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bői, amelyet a zseniális költő iránt érez, másra is átsugározzon, tisz-
teletet és elismerést érdemel. Bennünk, e roppant munka haszonélve-
zőiben csupán az ébreszt aggodalmat, hogy a mindenre kiterjedő figye-
lemmel létrehozott bámulatos adatgazdagság nem foszt-e meg bennün-
ket a jegyzetíró fontosabb mondanivalóitól. Ez azonban nem kritikai 
észrevétel. A mű olyan nagyszabású, hogy nyugodtan viselheti alkotó-
ja egyéniségjegyeit. Egy roppant nagy tudású, szerény kutató írja itt a 
jegyzetekbe rejtve a maga kitűnő Ady-monográfiáját. Minden kötet 
gazdagodása az irodalomtörténetnek, s a további kutatásnak nélkü-
lözhetetlen kézikönyve. 

VITÁLYOS LÁSZLÓ 

SALZKAMMERGUTI ÉLMÉNYEK 
DÉRY TIBOR KÖLTÉSZETÉBEN 

E filológiai nyomozás egy szakadozott újságlappal kezdődött. 
A Déry-hagyaték egyik dossziéjában bukkantunk rá, amely az író 
verseinek, elbeszéléseinek és a könyveiről írt recenzióknak kivágatait 
őrizte. Ezen a lapon is egy költeményt találtunk A tóhoz! címmel. 

Színes, életvidám sorokkal, képekkel teli. A tavat fehér kutyakö-
lyök szelíd szeméhez, kinyíló bimbóhoz hasonlítja. Gyönyörködve 
írja le a napfény játékát a vízen és a víz alatti világ: a nyúlánk halak 
és a zöld fonatú rózsák buja bőségét. Majd hirtelen fordulattal a tó az 
egész létezés jelképévé válik, benne lüktet élet és halál, az Öröm és a 
Bánat, s természetesen a Szerelem is, a maga buja csillogásával és 
arany színeivel. 

Majd ismét fordul a vers optikája: ebben a tó — már maga a költő, 
benne lüktet a szerelem. A víz alatti kecses indák, a csillogó vízfelület, 
az abban visszatükröződő piros ribizlibokrok, játszadozó csikók, 
madarak s a belémerülő meztelen világ — mind az о erotikus képzetek-
kel átszőtt rousseau-i világérzését, lebegő boldogságát sugallják, 
sugározzák. 

Megragadó képsor! Néhány részletében ugyan még érezni egy-egy 
szó, szókapcsolat csikordulását. Nyelvileg, poétikailag még nem töké-
letes az összhang, de mindezt feledteti a szabadvers elementáris áradá-
sa s annak minden sorát átható öröm és boldogság. 

Közvéleményünk, melyben jórészt Dérynék a kommunista moz-
galommal való kapcsolatát feltáró A befejezetlen mondat c ímű regénye 
és az öregkori szkeptikus, ám kétségen kívül mély bölcsességtől átha-
tott művei rögződtek, az írónak nem ezt az arcát ismeri. A tóhoz!, 
amely vitán felül egy fiatal, életvidám lélek érzéseit fejezi ki, nem szere-
pel Déry egyetlen kötetében sem — így joggal csigázta fel az érdeklő-
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désünket: mikor íródhatott, mikor jelent meg, s egyáltalán: mikor és 
holt élte át írójuk azokat a tóparti élményeket, amelyeket oly meg-
ragadó erővel szublimált?1 

Az újságlap, amely a vers szövegét megőrizte, csak félig igazított el. 
Csupán a lap címét: Szabadság és keltezés helyett: a Karácsony fel-
iratot rögzítette. A kiadás évét és helyét hiába kerestük rajta. Némi 
utánjárással sikerült azonban megtudnunk, hogy feltehetően egy 
csehszlovákiai napilapról van szó;8 s ezután már több-kevesebb bo-
nyodalommal mégis sikerült a pontos behatárolás. A Matica Slovens-
ká által kiadott bibliográfiai eligazításból megtudtuk, hogy a Szabad-
ság című napilapot 1921—1922-ben adták ki Kassán.3 Ám ahhoz, 
hogy teljes évfolyamait kézbe vegyük, el kellett utazni Prágába, 
hiszen a monarchia felbomlása után ennek a magyar nyelvű lapnak 
a köteles példányát a cseh nemzeti könyvtárba irányították. 

Itt, a Károly Egyetem könyvtárában azután egymás után értek a 
meglepetések. Nemcsak azt sikerült megállapítani, hogy A tóhoz! 
című költemény 1921 karácsonyán jelent meg a lapban, hanem azt is, 
hogy a Szabadság c ímű költeményen kívül Déry Tibornak egész sor — 
nemegyszer terjedelmes — alkotását is közölte.4 

Ez annál meglepőbb volt, mert maga az író — és nyomában az iro-
dalomtörténet-írás is5 — többnyire csak Déry bécsi kapcsolatait 
tartotta számon az emigráció első éveiből; mindenekelőtt a jeles 

1 Ezt az érdeklődést nem csökkenthétté, sőt inkább fokozta az a 
körülmény, hogy tudtunk az író erős vonzalmáról a vízhez, a tavak-
hoz. Első nyomtatásban megjelent költeménye, a Júlia szép asszony 
(Nyugat 1917. aug. 1. 15. sz. 196.) is tó mellett játszódik, s ez a szituált-
ság visszatér a húszas évek végén közrebocsátott Énekelnek és meg-
halnak (1928) című verskötetében is. 

