
TRÓCSÁNYI MIKLÖS 

„KÉPZELETEM . . . A VILÁG ÉDES, 
ÉRZÉKI JELENSÉGEIHEZ TAPAD"1 

(LÍRAI KÉPEK DÉRY TIBOR KÉSEI REGÉNYEIBEN) 

I. 

A következő tanulmányt — első fogalmazásában — az alko-
tó Déry Tibort köszöntő polemizáló írásnak szántuk. Az itt 
közreadott írás egy lezárt, gazdag írói életmű jelentős és jellem-
ző szakaszának művészi termését szeretné egy szempontból 
megközelíteni. Az első változatban költői képvilág és művészi 
világkép viszonyát kerestük a hetvenes években írott Déry 
regényekben, vitázva az élő, alkotó Déry Tiborral. Most, 
halála után, az utolsó korszak regényeiben Déry lírai képeinek 
valóságát szeretnénk közelebbről megvizsgálni. 

Mennyiben indokolt külön korszakként kezelni az utolsót, 
melyet a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról nyit meg 
1971-ben, és az író életében megjelent művek körében A gyil-
kos és én zár 1976-ban.2 

Sajátossága ennek a korszaknak, hogy indításában vala-
mennyi írása számvetés, leltár. A négy kisregény és az egy 
beszély3 valós cselekvései időben és térben koncentráltabbak, 
mint a korábbi nagy regényeké; a bennük feltáruló személyes-
közösségi élmények tere ugyanakkor kozmikus. A szereplők 
alkotó mivoltukban megvillannak csupán, az írás java részében 
sodródnak, zuhannak a mámor és káosz (Képzelt riport), a 
hatalom és a „rend" (A félfülü, A gyilkos és én) szenny-

1 Déry Tibor: A gyilkos és én Bp., 1977. 398. 
2 A megírás éve 1975., az első megjelenésé 1976. (Kortárs) Az 

1977-es Szépirodalmi kiadás 1975-öt tüntet fel. 
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örvényeiben, vagy lebegnek a visszaemlékezés, a felidézett cse-
lekvés folyamatában (Kedves bópeer... !). A regényben meg-
jelenített művészi élmény mennyiségi csökkentése a korábbi 
regényekéhez képest törvényszerűen hozta magával az élmény 
intenzitásának fokozódását, éá ezzel az új írások belső feszült-
ségének növekedését (drámai jelleg erősödése), valamint a 
szöveg plaszticitásának fokozódását (lírai képszerűség). 

A hetvenes évek szépprózájában — ma már ezt kell írnunk: 
az utolsó korszakban - a szöveg felszínén szembetűnő a lírai 
képek nagy száma: a szöveg mélyén a regények egymásutánjá-
ban e képek egyre szorosabb, zártabb képrendszerré kapcsoló-
dása mutatható ki. 

A következőkben a legjellegzetesebb, több regényben 
visszatérő képeket és azok természetét szeretnénk megvizsgál-
ni. 

II. 

A Képzelt riporttól írva Pomogáts Béla frappánsan összegzi 
a többszörösen társadalomból kivetett József és Eszter egymás 
— és benne önmaguk keresését és a tragikus egymásra találást, 
mely egyben a végleges elvesztést is jelenti.4 Pomogáts külön 
figyelmet szentel a könyv elején mélyről felszálló madaraknak, 
melyek nemcsak József vándorútjának horizontján jelennek 
meg és követik az országúton Montanába, hanem a Déry-világ-
kép jellemzői is. 

Ezek a madarak a Déry pálya mélyebb forrásából nyerik 
képi formájuk építő elemeit, mint a Hitchcock-filmből {Mada-
rak, 1962) vagy Jékely Zoltán (Madár apokalipszis), illetve 
Juhász Ferenc (A Szent Tűzözön regéi) költeményeiből.5 

3Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Kedves bópeer ....', 
A félfülű, Kyvagio к én és A gyilkos és én. 

4Pomogáts Béla: Déry Tibor. Bp., 1974. 181-186. 
5Uo. 183. 
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Felhők kísérik József útját, rendhagyó felhők ereszkednek 
föléjük, melyek szétszaggatták, bepettyezték6 az eget, árnyé-
kuk befullasztotta az egész síkságot. Felhők? A kérdőjel a 
képáttűnésre figyelmeztet: ugyanazon kérdés tagadó megismét-
lése — Nem felhők? — jelzi az áttűnés lehetséges irányait: a 
felhő élőlény, „felhőállat" - mely pusztít (szaggat), színez, 
vagy szennyez (bepettyez), esetleg gyilkos is (befullasztotta). 
Mielőtt azonban időben és térben előbbre, Montana felé kísér-
nénk a felhőállatok vonulását, Déry Ninivére irányítja tekinte-
tünket és mindarra, amit Ninive a második világháborút is 
megért embernek jelent. A madarak jelképes és valós jelentése 
úgy tárul fel és gazdagodik a montanai út során, hogy a bibliai 
távolból közel hozott képi és hangulati asszociációk mindvégig 
elkísérik. A madarak bugyborékoltak a mindenség kinyílt 
csapóajtóin; madárbuborékok képeztek tömör lepedőt az ég és 
föld között; madártestekké állt össze a természet jobbik fele; a 
természet eszét vesztett, kiválasztott madár7 képében jelent 
meg József tudatában. Déry újra és újra visszakapcsol képeinek 
ősforrásaihoz, a bibüai történetekhez (a szent frigysátor, a 
Fárán puszta, Kádes), de József útján a maradak röptét 
Vörösmarty, Arany, József Attila egy-egy kifejezésének jelleg-
zetes szóhasználatának kísérteties rezonanciája is kíséri. (A 
seregélyek zakatoltak, mint malom a pokolban; csikorogtak, 
mint a szélkakas; a vadludak hangja olyan volt, mintha az ég 
egy távoli mennydörgést görgetne ki csattogó állkapcsi közül.)8 

Az égbolt és az országút távolságát villóddzák keresztül a 
madarak árny- és fényvillanásai. A niniveiek kétségbeesését, 
Vörösmarty önmarcangoló tűnődését, Arany történelembe 
kivetített kételyeit, József Attila látomásait is idézik Déry 
sorai. 

6 Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Bp. 1973. 
10. 

