kétségtelen, hogy ennek alapján az automatikus írást mint a regény 
megszövegezési eljárásának módját a „szürrealista vers" megszövegezési 
módjától eltérően kell értelmeznünk.

II. A leírás újraértelmezése

Egy-két oldallal előbb Szentkuthy — önmagának is „ellentmondva"— 
némi sajnálkozással közli, hogy „annyi bölcs beszéd szól az irodalmi leírás 
groteszksége s bűne ellen", az idézett részben viszont azt említi, hogy „ne 
szégyeljek semmit", „úgy beszéljek, ahogy jólesik". Ezzel nem válik proble
matikussá a szürrealizmusnak a leírás-ellenessége, az azonban világos, hogy 
leírás nélkül — mégpedig az általunk javasolt leírás-értelmezés alapján — 
képtelenség, lehetetlen a regényírás. A leírás itt azonban nem a radványi 
Park tavának, békáinak, fűzfáinak leírása, hanem ezeknek a szövegben való 
megteremtése, mert csak így — a; megszövegezéssel létrehozva — jelenthetik 
mindazt, amit jelentenek, alakíthatják ki piindazokat a kapcsolódásokat és 
összefügéseket, amelyekre a leíró interpretáció során igyekeztünk rámutatni

III. Az intellektuális anyag mint szürrealista kép

A megszövegezési eljárással azonos értelmű leírás teszi lehetővé azt 
is, hogy Szentkuthy Miklós regényeiben az intellektuális, a gondolati anyag 
„szürrealista képpé" alakuljon át.

Ezt az átalakulást a természeti képnek és az intellektuális anyagnak 
a leíró interpretációban bemutatott induktív és értelmező összetartozása 
teszi lehetővé.



A MAGYAR AVANTGARD 
IRODALOM TÖRTÉNETI HELYE

Az avantgard-kérdés ma is, mint ötven-hatvan évvel ezelőtt, vitára 
ingerel: a polémia, mely majdnem minden változatának lényeges mozzanata 
volt, mintha elszakadt volna dajkáló közegétől, s túlélte volna szülőjét. Az 
avantgard immár lezárt történeti szakasza a világ művészetének, benne a 
magyarnak is, a viták (legtöbbször terméketlenek, célra nem vezetőek) ma 
is megosztják az embereket, arra késztetve, hogy vagy igennel vagy nemmel 
feleljenek, tagadják meg, vagy esküdjenek igazságaira. Paradoxon ez, hiszen 
éppen azért, mert immár történeti korszak, valóságvoltáról nem is lehet vi
tatkozni. Azt tapasztaljuk viszont, hogy nem értelmezéséről, jellege minő
sítéséről folynak a viták (vagy folytak nemrégiben is még), hanem létezéséről, 
tűnődve szüntelenül, hogy „volt-e avantgard44, s ha el is jutottunk a feleletig, 
mondván, hogy van, nyomban hozzá is tettük, de minek beszélni róla. 
Hadd jegyezzük meg már itt a bevezetőben, hogy talán a magyar irodalom- 
történetírás az egyetlen Európában, amely szégyelli, hogy volt magyar 
avantgard, s nem büszkélkedik, mint a világ annyi népe, hogy szellemét 
egykoron átjárta az a radikális élet- és művészetelv, amely századunk művé
szetét általában feldajkálta, jellegét és jellemét meghatározta.

Az elmúlt esztendők több irodalomtörténeti kezdeményezése, szeren
csére, megkímél bennünket attól, hogy az avantgard létezésének bizonyí
tásával kezdjük szemlélődésünket, mint annak idején, amikor a magyar 
irodalmi avantgard mozgalmak történetéhez gyűjtöttünk adatokat. Örven
detesen változott tehát a helyzet A szecessziótól a dadáig és A szürrealizmus 
ideje című könyvünk megjelenése óta. Csak az elmúlt évben két könyv 
foglalkozott a magyar avantgard kérdéseivel: Kocsis Rózsa a magyar avantgard 
színjáték történetét írta meg. Sőni Pál pedig a romániai magyar irodalom 
avantgardjának történetét foglalta össze Avantgardesugárzás című könyvében. 
A tanulmányok közül Béládi Miklósét kell kiemelnünk a Jelenkor múlt évi 
októberi és novemberi számából, mely egy lehetséges magyar avantgard-tör- 
ténet tömény összefoglalója. Abban a pillanatban indul meg tehát dialó
gusunk a magyar irodalmi avantgardról, amikor — szerencsés körülmények 
összejátszása folytán — irodalomtörténetírói meggyőződéssé is lesz az a 
felismerés, hogy a magyar irodalom a XX. században is együtt élt a világgal, 
történetének jellegét tekintve nem kivételes képződmény, hanem a maga 
sajátos rendszerével „normális" irodalom — egyike Európa irodalmainak 
csupán^ mely, akárcsak a többiek, mint az elmúlt századok során is, a maga
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módján végigcsinálta mindazt, amit minden irodalom megalkotott. Tehát 
volt avantgard korszaka is, amely alakulástörténetének jelentős szakaszát 
képezi.

Az oly tartalmas kezdemények ellenére (hadd utaljak csak Rónay György 
Kassák-tanulmányára és Béládi Illyéssel foglalkozó elemző írására az ötvenes 
évekből) a magyar irodalmi avantgarddal való irodalomtörténeti szembe
nézés folyamata tehát lassú volt, és ötven eszténdő sem volt elegendő, hogy 
a köztudatba felszívódjék, jelentősége tisztázódjék, értékei valorizálódjanak, 
általában megkapja azt az irodalomtörténeti helyét, amely, objektíve vagy 
annak megközelítésével, de megilleti, minthogy immár az avantgard-történet 
szöveg-anyaga a tudatunktól független valóság szférájában létezik. Sokáig 
az avantgard jelentéktelenségével, a magyar irodalom természetétől idegen, 
behozott s fel nem szívódott jellegével magyarázták, miért nem kell, hogy 
a magyar avantgard megkapja irodalomtörténeti helyét, itt-ott téve csak 
engedményt (pl. Kassák esetében). Ma már az is kitetszik, hogy nem az 
avantgardban volt a hiba (de természetesen abban is), hanem a két világ
háború közötti magyarországi társadalom közszellemében, abban a feudaliz
must restauráló tendenciában, amely tulajdonképpen még a századunk első 
két évtizedének jelentős társadalmi-osztályjellegü fejleményeit is megkerülte. 
Hadd hivatkozzam itt Berend Iván és Ránki György: A magyar társadalom 
a két világháború között című tanulmányára (Üj írás> 1973. 10. 11.), 
melyben vizsgálódásaink szempontjából jelentős, problémát megvilágító 
megállapítások találhatók. Ebből a tanulmányból szeretném kiemelni a kö
vetkező sorokat:

„A feudális-nemesi társadalom ugyanis Magyarországon nemcsak meg
késve bomlott fel, de a modem tőkés viszonyok is úgy épültek ki, hogy még 
mélyebb gyökereket ereszthettek a gazdasági, mint a társadalmi struktúrában. 
A polgári osztályok kialakulása, a tőkés viszonyokra jellemző osztály tago
zódás előrehaladása, a tőkés-munkás ellentét alapvetővé válása mellett és 
ellenére megmaradt a régi nemesi társadalom számos szerkezeti és szemléleti 
eleme. Ennek jellegzetes megnyilatkozásaként a kor úri szemléletét kifejező 
történész a polgári és proletár osztályokról egyaránt azt mutatta ki, hogy 
idegen a magyarságtól is. Nem következett be a társadalmi értékrend 
kapitalizmusra jellemző átalakulása sem: a születési privilégiumok mind
végig jobban meghatározták a társadalmi státust, mint a vagyon és 
gazdagság. A régi nemesi társadalom és az új polgári társadalom sajátos 
elkülönültsége és ugyanakkor együttélése alakult ki. A két társadalmi 
csoport között kevés volt a közeledés. Az is inkább csak a felső 
régiókban.

Mindennek következményeként azonban a nemesi társadalmakra jellemző 
áthághatatlan válaszfalak nemcsak a felemelkedő új polgárság útját korlá
tozták, de a tőkés viszonyokhoz tartozó polgári egyenlőtlenség valóságos 
érvényét is tagadták, a nemesi nemzettestből tradicionálisan kirekesztett 
parasztságot is változatlan társadalmonkívüliségre kárhoztatták. A társa
dalom felső és középső régióiban érvényesülő kettősség mellett tehát külön 
testként ékelődött a magyar társadalomba a parasztság, mely belső diffe
renciálódása, széthullási tendenciái ellenére is egységes maradt kirekesztett
ségében, kultúrájának, tradícióinak megmerevedettségében . . . “ (Üj írás, 
1973. 10. 95. o.)



Két szempontból is jelentős az idézetünkben kiemelt megfigyelés: fényt 
vet egyrészt a magyar avantgard társadalmi bázisára (s azokra az ellent
mondásokra is figyelmeztet, amelyek a polgárság-proletariátus-parasztság 
„állapotából4" következtek az első világháború előtt és után), másrészt a 
hagyomány-értelmezés tartalmára, minthogy az az irodalmi korszak, amelyet 
érintenünk kell a magyar irodalmi avantgard kapcsán, a két világháború 
közötti időszakban kodifikálódott — előbb kritikusi, majd irodalomtörténeti 
interpretációkban is, mind az ún. Nyugat-nemzedék (és nemzedékek), mind 
az avantgard vonatkozásában, s némi módosulással ránk is hagyományo- 
zódott. Nincs módunkban most a fentiekből adódó kérdések valamennyijén 
végigmenni, nem is célunk ebben a pillanatban, csupán tényként szögez
hetjük le, hogy a magyar avantgard az ún. hagyományok fogalmából ki
rekesztődött, éppen abban az időszakban, amelyben az avantgard-hőskor 
vetése beért: a harmincas években. S minthogy közös gondunk éppen e 
tanácskozáson is interpretációjának kérdése, arra a következtetésre kell jut
nunk, hogy ma sincs az irodalmi köztudat hagyomány-fogalmában. Ponto
sabban: egyes részletei bekerültek, egészében azonban nem.

A magyar avantgard történeti-társadalmi vonatkozásainak a Berend-Rán- 
ki idézetünkből következő értelmezését más alkalomra hagyva, az irodalom- 
történeti interpretáció síkján mozogva abból a megállapításból kell kiindulnunk, 
hogy a magyar avantgardnak nincs irodalomtörténeti helye. S mert nincs, 
nyilvánvalóan egy már kész s kidolgozott rendszerben nehéz is azt meg
találni, mert az azon elkövetett erőszak nélkül el nem helyezhető. Követ
kezésképpen a legcélravezetőbbnek, de valóságtiszteletünk kényszeréből 
következőnek is az látszik, hogy az ún. modern magyar irodalom történe
tének „újra való felosztására44 gondoljunk, azaz periódusainak újra való 
értelmezési munkáját végezzük el.

Látszólag paradox módon, a valóságban azonban nagyon is természet
szerűen, e periodizációs munkában nem az avantgard jelenségei (mozgalmi 
gócai és erőterei) képezik az ütközőpontot, hanem az ún. nem avantgard 
jelenségek: a modern magyar irodalomról kialakult hagyományos kép. S 
még nem is csak a Nyugat-nemzedék a vitatott, hanem a XIX. század má
sodik felének egész irodalmi termése. Lényegében az elmúlt száz esztendő 
irodalmi alakulástörténetének részben felülvizsgálata szükséges a kialakult 
periódusok és korszak-jellemzők szempontjából, részben újbóli periodizá
ciója, új szempontú minősítése, melyben mind az európai társadalmi-szel
lemi alakulástörténetre figyelő, szinoptikus szempont, mind pedig a magyar 
irodalom autentikus jegyeinek tisztelete helyet kap.

Jómagam a hatvanas évek második felében, a magyar irodalmi avantgard 
problematikáját vizsgálva, ennek az új periodizációnak a szükségességét 
érzékelve, egy a magyar irodalmi avantgardot előkészítő szakasz feltétele
zéséhez jutottam el, a magyar szecesszióban látva ezt, mondván, hogy szük
séges egy a századfordulótól kb. 1912-ig tartó szakaszt is feltételezni, melyben 
az avantgard-tendenciák már megjelentek, de alakot még nem öltöttek. 
Időközben, elsősorban a századvég magyar prózairodalmának tanulmányozása 
arra figyelmeztetett, hogy a magyar népiesség korszaka után, kb. az 1880-as 
évekkel kezdődően 1912-ig van egy erősen körülhatárolható és jellemezhető 
korszak, melynek törekvései a Nyugat nagy fél évtizedében csúcsosodnak. 
A magyar gazdasági-társadalmi élet kapitalizálódásának korszaka ez, erő



sen dzsentri-kontextusokkal, tehát ellentmondásosan dajkálva a magyar 
társadalom polgári módon végrehajtható szerkezeti megváltoztatásának a 
gondolatát is. Ez az illúzió volt aktív tényező 1912-ig, amikor az „utak 
szétválnak", ahogy Lukács György írta: ami ezen az immár „klasszikus 
polgári" vonalon játszódik le, az az „esztétikai kultúra" körébe tartozik 
(erről Bányai János vizsgálódásai igen meggyőzően szólnak Füst Milán
nal kapcsolatban), hogy a cselekvés elve (a művészetekben) is a futu- 
rizmus csillagképében konstruálódó, majd expresszionizmusra váltó magyar 
avantgardirodalom zászlajára kerüljön.

Egy körülbelül 15 esztendőt felölelő, az avantgard mozgalmi jegyeit 
produkáló irodalomtörténeti szakasz képződik ezáltal — a magyar irodalom 
alakulástörténetének a fő áramában, amely olyan erős volt ebben a tizenöt 
esztendőben, hogy az ún. „nyugatosok" legtöbbjének a pályaképét is be
folyásolni tudta, az induló nemzedékek pedig rendre mind az avantgard- 
ihletésben lépnek fel. Ennek a korszaknak „ízeit", belső tagolódását feles
legesnek tartom itt bemutatni — alapjában véve A szecessziótól a dadáig 
című könyvemben adott szakaszolást ma is érvényesnek tartom, talán azzal 
a kiegészítéssel, hogy az aktív, mozgalmi törekvéseket is mutató avantgard 
válságának az évei az ezzel párhuzamos, az „esztétikai kultúra" jellegzetes
ségeit mutató irodalomnak a válságos évei is egyúttal, melyet részben emen
nek felerősödése követ, elannyira, hogy most az avantgard körében mozgó 
írók egy részét is magához tudja vonni, másrészt a harmincas években le
játszódik az immár szürrealisztikussá alakult magyar avantgard klasszicizá- 
lódása, szintézise József Attila és Déry Tibor művészetében, mely még 
tudott a termelési erők és az ösztönök világában oly szükséges és kívánatos 
„rendteremtés" szürrealista, de a politikai mozgalmakkal is érintkező prog
ramjáról. S ennek az egész irodalmi jelenségrendszemek a harmincas évek 
második felétől az 1948-ig tartó tíz esztendő a fináléja, amikor az „esztétikai 
kultúra" tünetei a továbbélő szürrealisztikus irodalmon is kiütköznek, az 
esztétikai célok túlsúlyában.

Meggyőződésem szerint az itt ismertetett, vázlatos, sémákat figyelembe 
vevő periodizáció a magyar irodalom XX. századi történetének egy nagy 
időszeletét objektíven tükrözi, erővonalait tartalmazza, alakulási irányait, 
mozgató erőit jelzi. A tüzetes leírás megvilágíthatja az európai mozgalmakkal 
rokon, azokkal táplálkozó, velük érintkező jellegét, de sajátos, mondjuk így: 
autochton természetét is — mind esztétikai sajátosságaiban, mind a társa
dalomtörténettel való összefüggéseiben, hiszen az avantgard az, amely 
éppen azoknak a társadalmi osztályoknak az ideológiai körét metszi, amelyek
nek sajátos két világháború közötti helyzetét a Berend-Ránki féle idézetünk 
mutatta be. Miről van valójában szó? Mindenekelőtt arról, hogy a magyar 
irodalom figyelmünk körében álló korszaka rétegeződött, de minden rétege, 
minden vonulata, ideértve természetesen az avantgard-mozgalmakét is, 
ugyancsak bonyolult szerkezeti képletet mutat, melyet a gondos elemzés 
könnyűszerrel kimutathat, hiszen nem pusztán arról van szó, hogy vannak 
mozgalmi jellegű gócai és mágneses terébe került jelenségek, hanem vannak 
pólusai is: szocialisták és polgáraik — a szocialista realizmusba torkollok 
és a klasszikus polgári lét felé tájékozódók — a magyar társadalom struktú
rájának rendszerét is tükröző módon.

A periodizáció kérdéseivel egyenrangú az avantgard értékei valorizáció
jának problémája, s legalább annyi vita-alkalom lappang minden egyes je



lenségében, amennyit korszakolási kérdései robbanthatnak ki. S nem vé
letlenül. Az elmúlt ötven esztendőben a kritika, amely affirmálhatta volna, 
a maga már kialakult normáival mérte, azaz, olyan mércéi voltak, amelyek
ben a szépségeszménynek azok a vonásai álltak előtérben, amelyeket az avant
gard tagadott, következésképpen rendre negatív minősítést kapott minden 
avantgard alkotás, az is, amely borzasan csak jelenség, s az is, amely a magyar 
irodalom klasszikus müvei között foglalhat helyet. Hogy ennek, a harmincas
negyvenes években már egyértelmű esztétikai viselkedésformának mekkora 
volt az ereje az avantgard jelenségek tagadása szempontjából, jól jelzi Déry 
Tibor és Illyés Gyula viszonyulása fiatalkoruk alkotásaihoz. Déry egészen 
a hatvanas évek végéig nem adta ki újra a tízes-húszas években írott műveit, 
Illyés Gyula pedig, igen szemérmesen, csupán életmű-sorozatának verses
könyvében adta közre a Nehéz föld című, 1928-as kötete előtt írott verseit, 
a függelékben, holott azok méltóan lehettek volna kötetnyitók is. Még a 
szinte egyetlen avantgard alkotóként elismert Kassák Lajos művészetének 
az ún. „csúcsai" sem mérettek meg valójában, jóllehet ma már a Kassák- 
kérdésben aránylag tisztán látunk, vagy legalábbis tisztábban látunk, mint 
mondjuk, egy évtizeddel ezelőtt.

Egy irodalmi korszak normái — a szubjektívak és a megközelítően 
tárgyilagosak — nem egyszerre s nem is intézményesen készülnek, szám
talan tényező közreműködése is szükséges. A magyar avantgard kapcsán ez 
a folyamat talán meg sem indult, hiszen csak pár kísérletről van tudomásunk, 
holott a normákat alakító tényezők között a kritikáé és az irodalomtörténet
írásé is ott van. Ám, ha még azt sem tudjuk megnyugtató módon meghatá
rozni, hogy mi a szabadvers, melyek a típusai, miben különbözik a romanti
kusok szabad ritmusú verseitől például, hogyan tudnánk arról beszélni, 
milyen a jó szabadvers és melyek a magyar szabadversnek a csúcsai, ho
lott valamennyien érzékeljük, hogy egy gazdag, sok változatú, a költői egyé
niség természetét is tükröző, tehát egyéníthető verstípussal állunk szemben. 
Hasonlóképpen vagyunk az expresszionista és a szürrealista prózával is
— ezeknek prózaeszményét, novella- és regény-modelljét nem ismerjük, 
de azt sem tudjuk, melyek valójában a nemzetközi jellegzetességei, s melyek 
ún. magyar vonásai. Még manapság is nagyjából csupán azt tudja ízlésünk 
befogadni, ami a már kialakult, bevett vers- és prózaeszményekhez hasonlít.

Ne vádoljuk azonban pusztán az elmúlt ötven esztendő kritikáját a 
mulasztások miatt. Az avantgard természetéhez tartozott (sokáig vezére a 
mozgalmaknak, Kassák Lajos is ezt csinálta), hogy csak a jelzett tizenöt 
esztendőben is mintegy „erőltetett menetben" ment végig majdnem az 
összes izmuson — a futurizmustól a szürrealizmusig: programokat ugyan 
meghirdetett, s meg is vívott; egy-két ütközetet, a meghódítottat affirmálni 
már nem jutott sem idejéből, sem erejéből. Mire a felszívódás, tehát a norma
alakulás folyamata megindulhatott volna, az avantgard irodalom már egy 
másik „izmus" lehetőségét ostromolta. Ezért maradt az utókorra, a már 
jelzett társadalmi-irodalmi körülmények következményei mellett, szokatlanul 
több elvégezni való a magyar irodalmi avantgard vonatkozásában. Egy 
azonban bizonyos: az egész avantgard hagyomány számbavétele után, leg
nagyobb teljesítményei alapján ítélhetjük meg valójában jelentőségét szá
zadunk irodalmának történetében — ezt tesszük más irddalmi korszakok 
esetében is.



A félreértések elkerülése végett azonban szükséges definiálni is a magyar 
irodalmi avantgardot, s tesszük ezt eszmefuttatásunk végén a következő
képpen :

A magyar irodalmi avantgard azoknak az irodalmi mozgalmaknak és 
jelenségeknek gyűjtőneve, amelyek századunk első felében, pontosabban 
az 1910-es évek elejétől a negyvenes évek végéig tartó időszakban, a magyar 
irodalom aktív tényezői voltak — egyrészt mozgalmi törekvéseikkel és iro- 
dalmi-politikai programjaikkal, másrészt a hagyományos szépségeszményt 
tagadó alkotói célkitűzéseikkel és módszereikkel a kor világirodalmi áram
lataiba kapcsolták a magyar irodalmat, előbb a futurisztikus expresszionizmus, 
majd az expresszionizmus, később a szürrealizmus politikai és stilisztikai 
„ideológiája" jegyében, vonzáskörükben tartva időről időre a magyar iro
dalom nem avantgard irányú törekvéseit is.

Jó lenne hinni, állapítsuk most már meg, hogy az immár több mint fél 
évszázada folyó vita az avantgarddal az avantgardról folyó vitává alakul, 
végcélja pedig az avantgard irodalomtörténeti helyének a kijelölése, érté
keinek felmérése és megmutatása. Irodalomtörténeti valóságtiszteletünk is 
erre kötelez bennünket.



ADALÉK A MAGYAR SZÜRREALISTA LÍRA 
KÉPVILÁGÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Ha arra a kérdésre kell felelni, hogy a magyar szürrealizmus milyen 
lírai formákkal gazdagította a magyar költészetet, rövid szemlélődés után 
a „népdalra", a nagylélegzetű, modern elégiára és ódára (amelynek áradóbb 
változatát Illyés Gyula Üjra föl, ellenőrzöttebb variánsát pedig József Attila 
Óda és Elégia című versében látjuk), a dal-formára, a prózaversre s ennek 
közvetlen közelében arra a verstípusra hivatkozhatunk, amelyet Kassák 
Lajos „számozott verseiként" ismerünk. Nehezebb a dolgunk, amikor egy 
Déry Tibor vagy egy József Attila elméleti nyilatkozataiban és álláspontjaiban 
akarjuk azonosítani a szürrealizmust, s éppenséggel tanácstalanok vagyunk 
a szürrealizmusban fogant kép-világ kérdésével találkozva, különösképpen, 
hogy a nyelvész, a stiliszta, a szemiotikus sem végezte el még a ráeső feladatot: 
nem bírjuk sem a szürrealista vagy szürrealisztikus irodalom kép-állományának 
a leíró leltárát, de sem az elődök, sem az utódok kép-világának a térképét, 
hogy alapvető összevetések révén differenciálhatnánk és történetiségében 
mérlegelhetnénk a magyar szürrealizmus ilyen értelmű hozadékát, s kísér
hetnénk, hogyan gazdálkodtak a szürrealizmus után fellépő költő-nemzedékek 
a szürrealizmus költői kép-tárának örökségével.

Ezért csupán adalékként a szürrealizmus magyar irodalmi vonatkozá
saihoz vehetem szemügyre Kassák Lajos szürrealisztikus művészetének egyik 
részletkérdését — úgynevezett „számozott" versei egy csoportját. Kiindulá
si pontom az az immár közhelyszerű megállapítás, hogy a szürrealizmus 
költőiségének alapvető követelményei közé tartozik egyrészt az automatikus 
írás (ecriture automatique), amit gyakran vagy „önműködő írásnak” vagy 
„szabad képzettársításnak" szoktak magyarra fordítani, holott József Attila 
igen találóan „szabad ötletnek" nevezte a lényegét jobban és pontosabban 
megragadó módon, másrészt a „kép" gátlástalan akarása és hajszolása, amely
ről Aragon beszélt. Hogy a kép ilyen felfogásának mind eredetében, mind 
pedig hatásában az esetlegességgel, a meglepővel, a meghökkentővel, az 
önkénnyel és a szeszéllyel is számolnunk kell, azt viszont Bretontól tanulta 
meg a világ. Ha pusztán „merész képalkotásról" lenne szó, nem kellene 
ennyit sem időznünk ezeknél a kérdéseknél, hiszen a merészségeknek a 
szimbolista líra sem volt híjával, de szó van a képalkotás szürrealista vagy 
szürrealisztikus módjáról, a hogyanjáról, amely általánosan érvényes volta 
ellenére is az egyénien sajátos megoldásokat tette lehetővé. Hogy az „érzet
társítások" kora lejáit, azt ezek a képek is bizonyítják, s hirdetik a képzet- 
társítások, tehát az ötlettársítások korának elkövetkeztét.

A szemlélődésünk tárgyát képező Kassák-versek, amelyek a Tisztaság 
könyve „25 új vers" című ciklusát képezik egy, az 1920-as évek legelején



(1921-ben) kezdett, majd 1931-ben befejezett, száz versből álló sorozat 
darabjaiként, s éppen e sorozatnak mintegy a középpontjában (a 41-es 
verstől a 65-ös versig), nyilvánvalóan kielégítik a verssel szemben támasztott 
szürrealista követelményeket. Bármelyiket üssük is fel a kiválasztottak közül, 
tapasztalhatjuk, hogy a „szabad ötletek" sorjázása szinte hibátlanul megy 
végbe, természetesen, ha az automatizmust nem abszolutizáljuk, hanem re
latív lehetőségként fogjuk fel. Nem kívánjuk tehát szemügyre venni, a száz 
számozott vers szürrealista ciklus-e, vagy hogy melyikét lehet már szürrealisz- 
tikusnak minősíteni, de az említett huszonöt verssel kapcsolatban szükségesnek 
látszik jelezni, hogy Kassák Lajos „szabad öteleteiben" elsősorban nem képze
teket kell keresnünk, hanem képeket. A Kassák-vers tehát ebből a szempontból 
nézve képtársítási folyamat szülötte — egy verskezdő állítással, amelyet ha nem 
is tételesség, de kategorikusság jellemez, s egy zárórésszel, amely majdnem 
minden esetben egy költői nyilatkozat benyomását váltja ki az olvasóban. 
Azt mondanunk sem kell, hogy képi állításról és kép-nyilatkozatról van szó. 
A vers-test pedig jellegzetesen s feltűnő módon „atematikus" képanyagot 
ringat, s egy új tematikusság igényét hirdeti meg — teljességgel a szürrea- 
litás síkján, vagy Kassák szóhasználatával, az „irreális" realizálódásának a 
síkján, miközben az erre való elmélkedésnek, az idejutásnak az emeltyűje 
az „ötlet" frissen kivívott szabadsága. Különben Gáspár Endre 1924-es 
Kassák-könyvében (.Kassák Lajos, az ember és munkája) már jelezte a váltást, 
s le is írta a költő szürrealizmusát: „Nem témátlanságról van tehát szó 
Kassák második periódusának verseiben, hanem helyesebben csak a kívülről 
vett téma kiküszöböléséről egy belülről hozott magaalkotta téma kedvéért . . . 
De ha a téma belülről jön, akkor összefüggéseit csak a belső érzés determi
nálhatja, ezek az összefüggések tehát éppúgy megtalálhatók, de nem fogalmiak, 
hanem érzelmiek lesznek. Rendkívül fontos már most tudni, hogy ez az 
érzelmi összefüggés azért nem logikátlan, sőt logikai formában is kifejezhető, 
de itt nem ebben a formában van kifejezve . . ." Kassák 1927-ben az új 
versről szóló esszéjében csak megerősíti Gáspár Endre 1924-es állítását: 
„Az új vers ledobta magáról a külső formulákat, egyszerűen és közvetlenül 
a költő alkotó érzésének, a vers alapelemének maradék nélküli formája, teste 
akar lenn i. . . Nem hasonlít semmihez, és nem $kar egyéb lenni önmagánál . . . "

Ez a lírai önelvűség, amelynek eszmei vonatkozásait most nem kívánjuk 
fejtegetni, tagadja ugyan a művészi tükrözés szokványos követelményeit, 
azonban természetesen szoros összefüggésben áll a költői Én „valóságával"
— annak lírai helyzetképét adja, olyannyira, hogy Kassák Lajos számozott 
verseinek jó részét akár szürrealisztikus helyzetdaloknak is nevezhetnénk. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a költői Én „valósága^ is kapcsolatos a költő életének 
realitásaival, a „valósággal", amelynek elvesztése felett akkoriban már vagy 
húsz-harminc esztendeje borongott a világ művészeti élete, és éppen a szür
realizmussal tette egyik visszaszerzési kísérletét. Csak ebből a huszonöt 
versből is össze lehetne állítani egy, a költő életéről való képet („Ritkán 
megyek emberek közé, szomorú vagyok néha egészen szememre húzom a 
kalapom . . .  A külvárosok házai között élek a mezítelen lány és a durva 
káromkodások társaságában . . .  Az asztalt leterítettük frissen mosott ken
dővel . . . Zsírtalan a föld amin dolgozok . . ." stb.), mint láttuk, a képi nyi
latkozatnak nevezett első sorok segítségével is.

A „valóság" részletezőbb képének a kifejtését a vers nagyobbik hánya
dában találjuk, a képeknek egy adott sorjázásában, s ha nem szürrealizmusról,



tehát ha nem egy „logikátlanságról" és nem a „csodáról" lenne szó, akkor 
a szemügyre vett Kassák-verseket külön-külön logikai műveletek verses 
levezetésének is nevezhetnénk: egy tétel (az első sor) részletező kifejtésének 
vagyunk szemtanúi olvasva őket. A Kassák megvalósította szürrealizmus 
természetrajza figyelhető meg ezekben a levezetésekben: a szabad ötlet 
keretébe foglaltakról itt derül ki, hogy nem önmagukban, illetve nemcsak 
önmagukban és nem is mindig önmagukban „szürreálisok" a vers-képek, 
hanem azzal a móddal válnak szürreálissá, ahogy egymás mellé vagy ahogy 
egymással viszonyba kerülnek. A képekben ugyanis vagy megismétlődik az 
egész versre jellemző „ötlet"-mechanizmus munkája, vagy pedig megmarad 
a kép az első sor közlés-síkján, s ezek sorrendje egy még alig tárgyalt kép-rit- 
mus igényéről tanúskodik Kassák Lajos művészetében. Hogy miről van szó 
tulajdonképpen, illusztráljuk Kassák 58. versével, amely a szélsőséges meg
oldások ellenében (mert a versek között találunk racionálisabb-közlőbb és 
„szürrealizálóbb" változatot. Az egyikre példa lehet az 51., a másikra az 
59. vers!) „középutas" költeménye. Az első sor tétele után („Szomorúságot 
összetörni a szívben . . .") sorakoznak a költői szabad ötletek:

— meg nem épített terveim s ó távozó barátaim a reggeli vonatok 
ablakaiban

— a gyűlölet itt van de az erdő felkúszott az ég kötelein
— a fény közelében tartózkodunk
— lehetetlennek érzem a józan ember részegségét
— örvénylés a halánték körül
— a megsebzett szarvas fájdalmasan bőg a csöndben a megfeketedett 

tüzek alatt
— szomjúságom kiöntöm mint -a megülepedett vizet
— a dolgok beszélnek hozzám
— nem tudom ki vagy s hogy fehér vagy vörös-e a kapu ami becsu

kódott mögötted
— nem kell hogy a varázsló kezei érintsenek
— ismerem a vihart ami az éjszaka sleppjében kísért
— forgólépcsők ahogy a színházakban kívánják
— a földből kiszakadnak a csillagok gyökerei 

S azután még három sor:
— hideg fémek siklanak szemeid mélyén
— egy ember fölérkezett a hegyre
— az ágakon látni ahogy a vér megfagy.

A költeményt tizenhat, különböző minőségű „ötletre" bonthattuk, hiszen 
skálája az egyszerű állítástól az olyan képekig terjed, mint amilyen „a meg
sebzett szarvas fájdalmasan bőg a csöndben a megfeketedett tüzek alatt". 
Nem is vállalkozunk a képek valamilyen csoportosítására vagy tipizálására! 
Azonban azt jeleznünk kell, hogy a költemény képeinek két rétege kézen
fekvő módon vall a reálisról és a költőiről (hogy ne emlegessük a szür-reálist!), 
amelybe amaz átlendül egyszerűen azzal, hogy egy sajátos kép-környezetbe 
került, s ilyen módon költemény-egésszé is alakulhatott az „ötlet" szabadsága 
révén együvé került valóság-elem, s kiénekelt egy fogalmi nyelven nehezebben



leírható érzést, amelyben a magánosság, a magáramaradottság, a szomorúság 
és a halál-gondolat egyaránt adva van a „meg nem épített terveim s ó távozó 
barátaim a reggeli vonatok ablakaiban", a „megsebzett szarvas fájdalmasan 
bőg a csöndben a megfeketedett tüzek alatt" és a „földből kiszakadnak a 
csillagok gyökerei" sorok (az 1., a 6. és a 14. sorok) képi háromszögéből.

Ez s az itt vázolt szerkesztési technika a többi számozott Kassák-verset 
is jellemzi, s ha tetszik, akár szürrealista retorikát is emlegethetünk a ver
sekkel kapcsolatban, minthogy alapvető jellegzetességként tartjuk számon 
a szürrealizmusnak a patetikáját is, mind ódái, mind elégikus hangfekvésben. 
Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a verskészülés folyamata, amelyet előbb 
logikai műveletként próbáltunk bemutatni, egyúttal mintha egy lecsapódási 
folyamatot is jelentene: a költő az első állításával mintha megrepesztené 
az ún. „világ" szikláját, amelyből érzelemszivárgás indulna meg, s a képek 
rétegein áthatolva a versorok jelképes mélyén, az utolsó sorokban lecsapódna 
és sűrűsödni kezdene. A számozott Kassák-versek zárlataihoz érkeztünk 
tehát, kiszemelt versünk utolsó három sorához, amelyet eddig nem vettünk 
számba:

hideg fémek siklanak szemeid mélyén 
egy ember fölérkezett a hegyre 
az ágakon látni ahogy a vér megfagy

Jól elkülöníthető soregyüttesek ezek a költeményekben, érzékelhető, hogy 
a költő is lélegzetvételnyi szünetet tartott, mielőtt az ilyeneket papírra ve
tette, de képi-gondolati határvonalat is húzott. A kondenzált szürrealista 
képben a líra tisztább hangjait csalja elő a költő, elementáris tisztasága meg
mutatásának határaihoz érkezik bennük, miközben a „reális" a szürreálisban 
viliódzik. íme, néhány példa:

ó jaj ez a mi sorsunk 
az ég alszik 
a lány meghal
mi tavaszesőt és vaszöldet énekelünk az embernek

(42.)

ki Ját majd le a kút fenekére ahol az előttünk még 
ösmeretlen idők képe van elrejtve 
egy bécsi szobaasszony lámpája alatt ülök erdők és 
viharok sírnak ki belőlem és semmi nem igaz abból 
amit mondok.

(43.)

de mi csak a sárga fénytölcsérek nyílását látjuk 
amint átvándorolnak a város házai között 
reménytelenül
reménytelenül a mélyre leszállód: garádicsokon állunk
nincs aki könnyű ujjaival megfésülje
gondjainkat.



harcok harcok
örökharc testvérharc kenyérharc
vér friss magvakkal ülteti be a földet
a szél elvitte az anya boldogtalan énekét

(53.)

megmosdom a fényben hogy tiszta és jószagú legyek neked 
a hullám bejön a szobába hogy elvigyen 
vasszerkezeten állok
kiáltásomban harcaid emlékei virágoznak.

(65.)

Egy költő, akinek nem adatott meg a dal kegyelme, ezekben a verszárlatokban 
valójában a dal-műfaj szürrealista alapon való újra feltámasztásának lehető
ségéhez érkezett el, s a szürrealista vers az ilyenekben mutatja meg va
lójában szabad képi mivoltát és lényegét is, az„új“ vers távlatát. Hogy 
elsikkadt-e ez az „új“ vers az új költőnemzedékek kezén, vagy pedig ter- 
mékenyítően belejátszott a modern magyar lírába, részlettanulmányok nél
kül ma még megmondani nem tudjuk. Ám ha arra gondolunk, hogy a 
Kassák-versek is hozzájárultak a szabaddá vált realitáselemekkel való költői 
építkezés gyakorlatának kialakulásához, akkor már jelentőségüket is mér
tük: a szürrealista „szabad ötlet“ ugyanis olyan realitás-atom, amelynek 
minden vegyértéke szabad, s ezáltal a csatlakozás, a kapcsolódás lehető
sége jellemzi. Amikor kép- és képzettársításról esik szó a magyar költé
szet újabb évtizedében, akkor —> ha tetszik, ha nem — ez a szürrealista (s 
ebben a ,,kassáki“) úttörés mozdul és ad jelt magáról.



Egy alkotás, amelynek szürrealista jellege nem képezheti a vita tárgyát! 
Az egykori kritikák éppen úgy a szürrealizmust emlegetik, mint az újabb, 
a Déry Tibor munkásságával foglalkozó összefoglaló munkák az Ébredjetek 
fe l! kapcsán. A diagnózist Németh Andor adta meg, akinek kompetenciáját 
a szürrealizmus kérdésében nem vonhatjuk kétségbe, hiszen a Déry-műről 
írott kritikájában a szürrealizmust megkülönbözteti a szuprarealizmustól, s 
az Ébredjetek fe l!-t szürrealistának minősíti, mondván, hogy az író (ő ugyan 
költőt mond!) „nem az eszményesített, valóságon túli mennyiségekbe tor
názza fel magát, hanem kiterjeszti a valóság keretét, s számba veszi azokat 
az elemeit is, amelyeket durva módon nem érzékeltünk ugyan, amelyekkel 
azonban a tudomány évek hosszú sora óta számolt. . ." Töprengésre ösztönző 
lehet azonban az Ébredjetek fel! műfaji meghatározása. Németh Andor 
„kis elbeszélésnek" mondja. A szerző, amikor A felhőállatok című verses
könyvét szerkesztette, költeményként vette fel „költői" művei közé. Po- 
mogáts Béla s magam is kisregénynek neveztük, s Ungvári Tamás is prózai 
műként emlegeti az Arcok és vallomások sorozatban megjelent Déry-könyvé- 
ben. Nem célom azonban ezt a kérdést most feszegetni, a Déry-kutatások 
előbb-utóbb úgyis állást foglalnak ebben a műfaji kérdésben is, s különben 
is, a „költői" a szürrealista próza egyik velejárója! Többek között éppen a 
költőinek a visszaszerzése szándékával vetette magát nem egy író a szür
realizmus kalandjába, választva Orpheuszt, azaz egy ősapát, vagy eskü
dött az „orpheuszi" lelkiségre, azaz egy olyan szenzibilitásra, amely immár 
különbözik a szimbolisták költői érzékenységétől.

A mi tételünk az Ébredjetek fe l! napirendre tűzésékor a kis mű helyének 
meghatározási kísérletét provokálja — nem annyira a huszadik századi magyar 
próza történetében, mint Déry Tibor életművében, ezzel párhuzamosan 
pedig a magyar szürrealizmus történetében. Mi ugyanis az Ébredjetek fel!-t 
egyértelműen az író pályájának fontos fordulópontjaként vesszük számba: 
annak az útnak a végállomásaként, amely a Lia című kisregényével kezdődött, 
s az Országúton a példa rá, végeredményben egy morális töltetű „esztétikai 
kultúra" tájain át vezetett. így kell mondanunk, ha a Lukács Györgytől 
kölcsönzött kifejezést egyáltalán alkalmazni lehet a húszas évek avantgard 
szövegeire. A társadalomból kivonulók után Ánisban, az Ébredjetek fe l!  
főhősében Déry Tibor első úgynevezett „pozitív" hősét üdvözölhetjük. 
Nyilván nem a politikai meggondolásokról van szó. Déry, feltételezhetően, 
a magyar forradalmi munkásmozgalom célkitűzéseit vállalta is, a művészi 
ábrázolás síkján azonban a húszas években a problémákkal megbirkózni 
nem tudott, minthogy az expresszionista-aktivista törekvések talajukat vesz-



tettek voltak a forradalmi idők elmúltával, az eseménytörténeten inszisztáló 
szépirodalmi szándékkal pedig nem rokonszenvezett, amelyben az expresz- 
szionizmus még menedéket talált. Jellemzőnek kell tehát tartanunk, hogy 
a világ megváltoztatásának szükségét hirdető politikai gondolat művészi 
ábrázolásának a lehetőségét Déry Tibor is a szürrealizmusban találta meg, s 
Ánisban olyan típusú hőst formált meg, mint amilyent az expresszionisták 
a különböző Krisztus-változatokban, így Kassák Lajos is a Máglyák éne
kelnek című poémájában. írja is Déry, hogy Ánis a „szegények vérzőlábú 
királya", s a hőst már-már virágvasárnapi stimmung veszi körül, mint Krisz
tust.