2 Erre a nyomra Déry alkotásainak és életmű-sorozatának kitűnő 
szerkesztője, Réz Pál volt szíves felhívni a figyelmünket. 

3 Bibliográfia slovenskych a inoreíovych novin a éasopisov z rokov 
1919-1938. Martin 1968. 771. 

4 E közlések időrendje 1921-ben a következő: 
Babits Mihály: Nyugtalanság völgye. 1921. márc. 23. 59. sz. 2—3., 

márc. 24. 60. sz. 2—3. Terjedelmes bírálat Babits 1920-ban megjelent 
verskötetéről. Ezzel az esszéjével mutatkozott volna be Déry a január 
21-re tervezett kassai irodalmi esten, amely elmaradt. (A szerzőnek 
nem sikerült időben beszerezni a csehszlovák hatóságok beutazási 
engedélyét. Lásd Szabadság 1921. jan. 22. 8. sz. 6.) 

A kis fiú bűne. Elb. 1921. márc. 27. 63. sz. 2 - 5 . 
A Kriska. Kisregény. 1921. aug. 3 - 1 8 . 1 6 6 - 178. sz. 
Kép. Elb. 1921. dec. 13. 276. sz. 3. 
A tóhoz/Vers. 1921. dec. 24. 286. sz. Karácsonyi mell. 6. 
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Bécsi Magyar Újsággal, amelynek 1921-ben rövid ideig belső munka-
társa is volt.6 

Ebben a vonatkozásban a Szabadsággal való kapcsolat mindenek-
előtt azért válik fontossá, mert bizonyos mértékig reális magyarázatot 
ad az író egy elejtett megjegyzésére, amely bécsi emigrációjuk — mert 
felesége is követte őt — sanyarú napjait ecseteli: „Koplaltunk, gya-
logoltunk, a fogunkat szívtuk, de egyszer még nyaralásra is telt 
Salzkammergutban . . ."7 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük : e nyaralás 
fedezete az a 13 folytatásban megjelent kisregény, A Kriska, amelynek 
honoráriumát a Szabadság egy összegben kiutalta.8 

Ezek után már nem lehet kétségünk, hogy A tóhoz!című költemény, 
amely 1921 nyarát követően jelent meg, igen nagy valószínűséggel — e 
nyaralás élményeihez kapcsolódik. 

A Déry-hagyaték további feldolgozása során e feltételezés messze-
menően beigazolódott. 

Az író kedvelte a levelezőlapokat. Szinte minden utazásáról hozott 
magával egy-egy ilyen emléket. Sőt, némelyikre még kirándulásainak 
pontos keltezését is rávezette. így történt ezen a nyaraláson is. A ha-
gyaték két hallstadti levelezőlapot őriz: hátlapjukon Olga, az író 
feleségének az írásával: „1921. aug. 23.", továbbá egy St. Gilgent és a 
Falkenstein sziklát ábrázoló látképet, rajta az író megjegyzése: 
„Wolfgangs-See", továbbá „Fürberg", a hátlapon pedig Olga betűivel 
a nyaralás pontos időtartama: „1921. aug. 7— 30."9 

5 Lásd Ungvári Tamás: Déry Tibor. Bp. 1973. 327. — In: Arcok és 
vallomások sorozatban. 

Pomogáts Béla: Déry Tibor. Bp. 1974. 199. — In: Kortársak 
sorozatban. 

6 A Bécsi Magyar Újságban 1921-ben Dérynék mindössze a követ-
kező írásait tudtuk felfedezni: 

Kedves Kassák Lajos. Cikk. 1921. ápr. 10. 84. sz. 5. 
Utazás a holdba. Cikk. 1921. szept. 29. 230. sz. 5. 
Ullstein plakátok. Cikk. 1921. nov. 2. 261. sz. 5. 
A Szabadsággal való összehasonlítás beszédesen szól Déry kassai 

kapcsolatainak nagyobb súlyáról. 
7 Déry Tibor: Önéletrajz. Először: D. T.: Útkaparó. Bp. 1956. 22., 

az életmű sorozatban: Botladozás. Bp. 1978. 1. köt. 20. 
8 A kisregényt, mint láthattuk, a lap augusztus 3. és 18. között 

hozta. A kiutalásra vonatkozóan lásd még 10. jegyzet. 
9 A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a hallstatti és St. Gilgen-i 

lapok mellett a hagyaték egy semmeringi és schneebergi látképet is 
őriz ebből az évből. Utóbbin Olga írásával: „1921. aug. 3." E keltezés 
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A filológiai „nyomozást" itt akár le is zárhatnánk, hiszen egyértel-
műen előttünk áll a keresett színhely, A tóhoz ! című költemény ihletet 
adó környezete, sőt még az ahhoz kapcsolódó élmények rideg idő-
határa is. 