7uo. 1 1 - 1 2 . 
8uo. 1 8 - 1 9 . 
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Déry újabb műveiről szólva a kritikusok gyakran világnézeti 
elbizonytalanodást említenek a Felelet-vita után született pró-
zai művek kapcsán. Célszerűbb lenne a világnézeti vívódás 
kifejezés használata, mely voltaképpen Dérynék egész pályáján 
sajátja, csupán — megítélésem szerint — a vívódás fókuszában 
ugyanazon világnézet más-más kérdései vannak, a vívódás 
intenzitása változik pályaszakaszról pályaszakaszra. Ennek lát-
juk újabb, markáns jeleit a közelmúltban született művekben. 
És ez a szenvedélyes küzdelem az írói énen. belül az újra és újra 
formálandó művészi anyaggal minden bizonnyal a Képzelt 
riport lapjain kezdődik újult erővel. 

Ungvári Tamás érdekes párhuzamot von Déry korai prózá-
ja és lírája között.9 Déry maga is alátámasztja írói énjének 
költői vonásait. 

A madárraj képek, melyek a valóságos látvány és a József— 
Déry tapasztalta látomásból tevődnek össze, nemcsak a regény 
evokatív hatását erősítő külsődleges formai eszközök, nemcsak 
a lényeges regényszerkezeti részek csomópontjain felvillantott 
irányfények: Déry művészi világának legmélyéről jönnek. 
Magukkal hozzák a Felhőállatok egy-egy korai darabjának fel-
zaklatott költői hangulatát, mely akkor a fiatal entellektüel 
társadalomba való beilleszkedésének egyik kifejeződési formája 
volt. József a madár-látomást megfejteni igyekszik: a víziót 
(képsor) elemeire bontva egyes madárfajokat, egyes egyedeket 
ismer fel, miközben Esztert keresi (egyedi képek). Égi és földi, 
közeli és távoli kettőse a kép és jelentésének vagy jelentéseinek 
kapcsolatában állandóan együtt van. Az álom valóságból 
szemlélt, a kép földhöz kötött (szimbólum). József Eszter-
keresésének legelső szakaszában kapcsolódik a madár képsor a 
keresés motívumával. Eszter megszökött Józseftől. Az egy-
szerű közlés jelentőségét azonban hihetetlen sebességgel tágít-
ják időben és térben a mondatok egymásutánjának elemeiből 
felvillanó képi asszociációk. 

9 Ungvári Tamás: Déry Tibor. Bp., 1973. 7 7 - 7 9 . 
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„Kivel szökött meg? Mindenkivel. Nem Jánossal vagy Jackkel 
vagy Miguel Angel Asturusszal - hódolat a költó'nek - , hanem 
magával a férfinemmel. A nőnemmel is. Az egész szárnyrakelt 
emberiséggel. De a dédaluszi szárnyak viaszkötése megolvadván a 
nap dühében, a felröppent ember lezuhant Holdséta? Ember az 
űrben? Az emberi ész hegesztőlángja a kvazárok bőrén? Űrállo-
más s abból a halhatatlanság átszállójegyével a Vénuszra, egyelőre 
csak a Vénuszra? 

Hova menekültél E s z t e r . . . ? ' " 0 

A „szárnyrakelt emberiség" szokatlan jelzős kapcsolata ki-
emeli a szökést a földi síkból: értelmileg és érzelmileg is közelí-
ti a korábbi madár-képsor jelentéséhez. Déry képalkotásának 
visszatérő jellemzője azonban az is, hogy a jelen pillanatában 
megragadott képeit nemcsak a jövő és a nyíló tér távlatába köti 
be: lehorgonyozza a korábban megtörtént, megélt valóság vagy 
mítosz elemeihez is. A szárnyrakelt emberiség az emberiség 
jobb fele, a dédaluszi szárnyak a szökési kísérletet idézik, 
melyet a viaszkötés ellentmondást sűrítő metaforikus jelentése 
is nyomatékosít, az Eszter-szökés párhuzammal pedig a múlt 
távolságából a jelenbe közelíti Déry a képet. Jelentésében 
hordozza ugyanakkor az emberiség-dédaluszi szárnyak azono-
sításán keresztül az Eszter-zuhanás majd bekövetkező tényét is. 
Eszter igazi magára és társra találásának végleges kudarcát, 
mindazok csalódását vagy pusztulását, akik valamiképpen 
Eszterhez kötötték, vagy tőle tették függővé sorsukat. A 
dédaluszi szárnyalás képe többször visszatér a későbbi regé-
nyekben is. 

A „nap dühében" kifejező erejének forrása az érzékterüle-
tek felcserélésén alapszik, melyet még fokoz az antropomorf 
vonás (düh) természetre vetítése. Az izzó forróság szinte 
tapintható a költői kép érzékletességében. A Nap — korabeli 
felfogás szerint — megcsúfolta a természettel versenyre kelt 
embert, és csúfondárosan nevet ugyanaz a Nap majd Eszterre 
is, aki művi édenekben kereste hiába a természetes emberi 

1 °Déry: i. m. 2 9 - 3 0 . 



. Déry kései regényei. 927 

kapcsolatokat. Az Eszter-emberiség párhuzam következetes 
fenntartása azonban az emberiség „rosszabb" felével való azo-
nosulás is, mindazokkal, akik a kábítószer-fogyasztásban és a 
brutalitásban remélik önmaguk kiteljesedését. 

Az Eszter-emberiség-dédaluszi szárnyak képsor távlatát 
Déry tovább tágítja tudományos technikai vívmányaink belát-
hatatlan távolságokat meghódítani igyekvő világának irányába. 
A holdséta a megvalósult dédaluszi kísérlet. Még ha kérdőjel 
teszi is bizonytalanná az állítást. Az idézett rész utolsó sorai-
nak két szokatlan veretű metaforája a földi közelségre készít 
elő Eszter—Dédalusz-szárnyalásának, az űrsétának és a Vénusz 
utaknak a távlatából. Az emberi ész hegesztőlángja és a halha-
tatlanság átszállójegye képi vonásaiban világkép kifejező erejű 
is: az emberi értelem, a társadalmi gyakorlat számára a kozmi-
kus távolságok kutatása elsősorban akkor értelmes erőfeszítés, 
ha - sok áttétellel is - az emberi vonások gazdagításához járul 
hozzá. 

A hegesztőláng a nap dühére felel, hangulati tartalmában 
azzal rokon jelentéstartalmában azonban éppen ellentétességet 
nyomatékosít: a viaszszárnyat olvasztó és kudarcot okozott 
pusztító energia és az ész hegesztőlángjával összeforrasztó, 
alkotó energia ellentétét. 