Alapvető probléma azonban az Ébredjetek fel!-ben is az ember-művész 
és a társadalmi cselekvés egységének a. kérdése. Valószínűleg Déry intim 
kérdése is volt ez a húszas években, s erre életrajzi kutatói adhatnak csak 
feleletet. Azt is mondhatnánk azonban, hogy az „esztétikai kultúra" újbóli 
meghaladásának a kérdése vetődött fel, s hogy a húszas évekbeli szürrea
lisztikus „gondolkodás" tetőzött e szándékban. Sok rokon vonást fedez
hetünk fel itt az Ady képviselte magatartás-modell és a Déry megrajzolta 
között, alapjában véve azonban mégis különbözik a kettő egymástól. Ha 
a kilencszázas években éppen az „esztétikai kultúra" volt az élet vágyott 
s a XIX. században elveszített egységének a virtuális kerete (a művészetben 
a szimbolizmus ennek leglátványosabb formája), a húszas években az egy
séget reprodukálni már csak meghaladásával volt lehetséges — a szürrea
lizmus aktív szárnyának „ideológiájában" —, amelynek csúcsát kétségtelenül 
a Marxot és Freudot együtt olvasni akaró törekvésben jelölhetjük meg. 
Hogy a húszas évek végén még virtuális egységről van szó, azt Déry műve 
is bizonyítja. Ánis és igéje ugyanis közelről sem mutat azonosságot — csak 
a szürrealista regény „csodás" elemei révén az alkotásban realizálódik. Em
lékeztetni szeretnék a regényecske ama kitételére, amely szerint Ánis „va
lamit keres, de hol keresse, ha nem tudja, hogy micsoda?" Ugyanakkor 
idézhetjük azt az Ánis adta megállapítást is, amely szerint „aki az énekemet 
meghallgatja, az sír és káromkodik és megváltoztatja sorsát. . . "  Van-e 
ellentét a két állítás között? Nyilvánvalóan! Ánis kétlelkűségét hivatott 
illusztrálni, jelezvén, hogy az ember és cselekvésének egysége még nem 
született meg, de az adott világ tagadásának indulata és egy másik, jobb 
világ utáni vágya (az Országúton 'egyoldalúsága ellenében) már egységet 
mutat a szürreális síkján. S mert ilyen módon valósul meg, végeredményben 
a társadalmi és a költői program szoros összefonódását is jelezheti, ami egy 
másik mégfogalmazásrendszerben, de ugyancsak a szürrealizmus talaján 
József Attilának is problémája lesz pár esztendő múlva.

Nyilvánvalóan egyszerre kell kísérnünk Déry Tibor költői-gondolati 
útjának „iramát" a magyar szürrealizmus „haladásával", annál is inkább, 
mert — éppen az Ébredjetek fe l!  bizonyítja — eszmei téren Déry lépése a 
magyar szürrealizmus alakulásának lépése is volt. Ha az Országútonnal 
kapcsolatban még Déry azt állíthatta, hogy — miként Ungvári Tamás idézi
— ebből a regényből „hiányzik a rendszeres gondolati megalapozottság", 
az Ébredjetek fel!-lel kapcsolatban már nem beszélhetünk a gondolatiság 
hiányáról. Nem tartható ugyanis véletlennek, hogy Ánis „szürrealista ki
áltványa" Marx és Engels Kommunista Kiáltványa mondatára játszik („Mit 
veszíthetünk el mi, akik a legszegényebbek vagyunk? . . . "  — „A prole
tárok a forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot



nyerhetnek."), s már-már egy politikai manifesztum erejével, pátoszával bír, 
elmosva a határokat „szürrealizmus" és kommunizmus között, pontosabban 
a szürrealizmusban a forradalmi gondolatnak elsősorban „formáját" találva 
meg. Itt ugyanis nem a „szürrealizmus a forradalom szolgálatában" je
lenségre ismerünk, bármennyire is csábító az analógia, hanem a forradalom 
szürrealista művészi megfogalmazását látjuk — költői gondolatként, ami 
valójában politikai program is lehetne. De ezt a programot költő hirdeti és 
nem politikus — egy Ánis, aki még a „kereső" emberek típusába tartozik, 
de már gondolataival meg tudja előzni önmagát is. Mellékesen hadd je
gyezzük meg, Ánis útja sem egyértelmű — kezdetben ugyanis Kokoro 
tanítását nem akarja elfogadni.

Felhangzik tehát az Ánis kiáltványa, amelynek stilisztikai természetű 
elemzése sem lenne érdektelen:

„— Ez az az óra — mondja Ánis azoknak, akik* vele maradtak — ez 
az óra a lázadás órája. Ezekkel a kenyértelen és vértelen kezekkel, ebben a 
sötétségben, mely sűrűbb, mint a vér, az utolsó óra harangütései alatt, lá
zadjunk fel a valóság ellen, mely gonoszabb és bizonytalanabb lett már szá
munkra, mint az istenek pokla. Mit veszíthetünk el mi, akik a legszegényebbek 
vagyunk? akiknek lázálmaink is igazabbak, tébolyunk ingoványai is szi
lárdabbak már, mint az ő adamanttengely körül forgó bolygójuk vastag kérge! 
Ez a valóság nekünk nem kell, ez a bizonyosság nem kell, ez a mereven néző 
sztmgolyó, melynek tükrében megfagyott a boldogtalanság tája, vakuljon 
meg. A táj mögött másik táj, a valóság mögött másik valóság húzódik meg 
ugrásra készen, mint egy hályog mögött és kopogjunk és szúrjunk és kia
báljunk, míg fel nem fakad és meg nem találjuk elsüllyedt otthonunkat. 
Ébredjetek fel! Ez az igazság hazugság! . . . "

Hogy benne vannak ebben a kiáltványban a szürrealizmus alaptételei is, 
nem szükséges bizonyítanunk, de azt sem, hogy Dérynéi ezek a tételek 
árnyalódn ak, s mi több: metamorfózisuk is lehetséges. Azt is mondhatnánk, 
hogy nem pusztán költői, hanem társadalmi tartalmuk is igen konkrét, 
aktív voltuk pedig szemmel látható. Az „utolsó órát" emlegeti, „már" — 
mondja, amikor az igazabb lázálmokról és a téboly szilárdabb ingo vány áról 
beszél, s mondja, hogy ugrásra készen várakozik a másik valóság, csak ki 
kell szúrni a világszemet borító hályogot. „Ez az óra a lázadás órája . . . !"
— hirdette meg, s nyilván nem véletlenül, amikor kicsiny seregével az égből 
a földre száll, az égből hozott csillagot a „legmagasabb jegenye ágra kötik", 
s az „tündököl, mint a nap".

Bizonyos azonban, hogy az Ébredjetek fe l! itt csak jelzett gondolati-köl
tői fordulata után Déry Tibor prózájában változások játszódnak le. Ezek
ben is azonban megőrizte az Ébredjetek fe l!  gondolati eredményeit, 
s egy Parcen-Nagy Lőrincnek is jutott egy szikra az Ánis leikéből. Ügy is 
mondhatnánk, hogy éppen a Befejezetlen mondat az a műve, amelyben a 
világ-szem „hályogát" átszúrva a „másik valóságot" is ábrázolja.

S a magyar szürrealizmus haladása? József Attiláé ebben a következő 
szó. Nem csupán az Ébredjetek fel!-le 1 lényegében egyidős Medáliákban, 
hanem elsősorban A város peremén című költeményében!



A szürrealista regényről beszélni manapság még egyet jelent a kalandra 
vállalkozással: az „ismeretlennek44 kell nekivágni megbízható térkép nélkül. 
Egyértelműen az identifikáció kérdése körül vannak nem is újkeletű problémák, 
amelyek azonban nem egy forrásból táplálkoznak. Én ebben a pillanatban’ 
kettőt említek, bár valószínű, hogy ennél többről kellene beszélni. Az egyik 
a szürrealista elméletekből látszik fakadni. A szürrealizmus nem is egy ku
tatója hangoztatta, hogy a szürrealizmus igazi műfaja a líra és az esszé, és 
kajánul szokták Breton első kiáltványának a regényt a poézisből kiűző sorait 
idézni, ahol Breton „alacsonyabb rendű műfajnak4" minősíti a regényt is, 
s mindazokat a műfajokat, amelyek az anekdota fogalomkörébe sorolhatók, 
mert ezeknél a kifejezés „figurális módja44 az elsődeges. A második mintha a 
szürrealizmus definíciójából következne. Ilyenkor az „automatikus írás44 
szürrealista követelményét szokták előtérbe helyezni, mondván, hogy az 
igazi szürrealista szöveg tulajdonképpen nem más, mint „szabad ötletek 
jegyzéke44 egy vagy több ülésben. S ha ez igaz, akkor a nagyobb epikai formák 
körül nincs mit keresgélni. El lehet képzelni egy automatikus vers- vagy 
novella-szöveget, de regényt például már nem, hiszen ennek megszületése 
elképzelhetetlen a tudat ellenőrzése, tervező munkája nélkül, és céljának 
is kell lenni — akár erkölcsi, akár esztétikai vagy társadalmi cél legyen is 
az. A regény kompozíció, a szürrealista szöveg, ha igazán azy akkor tulajdonkép
pen az önkény maga, ha a „szabad ötletet44 ennek fogjuk fel. De holtpontra 
jutunk, ha a szürrealizmusnak egy nem az automatikus íráson, hanem az 
asszociációkon alapuló meghatározását vesszük alapul! Meg kell azonban 
hagyni, hogy ez a meghatározás a szürrealista regény viszonylatában közelről 
sem képez olyan akadályt és nem okoz olyan nehézséget, mint az előbbi, 
az automatikus írás ideálját szem előtt tartó. Ez a meghatározás Reverdytől 
származik, amelyet azután Breton is átvesz a szürrealizmus második kiált
ványában. Ha elfogadjuk azt a nézetet, amely szerint a szürrealizmus a 
„képek használatának szenvedélyében44 tobzódott, akkor a Reverdy defi
níciója inkább a telitalálat. Idézzük tehát emlékezetünkbe:

„A kép a szellem tiszta alkotása. Nem két, többé-kevésbé egymástól 
távoli valóságdarab összehasonlításából, hanem egymáshoz közelítéséből 
születik. Minél távolibb és pontosabb a két egymáshoz közelített valóság
darab kapcsolata, annál erőteljesebb lesz a kép, annál nagyobb emotív hatással 
és poétikai realitással bír.Cf

Egy regény részleteinek identifikálásában nyilván hasznát vehetjük 
a fenti soroknak is, célszerűbbnek látszik azonban mégis a szürrealizmusnak
— mondjuk így — „eszmei lecsapódásával44, leegyszerűsítve: ^filozófiájával44



foglalkozni, mert véleményem szerint a nagyobb terjedelmű műfajok, mint 
a regény, a film, de még a képzőművészeti alkotások közül is a nagyobb 
méretűek, csak ezeken a filozófiai alapokon konstruálódhattak. Produktívnak
— véleményem szerint — csak egy ilyen módszerű megközelítés látszik, 
amit fiatal szerb irodalomtörténész kollégánk, Jovan Delié kísérletének 
problematikus volta is bizonyíthat. Ő ugyanis az ún. szürrealista szöveg 
kérdéséből indult ki A szerb szürrealizmus és a regény (Srpski nadrealizam 
i román) című most megjelent könyvébeh.

De ha egy, a valóság iránt támasztott új igényben jelöljük ki a szemlé
lődés kiindulási pontját, és csak ezután vesszük elő a szürrealizmus olyan 
kulcsszavait, mint amilyen a vágy, az álom, a csoda, a mítosz például, azután 
pedig a teljesség fogalmát vezetjük be, amelynek realizálódása a végső célok 
közé sorolható, akkor lényegében kiküszöböltük azokat az akadályokat is, 
amelyek a szürrealista regény identifikálási kísérlete előtt tornyosulnak. 
Olyan tényezők ezek ugyanis, amelyek jelentős szerepet más, az 1920-as 
évekkel kezdődő törekvésekben nem játszottak, illetve ha jelen is voltak, 
legfeljebb enyhén színezték, de nem nyomták bélyegüket az alkotásokra. 
Hogy bizonyos szürrealista poétikai vívmányok át- meg átjárták az elmúlt 
ötven esztendő regény-produkcióját, az kétségtelen, s ebben a kutatók rendre 
meg is egyeznek. Érthetetlennek látszik azonban, hogy éppen a francia szür
realizmus produkálta viszonylag a legproblematikusabb regény-szövegeket, 
míg más irodalmakban, évtizedekkel a szürrealizmus virágkora után, nagy 
jelentőségű regény-irodalom alapjául szolgálhattak a szürrealizmus elvei. 
Kézenfekvőnek látszik tehát, hogy nem doktrinér formáira és elveire kell 
figyelnünk, s főképpen hiba lenne a szürrealizmus Breton-féle változatát, 
illetve az első kiáltványt, tartani zsinórmértéknek. Különben is: nem volt 
egyetlen olyan művészeti irányzat a művészetek történetében, amelyben 
az esztétikai doktrína és a megvalósult mű azonossága, lét re jött volna. Nem 
jött létre a szürrealizmusban sem.

Ám ha azt állítjuk, hogy a szürrealista nagyepika a szélsőségek össze
fogását, egymáshoz való közelítését, érintkeztetését akarta elérni mind a 
reális és imaginárius, mind pedig az asszociációs, tehát fluid és a valóságos
ság és jelenlevőség kettőségeinek a köreivel, akkor — véleményem szerint
— az identifikáció lehetősége már körvonalat kap, és alapjaira is rábukkanunk, 
amikor a „mindennapok, a hétköznapok csodálatosságát" említjük. Baná
lisán hangzanak ezek az állítások? Igen! De csak addig, míg nem emléke
zünk arra, a XX. század művészetét döntő módon befolyásoló tényre, amit 
Ady Endre a „Minden Egész eltörött" képletébe foglalt, és nem feledjük 
el, hogy a szimbolizmus is már a jelképben ezt az Egészet sóvárogta, az exp
resszióval ezt vélték visszaállítani — nyilvánvalóan heroikus utópizmussal, 
hiszen a „létben" volt a probléma, s a tudat, valamint az ösztönök ennek 
csak hírmondói voltak, nem pedig kiváltói. A szürrealizmusban — ez volt 
a többlete elődeihez viszonyítva — a pólusok legalább megmutatták magukat. 
A z  ideál éppen ezért más nem is lehetett, mint a kül- és a belvilág „látomás- 
szerű“ egysége — egy eredendően lírai maggal a közepén. összetétele termé
szetesen más és más volt, s ha a szürrealista regény tipológiáját akarjuk el
készíteni, akkor ezeknek az osztályozásával kell kezdenünk a munkát. Egy 
megjegyzés erejéig azonban itt meg kell, állnunk. Egészen kézenfekvő ugya
nis, hogy nem lehet csupán azokat a regényeket szürrealistáknak tartani, 
amelyeket a francia szürrealisták Breton vezette csoportja alkotott, s csak



azokat a regény-változatokat vizsgálni, amelyeket ez a csoport produkált. 
A szürrealista regény-lehetőségek skálája szélesebb és gazdagabb volt, mint 
amit a francia doktrinér mozgalom forgalomba tudott hozni, meg tudott 
teremteni. Természetesen semmi újat nem mondtunk ezzel a megállapí
tással, hiszen végeredményben elvekről, nézetekről, nem pedig mintákról 
volt csupán szó. Tudatában kell lennünk annak is, hogy nincs egyetlen eu
rópai s nem európai irodalom, amely egy irodalmi irányzat, esetünkben 
a szürrealizmus, valamennyi lehetsőségét realizálta volna — akárcsak ala
csony szinten is. Mint jeleztük: nem tapasztalható ez a franciánál sem!

Nyilván a magyar szürrealista regény kérdéséhez is ebből a szempont
ból érdemes közeledni. Nem kérhetjük egyfelől számon rajta a francia 
szürrealizmus eredményeit (érdekes hogy eszünkbe sem jut Stendhalt, Bal- 
zacot, Baudelaire-t számon kérnünk!), s nem marasztalhatjuk el azért, mert 
egyes regény-változatait a szürrealizmus gazdag lehetőségeinek nem „ma
gyarította" meg, de azt sem tehetjük, hogy kirekesszük a szürrealizmusból 
azokat az alkotásokat, vagy tagadjuk szürrealista karakterüket csak azért, 
mert elsősorban önmagukhoz nem pedig valamelyik francia műhöz hason
lítanak.

A magyar szürrealista „regény" első hullámának eredményeit is csak 
ilyen módon mérhetjük fel, de ezek az eredmények — tegyük hozzá — nem 
lebecsülendők. Vagy megelőzték a francia szürrealizmus nevezetes regényei
ről szóló magyar híradásokat, vagy azokkal egyidőben keletkeztek. Tudjuk, 
Illyés Gyula 1927-ben ismerteti Aragon: Párizsi paraszt című művét, a 
Nyugatban Francois Gachot Breton: Naájáját mutatja be 1929-ben. Ugyan
akkor Déry Tibor 1924-ben közli a Nyugatban az Alkonyodik, a bárányok 
elvéreznek című regényét, 1927-ben Komor András a Pandorábán A Berlini 
tértől a Boráros térig című kisregényszerű művét, 1929-ben jelenik meg 
Déry Tibor; Ébredjetek fel! című kisregénye, amelyet nem is nagyon pa
radox módon költeményként is interpretálni szoktak. A két utóbbit szemlélve 
észrevehetjük, hogy azok még egészen közelállnak a francia gyakorlathoz
— Déryé a mítosz-interpretációval, amely egyúttal programnyilatkozatot 
is tartalmaz, Komor Andrásé pedig azzal a szürrealista tudatosságával, amely 
már-már a paródia lehetőségét kezdi ostromolni. Az Ébredjetek fe l! az is
mertebb, Komor Andrásé alig vizsgált még, pedig ez is megérdemli a fi
gyelmet. A Pandora borítóján lévő tartalommutatóban a .szerző „egy szür
realista regény első taktusait" ígéri, a szöveg fölött ellenben az „egy új élet 
taktusai" alcím van már. Én a tudatosságot hangsúlyoznám, amely oly szem
mel látható a szövegben, elannyira, hogy iskolapéldája egyúttal a szürre
alista módon való szövegalkotásnak ez a művecske, különösképpen az „Ólea, 
a papagájos nő, vagy a szimultanizmus diadala" című részletében. Nyilván 
zavarban kellene lennünk e szöveg olvasása közben, ha nem tudnánk Sza
bolcsi Miklós jóvoltából, hogy éppen tíz esztendővel később Komor András 
Ütleírás címen írt egy szürrealista elbeszélést, amely ugyanazt az írói maga
tartást tükrözi, mint a Pandorában megjelent.

A szürrealista regény második hulláma két egymással semmi köze
lebbi kapcsolatban nem álló, ám mégis rokon regényt hozott: Szentkuthy 
Miklós Praejét és Tamási Áron Jégtörő Mátyását. „Visszafelé nyomozni . . .  
térben, időben, élményekben, emlékekben — legalább az Ártatlanság kor
szakáig, a gyermekkorig, s ha lehet, még tovább is, egészen az ős-múltig"
— ennek igénye ott volt abban az ötletben is, amely az „automatikus szö-



vegetu kitaláltatta, s tetőzött a csoda- és álomkultuszban. Ideológiailag az 
emberiség boldog aranykorának a visszaszerzési kísérlete volt ez, eljutás 
az ösztönök rendezett birodalmába, arra az ismeretlen kontinensre, ahol 
álom és való egysége a természetes állapot, s minthogy onnan a mítoszokon 
át vezetett az emberiség útja, nyilván a visszavezető út is a mítoszokon át 
vezethet, hiszen a mítosz tud még valamit erről az elveszett paradicsomról, 
éppen ezért hírértéke is nagy. Irodalmilag s alkotáslélektani szempontból 
ugyanakkor az „ihlet mechanizmusának44 a megismerési kísérletét jelentette. 
A „szűz Ihlet“ „mágneses terei“ tehát adottakká váltak, s ezeken helyezhetők 
el regényeink : a Prae és a Jégtörő Mátyás is. Az ihlet „előke pillanata1' Szent
kuthy Miklósnál és az állatősökre is emlékezés Tamási Áronnál — íme, 
ugyanannak a problémának két, s tegyük hozzá, szélsőséges megjelenési 
formája. Az egyikben egy mű, a másikban egy ember megszületése pillana
táig tart a regény — mind a kettő ott fejeződik be, ahol a regények általában 
kezdődni szoktak. Hogy Tamási Áron kezében tartott egy „világkulcsot“, 
amikor a Jégtörő Mátyás írta és „folklorizált“, azt évtizedek múlva nem 
a magyar irodalom, hanem a modern dél-amerikai regény igazolja. A Prae 
ellenben még mindig rehabilitációjára vár, s talán majd a mai magyar re
gényirodalom fogja igazolni az ő — nevezzük most így — „fehér“ szür
realizmusát, azzal, hogy Tamásiét kereszteljük „fekete“ szürrealizmusnak 
egy olyan analógia alapján, amelyet a szecesszió két pólusának megkülön
böztetésére használnak. Vannak a Prae-nek kiáltvány értékű részletei, amelye
ket egy Breton s egy Aragon is aláírtak volna. Például:

„Különös és kitűnő dolog, hogy minden korszak a maga stílusában 
nem az elérhetetlen szépségnek egy ornamentikái megközelítését látja, ha
nem a szépség lényegének röntgenjét, princípium-vázát. Én is így járok 
a „neue Sachlichkeit£<-tel, szürrealizmussal és még egy pár társával; nem 
úgy látom, hogy szép dolgokat produkálnak, hanem hogy félredobva a mű
alkotás tradícióját, magát a szépséget kutatják a kísérleti metafizika önellent
mondó formájában; mintha végre nem stílus kezdődnék, hanem anti-stílus, 
a művészet dilettáns kertelései után a szépség konkrét élettana . . .“

Kitérőként talán azt is meg kellene említenünk, hogy a Prae-böl a 
szürrealizmusnak egy terminológiai szótárát is ki lehetne cédulázni, s ha 
József Attila terminusait is hozzájuk csatolnánk, azt állíthatnánk, hogy még 
az 1930-as években a magyar irodalom megteremtette szürrealista fogalom
tárát is. S ha elmélet kell, az is benne van a Prae-ben. A korszak ellenben, 
amelyben született, feltűnően teória-ellenes volt a szürrealizmus vonat
kozásaiban. Talán azért is többek között, mert akkor a Nyugat már meg
húzta^ a lélekharangot, az ávantgard halálhírét költve.

Ügy tűnhet, hogy elszigetelt, nagyon is magános alkotásokról van 
szó, amikor a magyar szürrealista regények felett tartunk szemlét. Ám ha 
a széppróza nagyobb tömegében vizsgáljuk őket, már kevésbé lesz ez a fel
fogásunk: egy sor szürrealista novella veszi körül őket. Többek között Ta
mási Áron- és Gelléri Andor Endre-elbeszélés is — az utóbbitól hadd említ
sünk egy kiabálóan szürrealista novellát 1929-ből: a Könnyes tenyér címűt.

A magyar szürrealista regény harmadik periódusa sem váratott sokáig 
magára. Tulajdonképpen azt kellene mondanunk, hogy ez a harmadik kor
szak a magyar szürrealista regény aranykora. S itt — hogy érdekesebb le
gyen — szinte nincs szükség megkésett rehabilitációra: a kodifikálást az 
a nemzedék végezte el, amely a szürrealista regényeket letette az asztalra.



Nevezetesen Sőtér István e korszak végén a Játék és valóság című tanulm á
nyában, az ,,ősök“ felé is tekintve. Csak szerzőket, címeket és dátum okat 
sorolunk fel, m ert véleményünk szerint ezek is kellő módon dokum entál
ják m ondandónkat. ím e: Hevesi András: Párizsi eső (1936), M árai Sándor: 
Féltékenyek (1937), Szerb Antal: Utas és holdvilág (1937) „ez a sokaktól 
kárhoztatott szürrealista regény" (Sőtér István), Komor András: Varázsló 
(1937), Kolozsvári G randpierre Emil: Alvajárók (1938), Sőtér István: Felleg- 
járás (1939), Örley István: Flocsek bukása (1941), T hurzó  G ábor: Nappalok 
és éjszakák (1944), s végül Sőtér István: Bűnbeesés (1948). Ám ez a névsor 
sem teljes még. Például azt is tényezőként kell említeni, hogy ugyanezek
ben az években készül a Befejezetlen mondat is. Azt hiszem azonban, hogy 
nem járok messze az igazságtól, ha e korszak szürrealizm usát — éppen a 
regény síkján — H atár Győző 1947-ben megjelent Heliane című könyvében 
látom a magyar irodalom egén színes tűzijáték-rakétaként kinyílni, majd 
az irodalmi sötétségbe veszni.

Alegállhatunk-e itt, tehetjük fel a kérdést, arra emlékezve, hogy van
nak, akik már a húszas évek végén „megálljt" kiáltanak. Nyilván nem! Újra 
alapozódik a magyar szürrealista próza, s benne a regény is. A novellákban 
talán gyorsabb ütem ben, a regényben lassabban. Pontos, m egbízható infor
mációink azonban nincsenek — egyszerűen azért, m ert az azonosítás és 
a minősítés munkáját még nem végeztük el, még abban a kis m értékben 
sem, m int az előző korszakokkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy m inden kor
szakban újra kell definiálni is, leírni is a szürrealizmus tünet-rendszerét, 
hiszen ezek is állandó változásban, metamorfózisban vannak, anélkül hogy 
„szürrealista lényeg ükét “ elveszítették volna. Akik a szürrealista regény
pozíciók újrafogalmazását a művészi gyakorlatban vállalták a magyar szür
realista regény negyedik korszakában, azok között ott van M ándy Iván is: 
az ő világa szinte kiabálóan a szürrealizmus „síkján" épült. Harm inc év 
teremését kellene számbavenni a szürrealizmus szempontjából, s ha újjá
született a szürrealista líra és piktúra, nincs okunk kételkedni, hogy a p ró
zában is jelt adott magáról. Csak tetten kell érnünk!



EGY ANTOLÓGIA ÉS „VIDÉKE"

Az antológia, amelyet dolgozatunk címében említünk, és amely alkalmat 
ad, hogy a magyar irodalom választott esztendejében, 1932-ben szemlé
lődjünk, a Babits Mihály bevezetésével az összeállításában megjelent Üj 
anthológia. Fiatal költők 100 legszebb verse (Nyugat-kiadás).

A szerkesztő nem közönséges antológiának szánta válogatását, a „magyar 
líra egy állomásának" „érdekes dokumentumát" akarta adni, és valóban 
annak is tarthatjuk. Vonzó lenne ízlésleíró tanulmányt készíteni erről a gyűj
teményről, figyelni egy olyan nagy költő válogató munkáját, mint amilyen 
Babits Mihály volt, elsősorban abból a szempontból, hogy hogyan is tudta 
érvényesíteni a költészetről vallott nézeteit, majd azt vizsgálni, hogy sikerült-e 
neki ezeket a nézeteket az I. világháború utáni költői korszak zsinórmértékévé 
tennie. Minket azonban Babits antológiájának irodalompolitikai vonatkozásai 
érdekelnek, az ezekkel nagyon is összefüggő irodalomtörténeti-kritikai el
várások, s hogy hogyan tükrözi a száz kiválasztott vers mindazt, amit az 
antológia előszavában kifejtett a „magyar líra egy állomásáról". Ha rossz- 
májúan nézzük előszavát, azt is állíthatnánk, hogy Babits is — mint mások 
is ebben az időben — tulajdonképpen nem tett mást, mint húzta a halál
harangot a magyar avantgard „hullája" felett — mondjuk ki azt is nyomban, 
hogy szinte máig tartó érvénnyel a magyar irodalomtörténeti közgondolko
dásban. Babits Mihály azonban nem kisstílű irodalompolitikus volt, s ha 
joggal szemére vethetjük is, hogy nagyon összemosott mindenkit, aki az 
ellenforradalom győzelme után az „Ady-tábor" nyomába lépett, s mi több: 
kegyes csalással azt a vonalat húzta meg erősen, amely az 1920-as években 
közelebb állt a „nyugatos" líra költői vonalához, illetve ahhoz, amely „jö
vendöléseit" igazolhatja, nagyvonalúan és a tárgyilagosság látszatát bizto
sítandó, antológiája költőit elhatárolta magától az ún. Nyugat-nemzedéktől. 
„A raj zömének alig van köze hozzánk, idősebb kortársakhoz . . . "  — szö
gezte le már előszavának bevezetőjében. ,>Űj nemzedék, másféle élmények 
és létviszonyok, új módja az érzésnek és látásnak . . . "  — Babits szerint ez 
jellemzi a megszólaltatott költőket, és ennek szinte egyenes következményeként 
az új költői lehetőségeket elhatárolja az avantgardtól, egyúttal pedig az 
avantgardot holtnak nyilvánítja, járhatatlan költői útnak tartja.

írja tehát:
„Az új nemzedék reakciója más. Hangjuk első pillantásra nem látszik 

korszerűbbnek. Ami újat, forradalmit a formában mutatnak, azt még az 
előttük járóktól örökölték. A szabad vers és a különböző izmusok harcai 
lezajlottak. Mi volt még, ami az olvasót hökkenthette, vagy a verset tovább



bomlasztotta, vagy a költő formaimtságát csiklandozhatta volna? Az új nem
zedék inkább kezd visszatérni már a kötöttebb és konzervatív, sőt egészen 
ősi formákhoz . .

A „fiatal nemzedék" reakciójáról beszél Babits A Nyugat régen és most 
című tanulmányában is:

„Reakció ez? Nem — vagy csak mivelünk szemben reakció . . . Hisz 
ezt tettük mi is, mikor Szabolcska Mihálytól inkább Vörösmarty Mihályhoz 
mentünk vissza! S ezek a fiatalok, akik szinte szándékosan zárkóznak el 
minden hatás elől, mely művünkből árad, s akiknek több közük van Pető
fihez, mint Adyhoz; mégis igaz gyermekeink s örökösei a Nyugat forradal
mának . . . mert hisznek ideálokban, rendben, törvényekben, s nem alkusz
nak meg a létező zilált és fölbomlott állapottal; az irodalmi formák és eszté
tikai elvek fölbomlásával éppoly kevéssé, mint a társadalmi igazságtalansá
gokkal és gazságokkal . . .“

Mit mond tehát ez az egy tőről fakadt két esszé az 1932-es esztendő 
magyar irodalmi „szituációjáról"? A költészetben az új nemzedék konzervatív 
ízlése a jellemző, amelyet az új népies irány affirmál, amikor megkívánja 
és megkívántatja a kötöttségeket, és visszatér az ősi formákhoz. Babits iro
dalompolitikai nyomatékait a huszonöt esztendős Nyugatról írott esszéjében 
rakta fel:

„Véletlen-e, hogy éppen ezekben a zilált és romboló években a Nyugat 
zászlaja köré néhány olyan kiváló fiatal író csoportosult, akik míg egyrészt 
mohón keresik azokat a friss erőket és sötét csírákat, amik a halál után is 
új kultúrát szülhetnek: addig másrészt sok olyasmit kezdenek újraépíteni 
ebből a régiből is, amit mi perverzül és untán már tombolni segítettünk: 
a versnek ritmusát, a nyelvnek népi egyszerűségét és tisztaságát, a kompo
nálás ősi és átlátszó formáit, az írás és erkölcs szűzi és köteles kapcsolatát, 
s az esztétikai ítélkezés örök és változatlan érvényű elveit . .

Ne foglalkozzunk most azzal, hogy Babits valójában revízió alá vette 
és megkérdőjelezte a Nyugat hősi korszakának forradalmi „irányát44, s mintegy 
új költészettörténeti modellt alkotott! Érdekesek és kézenfekvőek követ
keztetései a magyar líra elkövetkező korszakáról is. Babits szerint ez a köl
tészet pesszimista, naivul és petőfiesen forradalmi, egyszerű, puritán és 
tárgyias lesz, a költő, mint írja, meg fogja vetni a „henye díszeket, virtuo
zitást, a kacér és művelt csillogásokat44. Majd árulkodó módon írja:

„De megveti a tüntető modern prózaiságot is, s a korszerű és aktuális 
tendenciák csábításait, mindenféle szimultánizmust és aktivizmust, mely 
a világ külső eseményeiből árad el, s a tömegek mozgalmaiban akar föl- 
oldózni . . .44

S tovább:
„Semmi nincs messzebb ezektől az új költőktől, mint az előző nemzedék 

egyéniségkultusza, a komplikált és túlfinomult egyéni élet kergetése. De 
éppoly messze vannak attól, hogy kollektív és politikai érzelmeket énekeljenek. 
Az embert keresik ők, nem a társadalmi és politikai lényt, hanem az Embert, 
úgy ahogy magában van, ősén, szabadon, még romlatlanul, érző szűzisé- 
gében . . .4t

És nem ezeket a tételeket lesz-e hivatva kodifikálni a Nyugat-konferencia 
is — ugyancsak 1932-ben, amikor Halász Gábor nyilatkoztatja ki, hogy nem 
Joyce kell, hanem Proust, nem Gide, hanem Schlumberger, nem Döblin,



hanem Werfel, és nem szürrealizmus kell, hanem Valéry lírája? ( Üj irányok 
a világirodalomban) Azaz: nincs szükség az analízisre (Joyce), a nyugtalanságra 
(Gide), az újságíró stílusra (Döblin), de kell a szintézis, a kiegyensúlyozottság, 
a keménység (mint Kassák Lajos önéletrajzi regénye!), s a patetika is! Nincs 
szükségünk különösebb vizsgálódásra tehát, hogy érzékeljük: az 1932-es 
esztendő valóban fordulópont az irodalom haladásáról, jövőjéről (és múltjáról 
is természetesen) való magyar esztétikai és irodalompolitikai gondolkodásban. 
Ekkor válnak megfogalmazhatóvá nézetek, amelyeket egy-két esztendővel 
azelőtt senki sem gondolt fejtegetni. S ezek az új igények mind a harmónia
vágy köré kristályosodtak ki. Természetesen olyan harmónián')! van szó, 
amely a „valóságtól44 való elfordulásból következő irodalmi lehetőségek 
révén érhető el, miként azt Babits Mihály kertelés nélkül ki is fejti, találóan 
kapcsolva össze az avantgard jelenségeit a „világ külső eseményei" a „tö
megek mozgalmai44 tényeivel, majd következetesen mind a kettőt vissza
utasítva, ezek tagadása árán elérhető irodalmi harmónia vágyképét rajzolja 
meg. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a jelt Komlós Aladár adta meg A 
líra fordulóján című előadásával, amelyet azután Erdélyi József, Illyés Gyula, 
Kassák Lajos, Kosztolányi Dezső, Rédey Tivadar, Szabó Lőrinc és Szegi 
Pál vitatott meg. Komlós ebben az előadásában nyíltan hirdette, hogy a 
magyar líra ismét a kezdetekhez érkezett el, amikor feltámasztja a „vers
szerűséget44, és himnikus sorokkal zárta fejtegetéseit:

„A költő megint zengeni is fog, nem beszélni csupán. Ha lehet a versben 
mutatkozó jelekből ily messzemenő következtetéseket levonni, az emberekben 
mintha ismét működni kezdenének erők, amelyek az utóbbi időkben meg
lehetősen rossz hírben állottak és háttérbe szorultak: az értelem megvilá
gosító, alakító, rendező ereje s az egyéni élményen túllevő valóságok elisme
résének ereje . . . s a lusztrumnak nem Dionizosz, hanem Apollo isten lesz 
az istene.44

A kérdésnek, amelyet 1932-ben Komlós Aladártól Babits Mihályig 
annyian taglaltak, időszerűsége kétségtelen volt. Azonban arra is gondolnunk 
kell, hogy éppen a Nyugat volt, amely napirenden tartotta, és ilyen módon 
gyakorolt nyomást a magyar irodalmi közvéleményre. Megingatta Németh 
Andort és magát Kassák Lajost is, aki a Nyugat-konferencián „csődről" 
beszél, bár végül is azt állapítja meg, hogy az „izmusok nem buktak meg, 
hanem átalakultak44, az irodalom eszközeivé váltak. Volt-e azonban mindannak 
alapja, ami 1932-ben lejátszódott a magyar irodalom legfontosabb folyó
iratában és „vidékén44? Illuzórikusnak látszik feltenni a kérdést, hiszen a 
szövegek önmagukért beszélnek: megszülettek, megfogalmaztak elvárásokat, 
amelyeknek realitásában akkor (de azóta sem) sokan nem is kételkedtek.

Mit állítottak tehát az idézett és a nem idézett írások?
Először is leszögezték, nagyon is egyértelműen, hogy az izmusok kora 

lejárt, a szürrelizmusé is, miként Halász Gábor állította, és Németh Andor, 
Péter András vallotta. Ennek az állításnak a kontextusában a szabad verset 
megfosztották „forradalmi44 jellegétől a „versszerűség44 új igényének nevében, 
illetve a költői eszköztár közönséges és semleges tárgyává fokozták le. Babits 
írta: „Vannak, akik a szabadvershez ragaszkodnak, nem azért, hogy soraikba, 
a modernség és a prózaiság különös ízeit vegyítsék, mint elődeik, hanem 
azért, hogy a dísztelen és kötetlen beszédben egyszerűbb és melegebb hangja 
legyen szavuknak.w



Meghirdették a „népi líra" korszakát, tóképpen Babits, antológiájának 
előszavában, rendkívüli módon adva örömének kifejezést nem pusztán a 
,,népi“ törekvések láttán, hanem mert Illyés Gyula a Nyugathoz pártolt.

Megcsillogtattak a harmónia megteremtésének a lehetőségét, Apollo 
isten uralmát ígérték, s a „rendet" a romok felett.

Az „Ember" eszményét rajzolták a horizontra. Nem a „homo socialisét" 
és a „homo politicusét", hanem az „Emberét", úgy, „ahogy magában van, 
ösen, szabadon, még romlatlanul, érző szüziségében", mint Babits Mihály 
írta.

Végzetül a „válaszút" kérdését tudatosítva, a polarizálódási folyamatok 
hangsúlyozásával valóban választani kényszerítették az írókat a boldog har
móniák és a borzas disszonanciák lehetőségei között. Szükségesnek látszott 
többek között az avantgard és a munkásmozgalom „csődjének" a konsta- 
tálása, ugyanekkor a „népi proletariátus" fogalmának előterébe helyezése, 
amelyről ismét csak Babits Mihály beszélt antológiája előszavában, mond
ván, hogy „elnyomott, szinte tudatalatti, proletár hagyományrétegek föl
tárása van itt folyamatban . . . "

Feltűnhet, hogy ezekben az irodalmi megnyilatkozásokban, program- 
értékű cikkekben, tanulmányokban nyoma sincs annak a világméretű, a 
magyar gazdasági és társadalmi életet is magával ragadó krízisnek, amit 
Berend T. Iván nyomán mi is „Nagy Válságnak" nevezünk, különösképpen, 
hogy ennek az 1929. október 24-én kirobbant válságnak mélypontja éppen 
1932-ben volt. 1932. március 12-én a svéd gyufakirály öngyilkosságot követ 
el, 1933. január 30-án pedig Hitler kancellár lesz Németországban. S mily 
jellemző: e két esemény határolta időszakban Antoine Pevsner és Naum 
Gabo vezetésével alakul meg az absztrakt művészetre esküvők csoportja! 
Közelről sem lehetne azt állítani, hogy mindazok, akiknek nevét Babits 
Mihály antológiájával kapcsolatban emlegettük, naiv és a gazdasági-társa
dalmi valósággal számot nem vető emberek voltak, és hogy nézeteik nem 
függtek össze ezzel a válsággal. Pontosabb lenne azt állítani, hogy éppen e 
„Nagy Valság“ tényére való reagálás egy sajátos, egyik lehetséges formáját 
képviselték ők. Ennek vezérmotívumát pedig az a felismerés szolgáltatta, 
hogy azon az úton, amelyen az 1920-as években a magyar irodalom járt, 
tovább nem lehet menni, mert az újabb és újabb állomások a „valóság" ret
tenetes képét kínálták volna. Vonatkozott ez mind a társadalmi konfliktu
sokhoz való viszonyukra (holott ekkor végezték ki Sallai Imrét és Fürst 
Sándort is), mind az avantgard kérdésére, mert e kettő szoros kapcsolata 
akkor még világos volt, és csak később halványodott el. Valamilyen formában 
az adott társadalmi viszonyok elfogadásáról volt szó, hiszen ebben látták a 
kiutat, és már ennek lesz eltorzult reflexe a népiek és az urbánusok vitája: 
a más vonatkozásokban soha meg nem szűnt konfliktusok mintegy ebben 
a vitában korcsosodtak el. A vágyott harmóniát ideig-óráig biztosította az 
az esztétikai-ideológiai kompromisszum, amely Babits antológiájában s az 
avantgardellenes állásfoglalásokban fogalmazódott meg, amit igen szem
léletes módon a Nyugat második „aranykora" példáz majd. Ám ennek sem 
valami szívderítő a háttere, és valójában már mit sem lehet kezdeni az olyan 
kifejezésekkel, mint amilyen a „zsarnok társadalom", a „tömegek lázadása" 
vagy az „írástudók árulása", mint az 1930-as évek kezdetén még lehetett.