Még egy dokumentum-csoportot azonban érdemes megvallatni: 
a Déry-hagyaték egy jelentős részét alkotják a levelek, köztük azok, 
amelyeket Budapesten maradt, bécsi származású édesanyjának írt 
német nyelven. Számuk megközelíti az ötszázat, hiszen Déry férfi-
korának java része utazásokból állt, s minden útjáról — így emigráció-
járól is — rendszeresen és hűségesen beszámolt édesanyjának. 

így tett 1921 augusztusában is; igaz, a levelek közül csak egyetlen, 
négyoldalas beszámoló maradt ránk, a nyaralás második feléről. 
Ebben Déry röviden leírja hallstatti kirándulásukat — álomképhez ha-
sonlítva az ősi, sziklapart mentén épült kisvárost; továbbá St. Gilgen-i 
találkozásaikat különféle budapesti ismerőseikkel, akik St. Wolfgang-
ban és Bad-Ischlben nyaraltak. A legfontosabb azonban az, amit a 
nyaralás hétköznapjairól mond: „rendszerint egész nap itt ülünk 
Fürbergben, fürdünk, napozunk, evezünk és dolgozunk, Olga köt, én 
pedig írok . . . " Hogy milyen jól érezték magukat, arról terveik árul-
kodnak: „ A következő évre kinézünk magunknak itt vagy a környé-
ken egy lakást konyhahasználattal; feltétlenül veled együtt kívánjuk 
eltölteni a nyarat, gyönyörű itt minden." S jönnek az anyagi szem-
pontok is, amelyek következtetései — 1921-ben minden bizonnyal — 
érvényesek voltak: „Vannak itt helyek, amelyek igen olcsók, akár itt 
— ti. Fürbergben — is van egy gazdaság, amely olcsó, olcsóbb, mint 
Bécs! . . ."10 

A levél tömör információi közül csupán egyet emelünk ki: „Olga 
köt, én pedig írok . . ." Igen, az írás ekkorra már lételemévé lett Déry-
nék. A nyaralást is ez tette széppé és teljessé. 

S hogy ez az írás itt St. Gilgenben mennyire friss élményeihez kap-
csolódott, arról nemcsak A tóhoz! című költeménye árulkodik. Ha fi-
gyelmesen átlapozzuk az 1922 májusában, Bécsben megjelent Ló, 

logikusan csatlakozik a későbbiekhez, s azt mutatja, hogy a fiatalok 
feltételezhetően nyaralásra menet ejtették útba ezt az idegenforgalmi 
látványosságot. 

10 Itt jelezzük, hogy a fürbergi nyaralásról szóló beszámolót meg-
előző levél 1921. júl. 27-i keltezésű. Ez a híradás nemcsak azért fontos, 
mert rögzíti, hogy a fiatalok már nyaralásra készülődnek, hanem azért 
is, mert közvetve utal a kassai Szabadságra is; arra ti., hogy annak 
vezetői szabadságra mentek. Logikusnak tetszik tehát korábbi felté-
telezésünk, hogy A Kriska honoráriumát ezt megelőzően kellett 
kiutalniok. Lásd 8. jegyzet. 
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búza, ember című verskötetét, további három költeményt találunk, 
amelyek a „ tóhoz" — most már bátran állíthatjuk: a St. Wolfgang 
tóhoz kapcsolódnak. Mi több, ha összegezzük eddigi ismereteinket 
Déry 1921-ben közzétett verseiről,11 és megkíséreljük a St. Wolfgang 
tó partján írottak szellemiségét összehasonlítani a verskötet egészével, 
akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ez a boldogan: 
munkában, pihenésben, szerelemben eltöltött agusztus — Déry szel-
lemi-alkotói életrajzának egyik kiemelkedő állomása.12 

Ki is hát az a huszonnyolc éves fiatalember, aki papírral és ceruzá-
val a kezében tekint a napfényben fürdő salzkammerguti tájra? Fel 
kell tennünk ezt a kérdést, mert nem egyszerűen csak szerelméről ír 
— ismerkedik a vidék szellemével, a tó túlsó partján élt Szent Wolf-
gang legendáival; szembesíti azokat élete gondjaival, s filozófiai 
magasságokba lebbenve feszegeti az ember és természet, az egész 
emberi lét alapkérdéseit. 