És amíg József vágyai Eszter szökését kísérik gondolatban 
nyomon, az autópálya szomszédos sávján haladó kocsiból 
Jauna kínál gyors, élménytelen örömöket Józsefnek. Majd az 
óriás anakondával folytatott képzeletbeli párbeszédben kötő-
dik József Eszter keresése ismét a perc valóságába, és a kígyó 
jelképen keresztül bibliai arányok távolságába és a Ninive-
madárraj képkörébe. 

Sokáig sorolhatnánk még a példákat a Képzelt riportból, 
melyek Déry stílusgazdagságát, szóképeinek kifejező erejét 
bizonyítják. 

Az elemzésünk kiindulásakor idézett, a regényben központi 
helyet elfoglaló madárraj-felhőállat képsor két vonására szeret-
nénk még rámutatni. 
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A 21. oldalon expresszionisztikus áradású egyetlen mondat 
olvasható, mely a madarak elképzelhetetlenül sok faját, voná-
sait mutatja meg. A leíró kép egyetlen mondaton belül több-
ször egymás után tűnik át lírai képekbe, a mondat stílushatásá-
nak forrása elsősorban a tömeghatást költőien érzékeltető 
nyelvi kifejezőeszközök változatossága. A parttalan képáradás 
Déry képalkotásának egyik, még expresszionista korszakából 
megőrzött vonása. Az említett rész végtelennek ható mondat-
függőhídján a valós és dédaluszi maradark képeinek szűnni 
nem akaró áradata özönlik. 

A másik vonás — és példa — a regény későbbi szakaszából 
való. Eszter kábítószeres, fél eszméletében korbácsütés hatású 
mondattöredékekben villan fel előtte a többször idézett madár 
képsor egy-egy atomja. 

— „Ki az a József? — kérdezte a nyilaskeresztes, rövid, vaskos 
csőrével Eszter felé kapva.'" 1 

„Vaskos csőrét Eszter arcához nyomta.'" ' Már nem nevetgélek 
pártszolgálatos úr - mondta Eszter, rémült tekintetet vetve a madár 
hajlott, felül hengeres, alul kivájt hatalmas karmaira" ; a madár ütésre 
emelte egyik hosszú fogólábát; „Kuss, mondta a madár. '" 3 

Ezeknek a képeknek az előző példa tömeghatásával szem-
ben elsősorban abban rejlik az ereje, hogy tömörségükkel a 
legkényesebb, megfogalmazhatatlanul fájdalmas élmények özö-
nét villantják meg a jelzés, a futó említés szuggesztív erejével. 
Míg a végtelen áradatú mondatóriás a távlatnyitás, az esemény-
mondás és visszaemlékezés kifejező eszköze, a regény befejező 
szakaszában az Eszter élete utolsó pillanataiból megőrzött kép-
töredékek a lezárás, a popfesztivál utolsó vonaglásainak, a 
jelenben újra élt múltnak a megjelenítői. 

Külön tanulmányt szentelhetnénk a lírai képek típusainak, 
a Képzelt riport itt nem említett seregnyi lírai képének, 

1 'uo. 117. 
1 2 uo. 118. 
1 3uo. 119-120 . Kiemelés tőlem. (T. M.) 
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melyek mindenike tervszerűen bekapcsolt az eseménymondás, 
a visszaemlékezés, a tanúvallomások egymással sokszorosan 
kapcsolódó, sokszorosan áttűnő világába. 

A madár képsoron kívül még egy szürrealisztikus képsor 
érdemel külön figyelmet. 

„A hang bandzsított. Az egész ember mintha bandzsított volna: Nem 
lehetett szembenézni a testével, az nem nézett vissza. A nevetése is 
kancsalított. " 1 4 

József útitársát jellemzi így Déry Tibor. Azt az embert, aki 
közönyével közvetlenül okozta Eszter halálát. A fiút, az idegen 
embert. Aki megfoghatatlan és érthetetlen volt Józsefnek és 
Eszternek. Az ő ferdeségét, természetellenességét ellenpontoz-
zák Beverley nehezen megfogalmazható vonzalmának szenve-
délyes, ódai sorai, melyekkel szavakban állít emléket Eszter-
nek, és benne a nőnek, a szenvedő-szerető, az örökösen emberi 
kapcsolatokat és abban önmagát kereső asszonynak. Annak az 
egyéniségnek, mely nem teljesedhetett ki egészen a művi éden 
egyéniséget ferdítő, gerincet kifordító gyilkos örömei és a 
végletes emberi közöny miatt. A fiatal néger és Eszter halálát 
ugyanaz okozta: az emberi közönyösség, az esztelen, önző 
brutalitás. A jelkép erejű Eszter-keresést ismét konkrét társa-
dalmi múltba, művészi olvasmányélményeinkbe köti Déry 
Tibor. Beverley Eszterhez szóló ódája nemcsak Szabó Lőr inc i 
26. év szonettjeinek fájdalmat és gyönyörűséget idéző hangula-
tával rokon, az elkorcsitott embçriség nemcsak József útitársá-
nak kancsitottjára emlékeztet. Az Eszterben kifejezett, Esztert 
jellemző elkorcsitott emberiség a tragikus vonalú József Attila 
pályát is jellemzi, a József Attilára fájdalommal visszaemlékező 
Nagy László sorait is, az Attiáléval együtt:15 

14 uo. 6. 
1 5 József Attila: „Ha majd egész valómmal kancsítok." Nagy László: 

„Késekkel volt kirakva látomása." Déry Tibor: „tenyerükből minden 
kézfogás helyett egy kés kunkorodik fel." 
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Beverley Eszterre emlékező szavainak még egy vonása, hogy 
az ölés és ölelés képei és jelképei váltják benne egymást. 

A regény legutolsó tragikus-ironikus képe — Eszter holttes-
tének látványa — hozza Beverley ajkára az ódai szavakat.16 

Erre a képre a testi szerelem egyéniségeket felszabadító és az 
egyéneket összeforrasztó erejéhez szóló ódáját építi. Mielőtt 
személyes vallomássá válhatna ez a prózában írt óda, Déry újra 
nyitja képei távlatát: az egy szerelmet kioltó halálról szólva az 
emberi egységet és összhangot megosztó erő, az emberek töme-
geinek tüzes kemencéket teremtett, gázkamrákat épített 
embertelenség ellen fölemeli szavát. 