Ellenpontként pedig hadd jegyezzük meg, hogy ugyancsak 1932-ben 
írja József Attila az Egyéniség és valóság című tanulmányát, amelyet ugyancsak



programírásnak tekinthetünk, s ettől lényegében egyenes út vezetett a 
Hegel—Marx— Freud című tanulmányáig, a neurózisok kérdésének felve
tésével pedig az emberről kezdett progresszív gondolkodás európai áram
körébe lépett. József Attilánál is a harmónia kérdéséről volt szó, annak 
ellenére, hogy azt skolasztikus módon kezelte, de végkövetkeztetéseinek még 
sincsenek olyan utópisztikus véghangjai, mint Babits Mihálynál, noha József 
Attila nézeteinek is varinak ilyen vonásai. De ő az adott társadalmi és gazdasági 
renddel való nem békülés hozta harmóniáról beszél majd nagy költeményében, 
A város pereménben — akárhogy is nézzük, a szürrealizmus nézeteinek ter
mékeny felhasználásával, azaz a termelési erők és emberi ösztönök, a társa
dalmi és az egyéni lét kérdésköreinek kiemelésével és a figyelem (a gondol
kodás és a költői praxis) középontjába való állításával, egyben pedig az 
avantgard vonalának a képviseletével.

Talán kissé leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy Babits Mihály 
antológiája az avantgardnak a magyar irodalmi közéletből való kiiktatása 
szándékával készült, abban az időben, amikor az József Attila és Déry Tibor 
műhelyében újra feltámadt. De még maga Babits sem tudta elhessegetni 
tolla alól a szürrealizmus hirdette ideálok árnyképét, amikor az Emberről 
beszélt, aki „ősén, szabadon, még romlatlanul, érző szűziségében“ létezik. 
Ez az Ember-képlet nem rímel sem Németh László görög-formulájával, sem 
a „népi" eszményekkel, de az „urbánus" lelkiség vágy-képével sem!

Végezetül hadd állapítsuk meg, hogy Babits Mihály antológiájának, elő
szavával egyetemben, egyetemes érvénye nem volt, mint ahogy nem volt az 
1932-es esztendő ezekből kinövő vagy ezekhez csatlakozó válság-esztétikájának 
sem. Velük a korszak magyar irodalmának egészét megragadni, magyarázni 
nem lehet. Messzemenő következtetések helyett is csak egy kis időszeletre 
vetítve lehet alkalmazni — Babits körének jellemzésére mindenekelőtt.



POLEMIKUS KÉRDÉSEK AZ AVANTGARDRÓL 
ÉS KUTATÁSÁRÓL

Tanácskozásunk rendkívül összetett és bonyolult problémakörében csak 
a kérdezésig jutottam el, de nem a dokumentált válaszadásig is. Engedtessék 
meg tehát, hogy előadás helyett csupán néhány, az eddig elhangzott beszá
molókkal is aktualizált kérdést tegyek fel, olyan kérdéseket, melyek tézis-jel
legükkel összhangban s a mind nagyobb világosság kedvéért „kihegyezettek44, 
árnyalatlanok lesznek, amiért is „kérdezve-állító“ tartalmukból egy adag 
darabosság feltétlenül — levonandó.

1. Ha a magyar avantgard kutatásában szigorúan elválasztjuk a mozgalom- 
és iskolaszerűség, a programok, manifesztumok, írói csoportosulások, folyó
irat- és laptörténetek kérdését az irodalmi művek vizsgálatától, ha eközben 
legfeljebb csak azt tartjuk célszerűnek, hogy a különféle irányzatoknak, isko
láknak, esztétikai programoknak az egyes művekre való közvetlen hatását 
vizsgáljuk, ha abból a kategorikus feltételezésből indulunk ki, hogy az iro
dalomtörténeti változást, az irodalomtörténet menetét — voltaképpen az 
irodalom életének alakulását— csakis és csupán a jelentős müvek szabják 
meg s ezért minden más kérdés a legjobb esetben csak irodalomszocio
lógia,í, de nem irodalomtörténeti kérdés —, ha a magyar avantgard 
esetében ilyen mértékben szétválasztjuk érték, esztétika, illetve irodalmi 
élet, irodalomszociológia kérdését, akkor végső soron és akaratlanul is nem 
az „immanens44, pusztán a művek esztétikai valóságára koncentráló, nem
marxista irodalomtörténetírás pozíciójára helyezkedünk-e? Milyen külön
leges okunk van arra, hogy épp az avantgard-kutatásban hatálytalanítjuk 
irodalmi élet és irodalmi érték dialektikáját? „Az irodalomtörténet szintézise, 
új, organikus egységben egyesítése a szociológiának és az esztétikának. Ez 
csak az állandót keresi azokban a jelenségekben, amiket irodalmiaknak szok
tunk nevezni, az csak a változások leírását és azok okait. Az irodalomtörténet 
az elé a paradox feladat elé van állítva, hogy e két szempontot egyesítse: 
keresse az állandót a változóban és a változót az állandóban: keresse az 
esztétikai absztrakcióban megfogalmazott formák fejlődési lehetőségeit, 
útjait, tendenciáit és egyszersmind az egyes irodalmi művek (és hatásaik) 
ezerfelé ágazó szövevényében az állandót, a visszatérőt, a törvényszerűt44
— hirdette az ifjú Lukács György az Alexander-emlékkönyvben közzétett 
elvi tanulmányában1, s miért kellene épp az avantgard-kutatásunknak

1/ M egjegyzések a z  irodalomtörténet elméletéhez. Újraközlését vö .: A íűvészet és társadalom■ 
Gondolat, Bp. 1968.



megkerülni e „paradox feladatot"? Ha irodalomtörténetírásunk túlhaladott 
időszakában, az ötvenes években az irodalomszociológiai tartalmak abszo
lutizálása és az esztétikaiak mellőzése vagy háttérbe szorítása volt a jellemző, 
most nem a másik végletet szorgalmaznánk-e, ha az irodalomszociológiai 
vizsgálódást az irodalomtörténetíráson kívüli feladatnak, vagy jobbik 
esetben belatartozó, de csak amolyan periferikus feladatnak minősítenénk, 
amely nem szerves tartozéka, hanem mechanikus „függeléke" az esztétikai 
értékvizsgálatnak ?

Szabolcsi Miklós előadása — amennyiben helyesen értelmeztem az 
avantgard-kutatással kapcsolatos módszertani megjegyzéseinek intencióját — 
ezeket a kérdéseket implikálta a számomra, s ezek — az általános-módszer
tani vonatkozásaikon túl — elsősorban azért tűnnek fontosnak, mert köz
vetlen kapcsolatban állnak az avantgard-örökséghez való tartózkodó viszo
nyulásunkkal. Ezt példázta számomra Béládi Miklós előadása is, mely az 
értéket és mozgalmat szétválasztó módszertani hozzáállás negatív konzekven
ciájaként hangsúlyozta oly erőteljesen, hogy az avantgard a világirodalom 
legtöbb romlékony alkotást létrehozó mozgalma, amely mint mozgalom s 
nem mint alkotásteremtés jelentős, sőt — mint pl. a magyar irodalom ese
tében is — egyenesen a kisebb tehetségek menedékét jelenti . . .

Akár tudatosan, akár öntudatlanul, de irodalmi életnek és irodalmi 
értéknek e szétválasztása nem azt a célt szolgálja-e, hogy kisebbé tegye az 
avantgardnak a huszadik századi irodalomunkban kimutatható jelentőségét? 
Ha irodalomtörténetírásunk múltját jelenti immár az avantgard-örökségtől 
való merev elzárkózás — mert azt jelenti csakugyan —, akkor a mozgalom- 
és iskolaszerűség dokumentumainak kirekesztése mai és holnapi vizsgáló
dásunkból nem e múlt szívósan továbbélő csökevényét jelenti-e? Hogy nem 
az avantgardhoz való megkülönböztetett viszonyulásról, hanem általános 
módszertani programról van szó, ezt az bizonyítaná, hogy a század minden 
más, nem-avantgard irányzatában is az Abszolút Értéket, a Tökéletes Müvet 
s csakis azt respektálnánk. Természetes azonban, hogy a modern magyar 
irodalom felszabadulás előtti története sem ma, sem holnap nem reduká
lódik X számú „tökéletes alkotás" mechanikus összességére, s vajon miért 
épp az avantgard lenne az egyetlen irodalmi jelenség, amelyben csakis az 
értékcsúcsok a mérvadók a kutatás számára?

2. Sőtér István arra is utalt előadásában, hogy az avantgard jelentkezése 
összefüggésben van a szocialista forradalmak korával, Koczkás Sándor arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az avantgard összefügg egy pozitív — nem fa
siszta és nem-sztalinista — voluntarizmussal, á korvalóság feloldhatatlannak 
látszó ellentmondásainak áttörési kísérletével, Follinus Gábor hozzászólása 
az avantgardot azon kor művészeteként definiálta, amelyben a világmeg
váltás történelmileg is aktuálissá vált. Ha konzekvensen továbbgondoljuk 
e megállapításokat, nem arra a következtetésre jutunk-e, hogy a húszas évek 
derekán vagy legkésőbb a végén nem az avantgardizmus „futotta" ki magát, 
nem maga a mozgalom „fulladt" ki — ahogy Szabolcsi Miklós bevezetője 
hangsúlyozta, ha jól értettem: egy kissé az avantgard belső „kiüresedésére" 
és „energiahiányban" való szükségszerű elsorvadására is célozva —, hanem 
az ígéretes, az avantgardot életrehívó korvatóság „fulladt" ki s mutatta fel 
történelemformáló, világmegváltó potenciáinak vérszegény voltát? Hisz 
történelmileg nézve mi más az avantgard, m int logikus következménye, 
történelmi materializmust igazoló, analóg szellemi jelensége a társadalmi



realitásnak, amely az 1905-ös orosz forradalommal egy reális világmegváltást, 
egy deteologizált, történelmi „messianizmust" anticipált? Következésképp, 
az avantgard hőskorának „lealkonyulása" a húszas évek végén nem avval 
l'ügg-c össze, hogy a III. Internacionálé — magyar vonatkozásban pedig 
a 19-es irodalmi emigrációnk „balos" szárnya, Lukács Györggyel az élén,
— ekkoriban kényszerült arra, hogy fejet hajtva a történelmi/politikai té
nyek előtt, fölhagyjon a Godot-várással, az 1919-ben még reális reménynek, 
a Világforradalom időközben csakugyan naivvá lett reményének további haj- 
hászásával ?

3. Ha nem abból az alapvető történelmi tényből indulunk ki, hogy az 
avantgard a századunk első két évtizedében érlelődő Világforradalom olyan 
analóg kísérőjelensége a művészetekben, amely nem az 1920 után gyorsan 
újrakonszolidálódó nemzetközi kapitalizmus korának a művészete készült 
lenni, hanem a világforradalommal megemberiesülő emberé és emberies 
világé, az igazi történelem világáé, — akkor nem szükségképpen jutunk-e 
téves következtetésekre nemcsak az avantgard húszas évek végén történő 
„elhalásával", hanem jórészt az egész mozgalom jellegének, szellemi tartal
mainak megítélésével kapcsolatban is?

Nem akkor minősül-e például az egész avantgard puszta szellemi já
téknak, afféle cirkuszias/artisztikus mutatványsornak és gesztus-halmaznak, 
ha elvonatkoztatjuk a Világforradalom korvalóságától? A világforradalmi 
hullám katasztrofális megtörése s a restaurálódó világkapitalizmus — magyar 
vonatkozásban pedig, ahogy Bori Imre utalt rá, a neofeudalizmus — távla
tából nézve az avantgard csakugyan túl „játékosnak" bizonyul. Ha azonban 
nem e „másnapos" távlatból szemléljük, hanem létrejöttének társadalmi 
közegén át, akkor kétséges lehet-e, hogy ez a „játék" a végre felszabaduló 
ember, az igazi történelembe átlépő ember, vagy ahogy Marx mondaná, 
a generikus lény „játéka" készült lenni?

S ugyanígy, nem akkor minősül-e az avantgard naivan-utópisztikus 
romantikának, meddő művészeti messianizmusnak, ha történelmietlenül, 
„másnapos" bölcsességgel közeledünk hozzá? A nagybetűs Ember és Sokaság 
például, mint a jellegzetes avantgard-egzaltáció tárgya, a Világforradalom 
tragikus kudarca távlatából nézve csakugyan üres romantizmusnak, retorikus, 
minden valós alapot nélkülöző messianizmusnak tűnik, azonban lehetetlen 
szem elől téveszteni, hogy ez az Ember a tízes években még reális ígéretet 
s nem valami filantróp absztrakciót jelentett, mint ahogy például a Soka
ságnak szánt avantgard-színház is — ahogy az Gerold László előadásából 
is kisejlett — egy maholnap valóra váló, a polgári létformával egészében 
szakító emberközösség művészeti fóruma akart lenni. Más szóval, amennyi
ben utólag naivan-utópisztikusnak és gyerekdeden-messianisztikusnak bizo
nyultak is az avantgard benső szellemi tendenciái, a kialakulásuk, létrejöttük 
idején nemcsak annyiban voltak-e naivak és utópisztikusak, amennyiben 
„naiv" és „utópisztikus" volt a százszázalékos lenini optimizmus is2, hogy

2I Vö. ezzel kapcsolatban Lenin köv. beszédeit és írásait: B eszéd a z V. szovjetkong
resszus kommunista frakciójában; B eszéd a z  osztrák-m agyar forradalom  tiszteletére rende
ze tt  felvonuláson; B eszéd a forradalom  évfordulóján a m u n k á s p a r a s z t - , kozák- és vö- 
röskatonaküldöttek szovjetjeinek V I., rendkívüli összoroszországi kongresszusán; B eszéd a 
Presznya kerületi munkáskon) er encián; L evél Európa és A m erika munkásaihoz; A m it 
kivívtunk és írásba fog la ltunk; A z  O K j b i P  programjának teroezete; Ü dvözlő  szikra távira t 
a z  O K jb ,!P  VI I I .  kongreszusa nevében a M agyar Tanácsköztársaság korm ányának; Fel
hívás a Vörös Hadsereghez. Hanglemezre fe lv e tt beszéd; E lőadói beszéd a M unkás és



Október csak elindítója az általános nemzetközi forradalomnak, csak első 
alapköve a nemzetközi Szovjetköztársaságnak?

S hasonló módon, nem csakis akkor tarthatjuk-e az avantgardot olyan 
illuzórikusan-világformáló törekvésnek, amely eloldja a cselekvést minden 
természeti közegétől — ahogy ezt Kenyeres Zoltán jegyezte meg az avant- 
gard-messianizmussal kapcsolatban —, ha eltekintünk attól az alapvető 
ténytől, hogy voltaképpen nem az avantgard „rugaszkodott" el a történelmi 
realitástól, a történelmi lehetőségektől, hanem e realitás „rugaszkodott44 
el az 1917/19-ben nagyon is reális lenini prognózistól, hogy a Világforradalom 
a legrövidebb időn belül valóra válik? Más szóval, magának az avantgardnak 
a „mulasztásaié, hogy művészeti „elhibázója44 lett ama történelmi „lánc
szemnek44, vagy pedig inkább és elsősorban a történelem „ravaszsága41 a 
„főbűnös44, amiért nemcsak a messianizmus igézetében lobogó korabeli 
művészetet, de Október legelső stratégáját is tragikusan „megcsalta44: el
hitette vele — a korabeli Európa forradalmi nemzedékeivel egyetemben —, 
hogy a Világforradalom realizálásához szükséges láncszemet ragadta meg, 
holott ez a „láncszem44 csupán egyetlen — történelmi jelentőségű — nem
zeti forradalom győzelméhez lett elégséges . . .

S végezetül, Illyés Gyula szellemes, Sőtér István előadásában idézett 
kérdése, hogy lehet-e egy egész hadsereg — előőrs, nem szintén és csakis 
az 1905—1919 között érlelődő Világforradalom tragikus kudarcának „más
napos44 bölcsességgel konstatált tényére alapozva válhat-e az avantgard 
„deplasszírozottságát44 kifigurázó kérdéssé? Az 1905—1919 közötti időszak 
reális, deteologizált messianizmusára épülő új művészetek — az Új Világ 
művészi előhírnökei — joggal akartak egészében is előőrs lenni, s hogy még
sem lehettek, az vajon saját benső gyöngeségeiket példázza-e, vagy pedig, 
elsősorban és mindenekelőtt, a nemzetközi proletariátus egyelőre még 
gyöngének bizonyult erejét?

Vöröskatonaküldöttek M oszkvai Szovjetjének rendkívüli plenáris ülésén a Szovjet K öztár
saság külső és belső helyzetéről; Beszéd az első moszkvai szovjet-parancsnoki tanfolyamon; 
Beszéd a Kolcsak elleni harcról a moszkvai üzemi bizottságok és szakszervezetek konfe
renciáján; Beszéd a z  általános katonai oktatás ünnepén; Üdvözlet a magyar munkásoknak; 
Beszéd a külső és belső helyzetről a Hodinka mezei tábor vöröskatonáinak konferenciáján; 
A  proletárforradalom és a renegát Kautsky stb.



SZEMPONTOK A MAGYAR AVANTGARD 
DRÁMA TÁRGYALÁSÁHOZ

Ma már nem képezheti vita tárgyát, hogy volt magyar avantgard iro
dalom. Az elmúlt néhány év kiadványai — Bori Imre könyvei, Kocsis Rózsa 
Igen és nem)e — és az a szépszámú tanulmány — mégha alkalmi is — cikk, 
kritika — köztük a nem csak igenlőek — is azt bizonyítja, közvetlenül vagy 
közvetve, de mindenképpen egyértelműen, hogy a magyar irodalmi avant
gard létezett, sőt ennél többet is, hogy jelentősége lényegesen nagyobb, 
semhogy mellőzni lehetne vagy éppen szégyenkezni kellene irodalmunk e 
vonulata miatt. A bizonyítékául szolgáló munkák között irodalomtörténeti 
jellegűek, leíró-ismertető igényűek és az avantgardba töviseket szúró vagy 
ezeket eltüntetni kívánó polemikus szövegek egészítik ki egymást, vissza
vonhatatlanul példázva a magyar avantgard izmus-rétegeit, irodalmi meg
nyilvánulásait és ezeknek az európai avantgard minden fontosabb vonula
tához kapcsolható, irodalmunkban szinte példátlan szinkron jellegét. Kevés 
még azonban az olyan jellegű munka, amely az avantgardnak mint irodalmi 
jelenségnek, evidens, letagadhatatlan valóságnak helyes megközelítését 
szorgalmazná vagy bizonyítaná. S ez nem magyarázható azzal, hogy az avant
gard esetleg szétágazóbb, nem olyan könnyen körülhatárolható, többszóla
múbb, bonyolultabb, mint például a romantika vagy a realizmus, jóllehet 
vitathatatlan, hogy átlagában valóban nagyon sokrétű, lévén, hogy jó néhány 
izmus medencéje, gyűjtőfogalma. Irodalomtudományunk és -történetírásunk
— úgy tetszik — a szükséges előmunkálatok és a talán kevésbé szükséges 
vargabetűk után most érkezett el az avantgard esztétikájának, poétikájának, 
dramaturgiájának részletesebb, alaposabb viszgálatáig, eljutott addig a pon
tig, hogy a külső — nem elhanyagolható, de nem is kizárólagos — vonat
kozások, aspektusok után rászánja magát belebújni az avantgard világába, 
a művek belsejébe, s belülről, ezen irányzatra jellemző stílusjegyek, tartalmi 
és formai elemek vizsgálatával értékelje a magyar avantgard irodalmat, 
olyképpen, hogy a marxista esztétika sajátjának vallott rugalmasságával 
elvégezze az avantgard irodalmi művek megnyugtató valorizációját.

Az avantgarddal foglalkozó tanulmányokból látjuk, a század első har
madában, de főleg második és harmadik évtizedében evidens irányzatnak 
a társadalmi és az irodalmi formák elleni lázadását vagy legalábbis tiltakozását 
kivétel nélkül elismerik és hangsúlyozzák a kutatók. Vannak, akik stílusforra
dalom mellett egy új világszemlélet megfogalmazására irányuló törekvést 
látnak az avantgardban, vagy legalábbis némely vonulatában, igazi, nevéhez 
méltó előőrsöt, de olvashatunk hangsúlyosan történeti szempontokat érvé-



nyesítő hozzáállásról vagy a történetihez szorosan kötődő szociológiai kö
zelítési szándékról is éppúgy, mint olyan nézőpontról, amely arra figyel
meztet, az avantgard lényeges ismérve, hogy megkérdőjelezi, sőt szétrom
bolni akarja a művészetek hierarchiáját, az utóbbi azt sem mulasztja cl fel
említeni, hogy olyan művészetről van szó, amely nem akar művészet lenni, 
de ez már csak részben igaz, mert az avantgard nem mond le művészet jel
legéről, csak nem olyan művészet kíván lenni, amelyet hamisnak tart.

Mindezek a nézőpontok már bizonyítanak is valami lényegeset, azt, 
hogy nem parttalan irányzatról van szó, hanem olyanról, amely szorosan 
és szervesen beleépül kora társadalmi, politikai és művészeti körülményeibe, 
még ha tiltakozik is ellenük, s életrehívója éppen a körülmények elleni lá
zadás. A korba való organikus beletartozást, — az avantgardnak meghatá
rozható korszakhatárai vannak, — szinte kivétel nélkül még az avantgard 
értékeinek legszélsőségesebb tagadói is elismerik, de esztétikáját már valami 
megmagyarázhatatlan belső gátlások miatt kevesen próbálják meg belülről 
kiismerni. Addig eljutnak, hogy felismerik az avantgard-tiltakozás progresszív 
jellegét, és felismerik esztétikájának néhány jellegzetességét, de a döntő 
lépésre mégsem tudják elszánni magukat, holott csak arra lenne szükség, 
hogy az avantgard társadalmi, művészeti lázadását és formanyelvi sajátságait 
szerves, egységet feltételező egésznek lássák. Hogy a formai újítások logikus 
velejárói, autochton megnyilvánulásaiként szemléljék a társadalmi, emberi 
viszonyok, a sablonokba merevedett művészetek elleni tiltakozást. Ennek a 
félúton megálló viszonyulásnak okát mindenekelőtt abban kell keresni, hogy 
az avantgardhoz más irányzat, a realizmus eszményével, mércéivel köze
lednek. Ami eleve téves, nemcsak mert az avantgard önelvűségét, autochton 
jellegét nem ismerikel, hanem mert így olyan vizsgálódási aspektus terem
tődik, amely eleve gúzsbaköt. Slobodan Selenié, az avantgard dráma, a 
huszadik századi dramaturgiai irányzatok kiváló ismerője állapítja meg az 
1967. évi avantgard drámaantológia előszavában: „A realizmus képletével, 
mondjuk, a lukácsi realizmus képletével bebizonyíthatjuk, miért jók Balzac 
vagy Tolsztoj regényei, de az a tény, hogy ezek a regények jók, implicite 
nem bizonyíték arra, hogy más módszerrel megírt művek értéktelenek". 
Selenié figyelmeztetése: így keletkezik az a legsúlyosabb előítélet, amely 
még egy sor hasonló előítélet kiváltója lesz. Például, hogy az avantgard 
csupán közbülső terület a ponyva és az igazi — realista — irodalom között, 
hogy a joggal konzervatívnak tartott polgári drámairodalom képviselőivel 
és darabjaival sokkalta alaposabban foglalkoznak, mint mondjuk, az avant
gard drámai törekvésekkel, amit az sem igazolhat, hogy azok hatása, élet
tartama valóban felülmúlja az avantgard drámáét, továbbá, hogy az avantgard 
szerepe nem több katalizátorénál, egy fejlődés elindítója, de önértékei nin
csenek, vagy csak csekélyek, csak az értékes belőle, ami felszívódni képes, 
csupán divatáru, kommercializ^lódott irodalom, emberellenes, a művész 
krízisének tudata jellemzi (van-e művészet a művész krízise nélkül?), az 
avantgardot is gyarapító alkotók rangját a belőle való megtérés adja meg, 
az idegen avantgard író jelentőségével együtt nem ismerjük el a vele egyen
rangú honi alkotó avantgard művét (Witkiewicz — Déry), más műformában 
(zene, film) jogos az avantgard, az irodalomban kevésbé, az avantgard csak 
a szokványpoétika vagy dramaturgia visszáját jelenti s nem többet stb. stb . . ,

Azzal, hogy ritkán merülnek fel esztétikai — dráma esetében drama
turgiai, drámagsztétikai — kifogások, hogy az avantgarddal foglalkozó mun



kák az irányzat ezen rétegéig nemigen jutnak, mindenekelőtt arra utal, 
hogy az avantgard legfontosabb vonatkozása marad érintetlen: van-e iro
dalmi, művészi rangja, vannak-e értékes alkotásai az avantgardnak is? De 
ezt csak az általa felállított esztétikai normatívákkal mérhetjük le, hiszen 
az avantgard, akárcsak a többi irodalmi irányzat, sem azért jelentős, mert 
lázad bizonyos művészeti formák ellen, minden új irányzat lényegében 
lázadás a meglevő ellen, hanem mert közben olyan határozott, megalapozott 
princípiumokat állapít meg, élet- és világszemléletet honosít meg, amely 
az illető korban hiteles komplex emberi, gondolati és érzelmi tapasztalat 
kifejezője.

A továbbiakban a legteljesebbnek mondható magyar avantgard drámai 
mű, Déry Tibor A z  óriáscsecsemője és a vele szorosabban kapcsolatba hoz
ható alkotások, illetve programcikkek kapcsán szeretném alátámasztani, 
vagy legalábbis jelezni, hogy a magyar avantgard drámára szintén jellemző 
az irányzat, minden irányzat annyira nélkülözhetetlen komplexitása.

Ha a magyar avantgard dráma csúcsát A z  óriáscsecsemőben jelöljük ki, 
s azt választjuk, hogy a hozzá vezető utat rajzoljuk meg, akkor ezt az utat 
Mácza Jánostól, elméletírói, programadó és drámai alkotásokkal is kísérletező 
pályájának követésében szükséges áttekinteni. Nemcsak azért, mert A fekete 
kandúr című drámája dadaista szövegként előzménye Déry művének, hanem 
azért is, mert az a drámai forradalom, amely A z  óriáscsecsemőben teljesül 
ki, elképzelhetetlen és elválaszthatatlan a Mácza-féle expresszionista-aktivista 
elmélettől, forradalomtól, a szintetikus színház fogalmától, mindattól, ami 
A4ácza János színházi, dramaturgiai és dármaírói ténykedését döntően meg
határozta és valóban egyedülállóan következetessé formálta, keményítette.

Mácza kritikusi, teoretikusi ténykedése a Ma bán teljesedett ki, követ
kezetes szemléletének, harcos tartásának azonban a Kassák-folyóirathoz való 
csatlakozását megelőző nyomai vannak. A folyóirat indulása táján jelentette 
meg a brosúráját A modern magyar drámáról, amelyben ízekre szedi a közel
múlt magyar drámairodalmát, nem kímélve egy Bródyt vagy Móriczot sem. 
Az ungvári kiadású füzetnyi munkában lefektetett szemléletét szélesítette, 
folytatta Mácza a M a  színikritikusaként támadva a polgári színházat és drá
maírást. Kritikái közben érlelődhetett benne a teljesen nullává döglesztett
— idézőjeles — művészi élet elleni tiltakozásként a Magyar Tanácsköz
társasággal egyidőben napvilágot látott elmélete a „teljes színpadról44. Erről 
a magyar dráma és színháztörténet szempontjából egyaránt forradalmi je
lentőségű, bár a gyakorlatban sohasem teljes vagy legalábbis nem szükséges 
mértékben kamatoztatott, nem kellően hatékony elméletről, amelynek 
központi kategóriáit a cselekvésben — mint a legrangosabb életformá
ban —, a harmóniában — mint minden elem közösségében — és az élet
örömben — mint örök történelmi, emberi állapotban jelölte meg. Szintetikus 
színházat akart, s ez a törekvése egyrészt azt példázza, hogy komplex össze
függésben látta a drámát és a színpadot, másrészt viszont, hogy a kor magyar 
drámairodalma és színjátszása megreformálásának fontosságát és elkerülhe
tetlenségét hirdette. És ezt mindenekelőtt az aktivista töltetű expresszioniz
mus eszközeivel vélte megvalósíthatónak.

Mácza jól látta, hogy egy igazi, mélyremenő színpadforradalmat sem 
a meglevő drámákkal, sem a meglevő színpadokon el nem lehet képzelni. 
Ezért alkotta meg a „teljes színpad4' vízióját, amely szerint a színpadnak a



meglevő formáktól, az életet utánzó kulisszáktól, a festett hazugságoktól 
kell megszabadulnia, a drámának pedig, hogy egységbe koncentrált cselek
vések tragédiába robbanása legyen, a polgári drámai sablonok konvencióit 
kell levetkőznie. A színpadnak ahhoz, hogy „mozgáslehetőségeket kínáló 
tér legyen*, nem hű tükör és nem magát kellető rivalda, nin^s másra szüksége, 
mint egy színes függönyre, drapériára, körhorizontra. A drámának pedig, 
hogy önmaga lehessen, mentesülnie kell a más műfajokra jellemző vonásoktól. 
Dramaturgiai szempontból a mérnökein pontos drámaépítkezés, a jól idő
zített csomópontok helyett a drámában felfokozott érzelmi állapotban levő 
hősök szuggesztív, elsöprő erejű vihara szükségeltetik.

Mácza János, akihez mérhető egyénisége igen kevés volt az avantgardnak, 
mert kritikusi, elméletírói tartása — tévedései ellenére is — vitathatatlan, 
rányomta bélyegét egy kor, néhány év színházi szemléletére, munkásságának 
jelentőségét főleg abban kell látni, hogy tiltakozását kidolgozott programba 
foglalta, továbbá, hogy látta, a forma forradalma is szükséges ahhoz, hogy 
az új világszemlélet autentikus külsőben jelenhessen meg, megkísérelte 
feltörni a polgári dramaturgia zártságát, s ami ennek következménye: olyan 
perspektívát nyitott, aminek — közvetve — a többi, az expresszionista-akti
vista avantgard kísérleteket követő próbálkozások rengeteget köszönhetnek.

S ezen az sem változtat, hogy elméletét nem sikerült azonos értékű 
drámai alkotásokkal nyomatékossá tennie, hogy drámaíróként nem tudott 
jellemzőt adni. Noha teóriájában sok a kinyilatkoztatás-szerűség, drámái 
mégsem versenyképesek programjával. A Stramm-féle expresszionizmust 
követő Várni és Egyfelvonásos játék c. jelenete valóban nem érdemel nagyobb 
figyelmet, bár nem lehetetlen, hogy megjelenésekor újszerűnek tűnt. Mácza 
jeleneteiben, így például az említetteken kívül az Asszony címűben a drámai- 
ságot, az expresszív szuggesztivitást két ember érzelmi szembenállásával 
próbálja érzékeltetni, s ez a képlet eleve bizonyos lélektani vonásokat fel
tételez, jól látja Kocsis Rózsa, hogy ő Stramm irányát a lelki pillanatdráma 
felé hajlítja. S bár dramaturgiájának fő eszköze a szó és a vizualitás össze
fonódása, ez eredményezi a sajátos expresszív hatást, a lelki pillanatdráma 
felé fordulása majd megkönnyíti számára, hogy megírja az egyik első magyar 
dadaista, szürrealista jelenetet, abszurd drámát: A fekete kandúrt, Mácza 
mindenképpen legjelentősebb drámai művét, amely már az aktivista-expre- 
szionista világlátástól különböző szemlélet csíráját hordozza, de amely meg
születését nem kis mértékben az aktivista-expresszionista formalazításnak 
köszönheti.

Martin Esslin, a neoavantgard abszurd drámájának teoretikusa vallja, 
hogy az abszurdum nem fikció az irodalomban, hanem az abszurddá vált 
körülmények, viszonyok következménye. Ugyancsak tehát további felbomlás 
eredménye. Az is, ez is tiltakozás a polgári művészet szokványossága ellen
— nem azért, mert szokványos, hanem mert üresnek, hazugnak találtatik —, 
de az emocionálisan tömény expresszionizmussal szemben a dada — a 
látszólagos értelmetlenség ellenére is — racionálisabb, objektívebb változata 
a világ költői víziójának. A dráma a hit elvétől a hitetlenségig jutott, az expresz- 
szionista lendülettől a dadaista fintorig. De a két szemlélet között organikus 
kapcsolata van. Az a polgári hazugság elleni akna, amit a modern dramaturgi
ában még Strindberg helyezett el, az abszurdumba fordulás, a dadaista 
drámában robban olyan erővel, hogy szétveti a dráma mutatós, de rozoga 
építményét, innen van a dadaista dráma töredékessége, látszólagos belső



esetlegessége, meghökkentő logikátlansága, ám mindennek ellenére van 
benne belső rend, dramaturgiai logika, egy kissé sántító hasonlattal, a ha
gyományos és a dadaista dráma úgy viszonyul egymáshoz, mint a kötött 
és a szabad vers.

A magyar avantgard dráma találóan abszurdnak minősített vonulata 
vizsgálatakor rendkívül fontos adat számunkra, hogy Déry, aki 1926-ban 
a Alit eszik reggelire? c. gyakorlatként is felfogható jelenete után megírta 
A z  óriáscsecsemőt, az irányzat európai mércével mérhető kiváló müvét, 
már 1921-ben cikket ír a dadáról. Ez a Nyugatban megjelent írás egyfelől 
jelzi, hogy Déry korán kapcsolatba került a dadával, nyilván felismerte a 
korra érvényes időszerűségét, másfelől pedig módot adhatna arra, hogy 
lássuk, néhány év alatt hogyan alakult Déry szemlélete a dadaizmusról.

Cikkében Déry pontosan látja a dada Janus-arcúságát, hogy nincsenek 
céljai, de az élet legfőbb . . . céltalanságát fejezi ki rettenetes viaszarcával, 
amely papírorral, lószőr-bajusszal s festett szemével mint a mindenség 
halotti maszkja mered le a fellampionozott pódiumról. Felismeri a dada 
céltalanságának egyedüli célját: szemléletre döbbenti a „megháborodott 
emberiséget". Szerinte a dada lelkiállapot, amelyet a bomlott idők, a kor 
halotti maszkjának szörnyű látványa idézett elő fiatal s tragikusan koravénné 
lett emberekben, de jogosságát, aktualitását bizonyítja, hogy „világszem
lélet" is. Déry káoszképzete tehát nem azonos a szürrealisták „valóságfeletti
ségével", inkább társadalmilag motivált, a „nagy remények, a biztató táv
latok összeomlásáéból sarjad. S ez a motiváltság egyúttal igazolhatja a fel
használt írói eszközöket, s stiláris vonatkozásokat, a pátosztól a burleszkig 
terjedő, már Apollinaire jelezte ívet,, a túlzásokat, a filmtől kölcsönzött, de 
a szórakoztatás funkciója helyett mélyebb tartalmat kapott burleszket, a 
lélektani automatizmust, a felbontott nyelvet — megjegyzendő azonban, hogy 
a nyelv abszurdban nem kezd önálló életet élni, mint szeretik hangsúlyozni, 
csak formája, szerepe változik meg —, felbontott személyiséget és színpadot, 
az idő- és térbeli következetlenséget, a műforma elliptikusra történő átala
kulását.

Ilyen átalakult műforma kivételes darabja A z  óriáscsecsemő, amely ke
vésbé elvont pl. a franciák kísérleteinél (Tzara Gázszív című müvének sze
replői a nagybetűs Száj, Nyak, Szemöldök, Szempilla, Orr, Szem). Azzal, 
hogy a „polgári életre született gyermek sorsát bogozza, s életképeiben a 
polgári lét abszurditása mutatkozik meg" (Bori), annyira konkretizálódik 
az élet mechanizmusa, a determináltság („körülfognak, hálóba zárnak" — 
ami kapcsán lehetetlen nem gondolni József Attila néhány versére) probléma
köre, hogy hatása is döbbenetesebb, megrázóbb minden absztrakciónál, 
amely a „társadalmi determinizmus és az egyéni szabadságvágy filozófiai 
elemzésére vállalkozik" (Radnóti Zs.)

Nem lehet vitás, hogy az irodalom mindig dokumentum a korról, 
tehát pontosak azok a megállapítások, amelyek arra hivatkoznak, hogy A z  
óriáscsecsemő abszurdumát a kor társadalmi, politikai viszonyaiból kell 
eredeztetni (egy későbbi nyilatkozatában erre Déry is utal), de nem tévedünk, 
ha azt állítjuk, hogy a kor általános képe az író egyéni sorsa, tapasztalata 
nélkül nem szülhet kivételes mélységű, súlyú műveket, mégha ezek társa
dalmilag hibátlanok is. Amiként alaptalan, konstruált az a megállapítás is, 
mely szerint Déry a „szürrealizmus nemzetközi formanyelvén elvont, csak 
megfoghatatlan rémületről valló költeményeket ír. Prózája is ilyen



(Ungvári) — s nyilván ez vonatkoztatható A z óriáscsecsemőrc, amelyről 
ezen a helyen nem esik említés. Hogy mennyire nem megfoghatatlan ré
mületről van szó, azt a majd egy évtizednyi vándorélet könnyen megcáfolja.

A hányattatás irodalmi kikapcsolódása A z óriáscsecsemő, amely nélkül 
sohasem születhetett volna meg, vagy legalábbis nem ilyen mű fokon.

Ahhoz, hogy igaz legyen Dérynék abszurd drámája kapcsán tett meg
állapítása, mely szerint a „darab stílusát a kor magyarázza^, hozzá kell 
tenni: a problémakör mélységét pedig az egyéni tapasztalat adja. Formai 
vonatkozásokban Déry műve tartalmazza mindazokat a sajátságokat, amelyek 
a csodás és valós elemeket a játék, a dramaturgia szigurú rendje szerint 
egyesítő dadaista, szürrealista abszurdot jellemzik. Déry A z óriáscsecsemőbcn 
mesteri dialógustechnikával, hangulati-stiláris egységben állítja elénk az 
expresszionista színezetű — de bizonyos vonatkozásaiban már az egziszten
cializmust előlegező — egyéniség-problémát a dada logikátlanságában és a 
szürrealizmus könnyed játékosságában megfürdetve. így teremtve meg 
az igényes abszurd drámát, amelynek minden összetevője egyformán fontos 
és értékes, mert pontosan és tudatosan fejezi ki egy adott korban a szerző 
véleményét a világról.

A z óriáscsecsemőt úgy kell tekintenünk, mint a „magyar abszurd dráma 
lehetőségeinek szintéziséit (Bori). Kár, hogy az abszurd dráma családfáját 
itt nem tárgyalhatjuk teljes egészében, s ezért marad említetlenül néhány 
igen jelentős alkotás. Ezenkívül pedig Déry drámájában a Jarrytól Beckett 
és Ionesco felé mutató, a kor erkölcsi, társadalmi deformációját leleplező 
és az élet abszurdumának ontológiai gyökereit kereső, jelző irodalmi alkotások 
törekvéseit egyesítő művet kell látni. Valószínűleg izgalmas és tanulságos, 
az egész Déry-életművet talán új megvilágításba helyező vállalkozás lehetne 
megtalálni és kimutatni a korrelációkat egyik oldalon Déry költészete és 
A z óriáscsecsemő között, a másik oldalon pedig megkeresni prózájának ab
szurd jegyeit és az így kapott alapról áttekinteni a teljes Déry-opust, amelynek 
semmi esetre sem tévedése az avantgard periódus, hanem fontos, erőteljes 
szakasza, része.



AZ ÓRIÁSCSECSEMŐ SZÜRREALIZMUSA

Hozzászólásomat, melyben a Déry-témát folytatva A z óriáscsecsemő 
szürrealista ismérveit keresem, mindenekelőtt egy kissé általános, de remélem 
a későbbiekben kiderül, nem felesleges tétellel kezdeném: A műalkotás
mindig határozott viszonyt fejez ki. Az egyik póluson az alkotó, a másikon
— bármennyire is nagyképűen hangzik — a világ áll, mégpedig mindig és
kivétel nélkül egymással szemben. Az alkotó és a világ viszonya a műben 
konkrétizálódik, e viszony eredménye a mű.

A szürrealizmus századunknak húszas éveiben aránylag rövid időre 
vezető szerepre szert tett izmusa, avantgard irányzata.