Nem kezdő már. Immár öt éve forgatja a tollat — részben tetteket 
igazgató meggyőződésből, részben öntudatlan pótcselekvésként. 
Gazdag, nagypolgári családja megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy 
az „utód", a vezérigazgatónak kiszemelt ifjú — a beosztottakkal érez, 
társadalmi igazságosságot emleget, s odáig vetemedik, hogy sztrájkot 
szervez saját nagybátyja ellen . . . Ráadásul: a fatelepek számlái he-
lyett könyveket búj, mi több, maga is írogatni kezd. S miket ! Egy kis-
regényt, amelyet a bíróság szemérem elleni vétségben marasztal el,13 s 
titokban egy háborúellenes eposzt, amelyben a hazatérő katonaszö-
kevény fegyvert fog üldözője ellen.14 

Ez azonban csak az egyik oldal. A szellemileg korán érő ifjú a 
„másik" oldalon se igen találja emberileg a helyét. Csekély élettapasz-
talata és gyenge kontaktusteremtő készsége miatt nem tud bekapcso-
lódni a politikai mozgalomba. A magyar Tanácsköztársaság ideje 
alatt beválasztják az írói direktóriumba, de ó ekkor is az írással bíbe-
lődik. Lakást bérel a Rózsadombon, hogy ott zavartalanul akothas-

11 Déry költeményei az év vége felé kezdtek megjelenni. Lásd az 
Előszó, a Barátom nálam aludt és A csúnyaság dicsérete címűeket a 
kolozsvári Napkelet nov. 15-i 22. számában. 

12 A később részletes bemutatásra kerülő Tó, hús és nap, Az ökör,és 
a szent, Az asztalos című költemények a kötet közepén, a „szívében" 
vannak elhelyezve, s bizonyos mértékben kulcsot adnak az egész kötet 
értelmezéséhez. 

13 A Lia című kisregényről van szó, amely a Nyugat 1917-es év-
folyamában jelent meg (3—4. sz. febr. 1., 15.). — Üjraközöletlen. 

14 Az „eposzból" csak Invokáció-ja maradt ránk, s csak a költő 
halála után került sor publikálására. Lásd Réz Pál : Déry Tibor első 
verse és utolsó prózája. Kortárs 1979. 1. sz. 64—78. 
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son. S magánélete is tele ellentmondással: édesanyja még eldugja előle 
a családi ékszereket, amelyeket a meggyőződését fenntartások nélkül 
követő ifjú — a közjavára kívánt felajánlani. Öreg édesapja azonban 
tehetetlen, bérházának államosítása után az öngyilkosságot választja. 
A fiút egész életén át kíséri a szörnyű emlék. D e a forradalom bukásá-
ról is megrázó élményei vannak. 1919 augusztusában az osztrák határ 
menti Savanyúkúton tartózkodik, ahol a fehér terrorkülönítmény 
agyonlövi a menekülő Szamuely Tibort. Öt magát is elfogják néhány 
hónappal később, de „megússza" néhány egyszerű kihallgatással. 
Ekkor határozza el, hogy sokak példájára emigrációba vonul. 

Csupán ezért? Ne idealizáljunk! Évek óta szerelmes egy „kispol-
gár", egy pesti szabó leányába, akit 1920-ban titokban feleségül vesz. 
Családja, édesanyja hallani se akart erről a mezalianszról. Emigrálás 
tehát? Bizony eléggé ambivalens „menekülés" ez. 

S egyfajta „bizonyítási" kísérlet is. Mert miközben a mamának szóló 
levelekben arról számol be, hogy a bécsi ismerősök körében állás 
után futkos, valójában továbbra is az írásnak él. Mi több, lázas igye-
kezettel azon fáradozik, hogy az írásból éljen. Újságokkal kerül kap-
csolatba,15 régi novelláit árulja, két kisregényét rövidesen könyv alak-
ban is sikerül megjelentetnie.16 S bár későbbi visszaemékezései inkább 
az emigráció anekdotikus emlékeit igyekeznek feleleveníteni,17 nem 
tagadható — anyagi viszonyai 1921 közepe táján kezdtek szerényen 
konszolidálódni. 

Más kérdés, hogy ez az állapot nem stabilizálódott, mert Déry ek-
kor is a maga útját járta. N e m csatlakozott sem politikai, sem irodalmi 
csoportosulásokhoz, kizárólag saját meggyőződését, ill. érdeklődését 
követte. 

így tett 1920—21 fordulóján terjedelmes Babits-esszéjében is, 
hangot adva megdöbbenésének a híres Magyar költő 1919-ben című 
tanulmány miatt, amelyben Babits megtagadta a Tanácsköztársaság, 

15 A Szabadságon és a Bécsi Magyar Újságon kívül 1921-ben Déry 
még a következő lapokkal állt kapcsolatban: Nyugat, Független 
Szemle (Budapest), Napkelet , Keleti Újság (Kolozsvár). A mamának 
írt levelek egy bukaresti és aradi kapcsolatot is emlegetnek. A további 
kutatások feltehetően felderítik az életrajznak ezeket a „fehér folt-
jait" is. 

16 A korábban a Nyugatban közzétett A két nővér (1917. nov. 1. 
21. sz.) című hosszabb elbeszélését 1921 decemberében hozza ki a 
Pegazus kiadó a Kis magyar könyvek sorozatban, s a következő 
évben kerül nyomdába A kéthangú kiáltás (Nyugat 1918. okt. 16. 
20. sz.) is — a Julius Fischer Verlag gondozásában. 