Sokféleképpen lehet konklúziót levonni Déry Képzelt 
riportjáról olvasva, arról írva. Itt arra utalnék elsősorban, 
milyen jelentés és élményszintek kifejezője ez a regény, vala-
mint hogyan függnek össze képi voltukban egymással, a 
korábbi Déry művekkel és mennyiben szolgálnak alapul, kiin-
dulásul a későbbiekhez. 

Leíró képei, alkalomszerű lírai képei, melyek a szöveg felszí-
nén vannak, rendkívül sok forrásból táplálkoznak. (Bibliai 
mondakincs, a magyar költészet hagyományai — Arany, 
Vörösmarty, Vajda, Ady, Babits, József Attila, Szabó Lőrinc, 
Nagy László —; az ezeket a hagyományokat érlelő fiatal 
lírikus-epikus alkatú Déry korábbi korszakai, az európai festé-
szet és ábrázoló művészet tárlatélményei: - Picasso, Munch 
képei, az említett Hitchcock-film — ; a második világháború és 
a kétszeres személyes börtönélmény, valamint a kritikusoktól 
többször említett követhetetlenül gyors tudományos technikai 
fejlődés művészi egyéniségre gyakorolt hatása; a valóban meg-
történt montanai fesztivál.) 

Ebből a sokrétű hatássorból adódóan a regény élmény-
szférái hegységként épülnek egymásra, melynek történelmi 
erózióktól lekoptatott rétegei a sokszor feldolgozott művészi 
élmény tiszta forrásáig nyúlnak. 

" U o . 211. 
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Sokszoros az elbeszélő hangok egymásra vetülése is. A tör-
ténetet valaki mondja el, aki évekkel a fesztivál után vissza-
tekintve idézi fel a történt és a történhetett volna többször 
egymással viaskodó emlékeit. 

A regény utolsó soraira eltűnik a képi villódzás: a képzelet 
legmerészebb útjait megjárt, zaklatott, alkotó művészi elme 
megpihenése a nyelvi forma váltásában is kitűnik. 

Egyszerű, higgadt sorok közvetítik a reményt és konklúziót: 
Montana művi édenének testi-lelki szennyét maroknyi munkás-
kéz takarítja el. 

A részletesen elemzett madárraj képsor, a keresés-utazás, 
valamint a sok kritikustól elemzett ölés-ölelés képei és jelképei, 
a mű belső formájának legmélyebb rétegéig hatolnak. De ezen 
túlmenően mondanivaló hordozók is, és vizuális vázként tart-
ják és fogják egybe a legkülönbözőbb magasságú és mélységű 
esemény- és emlékrétegeket. Világnézetet kifejező erejű is az 
említett három jelkép, a rész és az egész, a jelenség és lényeg 
dialektikája jellemzi Déry költői képeit, melyek az állandóan 
változó társadalmi és történelmi fejlődés talajába ágyazottak. 

III. 

A Képzelt riport után a Kedves bópeer... ! szerkezetében 
egyszerűbb, művészi építőanyagában egységesebb. Azok a lírai 
képek azonban, melyek a Képzelt riport belső formájának 
legmélyebb rétegeit járták át, melyek a kudarc, közöny és 
tragédia láttán is reményt közvetítettek nemcsak verbálisan, 
hanem a lírai kép érzékletességével is, figyelmes olvasással a 
Kedves bópeer. .. /-ben is felismerhetők. 

Legfontosabb kérdésünk ennek a regénynek a kapcsán az, 
hogy a többször említett líraiságnak milyen forrásai vannak, és 
képi anyagában hogyan kapcsolódik a korábbi regényekhez. 

Képek sora villan meg a szöveg felszínén ismét. A balkáni 
gerlék „lábnyomokhoz hasonló menetirányt nyomnak a nap-
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sütötte levegőbe",17 mint „pók a fonalán ereszkedem lejöven-
dő poklom bugyrai felé",18 „fiam első erekciója: mint egy 
tilosra emelkedő piros zászló előttem".19 Az emlék, a mulan-
dó megragadása, a pillanatnak az idő folyamatában való rögzí-
tése, a tapasztalatokban gazdag, szaporodó évek, az öregedés 
hétköznapjait megszépítő új feladatok keresése foglalkoztatja 
Déryt. A számvetés készítése, melyben nem az eredmények, 
hanem a művészi leltár készítése folyamatának, az alkotás 
örömeinek megújító ereje és élménye foglalkoztatja. A Képzelt 
riport káoszt riasztó, félelmetes-kísérteties képóriásai után 
közelinek, a nagyzenekar fortissimói után kamarazenének, 
etűdnek hat az idős író (aki nem azonos Déryvel) Déry rajzolta 
arcképe-önarcképe. Phallikus képek sora jelzi fia serdülését, 
mely őt korára figyelmezteti (piros zászló, szemafor, kis raké-
ta, fütyülő, harsona, aknavető, kis botocska, ostrom-
ágyúcska20). Az ironikus távlattartás mindvégig megmarad: 
Déry nem valódi önarcképet rajzol, ám a Déry-pálya és -gondol-
kodásmód egy-egy vonása változatlanul kerül papírra a 
„másik-én", a kivetített írói egyéniség alkotó tollán. Egri Péter 
többször utal arra — Déry korábbi korszakainak hasonlatait, 
költői eszközeit vizsgálva —, hogy az író gyakran alkalmazza a 
hasonlítás szokatlan módját a konkrétat világítva meg az el-
vonttal.2 1 Az említett phallikus képek java része az írás képei-
vel és jelképeivel fonódik össze. A kétféle képsor közös való-
ságtartalma: mindkét cselekvés (gondolatkifejezés, nemzés) 
alkotás lehetőségét, új kezdetét jelenti, de kudarcát is magában 
rejti. A szerelmi kudarc, melyet az idős író elszenved, alkotási 
kudarchoz hasonlított. 

1 7 Déry Tibor: Kedves bópeer.. . ! Bp. 1973. 7. 
" U o . 11. 
" u o . 14. 
2 0uo. 14., 15., 18., 26., 27., 44. 
2 1 Egri Péter: Kafka és Proust indítások Déry művészetében. Bp. 