A dadaizmust követi, abból nő ki, de lényegében vele együtt, összemosva 
jelentkezik, s a dada kifulladása után mutatkozik meg erőteljesebb formában. 
A szürrealizmus szempontjából általában, külön pedig Déry Tibor opusában, 
s ezen belül is drámái között, kivált fontos a dadaizmus és a szürrealizmus 
összefonódása.

Déry Tibor a Nyugat 1921. évfolyamában ír a dadáról, ebben többek 
között olvasható: „Ha a dada ma csak káoszát fejezi ki a világnak, igaza van, 
mert ma csak a káoszt lehet látni, s ha cinikus és vérfelháborító következte
téseket von le a látványból, azt is jól teszi, mert hát mi mással döbbenthetné 
eszméletre a megháborodott emberiséget? — jósággal, harmonikus énekkel? . . . “

Annak ellenére, hogy érezhető fenntartásai vannak a dadával szemben, 
Déry vitathatatlanul a kor vagy még inkább a pillanat szempontjából ítéli 
meg a dadaizmust. Az idézet záradéka, a kérdőjel ellenére is, félreérthetetlenül 
igazolja a dada jogosságát. Meggyőzően mutatja, hogy Déry szerint „jóság
gal, harmonikus énekkel" a káosz, a világban uralkodó állapot nem fejezhető 
ki. Csak dadával. A tartalomnak tehát megfelelő formát kellett találni, s ezt 
a dadaizmus jellegzetes eszközeinek összességében lelte meg.

Itt még nem mondja ki, inkább csak jelzi Déry, hogy érezhető disz
harmónia van a kor és a kor polgári irodalma között. Ezt később részletesen 
ki is fejti, mondván, hogy a dadaista irodalom elfogadásához és megértéséhez
— s általában az avantgard értéséhez — hozzá kell venni „azt az őszinte és 
nagyon is érthető utálatot, mit a mai szellemi ,nagyüzem’ iránt érezhetni, 
hol verseket, drámákat, művészeteket en gross ,gyártanak’, hol kevés ügyesség 
árán minden szellemi parazita ,világnézeteket’ öklendez ki gyanús mély
ségekből, bakfisok újságtárcákat írnak és mindenki, kinek tábesze, dantei 
orra, tüdővésze, Lavalliére nyakkendője, vagy egyéb testi fogyatékossága van, 
,világboldogításra’ érzi magát hivatottnak — nagyon is érthető, ha akadnak 
elkeseredett emberek, kik őrjöngő néger ordításokkal fejezik ki szatirikus 
méltatlankodásukat s antikultúrát mennek prédikálni a lovaknak és a galam
boknak".



Vagyis: a hagyományostól, a polgári irodalom szabványaitól eltérő 
irodalom az, ami a kor, a világháború utáni évek, a polgári illúzióknak ebben 
a lelkekben erősen romos időszakában a dadaisták — ha nem is a shakes- 
peare-i század, de a gyorsuló időre jellemző időegység — a pillanat lenyoma
taként produkálnak. A dadaista irodalom tehát egyszerre reagálás a kor
állapotokra, kihívása a polgári szabványirodalomnak, és az új, a pillanat 
teremtette tartalommal szinkronban levő eszközök összessége — forma is.

A dadaizmusból kinövő szürrealizmus mindezeket az ismérveket meg
tartotta, csupán — némileg — eszközei módosultak.

Ha — csak a drámára szűkítve a vizsgálódási horizontot — a jó drá
mának egyik ismérve az ügyesen szerkesztett mese, akkor lehetetlen észre 
nem venni, hogy a Déry-műnek nincs szóra érdemes meséje vagy cselek
ménye. Ha a jó dráma fokmérője a jellemábrázolás és a motiváció finomsága, 
akkor A z óriáscsecsemő nem jó dráma, mert nélkülözi a felismerhető jelle
meket, s helyettük gyakran csak mechanikus bábokat állít a néző/olvasó 
elé. Ha a jó dráma tökéletesen megvilágított, fokozatosan exponált és végül 
a megoldásig juttatott témát igényel, akkor Déry Tibor műve e tekintetben 
sem hibátlan. Ha a jó drámának tükröt kell tartania a természet elé, és jól 
megfigyelt képeket kell festenie a kor modoráról és modorosságairól, akkor 
sem jó dráma Déryé, mert itt a kor többnyire csak álmok és lidércnyomások 
tükörképeként van jelen. Ha a jó dráma szellemes replikákon és kiélezett 
dialógusokon nyugszik, akkor ez semmiképpen sem jó dráma, sőt talán nem 
is dráma, mert itt a replikák összefüggéstelen képekből állnak, a dialógusok 
viszont nem logikusan következnek egymásra.

Ezek után akár fel is tehetnénk a kérdést: dráma-e egyáltalán A z óriás
csecsemő?

A polgári dramaturgia szerint nem, esetleg igen, de kimondottan ért
hetetlen, konfúz, afféle dilettáns-munka.

Ha a hagyományos dramaturgia szerinti drámaelemeket vesszük számba, 
akkor A z óriáscsecsemő — bár valamiféle meséje vagy cselekménye kihá
mozható, bizonyos szerkesztési elvek is felismerhetők, egy-két motívum is 
fellelhető benne, formálisan dialógusai is vannak, szereplői is többé-kevésbé 
konkretizálható alakok — csak alig vagy egyáltalán nem állja ki a drama
turgiai elvek hét próbáját.

De: míg a szabvány szerint az író alakjain keresztül van jelen a drámában, 
kimondottan közvetett formában, addig A z óriáscsecsemőben, s általában a 
szürrealista, sőt a dadaista drámában is az író érzelmeivel van jelen, sze
mélyesen mutatkozik meg. Ott egy történetet mond el, itt egy lelkiállapotot 
fejez ki. Mégpedig a sajátját. Ilyen tekintetben egészen közel áll a vershez. 
Nem véletlen, hogy a költőiség állandó legbensőbb tartozéka a szürrealista 
drámának. Kassák írja az ,új versről’: „A tegnapi költő a logika és a filo
zófia rabja volt, a mai költő túl a logikán és a filozófián az elementáris alkotás 
embere. Verseiben nem értelmi közlést, hanem sajátos elemek sajátos egy
ségét akarja kinyilatkoztatni. . .  Az új vers nem közölni, hanem kinyilvá
nítani akar/4 Ugyanez teljes mértékben érvényes a — nyugodtan szintén 
újnak nevezhető — szürrealista drámára is. De térjünk vissza Déryhez, 
mert amit ő ír a dadáról, az vonatkozik a szürrealista drámára általában és 
konkrétan A z óriáscsecsemőre is:’ a „dada mozdulatlanság, egy lelkiállapot, 
melyet a bomlott idők, a kor halotti maszkjának szörnyű látványa idézett 
elő fiatal s tragikusan koravénné lett emberekben".



Ilyen kritériumok szerint, nem pedig a hagyományos polgári drama
turgia értelmében tekinthető drámának Déry műve.

Az iménti idézet, Déry Tibornak a dadáról írt cikkéből, azonban nem
csak a dadaista, illetve a szürrealista dráma lényegére — lelkiállapot! — 
figyelmeztet, hanem a két izmus jellegzetes magyar vonatkozásaira is. A 
dada a magyar irodalomban némi késéssel jelentkezik, s határozott „poli
tikai irányzatosságot mutat" (Bori), erre utal a kor halotti maszkja előidézte 
szörnyű látvány Déry cikkében. Azzal, hogy a dada későbbi keletű irodal
munkban, más is, gazdagabb is, már mint kiábrándulás tekintetében. A 
dadára alapvetően jellemző tiltakozás mélysége tágult, s ez határozza meg 
a magyar szürrealizmust. Déry Tibor és A z  óriáscsecsemő]e esetében ki
mondottan személyes jellegű mozzanatokkal még megalapozottabbá vált 
az általános szürrealista élmény, a drámát kiváltó, életre hívó általános lelki- 
állapot*

Amit Déry a Dokumentumban ír — „Ellenzék vagyunk . . . Minden 
tagunk, minden mozdulatunk maga a tiltakozás" — az szervesen kötődik 
a hat évvel előbb írt dada-cikkhez, összekötve így a magyar irodalomban és 
a saját opusában is a dadaizmust és a szürrealizmust. Ami viszont vele sze
mélyesen történt a két cikk között eltelt félévtized alatt — emigrációba megy, 
Csehszlovákia, Bécs, Döbling, Bajorország, Párizs a& állomások, vált néhány 
szakmát, majd próbál egy merészet, aminek vége a Monté Carló-i csőd, innen 
jut Perugiába, ahol többek között A z  óriáscsecsemői írja — azok olyan leg
személyesebb vonatkozású előzmények,. melyek A z  óriáscsecsemői, Déry 
hasonló jellegű művei közül sorrendben a harmadikat, de jelentőség szem
pontjából az elsőt, külön is meghatározzák.

Tehát mind a korban, mind magában Déryben megvolt minden elő
feltétele a szürrealista szemléletnek, világlátásnak.

Ezek után arra is válaszolni kellene: a pillanat adta és az egyéni elő
feltételek milyen mértékben és milyen konkrét formai eszközökkel adják A z  
óriáscsecsemő szürrealista vonatkozásait?

Déry drámája nem nevezhető egyértelműen szürrealista műnek. Ennek 
okait részben láttuk. A drámában érezhetően egyformán fontos a szöveg és 
a látvány. Ha külön-külön vizsgáljuk őket, akkor kiderül, hogy az utóbbi, 
a látvány, kifejezetten expresszionista: hírkulisszák, vetített képek, feliratok, 
festett bábok . . . S a vizuális momentumokon kívül ide kell sorolni a dráma
szerkesztés körébe tartozó montázstechnikát, valamint a közönség bevoná
sának permanens igényét és kísérletét. Dadaista mozzanat mindenekelőtt 
a romboló gesztus, a tiltakozás, ezen kívül pedig a maszkok, amelyek a meta
morfózist segítik és új antropológiai helyzetet teremtenek. Továbbá a logika 
feladása, a megbomlott értelem. Bár az utóbbiak éppúgy jellemzői a dadaista, 
minta a szürrealista műveknek.

Hogy mi a tisztán szürrealista jellegű mozzanat A z  óriáscsecsemő ben, 
ahhoz legalább a jelzés szintjén érinteni kell az irányzat esztétikájának főbb 
ismérveit.

Mario de Micheli írja az avantgardizmusról szóló könyvében: a „sza
badság problémája a szürrealizmus alapvető problémája". A z  óriáscsecse- 
mőben pedig azzal, hogy a ,főhős’, az ember feletti méretűvé növő Újszülött, 
szembekerül ember mivoltának és emberi értékének kérdéseivel, tulajdon
képpen mind az egyéni, mind pedig a társadalmi szabadság kérdését, ezt



a szürrealizmus szempontjából alapvetően fontos problematikát, együtt 
hordozza. A szabadság vágyának és a szabadság lehetetlenségének állandó 
konfrontációja valójában a mű drámaiságának az alapja, a kiváltója. A sza
badság kérdése szükségszerűen magával hozza a megoldás keresésének útjait 
is. A szürrealizmus a társadalomban megvalósíthatatlan szabadságot az 
álomban látja megvalósíthatónak. Az álom a végtelen szabadság birodalma, 
ennek tartományaiban érhető el az, ami a társadalomban megvalósíthatalan, 
ezért jelentheti az álom a felszabadultság, a kötetlenség érzetét. A szürrea
lizmus esztétikájára szintén meghatározó érvényű a szabadságnak az álom 
útján történő megvalósítása.

Az álomban a legszorosabb függőségi ^viszonyban van a forma és az 
ábrázolás. A dráma tartalmi jellegével egyenlő álom nemcsak a drámahős, 
hanem a forma szabadságát, kötetlenségét is lehetővé teszi. A forma sza
badságán, a csapongó szerkesztés lehetősége mellett, a tér és idő szabad, 
kötetlen kezelése is értendő. A z óriáscsecsemőben a hely meghatározatlan, 
a különféle helyszínek különösebb logikai fegyelem nélkül folynak egymásba. 
Az idő pedig teljesen elveszti köznapi funkcióját. Nikodémos és az Apa 
egyik dialógusából arról értesülünk, hogy ugyanarról az eseményről, az 
óriásicsecsemő bérbeadásáról, először hat, azután nyolc, majd tíz, végül 
tizenkét év retrospektívájából beszélnek, holott valójában kéthónapos új
szülöttről van szó.

M ivel az álom nem törvényeknek engedelmeskedő birodalom, az ál- 
modóra a kauzalitás helyett a pszichológiai automatizmus jellemző — ezzel 
az eljárással élnek a szürrealista írók, Déry is A z óriáscsecsemőben. Micheli 
pontos megfogalmazása szerint a szürrealista poétika „kulcsszava az auto- 
matizmus“.

' Ha viszont ebben a dramaturgiában azt az alapvető egységet keressük, 
mely mind az álomszerűségnek, mind az álommal kapcsolatos megnyilvá
nulásoknak a hordozója a drámában, akkor a dialógusig kell leásni. A dialó
gus-egység á szürrealista dráma legsajátosabb megnyilvánulásainak a hor
dozója: alapsejt.

A dialógus-egység a szürrealista dramaturgia központi kategóriája.
A dialógust a konfliktus hívja életre. A konfliktuson keresztül bomlik 

ki, válik cselekménnyé, ahogy Színházesztétikádban Székely György írja. 
Egy másik meghatározás szerint a dialógus a konfliktus objektivizációja. 
Két ember, a dráma két szereplője, különféle elveket képviselő személyek 
vagy bábok állnak szemben egymással és hatni akarnak egymásra, ez az igyeke
zetük a dialógusban jut kifejezésbe. A szürrealista drámában a dialógust 
nem tett követi, a dialógus nem is a tettel párhuzamosan hangzik el, mint 
a hagyományos drámaformában, hanem a dialógus önmagában a tett. A dia
lógus a szavak gesztusa.

Eszköze a nyelv, azzal a meghatározó jellegzetességgel, hogy a szür
realista dráma dialógusának a nyelve egyszerre kihívás is a hagyományos 
dramatugriával szemben, és a megváltozott funkció hordozója is. A logika 
csődje, a felbontott, az, értelmét vesztett beszéd, a kommunikáció lehetetlen
sége többek között a nyelv új funkciói. A szürrealista dráma szerkezetileg 
mozaikszerűen töredékes, egy-egy mozaikkocka egy-egy dialógus-egységgel 
azonos. Ha a dialógus azonos a cselekménnyel, akkor az is igaz, hogy előre- 
viheti, lelassíthatja, eltérítheti a cselekményt, s minderre megfelelő példák



ta lá lh a tó k  Déry drámájában. A szürrealista drámában a dialógus-egységek 
az automatizmus jelzőlámpái, a pszichológiailag nem hitelesíthető szereplők, 
az egyéni profillal — nyelvvel — nem rendelkező drámaalakok, emberarcú 
szörnyek és arcnélküli bábok, mechanizált jellegének legadekvátabb ki
fejezői.

Az álomnak, amely a szabadságvágy következménye a szürrealista drá
mában, egyik legerőteljesebb, legsokoldalúbb formája a humor s ennek meg
annyi variánsa, a fekete humortól a túlfeszítettséget jelző gegen, a komikus 
különféle fokozatain át a groteszkig és a.verbális nonszenszig, ami — ahogy 
Freud állította — a „szabadság érzete**. A humor kiutat ad, felszabadít, 
de annak az állapotnak is jellemzője, amely a reményen és a kétségbeesésen 
túl levő ember sajátja. Azé az emberé, aki a szürrealista dráma hőse-írója. A 
humor a szürrealista dráma leggazdagabb forrásterülete. Épp a szürrealista 
h u m o r  idézi fel a szürrealista dráma kiterjedt rokonságát — a cirkuszi bo
hóctréfát, a filmburleszket, a commedia deli’ artét stb.

A humor mellett 'a szürrealizmus állandó jellemzői közé tartozik a 
sajátos költőiség, ami mindenekelőtt a szokatlan, abszurd képalkotásban 
mutatkozik-meg. A szürrealista költői kép pedig a dialógus-egység alkotó 
eleme.

Nem végsősoron úgyszintén a dialógus-egység példázza a szürrealista 
drámában sajátos harmóniát elérő forma és tartalom egységét.

A dialógus-egység a szürrealista drámában a deformált emberek es a 
deformált világ pontos képmása, tükörképe.

Még egy fontos kérdésre még nem próbáltunk válaszolni: játszható-e 
ma színpadon* A z óriáscsecsemő? Illetve: előadása eseten kialakulhat-e a 
szükséges kapcsolat a színpad és a nézőtér között? Bár a kérdés a mu dráma- 
történeti értékét és jelentőségét közvetlenül nem érinti, de ha játszhatósága 
bebizonyosodik, ha a közönséget érdekli, akkor a megjelenítés közvetve 
valamiképp azokra a dilemmákra is választ adhat, amelyekkel az irodalom
történetírás — nem mindig sikeresen — még mindig Viaskodik.

És választ is adott.
A két úttörő jellegű amatőrelőadás után a leghitelesebb válasz a Péc$i 

Nemzeti Színházból érkezett.
Szürrealista játéka szereplői közé Déry Tibor tíz ember nagyságú bábut 

is beiktatott, elképzelése szerint, „ha a bábuk beszélnek, fejxft kiemelkedik 
a törzsből, visszaesik, ha hallgatnak**. A pécsi előadás rendezője — Szikora 
János — annak ellenére, hogy a dráma szövegét megrövidítette, a bábukat 
nem hagyta ki a szerepüstáról. Csakhogy nem a színpadra, hanem a néző
térre ültette őket.

A széksorokban a helyüket kereső nézők meglepetéssel  ̂tapasztalták, 
hogy szürke öltönyös középkorú férfi vagy szerény ünneplőt viselő, hason
lókorú nő ül mereven, nem áll fel, amikor ők helyük felé igyekeznek. Akiknek 
viszont közvetlenül a mozdulatlanul ülő „nézők" mellé szólt a jegyük, né
hány pillanat után zavartan vették észre, hogy a „szomszéd** nem a meg
szokott színházi módon viselkedik, nem igazgatja a nyakkendőjét, non si-

* A dolgozatnak ez a része utólag íródott.



mítja hátra a haját, nem gombolja ki a kabátját, nem veszi elő zsebkendőjét, 
nem pillant lopva kézitükrébe, a szeme sarkából nem méri végig a szom
szédját . . . Voltak, akik átültek, mert kellemetlenül érezték magukat, voltak, 
akik, mikor meglátták, ki mellé szól a jegyük, azonnal másik szabad ülőhely 
után néztek.

Általában az egész nézőtér a bábukkal foglalkozott, holott ezek épp- 
olyanok voltak, mint mi mindannyian, csak valamelyest illedelmeseb- 
bek.

A bábuk még az előadás első perceiben is észrevehetően nézőtéri téma 
voltak. A színpadi történés azonban lassan feledtette jelenlétüket. Csak 
akkor vettük őket ismét észre, amikor megszólaltak (néhány bábot színész 
„alakított"!) helyettünk beleszóltak a színpadi kérdésekbe, válaszoltak a hoz
zájuk — hozzánk? — intézett kérdésekre.

Szünet után hiába kerestük a széksorokban a bábukat. Eltűntek. Fel
kerültek a színpadra. Ott láttuk őket a rekeszekre osztott játéktér valamelyik 
dobozában, ahogy tévét néznek vagy a mosdóban állnak . . . Egy-egy sor, 
nézőtér-rész felismerte a saját bábuját, egy-egy néző szomszédját. Lehet, 
hogy úgy érezték, csak a véletlenen múlott, hogy nem ők kerültek fel a 
színpadra. Könnyen megtörténhetett volna, hiszen a bábuk szakasztott 
emberek.

És a történet is rémesen ismerős.
Azok a dobozszerű színpadszegmentumok éppolyanok, mint azok a 

helyszínek, ahol mindennapi életünk zajlik: egy szoba — ággyal, karosszékkel, 
állólámpával, egy konyha — vízcsappal, viaszosvászonnal borított asztallal, 
hokedlikkel, tűzhellyel, rajta étel fő, egy vegyeskereskedés — mindenféle 
áruval, de főleg sok konzervdobozzal, egy iskolai tanterem — padokkal, 
csodálkozó szemű, kék-fehérbe öltözött diáklányokkal, egy vonatkocsi hátsó 
peronja — oldalt a félig lehúzott ablakkal, látszanak az elsuhanó fák és vil
lanykarók, hátul a félig nyitott klozetajtóval, valaki éppen „ül" és nyögve 
fejti ki életfilozófiáját, egy telefonfülke — benne valaki telefonál, hátat fordít 
mindenkinek, láthatóan semmi köze a körülötte levőkhöz, ahhoz a férfihoz 
sem, aki vonalra várva kitartóan áll a fülke ajtaja előt t . . .  Az emeleti doboz
sor között valahová a távolba vezető, neonvilágítású folyosó — az életdobozok 
közötti vonatfolyosó — életvonat? — vagy egy dobozszerű bérház lépcső
házi folyosója.

Olyan helyszínek, ahol a bábuk helyett mi is ott lehetünk, sőt naponta 
ott ott is vagyunk. Éppúgy, ahogy Lajos, az óriáscsecsemő is mi lehetnénk, 
vagy mi is vagyunk. Azzal a nagy, minden akadályt játszi könnyedséggel 
legyőzni gondoló ambíciónkkal, törhetetlennek vágyó függetlenségi vágyunk
kal s fokozatos, számunkra észrevétlenül történő behálózottságunkkal, a 
polgári létforma bénító konvencióival, szabványosodó életünkkel, teljes 
és feloldhatatlan kiszolgáltatottságunkkal . . .  S az sem nyújt felszabadulást, 
hogy nekünk is gyerekünk születik, aki szintén azt hiszi magáról, hogy min
denre képes, s nem tudja, hogy mielőtt megszületett volna, mi már jó kal
márok módjára eladtuk őt is, ahogy minket eladtak . . .

Minden olyan valós, minden olyan ismerős. Minden olyan minden
napi.



M agára ismer a közönség. Az előadást követő vastaps nem — illetve 
nem csak — színházi konvenció, több annál, kissé az önm agunkra ismerés 
és ébredés hálája szól a tapson át az előadásnak.

És a drámának.
Életre kelt a mű.
És bár ebben a színházi többlet-m egoldások lényegesen közrejátszottak, 

bebizonyosodott: m inden szokatlansága ellenére, szerkezeti hibái, többszöri 
illogikussága, érthetetlensége, abszurdum a ellenére hatni tudó, a valóságot 
tükröző színpadi mű A z  óriáscsecsemő.



ISMÉT A SZÜRREALIZMUSRÓL ÉS AZ ÓRIÁSCSECSEMŐRŐL

A magyar avantgard irodalommal foglalkozó, eddigi értekezleteinken, 
az egész irodalmi vonulat megítélését illetően, azt a tételt tartottam, tartom 
ma is leglényegesebbnek és egyedül célravezetőnek, hogy avantgardot nem 
tőle idegen esztétika — például a realizmus esztétikája — szerint, hanem az 
avantgard kialakította poétikai, dramaturgiai normatívák szerint kell és 
lehetséges csak vizsgálni, elbírálni és méltatni, elutasítani és lelkesedni érte.

Hogy az avantgardon kívüli szempontok szerinti vizsgálódás hamis 
eredményre vezet, ezt azért is kell újból, külön hangsúlyozni, mert a múltkori, 
sorrendben második avantgardértekezletünkön ismét találkoztunk olyan 
véleménnyel, mely szerint az avantgard, illetve a szürrealizmus — a vonulatnak 
akkor csak ezt a szeletét vizsgáltuk — inkább „hangulati jegyekkel írható 
körül, semmint esztétikai kategóriákkal". Ha realista beidegződéseinkkel 
közeledünk az avantgardhoz, akkor ez valóban igaz, csakhogy az irányzat 
igazi, autochton értékeit az avantgard kialakította poétikai és dramaturgiai 
szabályok felől s nem a realizmus felől ismerhetjük fel. Éppen az avantgard 
poétikájának körvonalazása volt a célja a legutóbbi összejövetelnek, amelyen 
a szürrealizmus dramaturgiájának központi fogalmát a dialógus-egységben 
véltem megtalálni. A dialógus-egység azért tekinthető a szürrealista drama
turgia alapsejtjének, a cselekvéssel, a mesével, a jellemábrázolással, a drámai 
motiválással szemben, amelyek a realista dramaturgia elsődleges megha
tározói, mert egyrészt sem a cselekvés, sem a mese, a jellemábrázolás vagy 
a drámai motiválás nem lényegesek a szürrealista drámában, másrészt vi
szont, mert a szürrealista esztétika legfontosabbnak tartott fogalmai, az 
álomszerűség, a szabad képzettársítás, a sok változatú — de főleg fekete
— humor, a csodálatos és fantasztikus, a pszichológiai automatizmus s ennek 
függvénye az önműködő írás, a szürrealista struktúrájú kép, valamint a tér 
és az idő kötetlen, szabad kezelése, kivétel nélkül megmutatkoznak a szür
realista dráma dialógus-egységeiben. Ugyanakkor sajátos ismérve a szür
realista dráma-dialógusnak, hogy nem követi tett, nem is a tettel párhuza
mosan hangzik el, igazi, hagyományos drámai tettről a szürrealista dráma 
esetében nem is beszélhetünk, legfeljebb csodálatos és fantasztikus meg
nyilvánulásokról (ezek legtöbbje az elmúlásra vagy a feltámadásra, vonat
kozik), hanem a dialógus önmagában a tett. A szavak gesztus értékűek. 
Gesztusként hordozzák magukban mindazokat az ismérveket, amelyek a 
szürrealista műveket meghatározó fokon jellemzik.

Nem kizárólag a formai jegyekre gondolok, amelyeket a realista esztétika 
szerint sokszor önmagukban és a szürrealizmus kizárólagos jegyeiként szoktak 
kezelni, hanem a tartalmiakra is, lévén, hogy ez a kettő a szürrealista mű



vekben, ezek alapsejtjeiben, az ún. dialógus-egységeiben példás harmó
niában mutatkozik meg.

Most folytatni és egyszersmind lezárni is szeretném a megkezdett sort, 
azt kívánva bizonyítani, hogy az alapsejt, a dialógus-egység hogyan hordozza, 
tartalmazza a szürrealista jegyeket.

Ahogy előző két alkalommal, ezúttal is elősorban Déry Tibor A z óriás
csecsemő című művében keresem a szürrealista dramaturgia szöveg szerinti 
bizonyítékait, tudva és ismételten hangsúlyozva egyrészt, hogy A z óriás
csecsemő nem egyértelműen szürrealista dráma, hogy benne az expresszionista 
és dadaista elemek mellett fedezhetők fel a szürrealista momentumok, más
részt nem feledkezve meg arról, hogy Karinthy Frigyes, Mácza János, Füst 
Milán és mások drámai opusában léteznek szürrealistább művek, jelenetek, 
de A z óriáscsecsemő tekinthető az egész avantgard dramaturgia legerősebb 
darabjának, s hozzá kapcsolható Déry másik két drámai műve, a Mit eszik 
reggelire? és A kék kerékpáros címűek, melyeket A z óriás csecsemővel egyidő- 
ben, amigrációjának végén, 1926-ban szintén Perugiában írt.

Ezekben a művekben a szürrealista világlátás prizmáján keresztül tor
zítva jelennek meg a kor társadalmának, a polgári létnek jellegzetes formái, 
emberi viszonylatai, gondolatai, konvenciói. Az író által kizökkentettnek 
érzett időt a polgári dramaturgia elemeinek deformálása hivatott érzékel
tetni. A drámai mese például, attól függetlenül, hogy feldereng egy halvány 
vezérlő mesefonál, a kibogozhatatlanságig bonyolult, már-már követhetetlen; 
a cselekmény csak látszólag folyamatos, lényegében mozaikosan epizódokra 
töredezett; a jellemábrázolás és a drámai motiváció a banálisig leegyszerű
sített. A dramaturgiai tényezők szándékolt torzításának a társadalmi konven
ciókkal — ide tartozik a polgári dráma is — való szembehelyezkedés a célja. 
S talán itt ismételten külön kell felhívni a figyelmet a dadaista és a szür
realista gesztus közötti különbségre: a világhoz való dadaista viszonyulás 
nem egyéb, mint provokálás, ezzel szemben a szürrealizmus átfogóbb jellegű, 
rendszerbe igyekszik foglalni világlátását. Ebből következik, hogy míg a 
dadaista drámában ötletek vannak, meghökkentő, polgárpukkasztó céllal, 
addig a drámák szürrealista ismérvei rendszerré állnak össze.

A rendszer részének kell tekinteni a polgári dramaturgiához képest de
formált cselekményt, mesét, jellemábrázolást és drámai motivációt, s ami 
mindezeknél lényegesebb: a nyelvet.

A nyelv a szürrealista látásmód és kifejezés legadekvátabb formája 
ebben a dramaturgiában. Egységbe foglal és ugyanakkor részleteiben hor
dozója a szürrealista világlátásnak.

Hogy a dadaista és szürrealista jelleg mennyire egy tőről fakad, bizonyít
hatják az olyan részletek, mint A z óriáscsecsemő Újszülöttjének a drámában 
elhangzó első mondatai: „íme, megszü . . . szü . . . szü . . . születtem. íme, 
megszülettem. Sö . . . sö . . . sö . . sötét volt, és v i . . . v i . . . világos lett. 
Az ott a napfény. A nap egy égitest. Hol vagyok? Egy szobában vagyok. 
A szoba egy házban van. A napfény hogy jön be a szobába? Ü . . . ü . . 
ü . . . üvegen át. Én is átmegyek az üvegen. Kezembe veszem a szobát. Fel 
fogom emelni a házat. Éhes vagyok. Megeszem ezt az asztalt. Megeszem a 
széket. A levegőben virágok röpködnek. Megiszom egy egeret. Belepisilek 
a kályhába. A felhő forogjon feketén, mint az anyaméh. Nem látok embereket. 
Mért vagyok egyedül ?“



Néhány mondatban egy hosszú-hosszú evolúciós folyamat tárul fel, 
de ennél számunkra ezúttal lényegesebb a következő: az egyszerű és bő
vített mondatok a legköznapibb logika szerint követik egymást, míg egyszer- 
csak bukfencet vet az értelem: egyrészt a mondatok, bár grammatikaiig 
továbbra is kifogástalanok, válnak értelmetlenné, másrészt kötődésük lesz 
laza, összefüggéstelen: „Megeszem a széket. A levegőben virágok röp
ködnek. Megiszom egy egeret. Belepisilek a kályhába. A felhő forogjon 
feketén, mint az anyaméh/4 A replika utolsó két mondata „Nem látok embe
reket. Mért vagyok egyedül?“ — egyszerre logikussá fordítja vissza az illo
gikust, megmagyarázza, indokolja az értelmetlenséget. A logikátlanság egy 
életérzés, a bizonytalanság, a félelem, a magány érzetének természetes 
emberi megnyilvánulása.

Ami az iménti idézetben egy dadaista fintornak, megbicsaklott logikának 
látszik, az, ha dialógus-egységbe építve jelentkezik, már nemcsak magányos 
provokáció.

Számos ehhez hasonló replika idézhető Déry Tibor mindhárom szür- 
realisztikus átszövésekkel készült drámájából, A z óriáscsecsemoből, a Mit 
eszik reggelire? és A kék kerékpáros címűből. Az utóbbiból például eleve 
idézésre kínálkozik a műbeli Családapa alábbi replikája: „Az élet álom. Az 
alma nem esik messze a fájától. Soha hamisabb igazság. Minden szentnek 
maga felé hajlik a keze. Fiaim csak énekeljetek! Nézem birodalmamat és 
mindent helyeslek. Avagy semmit se. Egyre megy. Nyugodt tiszteletlenséggel 
forgolódom feleségem körül, egészséges ivadékokat termelek. Nőmnek néha 
vannak véleményei, de ez asszonyi elfogultság. Sötét van. A rák jegy farka 
begörbült. A hullócsillagok néha felbosszantanak rendetlen suhogásukkal. 
Egyébként megvagyok. Mi van ebédre ?“ Szólások, közmondások, egyszerű 
kinyilatkozások, egy-egy mondatfintorral fűszerezve alkotják a szürrealista 
szerkesztésű mondatkupacot, melyben jól ismerhető fel az író lesújtó véle
ménye a közhelymondatokat gyártó, ezek igazságát hirdető világról.

A szürrealista nyelvi mechanizmust azonban a fenti replikáknál is ki
fejezőbben érzékelteti az alábbi két dialógus-egység.

Stefánia: Elhoztad a vajat?
Újszülött: Igen. A keleti hadszíntéren csapataink győzedelmesen vonulnak 
előre.
Stefánia: Malvin lázas, influenzában fekszik. Elhoztad a vajat?
Újszülött: Igen. Erős depresszió, helyi zivatarokkal.
Stefánia: Hallom, hogy tegnap Versailles-ben megkötötték a békét. Micsoda 
békét?
Újszülött: Elhoztam a vajat. A német szifiliszexpedíció útnak indult.
Stefánia: Aurélnak fogjuk elkeresztelni. Magam fogom szoptatni. Ágyam
ban fog feküdni. Mérnöknek fogom nevelni. Esetleg költőnek. Egy zseni 
lesz. Elhoztad a vajat?
Újszülött: Elhoztam. És ha lány lesz? Honnét veszem a hozományt? Vagy 
szabad szerelemre szoktatjuk? Kereszteljük el Izabellának. Megyek a ho
zományért.



A fenti részlet A z óriáscsecsemő harmadik felvonásának vége felé hangzik 
el, amikor az Újszülöttet már teljesen körülzárták a polgári életforma kon
venciói.

A dialógus-egység látszólag olyan szabályos drámai párbeszéd, amilyen
nel garmadával találkozunk a kor polgári társalgási drámáiban. Szabályosságát 
bizonyíthatja a kijelentő és kérdő mondatok menete, ritmusa, cáfolatát viszont 
a mondatok közötti illogikus, a szabályos társalgási drámától idegen kapcso
lásában ismerhetjük fel. A dialógus-egységíiek van szinte replikáról replikára 
vezethető gerince — „Elhoztad a vajat?" „Igen". Elhoztam a vajat", stb —, 
ehhez kapcsolódik a párbeszéd többi mondata, melyek önmagukban szintén 
logikus, köznapi információkat tartalmaznak. Összeolvasva, folyamatossá
gukban szemlélve őket azonban nyilvánvalóvá válik a köztük levő értelmi 
kapcsolat hiánya. Mert mi indokolná azt, hogy a hadszintéri jelentésnek 
is beillő információ után valaki egészségi állapotáról halljunk, ezt követően 
pedig egy meteorológiai jelentésből kiragadott mondattal folytatódjék a „be
szélgetés"? És folytathatnám a mondatok szokatlan kapcsolásának sorolását, 
de ennyiből is nyilvánvaló: logikát hiábavalóság köztük keresni. S épp ez 
a szürrealista dramaturgiában a dialógus-egységek jellegzetes szerkesztési 
képlete. Látszólagos logika, amely illogikusságot takar. A mondatok ilyen 
sorrendjét csak valami belső, úgy mondanám, lélektani rend, illetve rendet
lenség, lelki kuszáltság teszi indokolttá. Tévedés tehát azt állítani, hogy a 
szürrealizmus csupán technika, s nem önkifejezés. A legnagyobb mértékben, 
a megéltség fokán önkifejezés, belső állapot kivetülése. Sőt azt is bizonyítják 
az ehhez hasonló, kiragadott részletek, hogy nem holmi valóságon túli 
momentumokkal állunk szembe, hanem a legvalósabb valósággal, csakhogy 
ennek keretét, határait az író kiterjeszti. Az történik, amire Déry A kék ke
rékpáros című műve elején a darabbeli író közvetítésével figyelmezteti a 
közönségét: „Egy idegen síkra lépünk valamennyien. Találkozni fogunk 
éjféli álmainkkal." A mondatok szokatlan egymásutánja valóban csak az 
éjféli álmok birodalmában természetes, de álmokon túli valóságukban arra 
szolgálnak, hogy visszautaljanak a földi valóság hamisságára, ziláltságára, 
hogy jelezzék a „beszélgetők" lelki egyensúlyi állapotának megingását. Ilyen 
vonatkozásban a szürrealizmus nem valóságidegen, a realitásoktól elrugaszko
dott művészi irányzat, hanem a köznapi valósággal igenis szoros kapcsolatban 
levő, a valóságra figyelő és aktívan reagáló törekvés. Csak eszközei mások, 
mint például a realizmusnak vagy a naturalizmusnak, nem egy vonatkozásban 
inkább a romantikához áll közel.

Anélkül, hogy a szürrealizmus drámáinak összes nyelvi és dramaturgiai 
jellegzetességére ezúttal kitérnénk, csak jelezni kívánok még egy gyakori 
jelenséget, amikor a formailag hibátlan, lényegében azonban értelmetlen, 
groteszk fintorra emlékeztető mondatokból épülő dialógus-egységbe csem
pészi az író a társadalmi konvenciók elleni tiltakozását:

Újszülött: Hát én most megyek. Legjobban szeretnék leülni egy kőre és 
üvölteni, de esik a hó.

Nikodemos: Kedves rokon, járjon elöl jó példával. Vegye fel a szalmakalapot 
és menjen ki az utcára.

Újszülött: Szalmakalapot? De hisz esik a hó.



Nikodemos: Épp azért. Szalmakalappal ki az utcára, a hó alá. Le a társadalmi 
konvenciókkal! Megfulladunk az avult szokások ódon levegőjében. Le a 
tilalomfákkal!
Újszülött: Mit kiabál? A szalmakalap elázik a hóban. Kedves rokon, ön 
alelnök létére úgy viselkedik, mint egy cica.

Vagy ahogy A kék kerékpáros című Déry-drámában olvashatjuk: 
Családapa: Mi van ebédre?
Családanya: Mi újság a tőzsdén?
Családapa: Megvetted a keménygallérokat?
Családanya: Felmondtál a könyvelőnek?
Családapa: Hazahozták a zongorát?
Családanya: Kifizetted a szerelőt?
Családapa: Három tűzvörös rózsát találtam a szívem fölött. Ez korai 
halált jelent. Reggel a kapu elé léptem, a vihar elfordította sörényes 
fejét. A Göncöl szekere kisiklott. A világ rendetlen. Félek a betegségektől. 
Ki tudja, meddig élek? Senki sem felel kérdéseimre. Bársony színű 
kezedet tedd szívemre, ha meghalok! Mi van ebédre?

Itt már szinte csak egyetlen mondatra korlátozódik a képtelenség: „A 
Göncöl szekere kisiklott. “ A kép abszurduma élesen világít felénk a szürke, 
köznapi mondatok közül. Költői kép jellegével egyrészt jelzi a körülötte 
levő mondatok közhelyességét, másrészt viszont az egész mű alapgondolatát 
hordozza: az egyensúlyát vesztett, a kisiklott világ harmóniájának keresését.

És ebben ez a Déry-mű akár az egész szürrealista irányzat jelképe is 
lehetne.
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EGY MÁNDY-REGÉNY ÉS A SZÜRREALIZMUS

Miközben Mándy Iván Francia kulcs\ című, 1948-ban megjelent re
gényének szürrealizmusa felől töprengtem,2 arra törekedve, hogy ráhelyezzem 
a szürrealista regény egyenesére, sokáig nem tudtam szabadulni attól az 
ötlettől, hogy a fejtegetések különféle sora helyett egyszerűen elegendő lenne 
kiidézni a regény két első bekezdését, mivel megítélésem szerint ebben a 
néhány sorban szinte minden olyan lényeges mozzanat megtalálható, ami 
a szürrealizmus Mándy-féle változatára — nevezzük egyelőre így — jel
lemző.

Hogy a kísértés milyen erős volt, bizonyíthatja — bár nem elégszem 
meg csupán ennyivel — íme a két bekezdés:

„Egyszerre csak előttük volt a szálloda, mintha a délutáni ködből 
bomlott volna ki. Állványok vették körül, akárcsak ketrecbe lenne zárva. 
Mellette egy kis bolt lépcsőjét lehetett látni, távolabb a tér fáit száraz, vékony 
ágakkal felfutni a tejszínű ködre.

Feri a kopott, barna aktatáskát nézte, aztán apát. Nos, hát megroha
mozzuk? . . . Mert a dolog nem olyan egyszerű. Az előbb a pályaudvar 
mellett próbálkoztak. Ó, hát az előkelő,szálloda volt! Borotváltarcú, fekete 
ellenzőjű sapkás férfi trónolt a pult mögött. A sapkán körbe aranyos betűk
kel: — Hotel Haway. — Jól hangzik, Hotel Haway. Feri hallott egyszer 
egy dalt. — Hawayban gyönyörűek az éjszakák. Apa nagyon meggyőzően 
beszélt. — Adhatja olcsóbban, nyugodtan adhatja.“

Eddig a két bekezdés, amelyben minden benne van, ami a Mándy- 
prózára jellemző, s amit ebből a prózából a szürrealizmus is nyugodtan vállal
hat, magáénak tudhat.