17 Lásd például az ítélet nincs (1969) 4. fejezetét (Házasság: libikó-
ka). 
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a szocializmus korábban szimpátiával kísért eszméit. Ugyanakkor 
azonban magától értetődő természetességgel hajtja meg fejét a költő 
legutolsó kötetének, a Nyugtalanság völgyé nek a művészi és nyelvi 
teljesítménye előtt.18 

Ugyanezt tapasztaljuk a magyar avantgárdról írt tanulmányaiban, 
amelyek elismerik a mozgalom érdemeit a világháború kiváltotta 
szellemi-forradalmi erjedés előkészítésében és kifejezésében, de nem 
hallgatják el a fenntartásokat sem. Azt nevezetesen, hogy az avantgárd 
egyrészről túlbecsülte, szinte kizárólagossá emelte a művészet szerepét 
a társadalmi átalakulásban, másrészről, hogy a hagyományos ki-
fejezésmód elvetésével a mozgalom éppen érdemi közönségkapcsola-
taitól fosztotta meg magát.19 

Lényegében erről folyik a szó a magyar avantgárd vezérével, 
Kassák Lajossal folytatott vitáiban20 — és az 1920 végén Bécsbe is 
beköszöntő dadaizmussal való szellemi birkózásában is.21 Déry 
őszinte szimpátiával kíséri a dadának azt a törekvését, hogy hangot 
adjon a világ ellentmondásosságának és zűrzavarának, de ugyanakkor 
minden idegszála tiltakozik az ellen, hogy ezt a zűrzavart a létezés 
alapelvévé emeljék. Akár művészi crédóként is idézhetjük 1921 
áprilisában írt sorait: „Én nem tudok lemondani arról a hitemről, 
hogy az embereket új, szebb rendekbe lehet vezetni, és minden erőm, 
művészi akaratom e cél felé taszítja életem . . ,"22 

S most ott ül, 1921 augusztusában a fürbergi nyaraló erkélyén — 
kezében papír és ceruza. Zuhog a napfény, s már-már fellebben, déli-
bábbá légiesül a táj. Ügy látszik, nem lehet betelni e szépséggel. 
A tóhoz! című költemény mellé egy új kanyarodik: Tó, hús és nap.-3 

Furcsa, érdes képzeteket keltő társítás, bár a vers szövegébe olvasva 
félreérthetetlen a szándék: a női test vaskos, ám mézédes valóságának 
az érzékeltetése. Már a korábbi verset is átszőtte az erotika: itt nap-
fénytől fűtötten elsöprő szenvedélybe fordul. 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha e nyárban látjuk a fiata-
lok igazi nászútját. Hiszen az egy évvel korábban megkötött házassá-
got akkor túlnyomórészt szorongások, majd az emigráció hányattatá-

18 Lásd 4. jegyzet. Újraközlése: Botladozás. Bp. 1978. 1. köt. 282— 
295. 

19 Új irodalom elé? Független Szemle 1921. aug.—szept. 8—9. sz. 
3 0 1 - 3 0 8 . , és Botladozás. Bp. 1978. 1. köt. 235—253. 

20 Lásd 6. jegyzet. Újraközlése : Botladozás. Bp. 1978. 1. köt. 278— 
281. 

21 Dadaizmus. Nyugat 1921. ápr. 1. 7. sz. 552—556., és Botladozás. 
Bp. 1978. 1. köt. 2 6 8 - 2 7 7 . 

22 Lásd 21. jegyzet. 
23 Közlése: Ló, búza, ember. Wien 1922. 21. 
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sai követték.24 Gondtalan egyedüllétben itt, a Wolfgang-tó partján 
van először igazán részük. — S még egy életrajzi vonatkozás. Szegény 
Olgáról az író csak élete alkonyán emlékezik meg visszaemlékezései-
ben,25 kissé rezignáltán, az öregség torz optikájával — s egy harmadik, 
kiegyensúlyozott házasság révéből kitekintve. Igaz, az emigráció 
nélkülözései és a magány fogaskerekei a következő években tönkre-
zúzták az első idillt, de ki kell mondanunk: igaz és nagy szerelem volt. 
S legalább a fenti két vers felmutatásával illik igazságot szolgáltat-
nunk Olgának, akinek alakját oly igazságtalanul halványították el a 
későbbi évek.2' 

Nem lett volna azonban költőnk hű fent idézett crédójához, ha az 
egyéni boldogság óráiban ne foglalkoztatta volna eszméinek, hazájá-
nak sorsa. A Wolfgang-tó környékével és a hozzá fűződő legendákkal 
ismerkedve kap további indítékokat, hogy újszerű formában fogalmaz-
za meg kétségeit, világérzésének, világképének gondjait. 