1970. 169. 
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„Hogy jól megértessem nevetséges kínjaimat: nem boldogultam a 
mondattal (lásd fent!). Pedig nem siettem el. Jól megérleltem magam-
ban a gyönyörű kisasszony biztatására, és csak kellő idő elteltével akkor 
szántam rá magamat, hogy kimondjam, amikor úgy éreztem, hogy a 
mondat megtelt azzal az erővel és meggyőző képességgel, amely egy jó 
író tollára kötelező. Mi tette, hogy ez mégis kibicsaklott? Az elindulás 
volt már alapjában elhibázott? Hogy tollam olyan témát választott, 
jobban mondva olyanra választatott, amelyhez tulajdonképpen nem fűlt 
a fogam? " 2 2 

És mi kárpótol egyfajta kudarcért? Az alkotás sikere, mely 
a Shakespeare-nél többször megcsodált nyelvi leleménnyel, iró-
niával, olykor kajánul is ötvözi egybe a kimondandót és az 
elhallgatni vágyottat. 

Amikor az író hazahívja fiát, és ő feleségével édesapjához 
költözik, az idős ember haragja, zsörtölődése menye ellen 
ragaszkodásba, majd fegyelmezetten titkolt vonzalomba megy 
át. Az időskori szerelem az író belsejében zajlik, melyet maka-
csul magának tart meg, titkának, melyet nem akar kimondani a 
regénybeli író. Déry tollán azonban megelevenedik az emlék. A 
Catherine-Kati környezetét leíró sorok hangulata, a törékeny-
ségig finom képek sora a Szép Ilonka gondolati, képi ritmusát 
is idézi. Catherine-Kati felbosszantott őzsuta, hangja kifeszített 
húr, a legkisebb érintésre megpendül; szoknyája körülveszi, 
mint egy szép körmondat a mondanivalóját,23 A Catherine 
iránt érzett vonzalmat tápláló kimondhatatlan és kimondatlan 
rajongás Catherine távozásával megújult alkotási kedvben és 
képességben marad vissza. 

A helyenként lebegőben könnyű leírások, lírai képek sora a 
regény elején megfogalmazott művészi szándék kifejezője: 
csúcsra érve „kibontani a múlt időben és térben távoli kisebb 
csúcsait az őket körülvevő ködből".24 De csupán ez? Déry 
úgy tűnik, elutasítja ezt. Nem mondanak ellent a képek annak a 

2 2 Déry Tibor: i. m. 85. 
2 3uo. 149. 
2 4 u o . 39. 

5 Irodalomtörténet 
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sor kérdőjelnek és pesszimizmusnak, kiábrándultságnak, mely-
ből több helyről is idézhetnénk? 

Azok a költői indíttatású sorok, melyekkel a Kedves 
bópeer. . . ! idős írója kortársait jellemzi és saját magát látja, 
az időskor alkotási vágyának és az érettkor termő erejének és 
gazdag termésének kifejezői is. 

Déry Tibor legújabb regényeit vizsgálva a képgazdag lírai 
regények talán még plasztikusabb magyarázattal szolgálnak a 
Déry művészet sok-sok rejtélyére, a sokszor fogalmazott, átírt 
mondatok egyre tisztább művészi hitvallására: „Az író csak 
addig író, amíg befelé figyelve saját alkata akusztikai jelenségei 
mögött a világ hangjait is meghallja. "2 5 

Ezeket a hangokat keresi Déry Tibor, ennek az időskori 
küzdelemnek látványát szeretné velünk is megosztani. 

A Kedves bópeer.. . ! képi világát egy „phallikus mondat" 
uralja, mely a szexuális élmény és a nyelvi mondat ön és 
egymás kifejezésének sokszoros összefonódására utal. A kép 
megjeleníti a művészi mondatot: a mondat kifejező erejének 
művészi mércéje a megjelenítő, láttató erő képessége. Minden 
újraolvasáskor újabb fények, villanások tűnnek fel előttünk a 
költői prózában. Az olvasó is részesévé lesz, átéli ezt a küzdel-
met. Az öregkorban a mindenkorinál nagyobb vággyal alkotni 
akarásnak a kifejezése a Kedves bópeer... !, mely alkotási 
vágyat és sikert — a regény szerint - egy Szép Ilonka-i rajongás 
élménye szabadította fel és segített újra erőre kapni. Almási 
Miklós szavaival: Déry rezignáció ürügyén az életbe vetett 
bizalom visszaszerzésének lehetőségét, az emberi felemelkedés 
alternatíváját írja meg".26 

J 5 uo. 114. 
2 'Kritika, 1974/10. 10. 
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IV. 

A félfülű c. regényben feltűnően kevés a nyilvánvaló lírai 
képi elem a korábbi két műhöz képest. A rémtörténet"-nek — 
ifj. Hamilton György elrablásának és megmenekülésének — úgy 
vagyunk olvasó tanúi, hogy a már megmenekült ifjú Hamilton 
tanúvallomásait és a rablás és kiszabadulás eseményeit időben 
és térben egymásra vetítve, a film nyelvén szokásos montázs-
technikával érzékelteti Déry. Érdekes változás ebben a regény-
ben, hogy a korábbi elsődlegesen vizuális elemekkel szemben 
az akusztikai és egyéb érzékterületről eredő tapasztalatok és 
képzetek válnak uralkodóvá. Teljes összhangban a regénybeli 
Hamilton György helyzetével: rabsága java részét bekötött 
szemmel, fölpeckelt szájjal tölti el, így az őt körülvevő világot 
más érzékterületek tapasztalatai közvetítik számára. Déry meg-
jelenítő, láttató kedve és ereje azonban itt is a látás síkjára 
irányítja ezeket a hatásokat egyrészt a látás és hallás érzékterü-
leteinek felcserélésével, másrészt a hangutánzó és hangfestő 
szavak gazdag használatával. Kapualjak szemétszagú lehelete2 7 

kíséri Hamilton Györgyöt hazafelé lakására; száz szálból szőtt 
rikító hangszőnyeg terült füle elé;28 a lövések, melyeket hal-
lott, úgy hatottak, mint írógép kopogása egy sietős Úristen 
diktandójára;2 9 idősebb Hamilton György koponyája első-
rendű ravaszsággal bélelve;30 fia félfüllel is hallotta a föld 
közeli és távoli farkascsordáinak vonítását.31 

A következő eső leírás érzékletes példája Déry gazdag stílus-
eszközeinek. 