Adott a helyszín, — szálloda, sőt szállodák, — a szereplők — Feri 
és apa, a regény két központi alakja, és adott az a létélmény, ami a helyszín 
és a szereplők viszonylatában bontakozik majd ki, részleteződik a későbbiek 
során. Ezenkívül néhány apró, de lényeges jellemző is felbukkan már ezekben 
a sorokban. Megpróbálom kiszemezgetni őket.

Állványok, amelyek — akár jelképesen is — ketreccé formálják a tör
ténés helyszínét, a szállodát.

A kis bolt, ahol nyilván rengeteg apróság található, olyan apróság, 
amiből Mándynál megszámlálhatatlanul sok szokott előfordulni.

1 .Mándy Iván: Francia kulcs. Regény. Űj Idők Irodalmi Intézet R. T . Budapest, 1948 
144 lap.

2 N em  előre kidolgozott referátum, hanem csupán jegyzetek alapján rögtönzött hozzá
szólás. Ennek némileg javított szövege az itt közölt írás, amely szándékosan őrzi az 
élőbeszéd fordulatait, hevenyészettségét.



Azután: a köd, amely itt tejszínű, valami csodálatos, vonzó határozat
lanságba burkolja a szállodát is, az állványokat is, a kis boltot is és — a kö
vetkező bekezdéssel elénk lépő két szereplőt — Ferit és apát is.

Adott a jellemző tárgyak bemutatása is. Kopott, barna aktatáska, egy 
sapka, aranyos — képzeletet gyújtó — betűivel: Hotel Haway. Ami viszont 
itt az állványokkal körülketrecezett ködbevesző szálloda valósága mellett, 
de mondhatnám: ellenében, a múltat, az emléket jelenti a „hősök" számára. 
Az író számára pedig a regény egész folyamán jelen levő, gazdagon kibon
takozó technika, szerkesztési eljárás első, indító lépése. A pillanatnyi jelen 
és a félmúlt összekapcsolódása. Ezt az emlékdigressziót majd hamarosan 
követi az első némileg terjedelmesebb múltbetét, ahogy a Hotel Ha\yayról 
történő jelenbehuppanást is visszakapcsolások ismétlődő egész hálózata 
folytatja a Francia kulcsban.

És nem utolsósorban sejthető a mese, a történet is.
Lehet-e ennyi hagyományos regényelemmel szürrealista regény a Francia 

kulcs?
Erre kellene választ adni, mert így kiderülne a Mándy-féle próza nem 

egy jellemzője is.
A részletes kibontás, kifejtés szándéka nélkül megpróbálom jelezni 

a regényelemek szokványos, illetve specifikus voltát a Francia kulcsban.
A történet, a mese, az, hogy az apa és fia a felbomlott családból együtt 

maradva szállodai albérletben élnek, s itt jónéhány érdekes, különösnek 
mondható figurával találkoznak, futnak össze: hagyományosan jólismert.

A feltöredezett, rostjaira szaggatott elbeszélői technika szintén gyakori.
Sem a pontosan követhető mese, sem pedig az idő- és helyszínkorlá

tokat nem * ismerő történetbonyolítás, meseszövés nem meglepő, nem új
donság.

Maradnak a szereplők. Látszólag ők sem különböznek bármilyen más
féle regény, bármilyen szereplőitől.

De csak látszólag. Ha közelebbről vizsgáljuk őket, akkor elsősorban 
a szereplőkben kell felismerni azokat a sajátságokat, amelyek mándysak, 
és amelyek a legközelebbi rokonságot mutatják a Mándy előtti szürrealista 
regényperiódusok műveinek szereplőivel.

A kiidézett két bekezdésből már sejthetjük, a Francia kulcs szereplői 
gyerekek és felnőttek. Közös bennük, hogy ezek is, azok is gyerekek, legalábbis 
így viselkednek, így vannak jelen a regény világában, ami nagyonis reális 
világ. Közös az is bennük, hogy ezek is, azok is olyanok, mintha „egy regény
ből hullottak volna ki", ahogy az író mondja róluk egyhelyütt. Vagyis a föl
dön mozognak, de mintha mégis ködben látnánk őket. Minden mondatuk, 
minden gesztusuk a leghamisíthatatlanabbul valós, és mégis mintha egy 
hosszú álmot álmodva beszélnének, mozognának előttünk a regény reáli
ákból épített, de kissé mégis valószerűtlen színpadán.

Kik ezek a szereplők?
Az apa, akit úgy ismertünk meg, hogy nagyon meggyőzően tud be

szélni, szerkesztő úrnak szólítják, mindig lapot akar alapítani, de inkább 
bukásokról, anyagi csődről, mintsem sikerekről tudna beszélni. Verset ír, 
s ha egy kis pénze van, hegedűt vásárol, ahelyett, hogy ruhát venne, valami



rendeset, valahová elsiet, majd váratlanul felbukkan. Tekintély, szinte min
denki előtt annak számít, kivéve a regénybeli biztos egzisztenciákat, akik 
lenézik. Bár nem derül ki, milyen alapon, mi jogon tekintély, hiszen olyan, 
mintha „önmagának a széljegyzete11 lenne.

Feri, aki apa bűvkörében él, inkább csak van, mint cselekszik. Kissé 
szenvedő alany, a felbomlott családi élet áldozata, de erre határozottan soha
sem utal, csak magányos képzelgéseiből, apró nosztalgikus képlátásaiból és 
látomásaiból, a körülötte levő tárgyak és emberek sajátos optikán való szem
léléséből következtetünk. Talán ezzel a néhány soros írói jellemzéssel is
merhetjük meg legigazabbul: „Feri talán nem is magát a mérkőzést sze
rette legjobban, hanem ahogy a szép zöld pályára rásüt a nap. .

A többi szereplőnek is megvan a maga napsütéses zöldellő pálya képzete.
Várady, apához hasonlóan, mindig lapot akar indítani, ő is olvas, nem 

tud elaludni Oscar Wilde meséi nélkül, ha teheti, máshol alszik, mert saját 
otthonánál minden hely vonzóbb. Időnként két unokaöccsét sétáltatja, jó
időre eltűnik, majd váratlanul, de valami csodálatos megérzéssel rendre 
akkor bukkan fel, amikor étel kerül az asztalra, ilyenkor aludni is ottfelejti 
magát.

Drógó és családja, két fia és a nevelőnő. Drógó a nevét onnan kapta, 
hogy állandóan színes, szagos vizeket öntöz össze, drogérista, aki mindig 
valami rendkívüli találmányt hirdetve próbál megélni, pénze nincs, de gye
rekeit úrigyerekekként akarja neveltetni.

Frici, akinek a legfőbb megbízatása, hogy a papája összeszedte elnyűtt 
könyvekkel járja az antikváriusokat és igyekezzen belőlük mindig néhány 
fillérrel többet kiügyeskedni, mint amennyit azok kínálnak.

Sanyi, a takarítónő fia, akit borért és apró kölcsönökért szoktak kül
dözgetni, de aki legjobban rajzolni szeret, művész akar lenni, holott, a szer
kesztő urat kivéve, mindenki tehetségtelennek tartja.

Tulla a kis néger lány, aki a szállodalakók véleménye szerint csodá
latosan táncol és énekel, és akiből egyszer biztos sztár lesz.

Talán ennyi is elég, hogy a többieket, a regény és a szálloda alkalmi 
vendégeit most ne soroljam fel, ahhoz, hogy mégis kitessék, miféle szereplő
galéria mozog Mándy regényében. Látszólag ezek is bármelyik másik re
gényben, bármelyik másik író regényében is előfordulhatnának. De a Francia 
kulcsban elénkcigánykerekező szereplők kivétel nélkül rögeszméket kergető, 
fixa ideák bűvöletében élő, ezeket valóságként álmodó emberek, gyerekek 
és felnőttek. Felnőtt gyerekek. Olyan ködben mozognak, mint amilyenbe 
az idézett kezdőbekezdésben a szálloda elénksejlik. Mindnek van sajátos 
pályája, története, de mindnek annyi története van, ahányszor színre lép. 
Valósak és képlékenyek. Egy olyan tárgy- és színerdőben — mert Mándynál 
a tárgyak és a színek nagyon fontosak — mozognak, ahol minden három- 
dimenziós, megfogható, kiemelhető, kézbevehető, de a szereplők- között, 
bár közös helyszínen élnek, mozognak, inkább csak elmosódó kapcsolat 
létezik. Mindegyikük a saját rögeszmés mikrokozmoszában, ködében létezik. 
Olyanok, mint a gyermekújságok rajzocskái a rejtvényoldalakon. Közös 
keretbe helyezték őket, minden vonalukban felismefhetők, de műegésszé 
csak akkor állnak össze, ha az olvasó képzelete színes ceruzáival kiszínezi 
a köztük levő rejtélyes szövevényességgel át-meg átvonalkázott mezőt. Van
nak, felismerhetők, de az olvasó segítsége nélkül mégsem létező szereplők



a Francia kulcs — és az egész Mándy-próza — alakjai. Sajátos létélmény 
jellemzi őket, de olvasói közreműködés nélkül mégsem léteznek. Olyanok, 
mint megannyi apró szentjánosbogárnyi-én kalandjai, de csak az olvasó 
aktivizáló segítségével képesek világítani. A létezés automatizmusa működ
teti őket azokban a kis, miniatűrnyi jelenetekben, melyekben az író tárgyak 
és színek társaságában elénk lépteti őket, de a reflektor nem a színpadról, 
hanem az olvasó pupillájából világít rájuk.

A Mándy-próza szereplői reális síkon mozognak, de szürreálisak.
Nem az annyit emlegetett, csodálatos filmes szerkesztési, vágási techni

ka, nem az epizódszövés mesteri lazasága és spontaneitása, nem a képzettár
sítások korlátlansága, hanem a regény szereplői elsősorban a szürrealista 
prózalehetőség hordozói.

Tehát: szürrealista regény a Francia kulcs?
Nem. Inkább szürrealisztikus. Ha elfogadjuk az itt elhangzott perio- 

dizálást, azt mondhatjuk, hogy a Francia kulcs a nagy korszak utáni szük
ségszerű elkanyarodás terméke, mely magában hordja a Francia kulcsot 
megelőzően virágzó regényforma jellegzetességeit, de amely már más irány
ban találja meg a megvalósulás, az autentikus létezés lehetőségeit. Azt az 
utat járja, amit a szürrealista próza nyitott meg, szélesített ki, de a technika 
mellett, amit tökéletesen tud, megtanult, sajátos elemmel gazdagítja a prózát. 
S ezt az újdonságot én a regény szereplőinek és olvasóinak viszonylatában 
látom. Abban a mozzanatban, ami sorsdöntőén meghatározhatja általában 
a szürrealista regényt, s amely ezt a prózát az író hatásköréből az olvasóéba 
helyezi.





TITOKFEJTŐK

B É LÁ D 1 M IK L Ó S  E M L É K É N E K

(A vegytiszta regényről) Ha a magyar szürrealista regény jellegét vagy 
lehetőségeit vizsgáljuk, a szürrealista epika jellegét, lehetőségeit kell szemügyre 
vennünk. A húszas évektől napjainkig sokféle szürrealista szöveget ismerünk, 
de csak elvétve akad közöttük igazi regény, a „regényszerű“ szövegek vizsgá
latakor pedig a tételes besorolást törvényszerűen az óvatosabb leírás váltja 
fel. Aragontól Márquezig, Déry Tibortól Mándy Ivánig a modern prózában 
világosan felismerhetők a szürrealizmus indításai, e stílusirány esetében 
tehát legkevésbé sem következett be „az avantgard estéje", mégis, néhány 
kivételtől eltekintve, Breton jóslata beteljesedettnek látszik: a regényformában, 
ebben az „alantas műfajban“ nem tetőzött a szürrealizmus. Máig sem szü
letett meg a vegytiszta szürrealista regény.

De van-e egyáltalán „vegytiszta“ regény? A kérdést Bori Imre vetette 
fel, válaszolva az ellenvetésekre. Valóban: a klasszikus realista művekben 
se szeri, se száma a romantikus elemeknek; Jókai olykor Móriczot is megelőzi 
realizmusban; Victor Hugó tárgyleírásai a francia új regény prózakoncep
cióját előlegezik; Krúdy sok tekintetben modernebb a mai moderneknél. 
A regény sokkal kevertebb bármely más műfajnál, stílusjellegét csupán 
összhangzata alapján határozhatjuk meg. „Vegytiszta" regényt jószerint 
csak a ponyva, a lektűr és a bestseller alagsori műhelyeiben találunk.

Ha nem az avantgardista kiáltványok napiparancsaira ügyelünk, inkább 
arra, ami irodalmilag hasznosítható felismerés volt bennük, a „gyökértelen“ 
avantgard gyökérelágazásai és gyökérhajtásai is felismerhetőkké válnak. 
Bori Imre szavaival: a szürrealizmus irodalma nem egyszerű illusztrációja 
a kiáltványok meghirdetett elveinek, az elveknek a gyakorlatban bekövetkezett 
módosulásai a fontosak — ennek tényeiből kell kiindulni.

Anélkül persze, hogy e stílustörténeti fogalom „parttalanítására“ tennénk 
kísérletet (ennek veszélyére Bányai János hívta fel a figyelmet), s anélkül, 
hogy — másik végletként — csökkentenénk e stílusirány valóságos ható
erejét.

Kis magyar stilisztikájában, A magyar szó költészete c. kézikönyvében 
Szilágyi Ferenc a szürrealizmust „az emberiség ősi formanyelvéhez“ tarto
zónak tekinti, mivel „a népi beszéd és gondolkozás át meg át van szőve vele“. 
Ez igaz; csak éppen Breton Nadja vagy Crevel Bábylone c. műve olyan alko
tás, amelynek nincs köze a népi beszédhez és gondolkozáshoz, így tehát az



emberiség ősi formanyelvéhez sem; az időtlen-öntudatlan-népi szürrealizmus 
fogalmával nem juthatunk el messzire. Bajomi Lázár Endre kellő nyomatékkai 
hangsúlyozta, hogy nép- és műköltészeti előzményeit sem tagadva meg, a 
szürrealizmus a mi századunk stílusiránya: művészetbölcseleti vonatkozásban 
a világértelmezést is magában foglaló freudi lélekelemzés, az einsteini rela
tivitáselmélet és a bergsoni filozófia felismerései, művészi szempontból 
pedig az expressz ionizmus, a dadaizmus és (Bori Imre figyelmeztetett rá:) 
a szecesszió vívmányai készítették elő.

(A z azonosítás veszélye) A szürrealizmus a francia írók tudatos fellé
pésével veszi kezdetét a húszas évek elején, s hatása máig tart. Félrevezető 
tehát a szürrealizmusról mint történetileg lezáródott irányról beszélni. A 
neoavantgarde c. tanulmányában, többrendbeli önhelyesbítései ellenében is, 
Szabolcsi Miklós azt írja, hogy a klasszikus avantgard mozgalmak „indí
tásai, eredményei, kifejezőeszközéi, új műformái »klasszicizálódtak«, azaz 
részévé váltak a modern realizmusnak44, a szürrealizmus pedig csendesen 
kimúlt, első nagy hulláma után „újdonságot már nem hozott — s legfontosabb 
eredményei felszívódtak az irodalom egészébe“. Mivel minden fontos iro
dalmi eredmény felszívódik az irodalom egészébe (máshova nem is igen 
szívódhat fel), ezzel a meghatározással sem jutunk el sehova. Megvizsgálandó 
azonban, hogy az izmusok „indításai, eredményei, kifejezőeszközei, új mű- 
formái“ a modern realizmus részévé váltak-e, vagy sem.

A tündéri realizmustól kezdve egészen a szocialista realizmusig a „rea- 
lizmus“ százféle jelzős szerkezetét ismerjük, s ez arról tanúskodik, hogy 
stílustörténeti fogalomból fokozatosan mindenes—ahistorikus fogalommá 
vált s nem is mellékesen: az ideológiai minősítés eszközévé is.

Ezt bizonyította be Szeli István A kritikai realizmus kérdései c. tanul
mányában. A kritikai realizmus fogalmát — írja — „csak az elméletírók 
találták ki, hogy legyen mihez viszonyítani a szocialista realizmus minő
ségileg értékesebbnek tartott elméletét és gyakorlatát. . . Lehet-e. . . a rea
lizmus külön fajtájáról beszélnünk? Miért nincs akkor ennek alapján kriti
kai romantika vagy kritikai naturalizmus, hisz egy Hugó vagy egy Haupt- 
mann is »bírálja a társadalmi viszonyokat« anélkül, hogy kulcsot adna az olvasó 
kezébe a társadalmi problémák nyitjához ?“

A Lukács György által képviselt időtlen realizmus elvének lényege az
— olvashatjuk a Szeli-tanulmányban —, hogy „a realizmus nem egy adott 
korhoz kötött, s arra a korszakra jellemző művészi stílus, amely a múlt század 
harmincas éveitől a hetvenes évekig hozza létre a maga nagy alkotásait, ha
nem éppúgy, mint ahogy a filozófiában alapvetően két irányzat áll szemben 
egymással, a materializmus és az idealizmus, az irodalom történetét is a 
realizmus és az antirealizmus küzdelme tölti ki, tehát a realizmus öröktől 
fogva létező stílus. . . a művészeti stílusok és a filozófiai irányok efféle azo
nosítása nyilvánvalóan nem esztétikai érvelésnek szolgál támasztékul. . . 
ez az identifikálás eleve a nem realista irányok világnézetileg is problematikus 
voltát sugalmazza, holott még az ortodoxiának olyan tekintélye, mint Hans 
Koch is kénytelen elismerni, hogy »a filozófiai materializmus egyáltalán 
nem látszik a realista módszer feltétlen világnézeti alapjának, a realizmus 
és nem realizmus nem látszik a filozófia alapkérdésére adandó matérialista 
vagy idealista művészi válasz kényszerű módszerbeli ellenpárjának«.<c



(Lólábak és tákolmányok) Az idézett gondolatsort Szeli István a szellem
történész Thienemann Tivadar marxista logikájú megállapításával zárja: 
„Időben egymás alá rendelt jelenségek nem állíthatók egymás mellé, mint 
egyenrangú végletei egy poláris ellentétnek44. Fölösleges ennél több szót 
vesztegetni a metafizikai gyökerű realizmusfelfogásra; Szabolcsi Miklós 
szótévesztései itt válnak nyilvánvalóakká. Az izmusok eredményei felszívód
tak az irodalom egészébe, kétségtelenül; részévé váltak a modern realizmusnak 
is, tagadhatatlanul; de el nem parttalanítható tény, hogy az avantgard 
mozgalmak mindenekelőtt mint avantgard mozgalmak jelentenek új kor
szakot a művészetek s az irodalom történetében. Nehezen hihető el Szerb 
Antalnak, hogy Joyce Ulyssese blöff volt csupán, s ha az lett volna is, leg
kevésbé sem volt „realista44 blöff. Indításai, kifejezésformái stb. részévé 
váltak a modern realizmusnak — az Ulysses azonban tárgyszerűen is meg
maradt annak, ami: avantgard regénynek, s indításai az új avantgard re
gényben is felismerhetők, talán világosabban is, mint a modern realista 
regényben. Kafka és Woolf prózája, Cendrars és Kassák poémája, Tzara 
és Michaux költészete, a Finnegans Wake s a Prae szövegfolyama sokféle 
módon skatulyázható, de sem a hagyományos, sem a modern realizmus 
skatulyájába nem fér bele. (Az időtlen realizmus kilátójáról szemlélve a 
mi századunk irodalma véget nem érő „polgári44 válságban fuldoklik, a szo
cialista országok jelentékenyebb írói is nyakig ülnek a dekadenciában, s ezt 
az ellentmondást a marxizáló elméletírók kinyilatkoztatásai nem oldhatják 
fel.)

Az igazi kérdés persze az, hogy nem a hagyományos realizmus múlt 
századi világképe és eszköztára mondott-e csődöt századunkban; nem a múlt 
századi nagyrealizmus teherbíró képessége roggyant-e meg a századfordu
lóra — amúgy istenigazából.

Éberségünket a mindenkori közönségirodalom s a teoretikus színezetű 
propagandairodalom altatgatja el. A modem fejlődés jellemzői és ami hozzá- 
1 árul c. előadásában André Breton már 1922-ben pontos diagnózist állapított 
meg: Rimbaud műve riadó volt csupán, „mert a szakadék azonnal bezárul, 
és a világ ismét visszatér egy századévre gyermeteg tákolmányaihoz és kilógó 
yólábaihoz“ .

Válság és regény c. tanulmányában Széli Zsuzsa a tükrözéselméletre 
utalóan higgadt iróniával jegyzi meg: „. . . amennyiben a regény válságáról 
egyáltalán beszélhetünk, annak oka a valóság válságában keresendő44. Rim
baud és Lautréamont riadója óta a modern szellem úttörői a valóság be nem 
záruló óriásszakadókait térképezik fel. Ez jobb' tankönyvekben közhelynek 
számít. Az irodalomnak s a művészeteknek általában egyetlenegy mélyen 
válságos állapota ismert: az epigonizmus.

S ezzel egyúttal azt is jelezni szerettem volna, hogy a „szürrealista44 
minősítés legkevésbé sem lehet értékmeghatározás. Egy-egy szöveg hatás
elemeinek vagy gondolati anyagának a minősítése csupán. A konfekcióüzle- 
t^kben árult szürrealizmus (Szentkuthy szavai) semmivel sem jobb vagy 
különb más készruhaipari terméknél.

Érintőleg még csak a következőket. Ha fanyalogva fogadjuk a merőben 
szociológiai és ideológiai besorolásokat („polgári44, „harmadikutas44, „sze
gényparaszti44), s hasonlóképpen kedvetlenül a puszta biológiai ténymegálla
pításokat („az amerikai irodalom nagy öregjei44, „a negyedik írónemzedék 
tagja44), nem elégedhetünk meg az egyenes vonalú stílustörténeti besorolá



sokkal sem. Az irodalom nem politikai eszmék s nem egyedi lelkifinomságok 
összessége, és nem csupán stilisztikai példatár. Esszenciálisabb valami, 
segédfogalmainkkal csak egy-egy aspektusa írható le. A stílusvizsgálat és 
a kifejezésformák leírása ahhoz mégis hozzásegíthet bennünket, hogy egy- 
egy művet vagy jelenséget tágabb irodalomtörténeti összefüggéseiben is
merjünk meg.

(Nagykompozíció és grammatizáltság) Hogy az avantgard prózában az epi
kusán leíró, extenzív kifejezésmódot a líraian kifejező, intenzív írásmód váltja 
fel, a valóság korábban szilárdnak hitt értékrendjét pedig az író vagy a re
gényhős szubjektív, gyakran nem is hierarchizált belső világa, csak látszatra 
tűnik fel egyszerű váltásnak. Látszatra, hiszen az elbeszélés, különösen 
pedig a regény sohasem volt és sohasem is lehetett olyannyira gyökeresen 
megújítható kifejezésforma, mint a líra, egyszerűen azért nem, mert hason
líthatatlanul tárgyiasabb, nyelvileg is zártabb, „grammatizáltabb“ műfaj.

Laurence Sterne-től James Joyce-ig, Joyce-tól Faulknerig a regény 
megújításának számos kísérletét ismerjük, ám a nagyepika már jelzett nehéz
kedési ereje folytán még a legelszántabb újítók is kénytelenek voltak sok 
romaneszk elemet alkalmazni műveikben. Sterne nyitotta meg az egyik 
utat a kísérleti próza előtt: kigúnyolta a regényírást, de regényírói eszkö
zökkel tette ezt. A regényszíntér belsővé változásai, az elbeszélői nézőpont 
elmozdulásai a Tristram Shandy szerzőjénél az irónia eszközei. Az egyik 
út tehát a paródiáé, a regénygroteszké. A másik példát Joyce regénye szol
gáltatja. Érdekes egyezés, hogy Joyce is parodizál (egy-egy szövegegységen 
belül s a regény egészén belül is), az ő szemlélete is alapvetően szatirikus, 
Joyce azonban a regénynek szinte minden elemét végletesen „szubjektivizálja“. 
A regényforma objektív jellegét ez a puszta tény is igazolhatja: megújítói 
törvényszerűen paródiát (is) írnak. A lírában nem tapasztaljuk ugyanezt, 
legföljebb egyes lírai kifejezésformák elejtésére van példa.

Joyce újítása lényegbe hatolóbb volt, mint bárkié előtte, ám hogy regényt 
írt mégis, nem pedig lírai-groteszk-automatikus stb. szövegfolyamot, fölös
leges bizonygatni: az Ulysses aprólékosan kidolgozott formareíidjéről, gyöt- 
relmes műgonddal megalkotott óriáskompozíciójáról terjedelmes tanulmá
nyokat olvashattunk.

A regény meghatározó sajátossága a nagykompozíció. A leírás, az ábrá
zolás, a jelenetezés, a párbeszéd, az eseménysorok elmondása stb. százféle
képpen variálható, visszájára fordítható vagy teljesen ki is iktatható a szö
vegből, de ha a közlésegységek komponálásáról és a részkompozíciók egy
ségbe foglalásáról lemond az író, műve szöveg lesz csupán, nem regény.

A regény objektív műfaj annyiban is, hogy rejtett vagy világosan tagolt 
formában sok pólusú és szólamú — a hagyományos regény éppúgy, mint 
a modem. Belső lényege szerint tehát sohasem „lineáris", még ha kifejező- 
eszközei látszatra ilyenek is. Nincs egyszólamű, egypólusú regény; amit 
annak tekintünk, vallomás csupán, (Az egyes szám első személyben előadott 
regények a regény romaneszk jellegét oldják fel: ha író sok szólamú, 
több szólamú regényt ír, az első személyű előadásba akaratlanul is be kell 
csempésznie olyan hangsúlyokat, olyan jelentésbeli árnyalatokat és képzet- 
tartalmakat, amelyek máskülönben nem kaphatnának helyet a szövegben. 
A következetesen alkalmazott monológ-forma a regény tárgyi hitelét és 
műfaji alap jellegzetességét: jelentéstani polifóniáját kezdi ki.)



Hogy az igazi regény mindig sok szólamú és sok pólusú* nem vadonatúj 
megállapítás, de csak hosszadalmas magyarázattal igazolható. Ehelyett elég 
talán Cervantes Don Quijotefara., Dickens Örökösök és Tolsztoj Anna Karenina 
c. művére, Proust regényfolyamára, Musil befejezetlen munkájára, vagy 
„monstre"-szövegek helyett prózairodalmunk kimagasló alkotására, Ottlik 
Géza Iskola a határon c. regényére utalnom.

Ellentétképpen profán példákkal is beérhetjük. A detektívtörténet ana
tómiája c. tanulmányában Keszthelyi Tibor argumentumok sorával bizo
nyította be, hogy nincs detektívregény; a fejezetek jelzése és a szövegterje
delem téveszt meg bennünket, ha mégis detektívregényről beszélünk; a de- 
x.ékxívtörténet „az embert egyetlen aspektusában: cselekvésében bemutató, 
partikuláris ábrázolási olyan történet, amelynek a szerkezete betűhíven 
követi a varázsmese konstrukcióját: „A varázsmese és a detektívtörténet 
szerkezete egyaránt kétpólusú: feladatra és megoldásra tagolódik'4.

Az elmondottakból következik, hogy igen sok regénynek minősített 
epikus művet egyszerűen ki kell rekesztenünk a regény műfajából, mégpedig 
nem műhelyfontoskodás céljából (ahogyan Komlós Aladár mondaná), hanem 
azért, hogy a regény metamorfózisát világosabban lássuk. Ennek részletezése 
azonban már nem ide tartozik. Vizsgáljuk meg ehelyett a regény képléke
nyebb, nem meghatározóan romaneszk elemeinek szürrealista módosulá
sait.

(A szürrealista regény alapformái) Zemplényi Ferenc a korai szürrealista 
regényről írt tanulmányában a szürrealista narratíva sajátosságaként említi 
a regénynek a lírához való közelítését; az allegorikus ábrázolást; az előadás 
oneirikus jellegét; a regényszíntér intenzív belsővé válását; a zeneien moti
vikus szerkesztésmódot („A zeneiség itt nem szavak, mondatok zsongása, 
hanem szerkesztési elv, tehát nem fonetikai, hanem magasabb szinten, 
elsősorban motivikus szinten érvényesül."); az analógiás módszert; az ún. 
„hallucinációs“ módszert („a szereplők tudattartalmainak valóságos cselek
ménnyé objektiválódásá"-t); az ábrázolás metaforikus jellegét; a merész 
képek felbukkanását; a jelenidejűséget (megszűnik a distancia „elbeszélő 
és elbeszélt tartalom, az elbeszélés ideje és az elbeszélt események ideje 
között“) és a stílus retorizáltságát; s felsorolja a szürrealista gondolatrend
szer kulcsfogalmait is (álom, vágy, szerelem, szabadság, csoda, véletlen). 
Utal ezenkívül az irónia és a fekete humor sajátos funkciójára, s hangsú
lyozza, hogy a gyerekvilág „különösen fontossá válik. . . a szürrealizmus 
számára". Zemplényi kifejti azt is, hogy „az egész narratíva avantgard jel
legű megszervezése" különösen súlyos problémaként jelentkezik a szürrea
lizmus számára, s hogy az automatikus írás elméletére nemigen lehetett 
poétikát építeni.

A szürrealista regénynek elvben két alapformáját különböztethetjük 
meg: az egyik a szürrealizmus filozófiáját tükröző (ez hagyományos vagy 
eklektikusán avantgard formaelemekből építkezik), a másik a szürrealista 
gondolatrendszert a szürrealista narratíva eszközeivel kifejező regény. Ha 
azonban nem tévesztjük szem elől Zemplényi Ferencnek azt a megállapítá
sát sem, hogy Breton Nadja c. regénye „nem közvetlenül stílusában szürrea
lista. . . hanem struktúrája teszi azzá", akkor az intellektualitást előtérbe 
helyező, de lényegében szürrealista formateremtésí elvet követő Szentkuthy- 
mű, a Prae képviselhetné a harmadik változatot. (Erre az utóbbi lehetőségre



Bori Imre hívta fel a figyelmet: „azt tartom, hogy egy nagy intellektus „auto
matikus szövege44 ez a hatalmas terjedelmű „regény44: . .“)

A Prae, avagy regény a regényről c. tanulmányában Béládi Aliklós elveti 
az „intellektuális szürrealizmus44 lehetőségét, s érveinek logikája kétségte
lenné teszi, hogy korántsem könnyén megoldható elvi kérdésbe ütköztünk. 
A La Révolution Surréaliste c. folyóirat 1924-ben megjelent első számának 
előszava is arra intett, hogy „A megismerés folyamatával többé semmit sem 
tehetünk, az intelligencia többé nem jöhet számításba, egyedül az álom 
engedi át az embernek a szabadság minden jogát44. Miként azonban Kassák 
Lajos is jelezte, ez a cselekvésterv az új mozgalomnak csak első kirándulása 
volt — s ne feledjük azt sem, hógy programbeszéd volt csupán, nem mű
alkotás.

A z izmusok története c. könyvében Iván Goll mozgalmának bukását 
Kassák azzal indokolta meg, hogy Goll csoportja „a szürrealizmust a realiz
mus felé igyekezett kiépíteni, tehát legfőbb erőforrását gyengítette, mely 
éppen a szürreálisból ered44. Az intellektuális szürrealizmus elve, úgy tűnik 
fel, ugyanezt az utat szélesíti: a fógalom „parttalanításának44 veszélye itt a 
legszembeötlőbb. Ha viszont megmaradunk amellett, hogy az irodalmi mű
vek világában az avantgard kiáltványtételek alakváltozása, átkristályosodása, 
sőt gyökeres korrekciója következik be, Szentkuthy képzettársításos alkotás
módja és „egyetlen metafora44-eszménye szürrealista indítású alkotásmódnak 
és szürrealista poétikai eszménynek is felfogható.

A korai szürrealista regény lényegesen egyszerűbb kérdéseket vet fel, 
s élesebb elhatárolásokra ad lehetőséget. Egy szokványos formában megírt 
regény pusztán „kulcsfogalmainak44, toposzainak és motívumainak alapján 
aligha minősíthető szürrealistának, illetve csak részben és akkor, ha ezek 
az elemek összefüggő rendszert alkotnak a mű egészében, de még ilyen eset
ben is helyesebb szürrealista indítású regényről szólnunk. „A tartalmakkal 
korántsem intéztünk el mindent44, írta Hermann Broch gyakran idézett 
Joyce-esszéjében, s ugyanő fogalmazta meg a legfontosabb „műfaji44 köve
telményt is: a témának a kaltőiség funkciójává kell válnia. Nincs vegytiszta 
regény, de csak a narratíva síkján felismerhető szürrealista jegyek lehetnek 
a stílusjelleg meghatározói.

(Egy elfeledett magyar álomregény) Heltai Jenő Álmokháza c. regénye 1929- 
ben jelent meg,- és megjelenésének pillanatában feledésbe is merült. Négy 
évtizeddel később, a második kiadás előszavában Gyergyai Albert méltatta 
érdeme szerint — ugyanez a tanulmánya A Nyugat árnyékában c. esszékö
tetében is megjelent —, az Álmokháza mégsem keltett érdeklődést az iro
dalomtörténészek körében, Heltai többi művének sorsában osztozva, egy
szerűen jó olvasmányként könyveltetett el.

1937-ben megjelent első könyvét Gyergyai Albert A mai francia regény- 
ről'írta. E művében Breton Nadja c. regényét „az új nemzedék egyik leg
sajátosabb művé“-nek, „az egész szürrealista mozgalom egyik legvonzóbb 
alkotásáénak nevezi.

Gyergyai Albertnak tehát tisztában kellett lennie a Heltairmű irodalom- 
történeti jelentőségével, de hogy csupán az író „legmélyebb, legszebb, leg
komolyabb44 munkájaként jellemezte, hogy csak „pesti44, „háborús44 „lélek
tani44 és „lényegében szimbolikus álomregény“-ként méltatta, francia előz



ményeire pedig célzást sem tett, kissé meglepő. A Heltai-regény 1969-es 
második kiadásának fülszövege azonban tartalmaz egy fontos megállapítást: 
az Álmokházábán elmondott történet „szinte szürrealisztikus koncepciójáéra 
hívja fel a figyelmünket. (Lehetséges persze, hogy ezt a kísérőszöveget is 
Gyergyai írta.)

Heltai Jenő két ízben is feledésbe merült regénye szürrealista indítású 
mű. Középponti alakjának, Karmel Péternek egyetlen törekvése az, hogy 
visszataláljon az Ismeretlen Birtokra, Álmokházába, gyermekkori álmainak, 
vágyainak és emlékeinek titkos múzeumába; útján csodák, „objektív vélet
lenek44 kísérik; életében a vágy és a szerelem kiemelt jelentőségű; „az elmondott 
történet" az ő belső világának értékrendjét tükrözi, s ennek következtében 
a regény színtér belsővé válásának vagyunk a tanúi. A regény egészében 
motivikus—analógiás szerkesztésű.

Az Álmokházá a szürrealista mozgalom első hulláma után jött létre, s 
francia előképeihez mérten szabályos, klasszicizált regény, mentes a korai 
szürrealista próza túlhajtásaitól, mesterkélten poetizált nyelvének horda
lékától.

ElbeszéJőmódjának leírása választ adhat a további kérdésekre is. Heltai 
Jenő nem csupán a téma szintjén kapcsolódik az új irányhoz; témája bizo
nyos mértékig a költőiség funkciójává vált. Karmel Péter látomásai és hallu- 
cinációi valóságos cselekménnyé alakulnak át a műben, a történet szürrealista 
felfogásmód szerint bontakozik ki (csodák, véletlenek, álomleírások), a kaoti
kus külvilág Karmel leplezetlenül feltáruló, belső, „szürreális" világába 
áramlik, s az ő álmainak és a valóságnak, az ő látomásainak s a tárgyi világ
nak az eggyéölvadása következtében — formailag pedig: a motivikus meg
felelések és a jelképek rendszert alkotó jellege folytán — megképződik a 
regény metaforikus síkja.

A Heltai-regény kiszámított tudatossággal megalkotott kompozíciója, 
geometrizáltan szabályos motívumrendszere ellenére sem hat mesterkéltnek. 
Az Álmokházá, Virginia Woolf Orlandójához hasonlóan „a személyiség 
önmegismerésének" a regénye (Zemplényi Ferenc), s Breton Nadja c. müvére 
emlékeztetőn az álom regénye is. Heltai művében is „egy ember álmodja 
életét és éli álmait" (Marcel Raymond). Prousti detektívregénynek is nevez
hetnénk, egy nagy nyomozás történetének, amelyben az események szálai 
nem egy rejtély, nem csupán egy feladat megoldása köré szövődnek; Karmel 
Péter egész élete, létének minden, belsőleg fontos mozzanata rejtély, titok 
és megoldatlanság. Ezt a léthelyzetet Heltai nem önelvű csodaként, hanem 
Karmel Péter rokkant százados háborús sérülésének következményeként 
magyarázza, s a messzi gyermekkor megfejtetlen titkaival motiválja. *

(A valóság szürrealitása) A regényben hangsúlyos szerepet kap a társadalmi 
valóság szürrealitása. Karmel Péter a galíciai tábori kórházban már csak 
„beteg. . . nem férfi; eset, nem ember"; a kórház törzsorvosa „itt egy kart 
amputált, ott egy lábat. . . napszámba, mintha fát vágna". Rilke Malte Laurids 
Brigge feljegyzései című művében, amelyet a szürrealizáló próza előzménye
ként tarthatnánk számon, egy párizsi kórház nagyüzemszerü képe jelenik meg
— Heltai egyik töredékes mondatában sírkőüzemről olvasunk —, s a Rilke-re- 
gényben Malte megfogalmazza a „saját, egyéni" halál megszűnésének kínzó 
gondolatát is. (Ugyanez a motívum bukkan fel a Rilkét az első világháború 
végén olvasó Márai Sándor Idegen emberek c. regényének párizsi képeiben is.)



A Heltai-regény háborús hátországában kémek, diplomaták, uzsorások, 
szállítók, csempészek és kerítők üzletelnek, „a háború csatornáinak gyorsan 
hízó, izgatott patkányaid E rövid idézetből is kitetszik, hogy Heltai legjobb 
regényében sem idegenkedik a zsurnalizmustól. A most következő hasonlat 
még ennél is konvencionálisabb, jóllehet a háborús évek atmoszféráját kíván
ja kifejezni: „Rettenetes tömegek nyüzsögtek az enyhe augusztusi alkonyai
ban, éneklő és éljenző csoportok lelkesedtek a háborúért, és átkozták az ellen
séget; az elaggott világ akkor élte mézesheteit a fiatal háborúval, nem sejtve, 
hogy ez az éhes és kielégíthetetlen nőstény már a nász mámorában vígan 
falatozik belőle, ahogy az imádkozó sáska is párzás közben rágja le boldog 
hímjének a fejét“. — Viszonylag kevés ilyen közhelyet találunk Heltai regényé
ben, közlései egyszerűbbek, salakmentesebbek: Karmel Péter „Iskolai
dolgozatában hányszor írta le: a réten vadvirág virul! Ugyanolyan megcáfol
hatatlan meggyőződéssel írhatná le ma azt is: a csatatéren holttestek hevernek. 
Egymás tőszomszédságában virágok és holttestek44.

A gyermekkori álmok háza Karmel számára a menekvés egyetlen esélye 
a valóság gyötrő képe elől. S itt utalnék arra, hogy Márai A féltékenyek c. 
regényének hősét Garren Péternek hívják : a két regényhős nevének egybecsen- 
gése aligha véletlen csupán; Garren Péter is létének titkait kutatja, és ő maga 
is csak gyermekkori emlékeinek múzeumában, a Garren-házban érkezik 
vissza önmagához.

Heltai regényében az automatikus írás gondolata több alkalommal is 
fölbukkan (egy ízben orvosi tanács formájában), a freudi álomfejtés program
szerűen megfogalmazódik, felfigyelhetünk a fekete humor s a szürrealista 
anekdota antologikus példáira is, „beszédes nevek“-et is találunk a könyvben 
(„Kartács Ildikó, született Zsandár Mária“), s az álmok, a látomások, a csodák 
és véletlenek sorát ilyen monológrészletek szakítják meg:

„Életünk egy napja fölmérhetetlenül nagy anyag, egy órája, egy perce 
ugyanakkora. Ami velünk történik, semmi. Ami bennünk történik, kifogy
hatatlan és végtelen, mint az örökkévalóság, amelyen átsuhanunk. Ezt az 
örökkévalóságot próbáljam elemeire fölbontani? Érzéseink, emlékeink, 
elképzeléseink mákszemnyi töredékében is több, furcsább és titokzatosabb 
élet nyüzsög, mint a vízcsepp félelmetes világában. . . Iparkodok leásni maga
mat a kezdet kezdetére, az emléktelenség legsötétebb tárnáiba. Ha odáig 
eljuthatnék! Akkor talán mindent meg tudnék magyarázni, és megszabadulnék 
minden tehertől." — „Meg sem tudom mondani, mikor vagyok. Amikor 
ébren vagyok? Amikor álmodom?" — „Nem vagyok ő rü lt ... Még nem. 
Talán idővel, ha egy kis szerencsém lesz. .