A nyári tájkép „negatívját" látjuk. A tó befagyott, „förgeteg söpör 
a tó jegén". Egy levágásra szánt, kalodába zárt, majd onnan kiszaba-
dult ökör csúszkál, menekül a kék jégtáblák közt — mögötte hóhéra, 
a mészáros. Ezzel a képsorral indul Az ökör és a szent című költe-
mény.27 Majd tovább fokozódik a feszültség: beszakad a jég, az ökör 
éles jégdarabok közt úszva-bukdácsolva igyekszik menteni életét — s a 
fuldokló hóhér utolsó mentségként a hátába kapaszkodik . . . Mire 
partot érnek mindketten megváltoznak: összebékélnek a lét legősibb 
közegében. A volt mészáros keresztet állított, majd közös fedelet 
emelt a tó partján, ahol utóbb szentként tisztelték társáva l . . . 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a történetnek semmi közvetlen köze 
nincs Szent Wolfgang helyi legendáihoz, hacsak nem a befejezés 
közös motívuma.28 A zord Falkenstein-hegy barlangjában élő Szent 
Wolfgang is rendkívüli körülmények között: szekercéjét a völgybe 

24 A fiatalok 1920. szeptember második felében hagyták el az orszá-
got. Először Rimaszombaton, majd Prágában próbálkoztak, de min-
den eredmény nélkül. Ezt követően utaztak Bécsbe — október elején 
—, hogy újra szerencsét próbáljanak. 

25 Lásd 17. jegyzet. 
26 Az igazság és teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy Olga 

alakját véljük felismerni a Ló, búza, ember kötet Nő a Kärtnerstrassen 
című versében. Természetesen őt kell látnunk az egy évvel később 
keletkezett Feleségem című költeményben (Nyugat 1922. okt. 1. 
19. sz. 1151.), s neki ajánlotta az író a második verskötetében (Énekel-
nek és meghalnak. Bp. 1928.) közzétett Kert című versét is. 

27 Ló, búza, ember. Wien 1922. 2 8 - 3 1 . 
26 Szent Wolfgang legendáinak összefoglalása: Pfarrkirche St. 

Wolfgang. Hrsg. Ernst Rafferzeder. Linz 1988. 3—6. 
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hajítva kereste meg azt a szelídebb helyet a tó közelében, ahová később 
hajlékát, kápolnáját emelte. Déry „legendája" csak indítékaiban 
kapcsolódik a X. században élt Szent Wolfgang történetéhez, akinek 
egyébként van mit köszönnie a magyarságnak: regensburgi püspök-
sége alatt б nevelte Gizellát, e lső királyunk, Szent István feleségét.29 

Déry költeménye nem ezeket a vonatkozásokat idézi (lehet, hogy nem 
is tudott róluk); Az ökör és a szent saját koráról, saját korához szól, 
méghozzá több síkon is. A történetben a költő a természetnek azt az 
ősi harmóniáját próbálja megtalálni, amelyet maradéktalanul kitölt 
a „folydogáló élet", amelyet nem zavart meg az emberi beavatkozás, 
az agresszió, a „nagyüzemű értelem". De van a költeménynek egy 
másik rétege is. Az áldozatnak kiszemelt és életéért küszködő állat 
egyben a szabadság, az elbukó, a fehérterror szorításai közt vergődő 
magyar Tanácsköztársaság jelképeként szolgál. A költő kétszer is 
utal e konkrét társadalmi üzenetre. Először, amikor az ökröt homlo-
kán „a szabadság csillagával" láttatja, másodszor, amikor a jégtáblák 
közötti fuldoklás kétségbeeséséről ír, hiszen előbb, úgymond, ígéret-
ként az égen már kigyúlt a szabadság csillaga . . . 

Hóhér és áldozat, üldöző és üldözött egymásra találása — persze, 
hogy álom. Érzi ezt Déry is, s „legendáját" egy furcsa, dadaistának is 
beillő fintorral végzi: Zarándokok lepték el a környéket, „mészárosok 
és sofőrök", megtépdesték a szent szakállát, házára plakátot ragasz-
tottak — idegenforgalmi látványossággá vált. Élete alkonyán egy 
turista piros luftballont kötött a nyakára — s ettől egész alkotmányá-
val együtt leszállt, „felevezett a mennyekbe". 

A hatást még egy további ötlet i , fokozza. Időközben a tó medre a 
költő szuggesztív képeiben az emberi szenvedések vérhullámaival telt 
meg. A lábait a tóba lógató, majd a léggömbtől az égbe ragadott szent 
talpairól piros vércseppek hullnak alá . . . 