„Az esőnek sokféle hangja van, az anya teste erre is figyelt Az 
erkély kőkorlátja bádoggal volt befödve: az eső egy díszszemlére vonuló 
század dobpergését verte ki rajta. Vagy egy kivégzés sortüzét? A 

3 7 Déry Tibor: A félfülű. Bp. 1975. 6. о. 
3 8 uo. 34. 
3 9 uo. 19. 
3 °uo. 23. 
3 1 uo. 68. 
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köpadlóra zuhanó csöppek puhábban szóltak, estük után újra felugrot-
tak a magasba, majd ismét lehullva, már hangtalanul vesztették el 
eszméletüket. Azok az esőcsöppek, melyeknek a nád karosszékek alá 
terített rafiaszó'nyegek jutottak osztályrészül, csak egy-egy lágy pukka-
nással jelezték érkezésüket és elmúlásukat, az itt-ott felgyűlő' tócsák 
cuppogva fogadták be az égbolt anyagelvű aprócska üdvözleteit, míg az 
erkély alatt elvonuló nagy szelíd gesztenyefák sora sustorogva olyan 
vidám zúgással ünnepelt, mintha az eső végképp kiváltotta volna őket 
asz falt-sivatagos rabságukból Egy idő múlva az anya meztelen szive is 
szárnyra kapott és felszállt (Kiemelés tőlem T. M.)3 2 

Mi helyezhető szembe, ami elég erős, az emberi embertelen-
séggel, azzal a közönnyel, ahogy a ,.haramiák" és id. Hamilton 
György egyaránt mérlegelik ifj. Hamilton György életének 
pénzbe átfordított értékét? Azzal a történeten túli társadalmi 
méretű torzulással, mely emberek életét teszi tervszerűen koc-
kára a meggazdagodás, a gyors vagyonszerzés céljának aláren-
delve emberek életét és biztonságát? 

A legerősebb emberi felháborodást minden bizonnyal az az 
írói megjelenítési mód fejezi ki, mellyel Déry hűvös iróniával 
közvetíti nekünk a történteket. A megcsonkítás gonoszan ki-
módolt tervét és a végrehajtás első lépését. Szürkék, színtele-
nek az események, csupán felvillantottak azok az emberi voná-
sok, melyeket az üldözőkről, nyomozókról, nyomravezetőkről 
látunk. A Déry prózájában rendkívül ritka „stb." ebben a 
kisregényben aránytalanul sokszor fordul elő: az elrablók, az 
elrabolt, és szinte mindenki kivétel nélkül közönyös unalom-
mal szemléli a történteket. A tanúvallomás, a közlés, az ese-
ménymondás lényegtelenségét is sugallja a sok „stb.", mintha 
ezt mondaná: „Tucatnyi Üyen van és volt, annyira egyformák 
ezek az események, hogy részleteik nem is érdekesek." Az 
emberi melegség, részvét, szánalom a társadalomból száműzöt-
ten a természeti szépben testesül meg. A rabság igazi fájdalmát, 
kockázatát és a szabadulás kifejezhetetlen örömét nem ifj. 

3 s uo . 94. 
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Hamilton György visszaemlékezései közvetítik elsősorban, ha-
nem az „aszfalt-sivatagos rabság"-ból szabaduló természet eső-
től ünneplő zúgása. Mely még az egyébként kicsinyesen hét-
köznapi és gyakorlatias édesanyát is megszépíti. Amint azon-
ban az emberről, erről az emberrabló, életre alkuvó társadalom 
bármelyik tagjáról van szó, Déry újra tárgyilagos, hűvös, ironi-
kus. 

Az idézett lírai képsor ebben a regényben elsősorban az 
emberi vonásokat viselő társadalomból a természetbe menekü-
lő szép megjelenítésére szolgál. 

V. 
• 

A két kisebb szépprózai mű a Kyvagyokén és A gyilkos és 
én szorosan összefüggő, összetartozó alkotások. Az elsőben 
Déry énje alakulását forrásvidékétől igyekszik nyomon követ-
ni, énje lényegét megragadni. A másodikban megadni igyekszik 
a választ az elsőben feltett önüonikus kérdésre. 

Ez a két kisprózai írás az előző háromhoz hasonlóan újra 
mutatja a lírizálódás olyan jeleit, melyet Egri Péter a prózai 
műfajt megújító változásnak tekint.33 Igazából lírai regények-e 
a Kyvagiokén vagy a „bűnügyi beszély" A gyilkos és én? 
Ugyancsak Egri Péter veti fel a kérdést a lírizálódás elméletéről 
írva, hogy a lkai elemek jelenléte még nem feltétlenül jelenti az 
adott prózai vagy drámai mű lírizálódását. Melyek azok a 
regénybeli üodalmi tények, melyek jelenléte e műfajmegújító 
lírizálódását bizonyítja? Elsősorban a hasonlatelemű lírai ké-
pek, valamint a lírai tartalmú, szubjektivitással átitatott meta-
forisztikus azonosítások.34 Ezek a szöveg felszínén érzékelhe-
tők. Ugyancsak ennek az újtípusú lírizálódásnak jellemzője — 
mint már a bevezetőben, valamint korábban William Golding-

"Egri Péter: A költészet valósága: Lira és lírizálódás. Bp. 1975. 17. 
3 4 uo. 202. 
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ról szóló írásunkban35 hangsúlyoztuk —, hogy e képek a 
regény belső formájának legmélyebb rétegeiig hatolnak, szerke-
zetet adó, illetve megerősítő funkciót látnak el. Hogy a Déry 
képek és képsorok mennyire magasfokú művészi tudatossággal 
párosulnak, az a Kyvagiokénben nyilvánvalóvá lesz előttünk: 
jelenlétük erősíti, gazdagítja a hagyományos regény, illetve kis-
regény műfaját. A művészi fantázia és valóság szoros összefüg-
gésének tudatos, költői vállalásából indul a Kyvagiokén. 

„Szabadságra születtem, a szabadság egész világra szolgáló jelképé-
nek. Mint egy izzó hegesztó'pálcával, hegesíteni fogom földi kötelékei-
met álmaim lebegésével. . ,"3 6 

Ahogyan a Déry-pályapiramis egyre későbbi alkotásait vizs-
gáljuk, úgy sűrűsödik az írások alkalmi Urai képeiben és egyéb 
trópusaiban kis helyen, kevés darabban egyre több. A 
Kyvagioként három képrendszerrel jellemezhetnénk: az 
álom—valóság többféleképpen megfogalmazott képeivel, a bör-
tönt, cellát idéző hasonlatokkal és metaforákkal, valamint a 
bibliai gyilkosságot idéző ,,Káin bunkójá"-nak képeivel. 