(Kettős motiváltság) Heltai regénye szürrealista indítású s több-kevesebb 
hangsúllyal szürrealizáló jellegű alkotás. Mi fedte el ezt a jellegét, mi halványí
totta el irodalomtörténeti (azaz: regény történeti) jelentőségét? Részben talán 
az, hogy irodalomtörténet-írásunk a Heltai-életművet a századelő „izmusok" 
előtti, nyugalmasabb, kávéházi irodalmának világában szemlélte. Részben 
talán az is, hogy irodalomtörténészek csak félreértésből olvasnak kellemes 
és léha lektűrt (az Álmokháza, persze, sem egyik, sem másik). Nem kis részben 
viszont az, hogy Heltai ebben a regényében sem vett erőszakot írói alkatán. 
A nyelv s a kompozíció szintjén egyaránt racionalizálta a szürrealizmus 
kínálta lehetőségeket, mondhatnám úgy is : zsurnálszürrealista szöveget



írt, hiszen képei és jelenetei sohasem igazán „szabad ötletek". S az elbeszélést, 
a történetet minden esetben a háború ésszerű képtelenségeivel keretezi.

Az Álmokháza nem remekmű, de jó könyv; és korai szerkezeti elő
képe az új magyar regénynek. Utóélete arra figyelmeztet, hogy oly könnyen 
elejtett „társalgó prózánk" művelőinek is akadhatnak értékesebb, sőt rendhagyó 
alkotásai, s hogy Béládi Miklós a dolgok lényegére irányította a figyelmünket, 
amikor az eszmeáramlatok, a mozgalmak stb. történetének megírása mellett 
a művek irodalomtörténetének megírását sürgette.





DÉRY TIBOR ORSZÁGÚTON CÍM Ű REGÉNYÉNEK 
SZÜRREALISTA ELEMEI

Déry Tibor Országúton1 című regényét az irodalomtörténet2 a magyar 
avantgard legkorábbi alkotásai között tartja számon, melyekben a magyar 
irodalom újító törekvései az európai avantgard kísérletekkel egyidejűleg 
vállalkoztak a létélménynek és mondanivalónak megfelelő új formanyelv 
kidolgozására. A regényt több szál fűzi a szürrealizmushoz. Dolgozatunkban 
e szálak nyomán haladva szeretnénk felderíteni, hogyan, milyen mértékben 
hatotta át az Országúton regényformáját a szürrealista szellem3 és hogyan 
funkcionálnak a kompozíció és a regényszerkezet vetületében a szürrealista 
elemek.

Az Országúton néhány évvel megelőzte a francia szürrealista regény 
klasszikussá vált alkotásait, Luis Aragon Párizsi parasztit (1926), André 
Breton Nadja (1928) című regényét, valamint a szürrealizmus I. Kiáltványát 
(1924). Breton manifesztuma élesen elhatárolja magát a regény műfajától. 
Erre a határozott álláspontra vezethető vissza a szürrealista regényírás szá
mos nem konvencionális eljárása, a koherens történet fellazítása, a rögzí
tett elbeszélői nézőpont kimozdítása, a váratlan síkváltások, az álom, a láto
más, a képzelet valóságértékének hángsúlyozása, a hagyományos narráció- 
nak esszével való ötvözése, a metonímikus szerkesztésnek metaforikussal 
való fölcserélése stb. Ezek az elvek és eljárások egy olyan új regényszerkezet 
és regénynyelv kiérlelését eredményezték, melynek érvényességét a husza
dik századi regény fejlődés is alátámasztotta. Az Országúton e folyamatokat 
egyes mozzanataival előrejelezte: a hagyományos regénykonstrukciót nem 
vetette el, azonban a lineáris szövegfelületet felszaggatta s e módosítást 
szürrealista szövegdarabok beékelésével hajtotta végre.

1 Megírásának éve 1923. A Nyugat 1924— 1925-ös évfolyamában Alkonyodig a bárányok 
elvéreznek címmel jelent meg folytatásokban. Könyv alakban 1932-ben adta ki az 
Atheneum: ekkor már Országúton a címe. A tanulmányhoz használt kiadás: A kéthangú 
kiáltás. Négy regény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1968.

2 Bori Imre: A szürrealizmus ideje, Fórum, Újvidék, 1970.
Ungvári Tamás: Déry Tibor, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973.
Pomogáts Béla: Déry Tibor, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
Egri Péter: Kafka- és Proust- indítások Déry művészetében, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1970.

3 Mario D e Micheli: A z  avantgardizmus, Gondolat, Budapest, 1969, 196. o.



Az Országúton szövegében különböző textuális mechanizmusok mű
ködnek. A hagyományos narratív móduszok, az események elbeszélése, a 
körülmények leírása, a szereplők párbeszéde és a vándor, az első személyű 
elbeszélő belső monológjai mellett egy sajátos discours-típus is résztvesz a 
szöveg konstituálásában. Ezt a klasszikus prózai közléstől eltérő discours-t 
szürrealista narratívnak nevezzük. A szürrealista narratív a nyelvműködés 
metaforikus pólusához4 tartozik, rendezőelvei alapvetően eltérnek a regény
történetet elbeszélő szövegrészektől. A szöveghátteret képező történet hagyo
mányos felépítésű, tehát elemei között metonímikus relációk érvényesülnek, 
és kauzális-logikai elvek szervezik őket. A szürrealista narratív beiktatása 
a regényszövegbe stilisztikai és kompozicionális heterogenitást és a szöveg 
intertextuális rétegződését vonja magával. A metafora mint rendezőelv nem 
hatotta át a regényszerkezet egészét, és ezért tekinthető az Országúton csak 
részleteiben szürrealista regénynek.

Szervezett műalkotás/montázsolt műalkotás

Volker Klotz A z idézet és a montázs az avantgard irodalomban5 című 
tanulmányában a szervezett műalkotást a homogenitásra, a montázsolt mű
alkotást a heterogenitásra való törekvéssel azonosítja. Az előbbi típus egy
nemű anyaggal és nyelvvel él, központi perspektívát alkalmaz* egyjelentésű 
rendszert hoz létre.. A heterogenitásra törekvő alkotás különnemű anyagokat 
használ fel, váltogatja eljárásait, nézőpontjait, rendezőelveit, a jelentés több
szintűségére, kombinálására alapoz, a befogadótól aktív részvételt igényel, 
és a művészet kérdésszerűségének belátásából nő ki.

Az Országúton átmenetet képez e két műalkotás-típus között. A ha
gyományos narráció megtartása és a szürrealista narratívval való párosí
tása a koherencia és az egynemű elbeszélés feloldását eredményezi, a két 
narratív módusz váltogatása pedig az avantgard montázs megoldásaira em
lékeztet. A regény két vonulata azonban nem idegenedik el egymástól oly 
mértékben, mint a kollázs esetében. Az irodalmi kollázs az egymás mellé 
rendelt elemek közötti szervetlenségből eredezteti effektusait. A kontraszt 
nem ilyen fokú az Országútoriban. A strukturáló elvek különbözősége el
lenére a szürrealista asszociatív szekvenciák közvetlenül a szövegháttérnek 
rendelődnek alá, jelentésük és működésük attól a kontextustól függ, amely
ben megjelennek. Ezzel magyarázható, hogy mégha kompozicionálisan önálló 
egységek is és betétek módjára elhatárolhatók a szövegben, jelentéstani 
fel Járásuk nem valósítható meg a szövegkörnyezet figyelembevétele nélkül.

A szürrealista szövegdarabok és a szövegháttér

A szürrealista betétek különböző terjedelműek, egy mondattól több 
oldalig ívelhetnek. Mondattanilag összefüggő egységek, melyeknek, rendel-

4 Román Jakobson: A nyelv két aspektusa és az afáziás zavarok két típusa, Helikon, 1977/1.
5 Volker K lotz: Z itát und Montage in avantgardistischer Literatur, Sprache im technischen 

Zeitalter, 1976/60.



tetése a történet egy-egy eseményének, a vándor élményének, érzésének, 
lelkiállapotának, hangulatának képszerű megjelenítése, szürreális megérzé- 
kítése. A betétek a retorikai eszközök közül a metaforát, a megszemélyesí
tést, a szinesztéziát, az oxymoront és a szürrealizmusra jellemző katakré- 
zist alkalmazzák. Jelentésük, mint említettük, alárendelődik annak a konk
rét helyzetnek, melybe az elbeszélő beékeli őket. Ily módon kitérések is 
egyben, elágazások, melyekben átmenetileg megszakad az események folya
matos elbeszélése, hogy a szabad képzettársítások által a történet valóság
szintjének összefüggései új dimenzióval gazdagodjanak.

Az első szürreális narratív betét a regény elején olvasható kijelentés
hez kötődik: „Fejem fájt, de más fájás ez, mint az éjjeli, józanabb, és csak 
testi fájdalom.*1 (82) ÉJJEL LÁZA VAN A FEJNEK, KIVIRÁGZIK RŐ
TEN, ÉS HÚSOS SZIRMOKAT HAJT KORONÁNAK. (82)6 Az éj
jeli fejfájásnak mint nemcsak testi, hanem lelki fájdalomnak a látomásos 
megérzékítése az állapotot a vízió elvontabb szintjére projektálja. Másutt 
a láz képezi azt a reálszituációt, melyből egy hömpölygőbb vizionáló betét 
nő ki (88—89). A látomás a szemlélődő főhős vizuális élményével együtt 
indul, s fokozatosan emelkedik a látvány fölé, lassan hántja le magáról a 
tényszerűség kötöttségeit. A kávéházban ülő vándor maga is fokozatosan 
távolodik a vízió által valós helyzetétől, látomása kilendíti belőle, égő, sza
ladó kenyeret észlel, vörös ködöt, színesen lángoló homlokú embereket, 
fénysíkokat, fényhálót. A részlet a reális és irreális elemek szőttese, mely 
a mindennapi logikával összeegyeztethetetlen formában sorakoztatja fel a 
rendkívül hatásos szürreális észleleteket. Ezek az észleletek azonban cselek
vést, mozgást, eseményeket rögzítenek, tehát epikai elemekből építkeznek. 
Ez a tény teszi indokolttá az általunk használt szürrealista narratív elnevezést.

Az Országúton a regény más pontjain asszociatív blokkokat illeszt be 
a halálfélelem (104), a testi szerelem (140), az izgalom (156), a részegség 
(157), az éhség, fáradtság (189,190,196, 197), a félelem (*201), a szorongás (202), 
a lelkiismeretfurdalás (219), a gyengeség (231), a vágy (237), a bezártság 
élményének (161) érzékeltetésére. Lelkiállapotok és tudattartalmak meg
jelenítése hagyományos keretek között pszichológiai elemzéssel, boncol
gatással történt volna, s ily módon már nem is lett volna ténylegesen megje
lenítés. Az Országúton eljárása tehát, hogy nehezen verbalizálható monda
nivaló közlésére — a tudat által rendezett gondolatsorok vagy a külső néző
pontú elemzés helyett — szabad képzettársításokat használjon, megfelelőbb
nek, hatásosabbnak és lényegesen újszerűbbnek tűnik. Szürrealista beté
tek ékelődnek továbbá a vándor országúti bolyongásainak (105), áldozatával 
való találkozásának (197— 199)> a koldusok ünnepének (185, 217) elbeszé
lésébe, valamint személyes ellenségének, a bonctani intézet szolgájának 
leírásába (168—169, 171) is. Metaforikus felépítésű szakaszok a regény 
különböző pontjain, más-más elbeszélő módozatú részek környezetében 
fordulnak elő. Közös vonásuk az elbeszélésnek a közlés, a láttatás többsí- 
kúságára, plasztikusságára irányuló törekvése.

6 Egri Péter szabad versbe kívánkozó sornak nevezi e mondatot, expresszionista mate- 
rializációnak Déryről írott tanulmányában. A z  epikus lírája, Irodalomtörténet, 1974/4. 
824. o.



Déry regényének szürrealista szegmentumait több kritikusa7 tekintette 
epikába szőtt lírai elemeknek, prózai szabadverseknek. Az idézett szürre
alista betétek azonban megítélésünk szerint a verssel való rokonság elle
nére, mely a metaforikus-asszociatív szerkesztésben, a képszerűségben, a 
fogalmi nyelv helyére kerülő affektív nyelvhasználatban tükröződik, annak 
az új típusú narrációnak alapelemeiként működnek, melyet az Országúton 
még csak részben aknáz ki, de amely századunk modern elbeszélő irodalmá
ban már- nem mint átvétel, mint lírizálódás, hanem a történet és a hagyo
mányos epikai formák kötöttségétől való elszakadás jelenik meg. A mesé- 
léstől való szabadulás, mégha csak pillanatokra is következik be, mint Déry 
regényében, olyan új tereket nyit meg a prózai közlés számára, melyekben 
a képzelet, a tapasztalat mögötti a sejtés, a csoda beáramolhat, s melyek 
az elbeszélés, leírás gesztusai helyébe nyomuló megjelenítés, felidézés, meg- 
érzékítés által sosem látott MENTÁLIS TÁJKÉPEKET8 vázolhatnak fel. 
Az epika asszociatív medre, mely a századelő óta mind mélyebbnek tűnik, 
az olyan elbeszélőformák létjogosultságáról tanúskodik, melyeknek megne
vezésére nem a szabadvers vagy a líra felől érkező hatás mutatkozik meg
felelőnek, hanem — analógiásan fogalmazva — a szabad regény.

Értékrend és regényszerkezet

Az Országúton fókuszában a szürrealizmus által központi fontossá
gúnak tekintett probléma, a szabadság kérdése áll. A szürrealizmus szabad
ság eszméje az irányzat műveinek minden szintjét, elemét átjárta. A kaland 
és a lázadás gesztusai álltak a szellemi attidűd, a művészi látásmód és a tech
nika hátterében. A regény műfaját is ennek az alapállásnak az értelmében 
forgatták fel, bírálták meg és tekintették kalandnak9 Déry regényének szel
lemisége, felépítése és vándorának magatartása valamint azon értékek között, 
melyeket a vándor tettei és szándékai képviselnek, taszítást érzünk. A re
gény filozófiai megalapozatlanságát maga Déry is hangsúlyozta10. E taszítás 
csak akkor csökken, ha a regényt nem a szürrealista poétika értékrendjének 
szellemében ítéljük meg. A szürrealizmus a renddel és látszatrenddel a ká
oszt, a fogalmak nyelvével az érzékek nyelvét, a koherenciával a fellazított, 
fluiddá tett formát állította szembe; az ösztönök, az álom tudatformáló ha
tását és művészi értékét hangsúlyozta. Déry vándora anarchikus életmód
jában saját rendet állít fel, emlékeit, álmait elpuhulásnak és zavarnak te
kinti (121), az emberi kapcsolatfelvétel lehetőségeit az érzelmi reakciók 
veszélye miatt elutasítja (114), észak felé tart, mert ott „a gondolatok rende
zettebbek^ (122), koplal, mert az éhség kíméletlenebbé teszi (127), kemény 
és személytelen kíván lenni (135). A vándor által elfogadott értékek és a 
szürrealizmus által affirmált értékek antagonizmusa nyilvánvaló. A regény
szerkezet formailag is e kettősséget teszi nyomatékossá. A vándor ingázása

7 i. m.
8 Breton: Nadja , Gallimard, Paris, 1928. 205.
9 Branixnir Donat: Putevi i stranputice nadrealističkog rontana, Pitanja, 1972/40.

10 Hornyik Miklós: Huszonöt kérdés Déry Tiborhoz, .Híd, 1967. 978— 987.



1 közösségi lét és a magány, a konszolidáció és az anarchia, a cselekvés vál- 
aalása és elutasítása, a kötöttség és a szabadság, a bent és a kint között, a re
gényszerkezetben a koherens módon fölépített történet és a szürreális kép- 
zajlás, a valós összefüggések és metaforikus projekciójuk közötti ingázás
ban tükröződik.

„Minden azt a hitet erősíti bennünk, hogy van a szellemnek egy olyan 
pontja, melyből, az élet és a halál, a valós és a képzelt, a múlt és a jövő, a 
kifejezhető és a kifejezhetetlen, a magas és az alacsony megszűnnek ellen
téteknek látszani. Tehát, hiábavaló lenne a szürrealista aktivitásra való ösz
tönzést másban keresni, mint ennek a pontnak a meghatározásában." Az 
Országúton nem volt következetes azon ellentéteknek a megszűntetésében, 
melyeket Breton a szürrealizmus fent idézett kiáltványában hangsú
lyozott. Vitathatatlan azonban, hogy megindult e pont meghatározásának 
irányába.
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Valószínűleg módfelett pretenciózusnak tetszik korreferátumom címe, 
hiszen arra enged következtetni, mintha alig néhány gépelt oldalon tisztázni 
szeretném az avantgard szövevényes kérdéseit. Erre természetesen nemcsak 
azért nem vállaikozhatom, mert rendkívül összetett jelenségek csoportjával 
állunk szemben, s mert nálam felkészültebb kutatók egész sor továbbgondolan
dó vagy éppen vitára késztető eredményt mutattak már föl ezen a téren, 
hanem mert az irodalmi avantgard műveinek komplex kritikai fölmérésében 
mindmáig nagy a lemaradás Magyarországon, túlságosan is sok még a fehér 
folt, úgyannyira, hogy az utóbbi években felbukkant sommás ítéletek zöme 
akarva-akaratlan esztétikán kívüli szempontokat érvényesít, s ily módon 
korántsem adhat megnyugtató választ arra a sarkalatos kérdésre, hogy érté
kei tekintetében periferikus vagy központi árama-e századunk magyar 
irodalmának az avantgard, illetve hogy egyféle „köztes területen" kell-e 
elképzelnünk, miként a magyar irodalomtudomány egyes művelői pillanatnyilag 
látják. Ez okból, amennyire lehet, kerülni fogom az általánosító következteté
seket, s az avantgard kutatásának mai adottságaiból kiindulva, inkább a meg
kerülhetetlennek látszó dilemmákra összpontosítok.

A legtöbb kétely kétségkívül az avantgard fogalma körül támad. Ameny- 
nyiben ugyanis az avantgatdról nem a már beidegződött irodalomtörténeti 
értelemben beszélünk, tehát nem mint egy korszak irodalmi és művészeti 
mozgalmairól, hanem a szó eredeti jelentésére is ügyelve, óhatatlanul szembe 
kell néznünk mindazon problémákkal, amelyek az újdonság és az érték relá
cióiban felmerülnek, sőt az irodalom fejlődésnek kérdésével is. Nyilvánvaló, 
hogy avantgardról általában mindaddig nem beszélhetünk, amíg a vizsgáló
dásunk tárgyául választott folyamatokban fel nem leljük a cél felé haladás 
mozzanatait, pontosabban azokat az energiagócokat, amelyek e mozgás, 
előrehaladás útját egyengetik. Az avantgard erők tehát a helyes irányban hala
dás élcsapatát képezik, amiből irodalmi vonatkozásban kétségkívül az követ
kezik, hogy az avantgardnak csakis abban az esetben lehet sajátos értékjelölő 
szerepe, ha az irodalom valóban konkrét irányban és konkrét cél felé halad, 
egyszóval — ha fejlődik.

De vajon fejlődik-e az irodalom, s ha igen, miben nyilvánul meg fejlő
dése? A kérdést mindenképpen meg kell válaszolnunk, mivel nagyrészt épp 
ennek a válasznak a pozitív vagy negatív töltésétől függ, hogy ki-ki miként 
ítéli meg az avantgardot, s mennyi időt és fáradságot szentel jelenségei vizsgá
latának.



Régóta meggyőződésem, hogy az irodalomban és a művészetekben 
fejlődésről csak a másodlagosnak mondható komponensek tanúskodnak, 
mint pl. az eszmeiség, a megismerési funkció, a technikai dimenzió stb. 
Nem szorul különösebb bizonygatásra, hogy egy mai, modern regény az 
információknak és ismereteknek jóval nagyobb tömegével ostromolhatja meg 
az olvasót, mint, mondjuk, egy múlt századbeli, annál az egyszerű oknál 
fogva, hogy a szerző szabadon felhasználja, beépíti műve szövetébe a gyors 
ütemben fejlődő tudományok részeredményeit. Ugyancsak elvitathatatlan, 
hogy a dialektikus és történelmi materializmus ismeretében alkotó mai író 
jóval pontosabban definiálhatja műveiben a társadalmi élet egy-egy jelenségét, 
mint a régebbi korok alkotói, kik idealista vagy metafizikus materialista 
világnézetük labirintusában bolyongva, föl sem ismerhették a társadalmi 
fejlődés törvényszerűségeit. S jórészt ugyanezt elmondhatjuk a technikai 
dimenzió kapcsán is, hiszen a technika fejlődése révén a művészi alkotás 
egészen új lehetőségei jöttek létre, mint pl. a film, hogy csak a legjelentősebbet 
említsem.

A művészetek, főleg pedig az irodalom ilyen jellegű folytonos gazdagodása, 
fajlődése a műalkotásokat pusztán tárgyként szemlélő egyedek tudatában 
gyakran azt a tévhitet táplálja sajnos, ez még a magukat marxistának valló 
gondolkodóknál sem ritka eset —, hogy a művészetek történetében a tudo
mányokéhoz hasonló evolúció figyelhető meg, minek következtében a külön
féle irányzatok hierarchikus rendeszert alkotnak: minden korszaknak megvan 
a maga legfejlettebb, legmagasabb fokot elért vonulata, amelynek tőszom
szédságában tovább egzisztálnak ugyan a meghaladott, maradvány jellegű 
törekvések, ezek azonban értékeikkel már csak „színezhetik^ a fő vonulatot. 
E felfogás, akár extrém, akár kompromisszumos formában nyilvánul meg, 
mindenképpen haszonelvű vagy teleologikus okokra vezethető vissza, s 
mint ilyen természetszerűleg háttérbe szorítja a tényt, hogy az irodalomban 
a fejlődést mutató elemek mellett van egy fundamentális állandó is, mely 
századokon, sőt ezredeken át éltetni tud egy-egy alkotást.

Már Marx hangsúlyozta, hogy viszonylag könnyű megmagyarázni az 
antik görög tragédiák s az azokat meghatározó társadalmi rendszer közötti 
kapcsolatokat, ám jóval nehezebb fényt deríteni arra, hogy miért van e tragé
diáknak ma is esztétikai értékük, sőt, miért érezzük őket felülmúlhatatlan 
példaképnek. Marx ugyan nem talált kielégítő magyarázatot a jelenségre, 
kérdésfeltevése azonban mégis arra utal, hogy valamiféle állandó együttható 
meglétét feltételezte, amelynek jelentőségét századunkban mindannyiszor 
nyomatékosan hangsúlyozzák majd többen is, valahányszor művészettorzító 
elméletek kapnak lábra egy-egy társadalomban. Nem véletlen, hogy a zsda- 
novi-tyimofejevi esztétika vulgármarxista posztulátumai ellen küzdve, többek 
között Sinkó Ervin is vállalkozott ennek az állandónak a fürkészésére. Hadd 
idézzem néhány témánkba vágó mondatát:

„Egyetlen művészi alkotást sem ,magyaráz meg’ elegendőképpen alko
tójának személyes társadalmi helyzete vagy a korabeli társadalom szerkezete. 
Ha az, amit a művész ,gondolt’, eszméi, előítéletei, törekvései, ha a művész 
tudata csak visszaverődése, felépítménye is egy, az ő egyéni alkatánál és 
szándékainál hatalmasabb, sorsdöntőbb, az egyéni alkattól független társa
dalmi valóságnak, az, amit a művész megformált, és az, ahogy megformálta, 
vagyis a mű maga messze túlhaladja azt, amit a műből a szociális és történelmi 
tényezőkre lehet és kell visszavezetni. Ha nem így volna, akkor minden



korszak a maga fejlődési fokának megfelelően, tehát csak önmaga számára 
produkálhatna művészetet — és akkor minden más, minket megelőző korban 
élt művész valamennyi képzőművészeti vagy költői alkotása csak históriai 
dokumentációt s együttesen éppúgy csak kuriózumot, éppúgy csak muzeális 
emléktárgyak halmazát jelentené, mint a mammutok csontvázai vagy az 
elmúlt századok harci szerszámai, közlekedési eszközei vagy ,tudományos’ 
kozmogóniái stb. stb. Akkor a művészettörténet vagy irodalomtörténetírás 
az egyetlen jelent kivéve nem lehetne egyéb, mint egy különleges fajtája a 
múzeumőrök vagy egy áttekinthetetlenül óriási temető beavatott tudós 
csőszei funkciójának."

Sinkó Ervin gondolkodásához igen közel áll a „parttalan realizmus" 
elkötelezett híve, Garaudy is, midőn Hegellel ellentétben azt vallja, hogy 
a „műtörténet nem az önmegismerés története (. . .), hanem az önteremtésé“, 
melyben az ember megismeri alkotóképességét és „nyelve kimeríthetetlen
ségében a misztériumot", ami annyit is jelent egyúttal, hogy a művészetet 
ő sem pusztán ideológiai felépítménynek látja, hanem az önteremtő energiák
kal szoros összefüggésben viszonylagos függetlenséget tulajdonít neki. S 
mi más kölcsönözhetne viszonylagos, de viszonylagosságában is létfontosságú 
függetlenséget a művészetnek, ha nem épp a sinkói értelemben felfogott 
teremtő individuum, ki messzemenő társadalmi determináltsága ellenére 
egyszeri, megismételhetetlen, tovább nem fejleszthető művekké transzformál
ja tudattartalmait? Minden nagy költészetet átjár a teremtésnek ez a láza, 
egy fogalmilag rendkívül nehezen .megközelíthető individuális többlet, 
amely nélkül a mű nem lehet mű, de amely azonmód felbomlik, elillan, 
mihelyt valamely elsődlegessé vagy éppen kizárólagossá megtett nézőpont 
alapján részeire próbáljuk bontani az alkotás belső végtelenjét.

Alkalmasint éppen ebben az izgalmas paradoxonban rejlik a kritika 
„nyomorúságának" oka is. A kritika ugyanis értékelő-magyarázó természeté
ből következően újra meg újra megkísérli „lepárolni" az irodalmi művek 
esszenciáját, ám az esetek többségében rá sem döbben, hogy az esszencia 
után kutatva szétroncsolja a forma és tartalom megbonthatatlan egységét, 
valójában tehát eleve lezárja maga előtt az esszencia felé vezető utat. Akár 
impresszióit, akár eszméit választja elsődleges mércéül, megtépázza a belső 
egységet, s elkerülhetetlenül tárggyá redukálja a műalkotást, mely ilyenformán 
csakis oly mértékben minősülhet értéknek, amilyen mértékben alkalmazhatók 
rá ezek az előregyártott, indikátor szerepet játszó impressziók és eszmék. 
A kritikának ez a reménytelen, bár hiábavalónak nem mondható küzdelme 
hívta életre a strukturalista műelemzés módszerét, amelynek alkalmazója
— fölismerve a veszélyt — mindenáron el akarja kerülni az alkotás „felbom- 
lasztását". A szerkezeti elemek egymás közti viszonyát, funkcionálását kutatja 
és méri le, mindennemű eszmei előítélet nélkül, de paradox módon minél 
nagyobb akarattal menekülne a „megideologizálás" veszélyétől, annál távolabb 
kerül kitűzött céljától, hiszen abszolutizálódó módszerével a mű kimeríthetet
len totalitásának csak egy dimenzióját tárhatja fel.

E kis kitérővel azt szerettem volna csak illusztrálni, hogy milyen bonyo
lult feladatok megoldása vár az emberre, ha meg akarja közelíteni a költői 
alkotásoknak azt a kivonatolhatatlan szubsztanciális összetevőjét, melyet 
művészeti állandóként neveztem meg. Amennyiben lemondunk ennek az 
„elérhető elérhetetlennek" a bizonytalan kimenetelű kutatásáról, s „biztos" 
fogódzók után nyúlva elutasítjuk megújuló kihívásait, máris a minden vonat



kozásban fejlődő művészet térségére tévedünk, amely a legkülönfélébb elő
ítéletek dús táptalaja. S tulajdonképpen épp ezen a talajon játszódtak le 
irodalmunkban a legelkeseredettebb harcok a század elején, melyeknek 
során az összeütköző irányzatok mindegyike a saját felsőbbrendűségéről 
és fejlettebb voltáról szerette volna meggyőzni ellenfeleit, még inkább pedig 
az olvasókat.

Az összecsapásokban az avantgard törekvések húzták a legrövidebbet: 
mind a „jobboldali", mind a „baloldali" kritika elverte rajtuk a port, kérdé
sessé tette létjogosultságukat, s leépítésük vagy megszelídítésük érdekében 
ismételten rohamokat indított ellenük. E háborgások azonban, mindaddig, 
míg megmaradtak a háborgás szintjén, nem sok kárt okoztak Kassákék akció
inak, ellenkezőleg, életképesebbé tették őket, növelték „energiásságukat", 
hiszen — mint az avantgardről írt könyvében Renato Poggioli találóan 
megjegyzi — a „közvélemény ellenségeskedése csak hasznos lehet az avant
gard művészet számára".

Lássuk hát éppen ezért e „hasznos" ellenségeskedés harapófogóját.
Az idegenkedéstől és ellenszenvtől túlcsorduló „jobboldali" megbotrán

kozást valójában művészetféltéssel álcázott konzervatív nosztalgiák fűtötték, 
annál inkább, mert Kassákék mozgalma élesen szembehelyezkedett a Nyugat 
„esztétikai kultúrás" irodalmával is, amely csak nemrég vívta meg döntő 
csatáit a múlt század végére csaknem teljesen kiégett nép-nemzeti iskola 
híveivel, a parlagi epigonok mezei hadával, azt az érzetet táplálva önmaga 
felől, mintha az európai irodalmak vérkeringésébe is bekapcsolódva, kiküz- 
dötte volna az akkori adottságok között egyáltalán elérhető legmagasabb 
irodalmi szintet. Hogyne váltott volna ki tehát ellenérzést a hagyományokhoz 
is erős szálakkal kötődő hangulatlíra e művelőiben a berobbanó szabad vers, 
mely már külső formájában is radikális tagadását jelentette a standard nyugatos 
lírának. És vajon milyen más meggyőződésre juttathatta volna őket a minden 
megkötöttséget romboló avantgard, ha nem épp arra, hogy ez a modern 
költészet az európai társadalmak és kultúrák sajnálatos degenerálódásának 
terméke?

Különös módon azonban a „baloldali" kritika is ugyanebből a perspek
tívából vélte károsnak Kassákék munkásságát, természetesen az ellentétes 
oldalról, ami végül odavezetett, hogy a Ma a „burzsoá dekadencia termékének" 
minősült, s a betiltás sorsára jutott a Tanácsköztársaság idején. A forradalmi 
mozgalom vezetői ugyanis végletesen leegyszerűsítve fogták fel a művészi 
alkotómunka kérdéseit. Az volt az alaptételük, hogy egy dekadens társadalmi 
és gazdasági rendszer csakis dekadens műveket szülhet, illetve megfordítva 
a tézist, a forradalmak társadalmi művészete csakis forradalmi lehet: a haladó 
erők közvetlen és maradéktalan elkötelezettje.

Az egymást kölcsönösén kizáró jobb- és baloldali kritika tehát egyaránt 
mereven elutasította az avantgardot, s ebből azt a tetszetős következtetést 
vonhatnánk le, hogy a két tábor elvakultsága ellenében az avantgard nyíltsága 
jelentette az egyetlen értékteremtő művészeti tendenciát. E szimplifikációt 
azonban semmiképpen sem engedhetjük meg magunknak. Mert igaz ugyan, 
hogy az „örök belső forradalom" elvére építő magyar avantgard — mely 
Kassák hatására már kezdetben hangos szóval elutasított mindennemű iskolát, 
s a napi politika szolgálatától, de az önfeledt esztétizálástól is idegenkedve, 
mohón egybe próbált élni minden életet — ma is jóval vonzóbb szellemi 
irányultságot jelent, mint amilyent ellenfelei kínáltak, ez azonban nem jelenti



egyúttal azt is, hogy az avantgard szükségképpen valamiféle magasabb rendű 
irodalmiságot produkált. Nem jelentheti azt, hiszen egy-egy irodalmi mozga
lom értékét sohasem az határozza meg csupán, hogy elméleti alapvetésében, 
programcikkeiben, kiáltványaiban milyen utat jelöl ki magának, hanem hogy 
a vonzáskörében munkálkodó írók mekkora önteremtő intenzitással képesek 
érvényt szerezni elveiknek az alkotás terén. Annál inkább így van ez, mert az 
avantgard programjaiba megannyi ellentmondás is belezsúfolódott, s ezt 
utólag maga Kassák sem hallgatta el.

A legszembeötlőbb ellentmondások egyikét az szülte, hogy Kassákék 
is a művészetek totális fejlődésének gondolatát dédelgették, leszögezve, 
hogy az új művészet „nem azzal kerül fölébe az eddig meglévő dolgoknak, 
hogy más, hanem azzal, hogy több és nagyobb jelentőségű*4. >Ez a mássággal 
meg nem elégedő illúzió aztán — az avantgard szorongatott helyzetéből 
következően is — bizonyos pontokon a végletekig kiélezte a múltak „meg- 
haladottságának44 kérdését. Az ókor és középkor alkotásairól pl. még 1925-ben 
is így ír Kassák: „Az akkori ember világismeretéhez és kifejező képességéhez 
mérten a jól sikerült munka tiszta művészi produktum volt. Akkor és ma is 
az muzeális jelentőségében. De ha számításba vesszük az akkori idők tudo
mányos ismereteit és általában az ember szellemi fejlettségét, látnunk kell, 
hogy éppen azért, mert alkotásuk művészi alkotás volt, maximális teljesít
ménye az akkori ember teremtőképességének, ma már meghaladott, tartal
mában csakúgy, mint megjelenési formájában a mi részünkre bezárt és idegen/4 
Idegen, mégpedig azért, mert a „mai ember a mértani törvények ismerete 
alapján eljutott odáig, hogy adekvát formában fejezhesse ki magát44. Nemcsak 
az afölötti örpm lobog ezekben a sorokban, hogy íme, épp ők, az új művészet 
hirdetői lelték meg a kifejezés adekvát formáját, melynek segítségével annyi 
idő után egy magasabb fejlődési fokra lendülhet a művészet, hanem meg
figyelhető bennük az is, hogy a teremtő individuum szerepe másodlagossá 
vált Kassákék gondokodásában, s szinte maradéktalanul átadta helyét az 
új látásmódnak, az új nézőpontnak. Úgy is mondhatnánk talán, hogy az 
újdonság fogalma kiegyenlítődött náluk az érték fogalmával, ami egyfelől 
tompította érzékenységüket minden iránt, ami nem új (Krúdyt pl. még 
„biedermeier zsibárusnak44 tartja a Ma kritikusa), másfelől pedig az avant
gard művek vonatkozásában megfosztotta őket kritikusi fegyvereiktől (egy 
helyütt maga Kassák hívja föl rá a figyelmet, hogy a Ma ritkán írt kritikát 
a saját munkatársairól, de a Nyugatid! és más mozgalmakkal szemben szigorúan 
lépett fel). S ez logikus is: a már-már abszolutizált „adakvát új látásmód44 
termékeinek kritikai felmérését az avantgard nem végezhette el, hiszen ehhez 
előzetesen épp arra lett volna szükség, hogy relativizálja az újdonság értékét, 
hogy tehát különbséget tegyen értékes és értéktelen új, illetve értékes és 
értéktelen régi között, egyszóval el kellett volna jutnia a művészeti állandó 
kérdéseinek vizsgálatához, minek során valójában önnön létét tette volna 
kérdésessé, olyannyira, hogy folytonos megújulására, izmus-váltásaira talán 
nem is kerülhetett volna sor.

Sajátos szemléleti egyoldálúsága, mondhatnánk, nélkülözhetetlen fogya
tékossága ez a magyar mozgalmaknak, amely azbnban semmiképpen sem 
szolgáltat alapot ahhoz, hogy az avantgardéhoz hasonló hibába esve, valamely 
más irányzatban fedezzük fel a művészetek „fejlődésének44 célravezető út
ját. Az avantgard jórészt eltaszította magától mindazt, ami nem volt össz
hangba hozható művészetszemléletével, s ily módon leszűkítette saját élet



terét, hiszen a más pólusokon kiteljesedett műveket nem tudta valós értékük 
szerint a magáénak is vallani. De vajon nem ugyanez a veszély fenyegeti-e 
azokat a mai irodalomtörténészeket is, akik a század összes többi irányzata 
fölé kívánnak emelni egyetlen „legfontosabbat"? Vajon a ma rrjég kétségkívül 
ható „evolúciós" előítéletek lehetővé teszik-e, hogy huszadik századi iro
dalmunk szerves részévé váljon végre az avantgard? Számomra ez az alapve
tő dilemma. Nem az avantgardot féltem, mert annak mozgalmai rég elvihar- 
zottak, végigsöpörtek irodalmunkon, müvek egész sorát hagyva maguk után, 
amelyek tőlünk függetlenül élnek és fennmaradnak. Sőt azt is mondhatnánk 
talán, hogy értékeivel az avantgard már régóta integráns része egy majdan 
megírandó magyar irodalomtörténetnek. Nem periferikus és nem fő áramla
taként, és nem is „köztes területet" alkotva, hanem szuverén, öntörvényű 
irányzatként, melynek túlfeszített új utáni sóvárgása és építő lázai meghozták 
a maguk hagyományostól eltérő, jelentős eredményeit.



AZ „ÉRZELMI" ÉS A „RACIONÁLIS**
LOGIKA KÖLCSÖNÖSSÉGE DÉRY 

TIBOR SZÜRREALISTA KÖLTÉSZETÉBEN
„A világ egyik legelőkelőbb folyóirata, a Mercure de Francé, mely a 

háború óta nem adott hírt mirólunk, akárcsak a németekről, új számában 
kétes dicsőségül közzétesz egy magyar verset olvasóinak mulattatására. 
A vers szerzője az előttünk ismeretlen Céry Tibor (sic!) és címe A nagy 
tehén. Ez a folyóirat, mely mindenkor élén állott az irodalmi forradalmaknak 
és megújhodásoknak, kissé sokallja, amit föntnevezett költő megenged ma
gának44 — tudósítja olvasóit a Bécsmegyei Napló 1925. január 4-én, nem 
sokkal azután tehát, hogy a vers Illyés Gyula fordításában francia nyelven 
is megjelent. Mondanom sem kell talán, hogy ezt a kárörvendő és elfogult 
hírt nem kuriozitása miatt idézem hozzászólásom elején, s nem is csak azért, 
mert néhány évtizeddel később éppen egy jugoszláviai magyar irodalomtörté
nész fedezi fel újra a verset, s mutat rá kivételes értékeire, hanem mert a 
Napló emlegette sokallás jelzetei mindmáig fellelhetők a magyar irodalom- 
kritikában.

Sokáig tartotta magát a meggyőződés, miszerint az avantgardot „világ
szemléleti dekadencia44 jellemzi elsősorban, s éppen ezért Déry Tibor szür
realista költészete kapcsán is csak a „nemzetközi formanyelvet44, az „elvont
ságot44, a „megfoghatatlan rémületet44 emlegette szűkszavúan az irodalom
történetírás. Ezen az egyezményesnek is tekinthető előítéleten szerencsére 
jó ideje túl vagyunk már, egymás után látnak napvilágot a különféle avant
gard szövegek és a róluk szóló tanulmányok, Déry Tibor líráját azonban tovább
ra is balszerencse kíséri. A felhőállatok megjelenése óta eltelt időszakban 
egyesek a „személyiség közvetlen feltárulkozásait44 kutatták Déry költészeté
ben, s minthogy ezeket csak töredékesen lelhették meg, a költő „valóság
felidéző és valóságteremtő képességét44 éppúgy elmarasztalták, mint művészi 
magatartásának állítólagos „passzivitását44, „iránytalan tétovaságát44. Mások 
megkísérelték tovább éltetni a legendát, mely szerint Déry Tjbor volt expresz- 
szionista, volt szürrealista, de aztán mintegy varázsütésre gyorsan irányt 
változtatott, s realista író lett. Az avantgard-eltávolító műveleteknek legéle
sebb változatával pedig épp ez év tavaszán ismerkedhettünk meg, amikor 
is A felhőállatok egy újabb bírálója köntörfalazás nélkül leszögezte, hogy 
Déry „valójában nem lírikus, avantgard költő volt csupán44, ki nem tudta 
levetni az „expresszionizmus formaruháját44. E kritikát persze nemcsak 
a formaruháért s azért tartom nagyon is vitathatónak, mert következetesen 
expresszionizmusnak nevezi Déry Tibor szürrealizmusát, hanem mert merev, 
kizárólagos választóvonalat húz az ún. igazi líra és az avantgard költészet 
közé, utóbbinak már-már létjogosultságát sem ismerve el.