Lényegében véve ugyanehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik Az 
asztalos című költemény is.30 Végső soron ennek szöveteiben is ki-
mutatható a Szent Wolfgang-legendák ösztönzése. Még a helyszín is 
feltételezhetően Szent Wolfgang remetebarlangja: „ A tó fölött ülök 
egy sziklabarlangban" — így kezdődik a helyzetkép. Az elbeszélő: 
asztalos; fűrészek, gyalupadok veszik körül — és a keze munkája, a 
rönkökké, deszkákká formált faanyag. S rádöbben: torz lényeket 

29 Életének még egy magyar vonatkozására is érdemes felhívnunk a 
figyelmet. Pappá szentelése után Szent Wolfgang 971-ben térítőként 
járt hazánkban. A pogány magyarok „megszelídítése", megkereszte-
lése azonban — ekkor még — nem sikerült: egy év múlva eredmény 
nélkül volt kénytelen távozni. Lásd Katolikus lexikon. Bp. 1931. 2. 
köt. 80. 

30 Ló, búza ember. Wien 1922. 3 2 - 3 3 . 
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teremtett a szent Anyagból, „gonosz emberi rendbe szedte tagjait". 
Hóhérnak érzi magát, véres kezekkel, aki megtöretik, magára marad 
— s kiveti magából a természet. 

Déry világképének s közvetve: a néhány hónap múlva kötetté 
rendeződő versek középpontjában vagyunk. Ló, búza, ember e kötet 
címe. Ugyanúgy az ősi harmóniát keresi, mint az utóbbi két költe-
mény, s ugyanúgy az anyagi érdekektől és rossz ösztönöktől szabadult 
emberi társadalmat tekinti bűnösnek e harmónia megbomlásában. 

Nem kétséges: e magatartás közvetlenül is összefügg a magyar 
Tanácsköztársaság bukásának az élményével. Déry, aki elsősorban 
érzelmi indítékok alapján került közel a szocializmus gondolatához s 
abban a társadalmi harmónia egyfajta ígéretét látta, az ellenforrada-
lom felülkerekedését követően — sajátos szellemi védekezésként — a 
harmónia megvalósulását a társadalmon kívül, egy idealizált termé-
szetképben kereste. S az sem kétséges, hogy a Ló, búza, ember vers-
kötet „disszonáns" hangjai, mindenekelőtt a társadalom embertorzító 
jelenségeire kétségbeesett meneküléssel reagáló Az ámokfutó című 
dadaista költemény31 ugyanerre, pontosabban szólva: a természeti-
társadalmi harmóniának a hiányára, ha úgy tetszik a kudarcra, 
a vesztes forradalom utáni átmeneti távlatvesztésre vezethetők 
vissza. 

E világképet meghatározó harmónia-igény eredőit többféle irányba 
is meghúzhatjuk Déry alkotómunkásságában. Meghosszabbíthatjuk 
visszafelé is az időben. Elemeiben fellelhető pl. az 1920 elején írt 
Salamon tornya című elbeszélésében, amelynek hőse barátságban és 
egyetértésben él fákkal, virágokkal, gyíkokkal, teljes vegetációs kör-
nyezetével. (Más kérdés, hogy meghalni visszamegy az emberek közé, 
a társadalomba.32) De megtoldhatjuk e gondolatot az ellenkező irány-
ba is. „Közelre" tekintve: egy 1922-ben írt fantasztikus kisregényben, 
A menekülő emberben látjuk viszont, amely az elveszett ősi harmónia 
újrateremtése érdekében az emberi faj „visszafejlesztésének" a gondo-
latával játszik.33 S végső soron idetartozónak tekinthetjük az író 

31 A Ló, búza, ember című kötet csak egy rövid részletet közöl belőle. 
Az író hagyatékában fennmaradt teljes szövegét — német fordításával 
együtt — adta ki 1985-ben, fakszimilében a Petőfi Irodalmi Múzeum 
és a Múzsák kiadó. 

32 Az elbeszélés a Nyugat 1920. decemberi 23—24. számában jelent 
meg, s már nyilvánvalóan tükrözi a forradalom bukásának élményeit. 
— Újraközöletlen. 

33 A menekülő ember. Panoráma (Wien) 1922. ápr. 30.—dec. 17. 
18—49. sz. Utóbb Éneklő szikla címmel önálló kiadványként is meg-
jelent 1930-ban Budapesten. 
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öregkori írásait, amelyek szenvedélyesen szólnak a bioszféra romlásá-
ról és a környezetvédelem elodázhatatlan gondjairól.34 

Ide lenne visszavezethető mindez: 1921 augusztusára? Ilyen sarkí-
tottan természetesen nem állíthatjuk. D e hogy a salzkammerguti táj 
természeti élménye közrejátszott abban, hogy e gondolatkör kialakul-
jon, s elősegítette költői elmélyítését, s közvetve még ezt is megkockáz-
tatjuk: meghatározó ösztönzéseket adott Déry lírai alkatának ki-
bontakozásához és első verskötetének, a Ló, búza, embernek a meg-
születéséhez — úgy hisszük, vitán felül áll. 