Ujabb és újabb művek megjelenésekor olvasó és kritikus 
egyaránt felteszi a kérdést: mi az a művészi többlet, mellyel az 
író megajándékoz bennünket előző alkotásaihoz képest. A 
Kyvagiokén az egyre mélyebbre szállás, a mélyebbről merítés, 
pokolraszállás regénye, a legkínzóbb, legszemélyesebb élmé-
nyek köréhez közelít. Az álom-valóság ellenpontozására épí-
tett két kisprózai írásban ugyanakkor a valóság és a fantázia 
közötti út legkülönbözőbb stációit az olvasóval együtt járja 
végig Déry: az álom—valóság távolságának fokozatait meg kell 
élni az olvasónak ahhoz, hogy a művészi közlés lényegét érzé-
kelni, érteni tudja. Ez az a pont, melyen indirekt bizonyítékot 
kapunk ismét Déry lírizálódott prózájának jellegzetesen 

3STrócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága. 
Bp., 1977. 137-142 . és 159-165 . 

3 6 Déry Tibor -.Kyvagiokén. Bp. 1977. 250. 
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modern vonásaira. A hagyományos realista írónak a köznapinál 
kétségtelenül finomabb veretű leíró hasonlataitól képzeletben 
megfosztott írás is értékes, lényegében csonkítatlan. Déry pró-
zája Urai képeitől megfosztva, csonka lenne. 

Ez a lírai villódzás az álmodott Kyvagiokén Polikárp és Déry 
Tibor saját karrierjének egymást követő eseményei között le-
hetőséget ad a szerzőnek arra, hogy a szubjektum—objektum 
viszonyát sokrétűen, különböző látószögekből mutassa. így 
egészítik ki egymást a közvetlen írói megnyilatkozások;3 7 az 
önironikus megjegyzések;38 az ironikusan láttatott valóság ele-
mai,39 valamint a megélt—megszenvedett élmények okozóinak 
metszően szatirikus képei.40 

Hogy Déryt mennyire foglalkoztatta az álom, az álmodozás, 
a személyiség mélyebb rétegeiben végbemenő változások, mely 
személyes érdeklődést prousti hatás is erősít, arra már Egri 
Péter is utalt.41 A gyilkos és én ismét az álmodozás, a fantázia 
fényének erejével a személyiség, saját írói személyiségének 
legmélyebb rétegeit igyekszik feltárni. A Kyvagiokén utolsó két 
oldala mintegy a cím kérdésfelvetésére felel, de a válasz nem 
teljes. Még mindig van feltáratlan, az író költői képzeletétől be 
nem járt terület. Hogyan befolyásolják a személyiség fejlődését 

3 7 „Polikárp ma, nyolcvanéves korában . . . szavainak szelíd nyájára 
rácsapott az öregkor farkasa . . . egy ízben meglepő találkozásban volt 
része:szembejött önmagával." Uo. 3 8 1 - 3 . 

3 8 „Polikárp: Már alig vártam, hogy egyesülhessek magyar népem-
mel." uo. 358. 

3 9 „Az emberiség rajong a példaképekért, ám nem követi őket, mert 
önmagát náluk is jobban szereti." Uo. 377. 

'"„Ezidőben Polikárpot a Sárga Csillag érdemrenddel tüntették ki, 
feltehetően eredményes írói működése jutalmául. . . Csepelen üdülő-
táborokat létesítettek a Polikárpnál kisebb jelentőségű írók és újságírók 
számára, vidékről több csendőrszázadot hozattak fel istápolásukra. A 
Sárga Csillaggal kitüntetetteket számukra fenntartott külön rezervátu-
mokba utalták be élelmiszeijegyeik egyidejű bevonásával, hogy el ne 
hízzanak. Az országban rend és nyugalom uralkodott." Uo. 367. 

4 1 Egri Péter: Kafka és Proust indítások 85. 



940 Trócsányi Miklós / 

gyermekkorunk élményei? Születik-e bűnöző? Milyen mé-
lyen van és mekkora személyiségünknek az a része, mely (és 
Déry többször is használja ezt a szóképet) „Káin bunkójának" 
jegyét viseli magán? 

A történet, mint a kései Déry regényekben, itt sem köz-
ponti jelentőségű az elbeszélésben. Egy lehetőség kifejtése a 
beszély: mi lenne, ha egy bizonyos hamburgi gyilkosságot ő 
követett volna el. A kisprózai írás túlmutat az abszurd kérdés-
felvetésen: helyette saját személyisége újabb, pontosabb meg-
határozásához igyekszik eljutni. Egy igazán befejezett mondat-
hoz, mely személyisége lényegét megragadná minden eddiginél 
teljesebben. 

A prózát olvasva Malcolm Cowley Hemingway-ről írott so-
rai42 elevenedhetnek meg előttünk: az alkotó művész élete 
akkor ér véget, ha megéri, hogy már nem tud írni. Hemingway 
kétségbeesésében megérte ezt a tragikus szakaszt. Déry nem. 

Amikor az utolsó, életében könyv alakban megjelent. A gyil-
kos és én líraiságát, költői képeit vizsgáljuk, a színek közül a 
szürke, fekete; a formák közül a nagy, ormótlan vagy a szögle-
tes; a hagnokból a sértő, bántó; a korábbi regényekből ismert 
képsorok közül az ölés és a bezártság képei uralkodnak. A 
gyilkos képe „rekedt hangon dadog" — „bennem is indulatok 
szűkölnek43 — íija magáról. A gyilkosság szövevényéből kite-
kintve az események metszéspontjain az író újra és újra kéte-
lyeit fogalmazza meg; „Segíthet-e bennünket a szó, egymás 
körül kerengő egyedeket, csillagközi távolságaink kibékítésé-
ben? " 4 4 Ilyen az ember: „a rossz emléket tartósítja, a jót 
elfelejti", idézi Shakespeare-t.4 5 „Káin jegyét viseljük minden 

4 2Malcolm Cowley: Hemingway: A vén oroszlán. In.: Az amerikai 
író természetrajza. Válogatta Geher István. Fordította: Prekop Gabriella 
és Török András. Bp., 1976. 2 1 7 - 8 . 