Mindezek a futólag érintett, közös nevezőre nem hozható, általánosan 
elfogadott nézőpontokra vissza nem vezethető fenntartások arra utalnak, 
hogy ma, évekkel az ideológiai előítéletek eloszlatása után, az avantgarddal 
szemben még mindig eleven hatóerő a hagyományos költészeteszményben 
gyökerező idegenkedés, mely érthetően épp a racionális logikától és a hagyomá
nyos versszervezési elvektől messze eltávolodó szürrealizmusnak előlegez 
legkevesebb bizalmat. Úgy gondolom hát, hogy Déry Tibor szürrealista 
líráját csakis oly módon közelíthetjük meg és mérlegelhetjük érdemlegesen, 
ha vizsgálódásunkat a költő „új versről" alkotott nézeteinek és maguknak a 
verseknek a szembesítésére alapozzuk, ha tehát a szándék és a megvalósulás 
tanulságai alapján hozzuk meg ítéleteinket.

A homokóra modarai című kisesszéjének téziseit Déry Tibor kétségkívül 
a francia szürrealista mozgalom első kiáltványának útmutatása és példája 
nyomán fogalmazta meg. Szürrealista verseket ugyan 1924 előtt is írt, de 
új költői gyakorlatának elméleti alapvetését csak évekkel később, hazatérve 
vetette papírra, amikor már közvetlenül is tapasztalnia kellett a honi olvasó- 
közönség érdektelenségét. Akárcsak Breton, Déry is a „gondolat valódi 
folyamatának" felszabadítását tűzte ki célul, s bár sohasem sodródott francia 
kortársainak „minden esztétikai vagy morális meggondolást" elvető pozíció
jára, eszmélkedésében ő sem kerülhette el a végletességgel járó csapdákat. 
Abból indult ki, hogy az új versek költője „egy mélyebb rétegekben heverő 
logika szerint dolgozik", amely „megnyilvánulásaiban csalhatatlan, mint az 
ösztön". Ezt a logikát érzelmi logikának nevezi, mely ellentétben áll a „külvi
lág értelmi feldolgozásának rendjével, a racionális logikával". Eszmefuttatása 
eddig a pontig, a kétféle logikai tevékenység megkülönböztetéséig ma is 
elfogadható, sőt alighanem cáfolhatatlan is. Gondoljunk csak Christopher 
Caudwellre, aki a líra irracionalitásának kérdését taglalva, hasonló következ
tetésre jutott. Hadd idézzem idevágó gondolatait: „ ^Racionálisnak’ akkor 
nevezünk valamit, ha az megegyezik azzal a renddel, amelyet az emberek 
megállapodásuk szerint a környezetben látnak. Da (. . .) van egy másfajta, 
nyelvi közösség vagy társadalmi kongruencia is, mely megkülönböztethető 
a környezeti kongruenciától. Ezt az emocionális vagy szubjektív kongruenciát 
nevezzük talán ,belső realitással bíró kongruenciának5 (. . .). Nyilvánvaló 
tehát, hogy környezeti kongruenciáját tekintve a költészet irracionális, mert 
emocionális kongruenciáját tekintve racionális — a kongruenciának e két 
formája ellentmond egymásnak."

Déry és Caudwell okfejtése tehát e sajátos jelenség megállapításáig 
csaknem azonos sínen fut, a későbbiek során azonban messze altávolodik 
egymástól. Míg Caudwell nyomatékosan kiemeli, hogy a kétféle kongruencia 
viszonylatában semmiféle kizárólagosságról nem lehet szó, hiszen a költé
szet épp annak az ellentmondásnak egyik aspektusát fejezi ki, amely az em
ber érzelmei és környezete között fennáll, addig Déry a kizárólagosságon 
inszisztál, mondván, hogy „tiszta határt" kell vonni a realitások világa és 
az* attól idegen emberi szellem között. Nem kétséges, hogy a dialektikus 
összefüggések rendszerének ilyen mérvű megbontása a költészet leglelkének 
pusztulásával jár. Amennyiben ugyanis valaki csakugyan sikerrel vonja meg 
a Déry emlegette „tiszta határt", s verseiben abszolutizálja az érzelmi logika 
munkáját, valóban új nyelvi realitásokig jut, el, ezek azonban alkotóelemeiknek 
esetlegessége és szervezetlensége folytán már keletkezésük pillanatában 
átfordulnak a nemlétbe. S ez, persze, fordított esetben is így van. Ha a racio



nális logika működése bármilyen oknál fogva elnyomja az érzelmi logikáét, 
a vers csak külső formájában fog „poétikus“ elemeket felmutatni, jószerével 
olyanokat, melyek kitartó munkával is elsajátíthatók, egészében azonban a 
szöveg csöppet sem teszi próbára az ember értelmező és elemző készségét, 
mert minden világos, tiszta, minden csaknem szó szerint prózára „fordítható44, 
tehát költészeten inneni benne.

Az elejtett fonalat felvéve, azt kell megállapítanunk elsőként, hogy 
esszéjében és az új versről folytatott vitáiban Déry Tibor megvonja ugyan 
a „tiszta határt44 realitás és irrealitás között, költői gyakorlatában azonban 
szerencsére nem realizálja maradéktalanul elveit, s versei így nem zuhannak 
a kuriozitás határára. A meghirdetett elvektől való eltávolodásának magya
rázatát, mint ismeretes, maga Déry adta meg egy tíz évvel ezelőtti interjúban. 
„Bármennyire igyekeztem is — nyilatkozta egyebek között —, nem tudtam 
a logikámat tökéletesen kikapcsolni. ( . . . )  Van bennem valamilyen merev 
ragaszkodás a gondolkodáshoz, mely nem enged oly szabadon asszociálni, 
mint ahogy abban a korszakban ,divat5 volt. ( . . . )  E verseim esztétikai és 
irodalomtörténeti szempontból kompromisszumot jelentenek a hagyományos 
gondolkodási forma meg egy új gondolkodási forma és kifejezés között. . ,44 
Nincs okunk kételkedni e megvallás igazságában, akkor sem, ha szem előtt 
tartjuk, hogy a gondolkodáshoz való ragaszkodás, mint minden jelentős 
mű létrejöttének egyik előfeltétele, nem pusztán a fiatal Déry alkatára volt 
jellemző. Illyés Gyula párizsi éjszakáit például szintén megkeserítette sokszor, 
mint írja, hogy képtelen volt mondatait megszabadítani az értelem súlyos 
homokzsákjaitól, hogy képzelete alánt repült, „közelében a hitvány földnek44. 
Sőt, tovább is mehetünk, hiszen a harmincas évek derekán már maga Bre
ton is belátta,, téves volt a nézet, miszerint a „gondolat fölötte áll az anyagnak44, 
egyszersmind pedig elismerte azt is, hogy olyan automatizmus, mely a művész 
minden irányító és szerkesztő szándékát kikapcsolná, valójában nincs. Minden 
jel arra vall tehát, hogy a szürrealista elvek igézetében alkotó jelentősebb 
íróknak kezdettől fogva gondot okozott a tudat kizárásának követelménye. 
Éppen ezért rendkívül izgalmas kérdés, hogy az egyébként mindenkor és 
mindenben kételkedő Déry Tibor miért kardoskodott mégis oly kitartóan 
a racionális logika teljes háttérbe szorítása mellett. Ungvári Tamás szerint 
azért, mert ráeszmélt, hogy a logika számkivetésére ő maga tulajdonképpen 
képtelen. E föltevésben alkalmasint van igazság, minthogy cselekedeteinknek 
olykor csakugyan rugója tud lenni a spontán dac, a csak azért is, mégsem 
hiszem azonban, hogy Déry Tibor harcát, mert itt arról van szó, ilyen egy
szerű képletekre redukálhatjuk. Célravezetőbbnek látszik a fiatal Dérynék 
Vas Istvánt tanító azon észrevételéből kiindulni, mely szerint a modem költő 
annyira idegennek találja, mi több, annyira megveti az adott világot, hogy 
semmilyen formában nem hajlandó hozzátapadni vagy közösséget vállalni 
vele. Sem küzdeni nem kíván ellene, sem magyarázni nem akarja, mert 
ez már megbékélés volna, egyet jelentene a valóság elfogadásával. Ez a kompro
misszumot és határt nem ismerő indulatosság, néma lázongás nőttette aztán 
Déry Tiborban úgyszintén határtalanná a hitet, hogy a racionális összefüggé
sekből kiragadott, önálló életet élő, magát a természetet folytató vers csakugyan 
megalkotható, hogy tehát a költő a meghalt istennek mintegy örökébe lépve* 
olyan merőben öntörvényű mikrokozmoszokat teremthet, amelyek majd 
méltóképpen ellensúlyozzák az elvadult világ csúfságait. Érthető hát, hogy 
kétkedése pillanataiban a fiatal Déry, Németh Andorral ellentétben, véletlenül



sem a szürrealista elveket és alkotói eljárást fogta vallatóra, hanem önnön 
adottságait. Ha egy-egy verse hiányérzettel töltötte el, nem a korai szürre- 
lizmus eszményeinek végletességében kereste a hibát, hanem a maga képze
letének vélt szegénységében és gyengeségében. Innen van. hogy értelmének 
ekkor még ösztönös, tudatosan fel nem mért ellenállását legyűrve, ismételten 
az alkatának meg nem felelő „tiszta44 szürrealizmus felé próbált tájékozódni, 
ahelyett hogy a „konstruktív44 szürrealizmus útjára lépett volna, amelyen 
majd József Attila halad, és mutat föl messze kimagasló eredményeket.

Hadd lássuk most már, miként manifesztálódhatott ez a mélyen para- 
doxális, mert mindenségáhítatú, ám mégis „köztes44 területre szorult költői 
magatartás. Első olvasásra is kitetszik, hogy a versek szerkezete híján van 
a hagyományos struktúrák csaknem minden elemének. Túlnyomórészt 
hosszabb-rövidebb, rímtelen sorokat váltakoztató, zárt egységekre, szaka
szokra nem tagolódó szövegek ezek, zenei ritmikusság s érzelmek, gondolatok 
kinyilatkoztatása nélkül, összhangban azzal, amit az új vers kapcsán Déry 
az „asszociációk folytonos, pillanatig ,sem szűnő meneteléséről44 mondott. 
Ilyenformán az esztétikai érték létrehozásának úgyszólván minden terhe 
a képekre, képsorokra s ezeknek kapcsolódásaira hárul. Első pillanatra ez 
az egyetlen szerkezeti elem elégtelennek is látszik. Ha azonban meggondoljuk, 
hogy a lírai művek hatásenergiájának fokát nagymértékben befolyásolja 
a szóképekben adott síkváltások száma is, illetve — Hankiss Elemért para- 
frazálva — az, hogy a szóképek tagjai között hányszor villan ide-oda a tudatunk, 
akkor nem fogunk tovább kételkedni a szürrealista kép lehetőségeiben, s 
jobban megértjük Déry Tibor „bátorságát44 is. Annál inkább, mert az asz- 
szociatív képeket nemegyszer valóban egyedülálló, megismételhetetlen rend
szerbe tudta fogni a költő. Figyeljük meg pl. az Önarckép indítását:

„Sötét van. A hold áthimbál a hegyek fölött és aranyat hány. Kifulladt 
madarak hevernek a felhők alatt. A páfrányevők nagy csordákban rohannak 
át a téren. A repülő tehén az egyenlítőnek támaszkodik és elnyújtva énekei. 
A fény mint egy üvegszív elsüllyedt a növény tengerben. Egy holttest áll 
a határon. Sötét van.44

A képsort egy tényközlő, hűvös, „racionális44 megállapítás vezeti be, 
a második mondatban azonban már működni kezd az érzelmi logika. A 
hold igéi csaknem megrohanó erővel adják tudtul, hogy nem valamely reális, 
természeti táj tárul majd elénk, hanem a léleké. A továbbiakban aztán elménk 
megmozgatottsága folyvást nő, s vele borzongásunk is, mivel a képek pusz
tulást sugallón sorakoznak fel. A hangulat intenzitása a repülő tehénről 
szóló sorban tetőzik, nem kis mértékben annak köszönhetőleg, hogy Déry 
bizonyos motívumokat újra és újra beépít verseibe. E jelenséget egyesek 
költészete fogyatékosságának tartják, teljesen alaptalanul. Nem invenciótlan, 
nem gépies, hanem nagyon is szükségszerű ismétlődések ezek. Ahogyan a 
kötött formákban megnyilatkozó költő kénytelen megújulón azonos strófa- 
és rímképleteket alkalmazni, úgy a szürrealista Déry sem mondhat le kedvenc 
képeiről. Ismétlődő motívumai azonban más-más kontextusban bukkannak 
fel, s minthogy Déry képzeletén időnként áttör a racionális logika, fényt 
vetnek egymásra. így például a chagalli nagy tehén, melyet szimbólumnak 
nem tekinthetünk ugyan, kétségkívül a tisztaság, a nyugalom, a bölcsesség 
utáni vággyal hozható kapcsolatba, s mint ilyen nagymértékben megkönnyíti 
idézett sorunk befogadását. Ha ugyanis a nagy tehénről nem tudnánk, a 
repülő tehén elnyújtott éneke amolyan bizarr költői fogásnak tetszenék



csupán. így azonban a síkváltást síkváltásra halmozó képsor elemi erejű 
fájdalmat tud kelteni, egy szomorú isten fájdalmát, amint reményvesztetten 
szétnéz a „gazdátlan világ" felett. Az Önarckép indítása ettől a szuggesztív 
sortól „ereszkedni" kezd lefelé, majd a realitások világába lépve újra, le
zárja a kört. A racionálisan megszerkesztett szürrealista „csoda", vagy Gaál 
Gábor szavával: a „világképi magánvalóság" kiteljesedett.

Déry azonban nem mindig tudta ennyire homogén képletekbe foglalni 
lelki impulzusait. Képalkotásának módja többször szürrealizmus előtti 
felfogást tükröz. Mintha nem tette volna magáévá Reverdy és a francia 
szürrealisták tanítását a képről, igen szívesen és gyakran hasonlatokat sorjáz, 
ahelyett, hogy a hasonlítottat és a hasonlót metaforába vonná össze. A láto
más intenzitása ilyenkor csökken, kiváltképp ha a hasonlattorlaszos versmon
datokat többszörös alárendeléssel lassítja le és teszi szaggatottá, mint pl. 
a Búcsú következő három sorában is: „az égő mezőn amely barázdás mint 
az arcom ha elfekszik a föld fekete párnái közt és az arcodat keresi amely 
elszáll mint a felhő". Ezek a meg-megdöccenő, kassáki szóhasználattal, „tisztá
zatlanul kialakított hasonlatok" egészen nyilvánvalóan a racionális logika 
közbeszólásáról tanúskodnak, mint ahogy erről tanúskodik a versek egy 
másik sajátsága is, nevezetesen az, hogy az álomtechnikás képek áramlását 
olykor váratlanul magyarázó mozzanatok szakítják meg. Másutt ennek épp 
ellenkezőjét tapasztaljuk. Hogy megszabaduljon a racionális logika szüntelen 
kísértésétől, a költő esetenként szántszándékkal túlszürrealizálja versét, 
mely így fedezet nélkül marad, s alkotóelemeire bomlik.

A kétféle princípium küzdelme vagy harmonikus együtt munkálkodása 
természetesen nemcsak a szóképek, hasonlatok, mondatok szintjén folyik, 
hanem a versekén is. Déry képzelete az eget, a földet és a földmélyi világokat 
egyként bejárja, s mindegyiket irreálissá képezi át. A három szféra azonban 
mégis alapvetően különbözik egymástól. Alig a földön és a föld közelében 
rendszerint a borzalom képei követik egymást, állongó halottakkal, vérfolyató 
lehelettel, ködömlesztő szempillákkal, addig a kozmikus, csak ember nélkülien 
hideg messzeségben vagy az óceán mélyein egy más, egy vágyott, egy értelem
mel és fénnyel teli világ körvonalai sej lenek föl. S éppen ez a szembenállás, 
a képzelet tartományainak ez a polarizálódása a legszebb bizonyság arra, 
hogy Déry Tibor szürrealizmusa intellektuálisan átélt, sőt megszenvedett 
érzelmekből táplálkozott. Legjobb versei mélyén mindig ott izzik a testet 
ölteni vágyó gondolat, mely ahelyett, hogy közvetlenül megmutatkozna, 
csakugyan föléli magát a képek rendszerében. S hogy e folyamat egyáltalán 
lejátszódhatott, abban óriási szerepe volt Déry Tibor hitének, hogy a „kehely, 
amit az ajkához emel" — nem üres.



A TULIPÁN CSAPONGÓ FIA

Nincs még egy izmusa a huszadik századi avantgard mozgalmaknak 
mely intencióiban és eredményeiben annyira paradoxális lenne, mint éppen 
a korai szürrealizmus. A léleknek „minden esztétikai vagy erkölcsi törekvéstől 
mentes44, „zavartalan önműködése44 maradéktalanul felszabadítja ugyan a 
képzeletet, s egy új, egyszeri összefüggésekben megmutatkozó valóságrészletet 
teremt, ez a szabadság azonban a szürrealista kánonok következetes betar
tása esetén szükségképpen illuzórikusnak bizonyul. Minél végletesebb ugyanis 
a „logika uralmának elvetése4', a „lélektani cenzúra44 kikapcsolása, annál 
szervezetlenebb marad a mű, s ahelyett, hogy az áhított teljességet elérné, 
keletkezése pillanatának foglyaként megreked az inkoherens elemekben 
gazdag részlegesség szintjén. így van ez a képzelet szabad játékát nemcsak 
hogy megtűrő, de éppenséggel igénylő költészetben is, még inkább pedig 
a külvilág jelenségeihez, eseményeihez jóval közvetlenebbül és szorosabban 
kötődő prózában.

Illusztratív példáért nem kell messzire mennünk. Elég pillantást vetni 
Németh Andor Eurydice útja az alvilág felé s Déry Tibor Ébredjetek fel! 
című ismert művére. Míg Németh Andor a szürrealista követelmények 
szellemében központozás nélküli mondatok pergő egymásutánjával csalo
gatja elő asszociációinak már-már „eszményien44 szabad halmazait, addig 
Déry Tibor a csodák felé tájékozódik, s repülő falvakkal, elérhető csilla
gokkal, mitológiai méretű figurákkal népesíti be kisregényét. Más-más módon 
tehát, de mindketten elfordulnak a valóság látható, felszíni rétegeitől, kö
vetkezésképpen a szövegstrukturálás megszokott módozataitól is, ha azonban 
a két művet mérlegre tesszük, azt fogjuk tapasztalni mégis, hogy Németh 
Andor írása szemléltető eszközként is kiválóan alkalmazható stílusgyakorlat 
inkább, semmint maradandó művészi alkotás. Ennek okát, persze, tévedés 
lenne pusztán a két író tehetségének különbségében vagy szövegük műfaj beli 
eltéréseiben keresni. Tévedés lenne, mert többről és másról van szó. Németh 
Andor szemlátomást a szürrealista „gondolkodásmód44 irodalmi létjogosult
ságát kívánja demonstrálni elsősorban, már-már végletekig feszítve a hú
rokat. Ezzel szemben Déry megteremti ugyan álomvilágának kozmikus 
színpadát, később azonban nem bízza magát fenntartás nélkül annak tör
vényeire. Mondatait az esetek nagy többségében láncolatosan, értelemhez 
szólón sorakoztatja föl, Ánis vándorlásának állomásait tervszerűen alakítja 
ki, a mű egész eseményvilágát racionálisan megkomponált keretbe ágyazza, 
egyszóval elkerüli az álom világ esetlegességeinek labirintusát, s a hagyo
mányos rendezőelvektől sem idegenkedve, egy olyan stabil, egységes szöve
get önt formába, amelynek tartalmi holdudvarát nyilván akkor is érzékelni 
tudnánk, ha történetesen Ánis programbeszéde nem hangzanék föl az egy-



besereglő emberek előtt. Azt is mondhatnánk akár, hogy Déry Tibor ideje
korán felismerte a szürrealista következetesség buktatóit, s éppen ezért kompro
misszumos úton indult el a „valóság mögötti másik valóság44 meghódítására.

Mindezen ismert mozzanatokat azért hozom előtérbe, hogy legalább 
részben érzékeltetni tudjam a szürrealista vagy szürrealistának is minősíthető 
írásművek megközelítésének nehézségeit. Ha abból a felismerésből indulunk 
ki, hogy a szürrealista alkotás maradandóságának egyik előfeltétele a „tiszta44 
szürrealizmus eszményeitől való alkotói eltávolodás, akkor azonnal nyilván
valóvá válik, hogy a szürrealista fordulatokat, részleteket, betéteket kiszige
telő vizsgálódás nemigen haladhatja meg a gépies példatárkészítés határait. 
Különösképpen akkor nem, ha olyan íróról van szó, mint volt Gelléri Andor 
Endre is, kinek életműve, hogy Bori Imre találó meghatározásával éljek, az 
„eredmények szürrealizmusát44 kínálja elsősorban. Gelléri írói ösztönössége, 
tervszerűvé sohasem érlelt szürrealizálása ugyanis ejeve kizárja annak lehe
tőségét, hogy elkülönítve, kinagyítva vegyük szemügyre novellavilágának 
képzelettúllendüléses szegmentumait, hisz ezek ily módon elvesztik mélyebb 
értelmüket, s még elvi tanulságok levonására sem igen nyújtanak lehetőséget.

Ennél is nagyobb nehézségeket támaszt Gelléri Andor Endre szürrealiz
musának mérlegelésekor az, hogy kritikaírásunk kezdettől fogva nyílt rokon- 
szenvvel figyelte írónk pályáját, s az elmúlt ötödfél évtized során olyan egybe
hangzó, egymást kiegészítő vagy továbbfejlesztő tévítéleteket is hozott, 
melyeknek hatása alól csak az utóbbi időben kezdjük kivonni magunkat. 
Kosztolányi Dezső aligha sejtette, hogy a „tündéri realizmus44 műszavának 
felröppentésével milyen messzeható folyamatot indít el. Ő még csak azt 
kívánta jelezni, hogy Gelléri Andor Endre nem állapodik meg a valóság 
szürke tényeinél, hanem ihletének természetéből következően azonnal át
formálja és egyéni színezetben láttatja azokat. Gelléri képzeletének bátor
ságát, „csodatevő44 erejét, végső fokon szürrealista jellegét emelte ki tehát, 
anélkül azonban, hogy a „tündéri44 jelzőhöz jóságot vagy érzelmességet is 
hozzágondolt volna. Felfogásában a jelző és a jelzett szó között semminemű 
ellentét nem feszült még, dialektikus egységük megbontatlan volt, s éppen 
ezért nem is foglalkozott külön-külön a Gelléri-novellák realisztikus és 
valóságfölötti rétegeivel, nem állította szembe őket, nem kutatta egymáshoz 
kapcsolódásuk mechanizmusát.

Nem sokkal később azonban definíciójának alkotóelemei gyorsuló 
ütemben távolodni kezdtek egymástól a kritikában. Halász Gábor pl. már 
úgy vélte, hogy Gelléri programszerűen igyekszik a „proletársors esemény- 
telenségéből kisajtolni a poézist“, s e célból a „megfigyelt részletek kemény 
vonalait44 egyféle „érzelmi párázatban44 oldja fel, „opalizáló zománccal vonva 
be a durva anyagot44. Halász Gábor is egységben látja tehát a Gelléri-művek 
álomszerű és feltételesen realistának nevezhető rétegeit, de már két pó
lusként fogja fel őket. Ugyanennek a nézetnek egy továbbfejlesztett válto
zatával találkozunk Kardos Lászlónál is. „Gelléri Andor Endre — írja — 
a jobb szemével egyebet se lát, mint fenekedő mészároslegényeket, durva 
napszámosokat, facér munkásokat, nyomort, pincét, műhelyek gőzét —, 
,natúrét’ — ; a bal szemével pedig ezt az egész naturalista világot tündéri 
fátylakba látja, öltözteti, a levegőbe emeli, s ott ringatja, mint egy mesét, 
egy álmot.44 Kardos László is megóvná tehát a novelláik álomszerűségének 
és valóságosságának egységét, megfogalmazásában azonban mégis tovább 
fokozódik az említett polarizálódás. Az általa emlegetett „fátylak44 mögül



már az álomszerűség érzelmi minősítésének szándéka is előtűnik, hisz a ringatás 
képzete arra utal, hogy megítélése szerint a Gelléri-novellákban a látomás a 
jó szellemek szerepét tölti be a kegyetlen, durva valóság ellenében. Itt, ezen 
a ponton aztán már csak egy lépés választ el bennünket attól, hogy a Gelléri- 
álmokat amolyan célzatos, jól kiszámított poentírozásnak fogjuk fel. S ezt 
a lépést paradox módon éppen Németh Andor tette meg. Gelléri alakjait 
„lidércnyomásos atmoszféra" veszi körül, mely „elviselhetetlen volna, ha 
nem oldódna fel rövid úton álommá, költészetté" — szögezi le, majd kis
vártatva hozzáteszi még: „Biztos, bár valószínűleg öntudatlan művészi 
ösztöne talán éppen azért válogatja ki a valóságból a valószínűtlenül bogaras, 
elképesztően fura alakokat, hogy megkönnyítse a maga számára az átmenetet 
a hétköznapból a fantázia világába." .Németh eszmefuttatása tarthatatlannak 
látszik már csak azért is, mert gépies ismétlődéseket, megoldásképleteket 
tételez fel a novellákban, még inkább pedig azért, mert egy nemes passziózás 
eredményének tünteti fel Gelléri képzeletének szürrealista fellobbanásait.

A Gelléri-írások álomszerűségének és valóságosságának értelmezése 
terén természetesen az író halála után sem történhetett azonnal lényeges 
változás. Ungvári Tamás tanulmánya felvetett ugyan néhány újabb szem
pontot, s megkísérelte feltárni Gelléri váltólázas világának táptalaját, élet
rajzi és alkati hátterét, végül azonban a kisember-mítosz továbbéltetésénél 
kötött ki mégis, hangsúlyozva, hogy Gelléri írásaiban, éppen az írói fantázia 
és álom jóvoltából, a nyomor kiszolgáltatottjai „határozott karakterrel" 
magasodnak fel, s a „lélek arisztokratáiként lépnek elénk".

Minden jel arra yall tehát, hogy Kosztolányi emlékezetes definícióját 
meg kell szabadítanunk a hozzá tapadt pozitív érzelmi mozzanatoktól, illetve 
nekünk magunknak is meg kell szabadulnunk attól a sugallattól, amely hu
zamos idő óta a zord valóság nőttetésével, megszépítésével, felszabadításával, 
humanizálásával bízná meg Gelléri Andor Endre látomásait. S Beney Zsuzsa 
átértékelő tanulmányának útmutatására is ügyelve, ezt a kalandot ma már 
bátran vállalhatjuk. Beney értelmezése szerint ugyanis a szürreálisba való 
átlendülés nem önkényes választás eredménye Gellérinél, hiszen novelláinak 
gyakran idézett lebegése „valójában halálosan feszült egyensúlyozás föld 
és káprázat között: az elidegenedett képzelet délibábja". Ha így van, azt 
jelenti ez, hogy Gelléri írásművészetét mindenekelőtt a kiutat nem lelő 
tudat fájdalma alakította, melynek gyökerei mélyebben vannak mindennemű 
írói elhatározásnál, mindennemű megfontoltan poetizáló tündérkedésnél.

A fiatal Gelléri Andor Endre novellaírása, mint már többen is rámu
tattak, egész sor olyan jegyet kínál, amely még vitathatatlanul a „tiszta" 
szürrealizmus felé mutat. Anélkül, hogy e művek telitalálataira kitérnék, 
hadd emlékeztessek csupán arra, hogy egy helyütt „álomruhájában" álí 
elénk az író, másutt a „tulipán csapongó fiaként" mutatkozik be, megint másutt 
arról tudósít, hogy az „őrült rózsák" történetét óhajtja papírra vetni ép
pen. Az efféle, igen beszédes jelzetek mellett Messzeség című novellájá
ban a szürrealista áhítat fohásszá teljesedését is megfigyelhetjük:

„Vívódva más zúg elő belőlem, új karjaim nőttek, és eldobják a régit, 
új arcom van, s kitágul körülöttem a mosókonyha nedves fala, kristály lesz, 
átlátok rajta, fénymáglya ég kint, és tudom égő hasábjainak a nevét:

Messzeség, vándorlás, hűs csillagok és röpködő Hold! Tenger, vitorlák 
rajta, pálmák s a sivatag szélén vörös sörényű oroszlánfej! Messzeség lobog! 
vándorlás, szabadság!



Istenem, segíts ki innen! Ezüstből gyúrt kenyér vagyok. Haraphat be
lőlem a Nap, adok a tenger halainak, a szegényeknek. Ez az én mun
kám /4

Ez az áhítatos fohászkodás azonban mégsem hozhatott töretlen, minden 
elemükben szürrealista alkotásokat. Bár Gelléri képzelete megjárta az álom 
és valóság közötti utak mindegyikét, sőt álom és valóság elegyítésével meg
hökkentő szürrealista tablókat is festett, a teljes túllendülés mégis rendre 
elmaradt nála. A „tulipán csapongó fia44 sohasem írta meg az „őrült rózsák44 
történetét, s általában jóval többször csak beszélt álmairól* semmint reali
zálta őket. A „mennyei lét44 elérésének reményében újra meg újra elfordult 
az adott valóságtól, álmaira hagyatkozott, ám a következő pillanatban már 
vissza is zuhant, s kételkedni kezdett „titkai44 erejében. Nem véletlenül. 
Míg a tudatos, tervszerűen építkező szürrealisták csodavárai a valóság elleni 
lázadás jegyében születnek s abban a hiszemben, hogy a valóságfelettiség 
ténylegesen is hozzájárulhat a hazug világ rombadöntéséhez* addig Gelléri 
elsősorban önnön létének kérdéseit szeretné megoldani álmai révén. A lázadó 
szürrealista, a maga igazának feltétlen hitében, jószerével kifelé figyel tehát, 
s eszköznek tartja a szürrealista „másik44 valóságot, Gelléri viszont tulajdon 
kiszolgáltatottságára összpontosít, s megtartó menedék után kutat a fan
tázia tartományaiban. Mondanunk sem kell talán* nem nagy sikerrel* mint
hogy nekilendüléseit rendszerint intenzív lelkifurdalás kíséri. Meséi lépten- 
nyomon „föllázadnak44 ellene, „visszakényszerítik44 a valósághoz* munkába 
„zavarják44, úgyannyira, hogy az oda-vissza relációkban végül is kiteljesedik 
a lélek teljes otthontalansága. Ennek valós méreteit a Munkám akadt című 
novella egy részlete érzékelteti igen frappánsan. Az író itt a virágok kereszt
apjaként cselleng a réten* s miközben gyengéd mozdulatokkal azoknak meg
térítésén fáradozik, váratlanul a következő felismerés örvendezteti meg: 
„így karjaim a mező karjai, munkám a természeté (. . .), és a meséim sem 
pörölhetnek. Dolgozok!44 Ennek a nyilvánvalóan illuzórikus egérútnak bájos 
naivitásán erőteljesen üt át a senki földjén való megállapodás minden tra
gikuma, hisz a természettel azonosulás heves vágya* mely Gellérinél magában 
foglalja egyfelől a menekülést a dehumanizált valóságtól* másfelől pedig 
a valóságtól elrugaszkodó fantázia megfékezésének a szándékát is* csakis 
olyan egyedekben élhet intenzíven* kik veszélyeztetve érzik egyéniségük 
integritását, s így életükben és cselekedeteikben kerülnek minden veszély
növelő kettősséget. Innen van* hogy Gelléri Andor Endre a szó szoros ér
telmében létformájának szerette volna tudni az írást* s valójában sohasem 
térhetett napirendre afölött* hogy valóság és képzelet, élet és irodalom között 
leküzdhetetlen meg nem felelés áll fenn.

Műveinek ez az eredendően belső ihletettsége természetesen törvény- 
szerűségeket feltételez a víziók kibomlásában. Beney Zsuzsa úgy látja, hogy 
„Gelléri hősei valamennyien végállapotban, az élet egy határhelyzetében 
vannak.44 Ezt ennyire általánosítva nem fogadhatjuk el* tény azonban* hogy 
emlékezetes alakjainak legtöbbjét valamely határhelyzet felé vezeti az író, 
s amint eléreti velük azt a pontot, ahol életük értelmetlenné és lehetetlenné 
válik* váratlanul átlendül a szürrealitásba, majd a vízió ellobbanása után 
visszakanyarodik a novella eredeti szintjére, s az anyagi világ hűvös közönyét, 
sugároztatva, búcsút vesz mind hősétől* mind az olvasótól. Azt is mond
hatnánk akár* hogy a látomás rendszerint a novellahősök erős lelki meg
rázkódtatásának tetőpontján pattan ki* de nem azért, hogy álommá és köl-



tészetté oldja a megteremtett szituációt, hanem hogy maximálisan kiélezze, 
már-már „materializálja44 a szokványos eszközökkel leírhatatlan szorongást.

Más kérdés, persze, hogy ezek a szürrealista átcsapások mért nem vetik 
szét, robbantják föl a novellákat, hiszen, Lukács Györgyöt parafrazálva, 
minden maradandó írásműnek egyazon anyagból kell megformálva lennie. 
Magyarázatképpen két fontos körülményre hívom fel a figyelmet. Az ilyen 
típusú novelláknak már előkészítő szakaszaiban végbemegy a valóságtól 
való fokozatos eltávolodás. A sivár környezet, a verejtékes munka mozzanatai 
és szerszámai, a mosodák gőze, egyszóval az a bizonyos „natúra44 csak má
sodlagos szerepet játszik, csak kulissza Gelléri színpadán: minden lényeges 
magukkal az alakokkal történik. Ilyenformán a látható valóságnak és a novellák 
valóságanyagának összevetése, ami egyébként „nagy44 hagyománya irodalmi 
gondolkodásunknak, már itt értelmetlenné válik. Ezekre az előkészítő sza
kaszokra és csakis ezekre vonatkozóan még el is fogadhatjuk az „opalizálás44 
tézisét. Egyféle szembe nem ötlő, bujkáló szüreralizálás hatja át ugyanis 
őket, úgyhogy a látomás erupciója nem ér bennünket váratlanul, nem hat 
külsőlegesnek, mesterkéltnek. A másik körülmény, mely az ilyen típusú 
novellák egységét biztosítja, az, hogy a képzelet vízióba átcsapó lobbanásai 
csak részben felelnek meg a szürrealista „igazi gondolkodás44 ismérveinek. 
Az Álomszűz hőse szerelemféltésben „bokorrá görnyed44; a Parázs fűtője 
„vérvörör lámpássá44 változik, feje „sercegve, füstölve lobog44, mielőtt a 
Szodomái és gomorrhai tűzeső rázúdul; az annyiszor idézett Könnyes tenyér 
szegénylegénye halálára gondolva könnyeiből apró gyöngyházikókat épít a 
tenyerébe, melyekben egy egész világ mutatja magát; a Füst őrület határára 
sodródó péklegénye előtt kigyúl a homály, megszólal egy rózsaszál, nagy 
lovakká válva vágtatnak az egerek, s az egész világ féllábon ugrál fölfelé az 
idő lépcsőin. Sorolhatnánk tovább a példákat, de talán ennyiből is kitetszik, 
hogy látomásaiban Gelléri maradéktalanul elrugaszkodik a valóság tör
vényeitől, legyőzi a nehézségi erőt, szabadon átképezi a dimenziókat, ugyan
akkor azonban tartalmi sugallatok tekintetében szorosan kötődik az erupciót 
kiváltó szituációhoz. Bármekkora távolságokat fut be és fog át a képzelete, 
a vízió elemeit mindig alárendeli a hős lelkiállapotának.

Hadd kísérlem meg bemutatni e mechanizmus működését egy konkrét 
példán is. A Facipöre gondolok, mely egyenetlenségeivel, túlkapásaival és 
kettős értékű szürrealizmusával a legjellemzőbb Gelléri-novellák egyike.

Megírásának indítékát abban a poénszerű szürrealista látomásban kell 
keresnünk, melyben a novella hőse ormótlan facipőjében nekivág a folyónak, 
s két-három lépéssel át akarja lábalni a nagy vizet. Ebből indul ki Gelléri, 
s mintegy „visszafelé44 szerkesztve meg novelláját, eleve lemond a hős 
realista ábrázolásáról. A kocsma, ahova kékfestőnk betér, a maga ismerős 
zsibongásával, tányércsörgésével, vastag füstjével, iszogató vendégeivel a 
valóság színeiben tárul ugyan elénk, de csak azért, hogy ezek között a kö
zömbös, idegen színfalak között minél jobban kidomborodjék hősünk egy- 
szerisége. Mert milyen is ez a kékfestő? Ösztönember, elképesztően keveset 
lát a világból, nem kutatja a mélyebb összefüggéseket, mindenre spontánul 
reagál. Másik sajátsága „baromi44 ereje, melyről maga az író állapítja meg, 
hogy olyan „magára hagyott erő ez, önmagáért élő44. Illetve céltalanul kallódó, 
önmagán túlcsapni készülő erő, tehetnénk hozzá. Mindezt betétezi, hogy 
szexuális elfojtásai is vannak, hiszen a „lányok húzódoznak tőle44. A kiemelt 
sajátságok jó előre sejtetik, hogy a novella azt a folyamatot fogja feltárni,



melynek során a hős eljut az elfojtások kompenzálásának pillanatáig. E fo
lyamat ábrázolásában azonban Gelléri nemigen válogat az eszközökben. 
A kékfestő vére örvénylik, mint a folyó, célját nem lelő energiássága mázsás 
köveket haj igái, lombokat tépáz meg, nem sokkal később, a hangulatot fo
kozandó, már „nem is lélegzik rendesen; előbb földagasztja a képét, aztán 
rácsappint, s úgy lövi ki a léget", majd a feszültség egy még magasabb pontján 
féloldalt „dűti a fejét: hadd hömpölyögjön oda a vére, hadd lélegezze ki 
magát a feje másik oldala". A kontextusból kiragadva ezek és az ezekhez 
hasonló fragmentumok elnagyoltnak, karikaturálisnak hatnak, s igencsak 
megkérdőjelezik a hős hitelességét. A kifejlet azonban, mint annyi más 
Gelléri-novellában, itt is bőségesen kárpótol bennünket minden lazaságért.

A kékfestő vértolulásos háborgása önmagában kétségtelenül elégtelen 
lenne ahhoz, hogy a jézusi vízenjárás motívuma művészi hitellel érvényesüljön 
végül. Ha ugyanis a hős túlexponált belső tusájától egyenes út vezetne a 
szürrealista cselekvés pillanatáig, akkor a novella aligha lehetne több, mint 
egy megtébolyodó Túri Dani pusztulásának bizarr históriája. A veszélyt 
olyképpen hárítja el Gelléri, hogy két síkon bonyolítja a cselekményt. Az 
első, a fontosabb, a kékfestőé, a második pedig a kocsmázó idegeneké. Mindkét 
síkon erősödő intenzitású eseményeket figyelhetünk meg. Az elsőn, a már 
érintett belső háborgással összefonódva, állandóan fokozódik a hős magá
nyossága. Az indító bekezdésekben még csak elvörösödik a gondolatra, hogy 
kerülik a lányok, a novella derekán már tenni szeretne valamit, hogy a „női 
lélek feléje húzódna", majd végül, közvetlenül fatális elhatározása előtt, 
képzeletben már cselekszik is, a folyón túlról „hozza foga között, ruhájánál 
fogva a grófi lányt". A másik síkon úgyszintén szakadatlan erősödik az ese
mények sodra. Eleinte csendesen iszogatnak, társalognak az emberek, s csak 
egy-egy oldalpillantással illetik a behemót kékfestőt. Később hírnök érkezik: 
a gróf megtiltotta a halászatot, s ha nem fizetik meg neki a díjat, nem vesz 
át többé semmit az itteni néptől. A hírre felmorajlik a kocsma, majd a cse
lekmény következő szakaszában már nagy hangony lázasan folyik a tanakodás, 
hogy miként is lehetne megleckéztetni a grófot. Felgyújtani a kastélyát, be
mocskolni „egyetlen szép lányát?"

A novella két szintje tehát párhuzamosságot mutat, mégpedig nem 
pusztán a hangulat azonos ritmusú emelkedésében, hanem a szó szoros 
értelmében is. Az önnön „ördögeivel" viaskodó hős és a kocsmázók gyüleke
zete között egyetlen pillanatra sem pattan át szikra, egyetlen pillanatra sem 
létesül emberi kapcsolat. Amint azonban a felkészültség itt is, ott is tetőzik, 
a két sík párhuzamosai összefutnak, s „csoda" történik. A kékfestő egészen 
váratlanul felugrik, s mintha a „tűz kiabálna lángokkal", elordítja magát: 
„— Mék a grófhoz." Kitörése erős asszociáció-örvénylést indít el. Az olvasó 
tudni véli, hogy az elszabadult indulataival már nem bíró kékfestő a gróf 
lányáért indulna a folyón túlra, az uraság ellen lázongó, ám örökösen meg- 
juhászodó vendégsereg azonban mitsem tud erről, s így előbb részeg hen
cegésnek veszi a kiáltást, majd miután a legény csakugyan elindul a víz
partra arasznyi talpú facipőjében, mindinkább cselekvésre kész sorstársaként 
szemléli őt. Az olvasó benyomása és a kocsmázók hite tehát kizárja egymást, 
s ez okból a kékfestő alakját egyszerre talányosság, szürrealista „köd" árasztja 
el, annál inkább, mert azt azért nem árulja el Gelléri, hogy a lányról való 
példálózáson kívül eljutott-e valami más is szereleméhes hőse tudatáig. 
Bizonytalan, alternatív tehát a szituáció, minek következtében most már



elindulhat a hullámokon a legény, tiporhatja a part menti habokat, míg 
csak titkával együtt bele nem vész az éjszakába.