Mint minden gondolkodó, Déry is rövidesen továbblépett világ-
képének gyarapításában és kiteljesítésében. Másfél év múltán a 
Starenbergi-tó partján, Feldafingban már új regényén dolgozik, amely 
az egyén és társadalom, az értelmes egyéni és társadalmi lét kérdéseit 
feszegeti.35 

Joggal tehető fel ezzel összefüggésben az a kérdés is: mit jelentettek 
a fürbergi költemények Déry művészi életrajzában, vajon maradandó 
esztétikai értéket képviselnek-e? Ha magára Déryre hallgatunk, nem 
leszünk igazságosak. Idős korára jóformán minden ifjúkori írását 
megtagadta. Verseinek életében készült szigorú válogatásában36 pl. 
alig találunk valamit a Ló, búza, ember tartalmából. S ne hallgassuk el: 
egyetlen salzkammerguti versét se méltatta újraközlésre. D e ne feled-
jük: ún. életmű kiadásában kihagyta még az egy évtizeddel később 
keletkezett novellák tetemes hányadát is! Mondjuk azt, hogy az öreg-
kor nemcsak bölcs, de hiú is? 

Igaz, a szóban forgó versek nem remekművek. Bizonyos mértékig 
Déry útkereséseinek dokumentumai. A magyar szabadversnek ahhoz 
a hagyományához kapcsolódnak, amelyről írójuk — Babitsról szólva 
— azt állítja, hogy „még csak kezdet, [amely] gyönyörködve himbáló-
zik a csak ritkán szabadjára eresztett ritmus szabad lendületein. Még 
nem ért el odáig, ahová Kassák más áldozatok árán elért, de többet 
tudott megtartani a régi gazdaságokból s azoknak új kamatjaiból."37 

Ugyanakkor azt is észlelnünk kell, hogy Déry költeményei már sok 

34 E különféle sajtószemlékkel összekapcsolt írások Egy nap 
hordaléka címmel jelentek meg 1964 és 1977 között, rendszerint a Nép-
szabadságban vagy az Élet és Irodalomban. Kötetkiadásaik : A napok 
hordaléka (1972), Újabb napok hordaléka (1975), Újabb napok horda-
léka. Újabb sorozat (1978). Összefoglalásuk az életmű kiadásban: 
A napok hordaléka. Bp. 1982. 

35 Alkonyodik, a bárányok elvéreznek. Nyugat 1924. szept. 16. 
18. sz.— 1925. jan. 1. 1. sz. Utóbb Országúton címmel könyv alakban 
is megjelent (1932). 

36 Felhőállatok. Bp. 1970. 
37 Lásd 4. jegyzet. 



808 Filológia 

szempontból továbbviszik e hagyományokat, megtermékenyülve a 
dadaista képalkotás technikájától; helyenként fellazítva, felpörgetve 
a nyelvet, a költői dikciót. Nem kerülve el a költő alkatában eleve 
benne rejlő elemi vonzódást a groteszk iránt, amely főleg a versek 
befejezéseiben csattan. 

Hogy később a költő túllépett ezen a kifejezésmódon is? Végigjárva 
a konstruktív képalkotás, majd a szürrealista szabadasszociáció 
szuverén útjait. Ez is természetes. Déry élete végéig megmaradt kísér-
letező embernek. S nincs okunk sem megtagadni, sem elfeledni mű-
vészetének lendületet vevő, kezdeti periódusának termékeit. Már csak 
azért sem, mert bennük ég az igazi alkotásokat hitelesítő tűz és érzelem. 

1921 augusztusa és a hozzákapcsolódó költemények ilyenformán 
megmaradnak napfényes és boldog emléknek, amelynek hangulatai 
— akarva-akaratlan — vissza-visszatérnek az író életének későbbi 
szakaszaiban, sőt még műveiben is.38 

Úgy érezzük tehát, talán nem végeztünk haszontalan munkát, ha az 
ifjúság és kísérletezés e ritka szépségű részleteit a filológia szerény 
eszközeivel és lehetőségeivel megkíséreltük felidézni. 

BOTKA FERENC 

38 A salzkammerguti táj visszatér például az 1933-ban írt Szemtől 
szembe című kisregény-trilógiában, amely Déry berlini élményei 
nyomán született, és a fasizmus előretörése miatt föld alá kényszerülő 
kommunista mozgalom erkölcsi-politikai kérdéseit igyekszik meg-
ragadni. A magyar származású Ilon és a magányos Borisz találkozá-
sát, szerelmük kibontakozását az író egy Traunsee melletti kirándulás-
ra időzíti. A tópartig lefutó, napfényes rét látványa tizenkét év múltán 
is megkapó részletekben emelkedik ki az emlékezet mélységeiből. 
(Lásd az Egy berlini kiskocsmában c ímű kisregény ötödik oldalát.) 
Legyünk rosszmájúak? Milyen furcsán is működik az emlékezet! 
Olgától elváltán s egy új, szenvedélyes szerelem bonyodalmai elől 
menekülve — felfénylik ugyan a régi emlék, de mégsem a maga teljes-
ségében. Egyfajta távolságtartás szándékától vezérelve az író úgy 
igyekszik „lefedni" a St. Wolfgang-tó élményeit, hogy áthelyezi azokat 
a Salzkammergut — egy másik tavához . . . 