4 3Déry Tibor: A gyilkos és én. Bp. 1977. 387. 
4 4 Uo. 396. 
4 5 uo. 398. Shakespeare: „A rossz, mit ember tesz, túléli őt, A jó 

gyakorta sírba száll vele." Julius Caesar, öm. 4. köt. 1961. 275. 
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szándékunkban"46 — íija később magáról az írós, s ha valami 
elhallgattatja, úgy a „tények kofarikácsolása"4 7 lesz az. Ha 
kételyt fogalmaz meg Déry, állításának alternatívája Janus 
arcú; a mérleg mintha a pesszimistább választása felé billenne 
el: „Életünk fenntartásában egy baráti kézszorítás ér-e annyit, 
mint egy tőrdöfés. . . Békét önmagunkkal is csak akkor köthe-
tünk,-amikor a szomszédot már kivertük házából."48 És még 
egyszer, talán utoljára a Déry-pályán egy fájdalmas-eleven 
emlékkép: „a sötét börtöncella poloskákkal pettyezett fala, 
dróthálós ablaka és vasajtaja".4 9 

VI. 

Amikor a Déry Tibor utolsó alkotói korszakában született 
prózai művek néhány jellegzetes költői képére és ezek össze-
függéseire hívjuk fel s. figyelmet, hangsúlyozzuk, nem töreked-
tünk Déry gazdag prózastílusának komplex vizsgálatára: egyet-
len vonást, a prózában nem túl gyakori költői képszerűséget 
igyekeztünk feltárni. 

Dolgozatunk záró részében e lírai képszerűség és a művészi 
világkép néhány összefüggését szeretnénk kimutatni, hol, 
milyen szerepet töltenek be az elemzett művészi kifejezőesz-
közök Déry világképében. 

A polgári regényírók közül többnél a próza lírizálódása 
mélyén olyan világnézeti kettősség húzódik meg, mely egy 
racionalista materialista világszemlélet és a hit együttes elfoga-
dásának ellentmondásából fakad (V. Woolf, J. Joyce, W. 
Golding). Golding esetében ezt bizonyítottnak láttuk.50 

4 6 u o . 404. 
4 , u o . 407. 
4 8 u o . 422. 
4 ' u o . 427. 
S0Trócsányi Miklós: i. m. 159-165. 
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Déry prózájának lírizálódása más természetű, más okokra 
vezethető vissza. Feltételezéseink szerint annak a világnézeti 
vívódásnak (melynek egyik formai jegye a Déry-próza felszín-
től mélységig villódzó lírai képek sora) egyik oka a szocialista 
építés erőfeszítéseit és eredményeit féltő intellektus aggodal-
ma: ezért a felháborodás, a panasz szó, a sok kérdőjel, mellyel 
a társadalmi szemléletünkből távoli polgári társadalmak több 
égető problémájában a minket is fenyegető veszélyt vette ész-
re. Megóvni szeretne mindattól, mely a kapitalista társadalmak 
világnézetileg káros hatásaiból hozzánk is átgyűrűzhet. (Közö-
nyösség, felelőtlenség, egyéni önzés.) Siettetni szeretné ugyan-
akkor a szocialista átalakulás folyamatát, hogy kevesebb bot-
lással, kevesebb áldozattal haladhassunk, hogy erősödjék egyé-
ni és közösségi felelősséggé az, amit ő állhatatosságnak nevez 
az író legfontosabb vonásaként. 

E vívódásban a sokszor csalódott emberi és művészi remény 
és az alkotásban önmagát újrateremtő író hite társul egymással. 
Vívódott az egyéni és társadalmi tapasztalattal, mely tragédiák 
sorát mutatja, és a művészetben újra és újra erőre kapó re-
ménnyel (Kedves bópeer. . . !, Kyvagiokén). 

És a személyes élménnyel is: a börtön, a bezártság egy 
életre szólóan fájó emlékével. 

A közösség féltése, alkotó kétely, a személyes revelációban 
való megújhodás vágya hatja át legutolsó prózai alkotásait is. 

Képei soha nem öncélúak: a pályakép csak viszonylagos 
ismeretében is meglelheti az olvasó azokat a pontokat, ahol 
Déry igaz és valós áramkörébe köti képeit. Ezek nemcsak a 
valóság és az irodalmi mű visszatükrözött valóságának viszo-
nyában rendezettek: jellemző képtípusai nagyfokú szervezett-
séget mutatnak az egész pályaszakaszon. Az ölés-ölelés egymás-
ba átcsapó képelemeire minden regényéből lehetne példát ta-
lálni. Talán Déry Tiborban ez nem fogalmazódott meg így, de 
az írói pálya egyik központi szimbóluma a Déry-világkép 
lényeges jellemzőit is mutatja: 



. Déry kései regényei. 943 

„Egyformán jó szószólója igyekeztem lenni mennynek és pokolnak: 
A Teremtésnek . . . Hogy én melyikhez pártolnék a két küzdő fél 
közül? Lelkünkben oly szoros tagokkal tapadnak egymáshoz, hogy az 
egyik után nyúlva ölelve vagy sújtva a másikat érem."5' (Kiemelés 
tőlem T. M.) 

Ha a Déry-pályakép legújabb alkotásainak képi vázát igyek-
szünk megmutatni, az ölés-ölelés egymást kizáró és kiegészítő' 
képei húzódnak meg a művészi élményszféra legmélyebb réte-
geiben. Szinte ezzel egyenlő mélységből tör olykor a felszínre 
is a bezártság, börtön ölés-ölelés képegyüttesétől elválasztha-
tatlan élménye. Legtisztább példákat A félfülűben láttunk, 
több példát idézhetünk A gyilkos és énből is. Ugyancsak 
rendkívül jellemző Déry költői képeire az írásnak (mondat) 
szexuális élménybe (phallos) való többszörös áttűnése. A rész-
letesen elemzett madár kép és jelképsor ellentétes tartalmú 
költői eszköz Déry kezében: képi formája a költői-művészi 
szárnyalásnak és szárnyaszegettségnek (Dédalusz) éppenúgy, 
mint a pusztításnak, ninivei vésznek, határtalan emberi gonosz-
ságnak (dögmadarak). 

Déry lírizálódott prózájának specifikus hatása az a láttató 
erő, mely az erősen intellektualizálódott valóságszemléletünket 
újra a jelenségek érzékletes valóságára irányítja úgy, hogy a 
tapasztalt valóságrészben mindig érzékelteti velünk az egészet, 
és így észrevétlenül is dialektikus világszemléletünket alakítja. 

5 1 Déry Tibor: i. m. 437. 