A legkülönösebb mégis az, hogy nem magát a halálát érezzük a novella 
súlypontjának, hanem valami egészen mást. Az olvasó „gyanújának14 és a 
mellékszereplők „meggyőződésének" ellentétessége a szürrealista cselekvés 
epizódjában sem oldódik fel, sőt, valamelyest még fokozódik is. A látványtól 
megbabonázott emberek ugyanis most már csakugyan egy új igazságtevőnek, 
egy új Jézusnak látják a lobogó sörényű alakot, az olvasó pedig, egy kicsit 
maga is a látvány hatása alatt, a hős öntudatlanul vagy inkább akaratlanul 
vállalt szerepének tragikumán tűnődik el. Azon a tragikumon, mely a kék
festő tudatos lázadóvá növesztésével éppúgy hamvába roskadt volna, mint 
hogyha alakja egyértelműen megreked a vak ösztönösség szférájában.



BÚCSÚZÓ VARÁZSLAT

Amikor Komor András A varázsló című regénye 1937-ben megjelent, 
a kritika elsősorban a magyar gyermekregény megújulását üdvözölte benne. 
„A Pál-utcai fiúk  óta a kamaszok világirodalomszerte nem tesznek egyebet, 
mint bandákat szerveznek és hőstetteket hajtanak végre“ — kezdte ismertető
jét Komlós Aladár, majd nyomban hozzáfűzte, hogy ezzel szemben A varázsló 
írója „egy más stílustörekvésbe kapcsolódik bele, amikor a gyermeki lélek 
más oldalára világít rá“. S hasonló párhuzamot vont Illés Endre is a Nyugat- 
bán, megállapítva, hogy a Komor András alkotta rét „eszünkbe juttatja egy 
híres gyerekregény színpadát, a Pál utcai fiúk  és Molnár Ferenc grundját. 
A kettőt alig lehet igazságosan összehasonlítani; az egyik hatásosabb és 
forralóbb, a másik magasabb igényű; a grund valóság, a rét párázóbb és 
irrealitás. . .“

A kritika tehát pontosan regisztrálta a regény hagyományostól eltérő 
jellegét, a megtalált nyomon azonban nem haladt végig következetesen, 
írói varázslatról, éberálomról, irracionalis lélekről, felpárázó víziókról, 
titokzatosságról bőven ejtett szót, ám az összegezés pillanatában csaknem 
minden bírálat szerzője a freudizmusra asszociált. „A varázsló azokat az 
újabb, regénytörekvéseket képviseli, amelyek gyerekek ábrázolásánál első
sorban a lelki tájak freudi kategóriájára esküszik és a gide-i action gratuite-et 
nem tartják ritka növénynek a tizedik év flórájában sem“ — szögezte le Illés 
Endre, Kázmér Ernő pedig, már némi elmarasztalással, úgy vélte, hogy 
Komor András itt „arra az ingoványra lépett, melyet a freudi törekvések 
lelki hínárjai tesznek nehezen járhatóvá4*. Az egyetlen kivétel e tekintetben 
talán Radnóti Miklós volt, aki a regénybeli rét magasabb rendű valóságát 
az írói szándék felől szemlélte, s így a mű költőisége kapcsán érthetően a 
„gyakran szürrealista színek" dicséretéig jutott el.

Mint ismeretes, jó harminc évvel később, s épp Komor András regényei, 
novellái újrakiadásának évében, Bori Imre már pár excellence szürrealista 
alkotásként fogta fel A varázslót, kiemelve, hogy „ami benne freudizmus, 
tehát a ,gyermeki lelket eltöltő zavar hosszú, szövevényes vágyteljesülési 
folyamatának" a rajza, csak építő anyaga, de nem az alkotás célja is“, annál 
kevésbé, mert a regény „nem szélsőségeiben, modorosságaiban szürrealista, 
hanem intencióiban, művészi világképe belső köreiben, fogantatása pillana
tánál fogva“ .

M ár a korabeli kritika és az újabb irodalomtörténeti kutatás között 
kialakult polémia alapján is érdemes volna elindulni a regény felé, s akár az 
egyik, akár a másik álláspont mellett döntve, tovább árnyalni a képet. Ez 
esetben ugyanis eleve elháríthatnám annak még a látszatát is, hogy alkalmi



kirándulóként a meghirdetett szempontok nivellálására törekszem, illetve 
hogy az ellentétek áthidalása révén egy harmadik, hogy úgy mondjam, elegyes 
szövegértelmezést kívánok adni. Bármennyire csábít is azonban az egyértel
műsítéssel meghúzható egyenes vonal, mégis a kételyek elé állító „harmadik44 
utat kell választanom, mert erre kényszerít A varázsló. Nyilvánvaló, hogy 
így a vita újabb szikrái is kipattanhatnak, ezek azonban meggyőződésem szerint 
sem a magyar szürrealizmusnak, sem Komor András regényének nem fognak 
ártani.

Intencióiban A varázsló valóban félreérthetetlenül szürrealista alkotás. 
Bevezető fejezete, melyet Bori Imre találóan Komor András „szépprózai 
deklarációjának44, „módszertani értekezésének44 nevez, azonnal és igen erős 
vonásokkal hozza előtérbe a szerzői szándékot. Amint a rét elvarázsolt kútja, 
repülő kavicsai, négylábú baglyai, fedetlen keblű leányai, szőrös testű, vörös 
manói felbukkannak, s egyidejűleg a tér és az idő is kiszabadul mindennapi 
béklyóiból, azonnal a csodák mágneses terébe kerülünk, majd később, amikor 
Komor András már-már esszéisztikusan közli, hogy a „most következő törté
netnek nincs is a tájhoz semmi köze, legföljebb az avatatlanok állíthatnak 
olyasmit, hogy az elmondásra váró események itt játszódtak le. . .44, mert 
ami itt „történt, annak e táj fölött elterülő magasabb rendű valóság lehetett 
csak a színhelye44, akkor már az is világos, hogy az író nem valamely más, 
hanem épp szürrealista pozícióról látja és akarja láttatni a gyermeki képzelet 
birodalmát. Mi több, a bevezető fejezet ezen túlmenően lehetőséget kínál 
arra is, hogy e szürrealista pozíció eszmei forrásvidékét közelebbről is fel
derítsük.

A szürrealizmus első kiáltványában fogalmazza meg Breton, hogy a 
felnőtt ember, ha „még megőrzött némi világosságot a fejében, nem tehet 
mást, mint hogy visszatér gyermekkorához, amely — akármennyire megnyo
morították is az idomítok — most mégis csupa varázsnak tetszik44. Valószínű, 
hogy Komcr András e felismerés jegyében vágott neki a rétnek. Ezzel terméT 
szetesen még semmit sem bizonyíthatunk, hiszen a gyerekkor felé fordulás 
később is igénye volt a szürrealizmusnak. Ha azonban tüzetesebben szemügyre 
vesszük A varázslót, nem egy olyan írói kommentárt találunk benne, amely 
már kézzelfoghatóan a kiáltványban gyökerezik. Komor András rétjén pl. 
a képzeletet „szűkös és szürke láncok közé44 kényszerítő, alacsonyrendű va
lóság helyett az „időtlen, mitől sem függő, bármire lehetőséget adó, boldog 
szabadság44 az úr, s e gondolat csaknem rímel az első kiáltványnak azzal a 
tételével, mely kimondja: „Ma már csak a szabadság szóért tudok rajongani. 
Úgy érzem, képes a végtelenségig szítani az ősi emberi fanatizmust.44

Vagy vegyünk egy másik példát. A „szépprózai deklaráció44 egy pontján 
a következőképpen elmélkedik Komor András: „Először is, aki a rétre lép, 
annak nincs neve. (. . .) Milyen nehéz kölönc is a név! Lehúzza a nyakat, 
a fejet, a derekat, amellett elágazó s mélybe futó gyökerei is vannak. S a 
név eleve megszabja, ki milyen legyen, bizonyos körülmények között csak 
így s másképp ne viselkedhessék; homlokára sütött s messzire látszó bélyeg 
a név, mindenképp igen kellemetlen. Névtelennek lenni, ez majdnem egyenlő 
a teljes szabadsággal.44 Breton ugyanezt tömören így fogalmazza meg: „Nincs 
neved. Minden csodálatosan könnyű.44

Az efféle nyílt gondolatpárhuzamok egy sajátos inkongruenciát tesznek 
láthatóvá, közvetve pedig elvezetnek annak a kérdésnek a megválaszolható- 
ságáig is, hogy milyen karakterű A varázsló szürrealizmusa. Gondoljuk



meg, az első kiáltványban Breton még az újat akarók maximalizmusával lép 
fel: a lélek zavartalan önmüködésére, az álom mindenhatóságára esküszik, 
s a logika uralmát elvetve, mély meggyőződéssel vallja, hogy a „sok reánk 
szakadt balsors közepette" a „legnagyobb szellemi szabadság" az, mi még 
rendelkezésünkre áll. Árnyéktalan, anarchikus hittel az emberi lét teljes 
újraalkotására készülődik tehát, nem törődve azzal, hogy a palackba zárt 
szellem kiszabadítása az alkotómunkát illetően kedvezőtlen következmények
kel is járhat. Ezzel szemben Komor András regénye, tehát már nem intenciói, 
egy egészen más szellemi magatartásról tanúskodik. Mert Komor András 
alászáll ugyan, Déry Tibor szavával élve, „elsüllyedt otthonunkig", ám belépni 
oda valójában már nem tud. Nagyrészt csak beszél a rét csodáiról, csak infor
mációkat közöl a nyárban fellobbanó gyermeki képzelet munkájáról, ő maga 
azonban nem részese a megidézett folyamatoknak. Nem véletlen hát, hogy 
„módszertani értekezéssel" vezeti be könyvét, s az sem, hogy a regény cselek
ménytartományában mindvégig tetten érhetők a távolmaradásának tényét 
illusztráló gesztusok. Oldalakon át sorolhatnám a példákat, melyekben a 
kontextusból mintegy kihajolva, megmagyarázza az eseményeket, vagy épp 
felhívja a figyelmet arra, hogy ezt és ezt a jelenséget csak te, az olvasó látod 
így, ám a vele, vagyis Komor Andrással együtt szemlélt helyszínen valami 
egészen más történik. S távolmaradásának evidens bizonyítéka továbbá az 
a mód is, ahogyan a „magasabb rendű valóság" törvényeit működteti. A 
réten minden lehetséges, mondja, majd a képzelet egy-két átcsapásokban 
bővelkedő kalandját is feltárja nyomban, amikor azonban ezek a rendkívül 
bájos és attraktív asszociációs „lesiklások" a mű további fejezeteiben azonos 
vagy hasonló módon megismétlődnek, a rét varázsa veszít fényéből, egyúttal 
pedig az irodalmi sztereotípiák elidegenítő hatása is érvényesül tudatunkban. 
S ezt a hatást a tér végtelenné tágulásának és beszűkülésének motívuma csak 
fokozza. A „szépprózai deklarációban" kissé túlexponált mondatok adják 
tudtul, hogy amint a rét atmoszférájába a vaskos valóság beleront, egyszerre 
vége a varázslatnak, a gyereksereg előtt kirajzolódnak a közeli bokrok, távo
labb a háztetők, illetve, ha a rontás huzamosabb ideig tart, a városkát övező 
dombok is. Ebben a megoldásban sem az tűnik szembe csupán, hogy túl 
tervszerűen és kiszámítottan ismétlődik a regény lapjain, hanem az is, hogy 
Komor András feladja a rétbeli események „logikáját", s a köznapi valóság 
felől értelmezi azokat.

Ha ezek után pillantást vetünk a regény egészére, azt fogjuk tapasztalni^ 
hogy magát a struktúrát is távolságtartó, racionális elvek alapján alakította 
ki a szerző. A regény idő, a képzelet gyakori túllendülései ellenére, pontosan 
egy nyár, s ebben a nagyon is reális időtartományban egyenes vonalúan 
bonyolódik a cselekmény a kétszeresen tragikus végkifejletig.

Mindezek a szimptómák arra engednek következtetni, hogy Komor 
András 1937-ben nem azért fordul újra a szürrealizmus felé, mintha évekkel 
A Berlini tértől a Boráros térig című „költői prózája" után még egyszer kísérle
tet szeretne tenni a bretoni elvekkel, vagy mintha hinne benne még, hogy a 
szürrealizmus ^legnagyobb szellemi szabadsága" tényleges felszabadulást 
hozhat az embernek. Ellenkezőleg, A varázsló mind az írói magatartás, 
mind a végső mondandó tekintetében a szkepszis regénye. Azé a szkepszisé, 
mely már nem annyira a teremtés, az újat alkotás ígéretét, hanem inkább a 
„változtatnod nem lehet" belátásából fakadó emlékezés lehetőségét látja a 
szürrealizmusban. Ahhoz azonban, hogy ennek, a francia mozgalom eredeti



célkitűzéseitől szemlátomást igen messze eső szürrealizmusnak további 
ismérveit közelebbről is meghatározzuk, elengedhetetlennek látszik a regény 
belvilágának elemzése.

A fő- és mellékszereplők, attól függően, hogy a két valóság mely pontján 
helyezkednek el, négy pólust alkotnak. Az első a gyerekseregé, a második 
Kalmüké, a harmadik Bulié, a negyedik pedig a felnőtteké. A gyereksereg 
tudata édeni állapotot tükröz. A zömmel névtelen kis hősök viselkedését, 
cselekedeteit még szabad, csorbítatlan ösztön-impulzusok irányítják, követ
kezésképpen a valóság és a képzelet közötti szakadékot nem is érzik tragikus
nak. Kisereglenek a rétre, s a játék hevében olyan légvárakat teremtenek 
maguknak, amelyeket a déli harangszó vagy a feltámadó esti szél romba dönt 
ugyan, de amelyeket később újra meg tudnak építeni, hisz nincsenek még 
tisztában azzal, hogy a fantázia dús tornyai végső fokon csak a szurrogátum 
szerepét tölthetik be a világ „unalmas rendje“ és tilalomfái ellenében. Ők 
még csakugyan „mérhetetlen sok aranyat“ látnak a málló rögök között, ébre
dező erotikus vágyaiknak valós „tárgya44 a kútmélyi „meztelen hasú lány44, 
s ha netán Vilo kerül elébük, habozás nélkül fához szíjazzák, megrugdossák 
és agyba-főbe verik, mert számukra ez a félnótás vízhordó fiú a szó szoros 
értelmében „álnok bennszülött44. Ettől a megosztatlan, a tudás fájának gyümöl
cséből még nem evett gyerekhadtól Kalmük már távolodóban van. Unal
masnak és hazugnak találja a rétbeli szárnyalást. Az élet kioltásának misztéri
uma, az „ellenség44 módszeres kínzása teljesen hidegen hagyja, és még a réten 
megképlő lánycombok is csak megvető legyintésre késztetik. Benne már a 
kamaszkor gyötrőbb lázai lobognak, s ez okból terveit, vágyképzeteit minél 
előbb az alacsonyrendű valóság szintjén szeretné realizálni. Legszívesebben 
ásót ragadna, hogy tönkretegye a frissiben elkészült tekepályát, ráijesztene 
egy hibbant öregasszonyra, hadd rikácsolja tele az utcát, s a főhadiszállást 
is a patak mellé helyezné át, ahol két csodaszép nő fürdik éppen, „és csak 
trikó van rajtuk44. Egyszóval: Kalmük az ifjúvá érés megszokott, „normális44, 
„egészséges44 útjára lépett, amelyen, ha sorsa nem a halál volna, valószínűleg 
gyorsan eltanulná a társadalmi élet játékszabályait, s nagyobb sérülések 
nélkül hozzátörődne a fantáziátlan emberek tömegeihez. Barátja, Buli szintén 
távolodóban van a nyájtól, ő azonban a szabadság megszállottjaként másfelé 
indul, abszolutizálni akarja a varázslatot, s fejlődése így szükségképpen 
rendhagyó, „abnormális44, „patologikus44 irányt vesz. S végül mindeme 
gyerekhősök mögött szürkén, kiálmodottan, kicsinyes ambíciókkal fel-feltűn- 
nek a felnőtt idomítok árnyai, kik öntudatra sohasem ébredvén, közönyös 
pedantériával készítik föl fiaikat az általuk biztos jövőnek hitt — börtön
létre.

A regény e négy pólusa közül kétségkívül az önéletrajzi elemekben is 
gazdag Bulié a legfontosabb. Akár a többi gyerek, ő is a réten van elemében 
igazán, minthogy azonban felfokozott képzelőerővel áldotta vagy verte meg 
a természet, minden egyes szürrealista kaland után szorongás fogja el, amelyet 
nem tud föloldani. Otthon szülei, de elsősorban igazgató apja szabadság
korlátozó nevelési elvei fogadják: figyelmeztetések, tilalmak, erkölcsi példázatok 
egy hűvös és merev álarc mögül. Érthető hát, hogy minél magasabbra lendül 
a csodák szférájában, annál súlyosabbak elfojtásai, és fordítva: minél inkább 
halmozódnak komplexusai, annál sóvárabban szeretné állandósítani és materia- 
lizálni a képzelet csodatevő játékát. Ebben az erősen freudi színezetű kölcsönös 
feltételezettségben Buli számára nincs alternatíva: korlátlan hittel és alázattal



vállalnia kell a varázslói hivatásra való felkészülést, amelyet unaloműző 
heccből Kalmük irányít. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy Buli csak 
az „édes bosszú“ reményében áhítja a varázslók anyagmozgató hatalmát. 
Igaz ugyan, hogy elfojtásaival viaskodva, nemegyszer megfordul a fejében, 
milyen jó is lenne, ha pulykává vagy szemetesládává változtathatná a szakács
nőt, ha egy követ úgy hajítana el, hogy „egyszerre tíz emeleten betörnének 
az ablakok44, ha néhány varázsszó után „tüskés, hideg44 szemével napokra 
eltűnne a szobából Apa, ha bogárrá tudná alacsonyítani összes ellenségét. 
Ezek a viszonylag egyszerű, hatás-ellenhatás alapon létesülő kompenzációs 
törekvések azonban Bulinak csak egyik oldalát hozzák előtérbe, nem pedig 
egész habitusát, melyben az általánosabb érvényű lázadás egynémely jelét 
is fellelhetjük. „Talán van bűvszó — tűnődik el egy helyütt hősünk —, 
amely átrepíthetné a fölött az élet fölött, amit itt a többiek élnek, s amely 
élet vár rá is, ha nem tud kiszabadulni belőle.44 Buli tehát zsenge kora ellenére 
pontosan tudja már, hogy az adott emberi valóság egészétől kellene megsza
badulnia, különben a társadalmi determináltság áldozata lesz, s egyéniségét 
még a távoli jövőben sem teljesítheti ki. E felismerés következtében Buli 
alakja megkettőződik: egyfelől továbbra is az a hiszékeny, káprázatoknak 
élő úrifiú, akinek megismertük, másfelől azonban tekintetében már az egzisz
tenciálisan határhelyzetbe sodródott meglett ember döbbenete is ott buj
kál. Ezt a kettősséget a korabeli kritika is érintette. „Az az érzésünk, mintha 
a gyerekek közben felnőtté váltak volna, álmaik, titokzatos játékaik hideg 
felismerőjévé“ — állapítja meg a regény egyik fogyatékosságaként Kázmér 
Ernő, s ez érthető is, hisz ő a gyermeki fejlődés valóságos szakaszaiból és 
szükségszerűen fellépő tüneteiből kiindulva vetette föl az alakok hitelességének 
kérdését, s így Buli egymást látszólag kizáró lelki manifesztációit — végtelen 
naivitását és felnőttes tudatosságát — csakis ábrázolásbeli vétségnek foghatta 
fel. Ha azonban a valóságosságot nem tesszük meg egyedüli mércének, a 
jellemzés e vélt fogyatékossága azonnal háttérbe szorul, s Buli igazi valójában, 
szürrealista hősként áll elénk, illetve pontosabban: a szürrealizmus, a szür
realista életérzés és világlátás gyerekruhába bújtatott hőseként. Innen van, 
hogy már-ríiár irracionális tűrése, önfeladó megalázkodásai, egész kínokkal 
teli küzdelme a képzelet szabadságharcává komolyodik a regényben. Akár 
a mesehősökre, rá is mind nehezebb próbatételek várnak, a megváltó túloldalt 
azonban nem érheti el. Végül mégiscsak rá kell eszmélnie, hogy a fantázia 
tehetetlen a valósággal szemben, s abban a látomásos, „világméretű44 tűzben, 
melyet halálra sebzett fanatizmusa idéz elő a Kálváriadombon, nemcsak 
varázslói szerszámai hamvadnak el, hanem velük együtt Komor András 
hite is a szürrealista képzelet felszabadító hatalmában.

A tűz-epizóddal akár véget is érhetne a történet: a főhős és a regény 
üzenete egyaránt kiteljesedett, Komor András azonban módot talál a tovább
lépésre, és csakugyan meghökkentővé súlyosítja a szituációt. A látomásos 
tűz pillanatában Buli még csak tudja, a zárójelenetben viszont már fizikailag 
is meg kell tapasztalnia, hogy minden odavan. Hitének utolsó morzsáit ösz- 
szeszedve, hasztalan állítja ugyanis kényszerhelyzet elé Kalmüköt, hasztalan 
billenti ki g csónakból az augusztusi alkonyat ezüstös varázsvizébe, csoda 
helyett halál történik csupán. S épp ez a váratlan, ostoba halál sokszorozza 
meg a másik halálnak, a képzelet immár definitív lepusztulásának tragikumát.

Ha mindezek után kiindulópontomhoz kanyarodok vissza, összege
zésként azt állapíthatom meg, hogy A varázsló valóban nem freudi indit-



tatású regény, de a szokásos értelemben szürrealistának sem tekinthető. 
Aki írta, túljutott már a szürrealizmus igézetén, s a valóságfölöttiség térségében 
megrendezett tűzijátékokat éppúgy alárendelte önnön csillapíthatatlan szoron
gásának, akár a freudi mozzanatokat. Éppen ezért Komor András művében 
helyesebb lenne tán a szürrealizmus regényét, a búcsúzó varázslat regényét 
látni, melynek ilyen karakterére mindenekelőtt keletkezésének időpontja 
szolgálhat magyarázatul.



VAJDA GÁBOR 

LUKÁCS AZ AVANTGARDRÓL

Lukács György munkássága a huszadik század történelmének tükre, 
mondja egyik tanítványa. Amiként a tükörbeli kép legapróbb részlete is a 
tükrözött tárgytól függ, hasonlóképpen Lukács századunk általában avant- 
gardnak nevezett művészeti jelenségeivel szembeni magatartását is a törté- 
nelmi-kultürpolitikai események fejlődése formálja és határozza meg. 
Bármilyen szempontból beszéljünk tehát Lukácsról, egy pillanatra sem szabad 
felednünk, hogy — egy másik tanítványa szavaival — a „valóság fanatikusával*1, 
minden porcikájában ízig-vérig optimistával van dolgunk, aki a történelem 
és a kultúra jelenségeit egy eszményített hagyomány és egy feltételezett 
társadalmi végcél szempontjából, ideált és reált a reneszánsz óriásainak 
gátlástalanságával egybejátszva, a moralitást a szocialista hitben feloldó 
prófétaként értékeli.

Nagy hitének vakító fénye az életnek, művészetnek egy — az ókortól 
napjainkig terjedő — jelenségsorát kiemeli és átvilágítja, ugyanakkor a másik, 
az előbbivel leginkább párhuzamosan létező, néha apadó, máskor túlsúlyba 
kerülő vonulatot olykor csak homályba, esetenként azonban tömlöcbe is 
süllyeszti. Ez történik nála a primitív és a keleti népek művészetével, a barok
kal, a romantikával és az avantgarddal. Az irodalomkutató azonban nem 
mond le feltétlenül a szocializmus demokratikus emberi' viszonyainak építé
séről, ha felfogásában a filozófiát, szociológiát, esztétikát, politikát, világiro
daimat egy gócpontból kisugáró, bűvészi dialektikus egységbe szintetizáló 
hitet az irodalom szeretete, az alkotói törekvések tisztelete helyettesíti, s 
ennélfogva az irodalmi jelenség létezésének tényéből indul ki, különösen 
ha az — pl. az avantgard esetében — ma is eleven hatóerő. Ez sürget ben
nünket Lukács irodalomelméleti kategóriáinak kritikai elemzésére, mert 
velük is megtörténhet, ami ellen fél évszázadon át harcolt: merev formulákká 
válhatnak, fetisizálódhatnak. Noha arról sem feledkezhetünk meg, hogy 
Lukács György történelem- és emberképéről, s ennek egyik vonatkozásáról, 
az avantgarddal szembeni viszonyáról bizonyára csak egy évekig működő 
kutatócsoport, de végső soron és egyedül mérvadón — az ő kizárólagos kiindu
ló- és végpontja — az „objektív valóság", a jövő történelme formálhat meg
nyugtató véleményt.

Dolgozatom vázlatos elemzésének két szempontja van: az első Lukács 
főgondolatának és az avantgardra vonatkozó előítélete gyökereinek megvilágí
tása, a második — viszonyulásának áttekintése realizmuselméletének kiala
kulásától.



Lukács főgondolata szerint a történelem — a szukcesszív társadalmi 
formák keretében — az osztály nélküli társadalom felé irányuló szükségszerű
ségek és ezek cselekvő tudatosodásának sorozata. A fejlődés végcélja: a harmo
nikusan sokoldalú társadalmi ember. Ez az eszmény a történelem folyamán 
csak időnként — a görögség, a reneszánsz illetve a szocializmus kialakulásának 
korában — ölt testet a valóságban is. Ekkor ugyanis a művészetek nemcsak 
termékei, kísérői, hanem teremtői is az új emberi viszonyoknak, társadalmi 
formáknak, méghozzá olymódon, hogy az egyén és társadalom kapcsolatának 
világtörténelmi pillanatától függő műfaji formában megörökítik, tudatosítják 
a társadalmi cselekvés történéseit, törekvéseit, drámáit. A társadalom hősei 
a mű katartikus hatására új emberi tapasztalattal, a humánumnak egy magasabb 
szintjén építik közösségi életüket. Mi sem természetesebb, hogy Lukács 
a tükrözésben jelöli meg az új társadalom és az új irodalmi hősök viszonyát. 
A tükörkép az alkotó formateremtő ereje révén drámai cselekményben fejlődő 
típusok közvetítésével a társadalomtörténeti periódus emberi lényegét adja, 
egyúttal a haladó, az új, másfelől az elavult, a régi küzdelmének konkrét 
társadalmi és világtörténelmi jellegét is művészileg kijelölve. Lukács értel
mezése szerint az alkotónak csupán katalizátori szerep jut a tárggyal, a témával 
azonosított tartalom megformálásában. Ő tehát egy nagyszabású történelem- 
és társadalomszemlélet felől tekint a műalkotásra, melyből kizárólag 
csak a saját rendszerét igazoló vonatkozások érdeklik. Szempontja értelmében 
az alkotót ösztönös igazságérzetén keresztül ellenállhatatlanul vonzza a 
történelem objektív törvénye, aminek következtében műve — akár egyéni 
érdekei ellenére is — a letűnő és feltűnő harcának arányait valamint kimenetelét 
a jövő felől sűríti valósághűen. A mű megszületésében tehát a történelem 
nagyobb erőként hat a hozzá dialektikusán kapcsolódó, rendszerint illúzió
kat dédelgető alkotói szubjektivitásnál.

Mivel Lukács a történelemnek, a témának ad elsőbbséget az alkotói 
szubjektumban gyökerező tartalommal szemben — melyet például Balzac 
vagy Tolsztoj esetében jelentéktelen tévedésnek minősít — ebből az követ
kezik, hogy

1. a líráról aránylag ritkán beszélhet,
2. a Heine, Petőfi, Ady típusú költők az eszményei, kiknek jelentőségét 

kizárólag próféta-forradalmár voltukban látja, mivel társadalmi-művészeti 
erjedések szellemi vezetőinek tartja őket,

3. jelentéktelennek vagy negatív értékűnek ítéli a tárgyilag, társadalmilag 
kevésbé konkretizálható líratípusokat, költészeti irányzatokat, melyek szerinte 
a társadalom süllyedésének, bomlásának válságot kifejező, az értelmes tárgyi 
valóság talaját elveszítő termékei. E mozgalmak képviselői nem a valóság 
teljességével néztek szembe műveik alkotásakor, hanem a nagy objektív 
egész egy-egy szilánkjában véltek felfedezni örök, időtlen lényegeket, mitikus 
igazságokat. Lukács szemében nem, vagy nemcsak az a főbűnük, hogy hely
telen volt kapcsolatuk a világgal, hanem az, hogy tudatosan elvágták a kapcso
latteremtés lehetőségét. Igaz, a huszadik század első évtizedeiben a művész 
pártosságának minősége sem lehet olyan közömbös, mint a polgári szakasz 
elején, amikor az élet természetes lendülete ap alkotó belátásán keresztül 
végezte a hamis illúziók korrekcióját. A süllyedés korában a polgári életnek 
már nincs ilyen belső iránytűt adó lendülete, s különben is a fasiszta barbárság 
előjeleinek korában a művész felelőssége sokkal nagyobb, mint tizenkilence



dik századi társáé, aki még csak az új világ, új rendszer konszolidálódására 
mondott tudatosan vagy akaratlanul igent, és még nem szembesült az emberi
ség létkérdéseivel. Egyszóval: századunk művészének* aki Lukács szerint 
moralista, forradalmár és tudós is egyben, pontosan kell ismernie kora emberi 
viszonyait, legfontosabb társadalmi tendenciáit és pártjait, hogy egy ponton
— „archimédeszi ponton“, ahogy ő mondja — szilárdan megvethesse lábát.

Hasonló kifogásai a legtöbb pártos kritikusnak és alkotónak is vannak 
az avantgard ellen, — Lukács álláspontja azonban nem merül ki a tudatos 
pártosságban, neki klasszicista eszményei, dialektikus módszerei és totalitás
igényei is vannak. Ezért nem fogadhatja el Brecht színházát sem, jóllehet 
azonos világnézetet vall a jeles drámaíróval. Brecht elidegenedési effektusa 
túllő a célon — állítja még A z esztétikum sajátosságáéban is. Törekvése 
szubjektív marad, képtelen azt a mű társadalmi valóságában szente
síteni, s onnan eredeztetni. Csupán az értelem mozgósítása hatástalansága 
miatt elégtelen — mondja, az egész embernek, testnek-léleknek kell részt 
vennie a mű befogadásában, egyébként a költői szándék, legyen bármennyire 
is nemes és céltudatos, nem több a pusztába kiáltott szónál. Amit kizárólag 
logikánk által veszünk tudomásul, nem késztet cselekvésre, hanem csak az, 
ami mélységesen megrendít. E hatás sokkal több az egyszerű beleélésnél is.

A harmincas években írt egyik legfontosabb tanulmánya A z expresszioniz- 
mus „nagysága és bukása‘\  a mozgalom társadalmi hátterének, közéleti 
magatartásának és alkotói életérzésének remek szociológiai elemzésével 
kezdődik. Lukács a művészettörténeti jelenség okát a kispolgári értelmiség 
kiszolgáltatottságérzésében s ebből következő misztikus-szellemi lázadásában 
látja. A mozgalom szerinte azért volt kérészéletű, mert rövid idő alatt meg
változtak az életrehívó társadalmi körülmények. Alapvető hibája, hogy saját 
társadalmi feltételezettségét sem értette meg, aminek következtében, lázadása 
ellenére is* objektíve az imperializmus manipulatív törekvéseit és a fasizmus 
előretörését támogatta. Az expresszionizmus helyét az „objektív bűnösség" 
fogalma abban az egyenletben jelöli ki* melynek bal felén A z  ész trónfosztá
sában az egy kalap alá vett német irracionalista filozófusok sorakoznak Nietz- 
schével az élükön, jobb felén pedig a fasiszta gyakorlat. Lukács elemzése 
mindaddig hiteles* míg az expreszionisták tériszonyának, a primitív népek 
világérzésével és művészetével való kapcsolatkeresésének társadalmi okait 
kutatja. Néha szociológizál is, mikor például „módszertani" összefüggést 
lát a mozgalom alkotásmódja és az U.S.P. ideológia között. Vagy mikor döntő 
hibának tartja* hogy az expresszionisták csak „általában" lázadnak a háború 
ellen* mint Kautskyék* akik a felszínen megrekedve a valóságos társa
dalmi okok kimutatása helyett a véletlenben látják a háború okát. Mihelyt 
tehát Lukács szélesebb* társadalmi-történelmi összefüggésbe helyezi a mozgal
mat* az ideológiai szempont elfeledteti vele az expresszionizmus irodalom- 
és művészettörténeti jelentőségét, a művészet további fejlődését meghatározó 
szerepét.

Lukács másik kifogása az expresszionizmus ellen* amit az előbb már 
érintettünk is* hogy nincs „tartalma", azaz: konkrétan kifejthető mondaniva
lója. Tematikátlansága miatt sem jelölheti ki helyét eszkatologikus-tipikus 
rendszerében. Jelentőségét későbbi tanulmányaiban csupán abban látja, 
hogy formailag feldúsította a realizmust. Azonban csak a naturalizmusnak 
és a belső monológnak tesz bizonyos engedményeket. '



Amennyiben Lukácsnak az expresszionizmus megítélésében a társa
dalmi perspektívába ületett világnézetileg pontos állásfoglalás, a német 
ideológiának magából a valóságból eredeztetett költői kritikája a mértéke, 
úgy az ötvenes évek társadalmában és világhelyezetében avantgardot bíráló 
tanulmányai nem annyira egy tükrözési módszertant, alkotói pártosságot 
kérnek számon, mint inkább a már korábban is említett, de csak most 
hangsúlyozott vitalitást, evilágiságot. A béke és a háború mai kérdéseinek 
szorításában az írástudók szava is döntően eshet latba, de legyőzik szorongásuk 
rémképeit és a valóság sivárságának látszatát, ha a változó felől ábrázolják 
az állandónak tűnőt. Nihilistákként ugyanis közvetve az embertelenséget 
szolgálják, a háborúnak kedvező hangulatot erősítik. Excentrikusságuk, 
patológiába menekvésük, létbe vetettségük akart vagy akaratlan struccpolitika, 
mely részint önélvezetük mentsvára, részint a felelősség és a döntés átruházása 
másokra.

Lukács kiindulópontja itt moralista-pacifista. Feleslegesnek tartja felvet
ni annak kérdését, hogy az egyén társadalmi megszállottságának éppen úgy 
lehet patologikus alapja, mint az excentrikusságnak, ugyanakkor az elferdü- 
lés sem csupán a huszadik század irodalmának jelensége. Azt sem tartja fontos
nak tisztázni, ami azonban már esztétikájának alapjait érinti, hogy vajon 
szorongásba, tétlenségbe dönt-e a kétségbeesés irodalma. Van-e egyáltalán 
a mű befogadásának mai helyzetében olyan katartikus hatása az általa realistá
nak mondott irodalomnak, amilyet ő neki tulajdonít? Ha igen, el lehet-e 
vitatni e hatást a2 avantgard irodalomtól? Az atomóvóhely hangulatát idéző 
félelem, a pőre kiszolgáltatottság művészetéből áradó kilátástalanság nincs-e 
felrázó, cselekvésre késztető hatással az emberre, ha nem is az utánzás 
elméletének receptje szerint?

A z esztétikum sajátosságában a nála már korábban felbukkanó alle
gória gyűjtőneve foglalja össze mindazt a társadalmi és történelmi rosszat, 
amit a romantika korában a polgárnak, ma a haladó polgárnak vagy a kommu
nistának közéleti magatartásában és művészi alakításában egyaránt felül 
kell múlnia, hogy győzedelmeskedjen a tapasztalaton túli hiten vagy a nihi
lizmuson. Itt is következetesen lesújtóan vélekedik az expresszionizmusról 
és a szürrealizmusról. Egyedül Kafkát emeli ki, aki a részletábrázolás mestere
ként a legmélyebben, legmegrázóbban ábrázolja a cselekvésképtelenség 
fájdalmát.

Irodalomelméletének lényegét egyik tanulmányának két mondata hatá
rozza meg a legpontosabban: „Nem állhat az irodalomtudomány feladata 
mindig csak abban; hogy feltárjuk Homérosz vagy Joyce „társadalmi ekvi
valensét/4 Más dolog felfogni egy adott stílus társadalmi szükségszerűségét, 
és más dolog a stílus művészi következményeit esztétikailag értékelni. “ 
Mint láttuk, az avantgarddal szembeni álláspontját is e kettősség határozza 
meg. Egyfelől széleskörű megalapozottsággal és ragyogó élességgel elemzi 
a társadalmi utat, mely napjaink életének, művészetének atomizáltságáig 
vezetett, másfelől, az emberi élet teljességét állítva esztétikai mércéjének 
középpontjába, a múltnak ez eszményben fogant nagy alkotásaihoz viszonyítva 
elégtelennek vagy egyenesen retrográdnak találja századunk művészeti 
teljesítményének zömét. Lukács csak konzervatív irodalomtörténész maradna, 
ha itt megállna, ő azonban partizánharcos is, akinek sikerült elrugaszkodnia 
nagypolgári osztálymeghatározottságaitól, hogy a párthoz csatlakozva a 
„nembeli lényeget", az emberiséget szolgálhassa. Ha neki, valamint a harcos



társnak tekintett Thomas Mann-nak sikerült áttörnie az elidegenedett hét
köznapok spontaneitását, s ily módon nagyobb perspektívából csak átmeneti
nek, egy letűnő osztály végvonaglásának látni a válságot, akkor e felismerésig, 
a világnézet, a tudatosság biztos fegyveréig az avantgardista s általában a 
kortárs alkotóknak is el kellett volna vagy el kell jutniuk. Lukács valójában 
nem is esztétikai fogalmakat, hanem saját .életútját teszi az avantgard s ál
talában a huszadik századi irodalom mércéjévé. így az a paradox helyzet 
alakul ki, hogy ítéletei csak részben tekinthetők tudományosaknak, mi
vel — s itt Mannheim Károlyra hivatkozunk — a szociológiai tapaszta
latösszefüggésekből csak a mű társadalmi feltétele?:ettségét lehet megmagya
rázni, a műforma, többek között az avantgard értékét, „irodalmiságát“, a 
korszerű és a hagyományos változatokhoz való viszonyát csak immanens, 
a segédtudományokat is érvényesítő esztétikai elemzés írhatja le.

Lukács rigorózus álláspontját csupán az teszi némileg érthetővé és kevésbé 
elítélhetővé, hogy vitája nem is az avantgard, illetve az allegória ellen folyik, 
hanem az emberért. Neki az a súlyos tévhite, hogy az egyedül üdvösnek 
tartott realizmuson kívüli törekvések közvetlenül vagy közvetve emberel
lenesek, nem járulnak hozzá az emberiség több évezreden át vívott s csak 
a jövőben diadalmaskodó szabadságharcához. Világos, hogy a hiba nagy 
módszertanának sajátos — ugyancsak az életünkhöz tartozó hangulatokat, 
élethelyzeteket, sorsokat, társadalmi hullámvölgyeket áttételesen megformáló 
irodalom iránti — kicsinyességében van. Erre vonatkozólag úgy véljük, 
még mindig érvényes Ignotus megállapítása: „Ha akadnak művészek. . . 
kiket. . . nem a szabadsági politika az, ami lelkesít. . . (az) tünet, mely magá- 
baszállásra késztetheti a radikális szabadsági, a szocialista törekvést, hogy 
minden feladatának megfelelt-e. . . s nem esett-e valahol mulasztásba. . . 
ha ezek a legérzékenyebb és belső természetüknél fogva legbecsületesebb és 
legőszintébb közhangulatmutatók el-elhajlanak tőle?“

A mi végkövetkeztetésünk is hasonló: napjainkban egy esztétikának nem 
lehet alapszabálya az optimizmus, — éppen az optimizmus érdekében nem. 
Lukács avantgard-képében tehát ha tiszteljük is az emberiség jövendő sorsá
ért aggódó moralistát, ez azonban nem zárja ki, hogy ítéleteit gyakran ne 
tartsuk igazságtalanoknak, s az avantgard mellett a stílusirányzatok kérdése
inek lebecsülése miatt — tudománytalanoknak is.
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