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demokrata áramlatok soraiban is „legitim" gondolat volt, bár egészen más távlattal (és 
alapvetően demokratikus belpolitikai tartalommal), mint a hivatalos úri Magyarország 
propagandája esetében vagy a húszas-harmincas évtizedforduló radikális kisebbségi és 
hazai fiatal értelmiségének soraiban. A korabeli Szabó Dezső-hatást szintén plurálisabb-
nak, termékenyebbnek, alternatívabbnak érzem a Tasi József által ábrázoltnál. E tekin-
tetben - egyebek mellett - Király István kései Szabó Dezső-tanulmányaira utalok (lásd 
Király Útkeresések című 1989-es könyvét), még ha nem érzem is minden vonatkozásban 
meggyőzőnek a néhai tudós 1980-as évek második felében kelt vitaírásainak érveit, illetve 
konklúzióit. 

N e m véletlenül - s még kevésbé önkényesen - említem itt Király István nevét. Tasi 
József egy szokatlanul tisztességes - a fél évtizede tartó hallgatást megtörő - gesztussal 
„Király István emlékének" ajánlotta első könyvét. 1995-ben, egyáltalán: a kilencvenes évek 
első felében ez szinte tudományetikai tettnek számít. 

Kérdés, hogy 1996-ban Király István születésének 75. évfordulója old-e, oldott-e vala-
mit a vele kapcsolatos görcsökön és előítéleteken (nem a szakmai bírálatra és meghala-
dásra gondolok, az magától értetődően szükségszerű), illetve marad a „tudományos" 
érvelésű címkézés é s / v a g y hallgatás, valamint a zsurnalista-kisajátító „nemzeti-népi" vé-
delmezés furcsa kettőssége. Tasi József mindenesetre nemcsak a dedikációval, hanem 
filológusi becsületességével, ténytiszteletével is méltó m ó d o n idézte mestere emlékét. 
(Ecriture-Galéra, Bp., 1995; Ecriture, Bp., 1996) 

AGARDI PÉTER 

Dérytől, Déryről 
A nyolcvanas évek elején - lehet, hogy ezt még a kitűnő Déry-filológus, Botka Ferenc 
sem tudja - Milan Kundera, emigráns cseh író felkereste a párizsi magyar kolónia jeleseit, 
köztük kollégáját a Felsőfokú Társadalomtudományi Főiskolán, Kende Pétert, hogy ki-
faggassa Déry Tiborról. Kundera ugyanis előadás-sorozatot tervezett az általa világszín-
vonalú írónak tartott Déry munkásságáról. Hogy Kundera mit és mennyit olvasott Déry-
től, érdemes volna megkérdezni tőle, mint azt is, hogy valóban megtartotta-e a kurzust, 
azt azonban tudom, Kende Péter szíves közléséből, nagyon csalódott volt, hogy az akkor 
pár esztendeje halott írót honfitársai kisebbre értékelik, mint ő. 

Hogy Déry világirodalmi nagyságú író vagy sem, nem könnyű kérdés, és semmiképpen 
nem ennek a centenáriumi könyveket számba vevő recenziónak feladata tisztázni. Hogy 
mégis ez az indító gondolat, arra maga az egyik könyv kínál alkalmat. Botka Ferenc, aki 
minden bizonnyal a Déryről legtöbbet t udó filológus, visszafogottan jegyzi meg Déry és a 
Fischer Verlag kapcsolatát feltáró forrástanulmányában, hogy „Déry neve és munkássága 
nem alkotásai művészi értéke miatt vált világszerte ismertté. Személyére az 1956-os politi-
kai szereplése, egészen pontosan 1957. áprilisi letartóztatása, majd az év november 13-án 
történt elítélése és börtönbüntetése irányította a nemzetközi hírügynökségek figyelmét. 
Amihez természetesen hamarosan csatlakozott a külföldi írókollégák [...] tiltakozó moz-
galma." Valóban impozáns a névsor, kik álltak ki a Déry nevével jelzett íróper veszélyez-
tetettjeiért. Többek között Camus, du Gard, T. S. Eliot, Moravia, Maugham, Mauriac, 
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Sartre. Biztosan többen voltak köztük azok, akik egy sort sem ismertek Dérytől, mint azok, 
akik olvasták. Bár 1956 novemberében a Les Lettres Nouvelles oldalain olvashatták fran-
ciául Déry egyik leghíresebb és legszebb novelláját, a Szerelem címűt. Ezt az információt a 
Fejtő Ferenccel készült interjúból tudjuk, melynek készítője szintén Botka Ferenc. A még 
élő kortársakat faggató beszélgetés-sorozatot Botka a kilencvenes évek elején rögzítette. 
Nem tudta így kikérdezni a koronatanúk, illetve a kulcsfigurák közül Illyés Gyulát, Né-
meth Lászlót, Vas Istvánt. Nem kérdezhette meg az 1991-ben meghalt kultúrpolitikust, 
Aczél Györgyöt sem, aki sokak szemében Déry megrontója, élete utolsó tizenhét évének 
befolyásolója. 

Igen, valóban feltűnő, bár nem meglepő, hiszen az utolsó néhány év figyelmének, 
érdeklődésének természetét jelzi, mennyien foglalkoznak Déry és Aczél személyes kap-
csolatával. De maga az életmű is alkalmas az Európa-szerte elhalványodó kérdés, az 
értelmiség és szocializmus viszonyának dokumentálására. Réz Pál a vele folytatott be-
szélgetésben a Déry iránti érdeklődés lanyhulásának egyik okát éppen ebben az irodal-
mon kívüli változásban látja. De szükségszerű is, mondja Réz, hogy az író halála után 
a purgatóriumba kerüljön, s csak harminc-negyven-ötven év elteltével derü l ki, hol a 
helye az irodalomban. Domokos Mátyás, noha válaszol az ilyen nem irodalmi jellegű 
kérdésekre, de lényegében kitér a politika és Déry kapcsolatát szoros összefüggésben 
értelmező vádak elől. Időben együtt, egyszerre jelentkező folyamatok között - a hetven-
esztendős Déry írói munkássága gyengébb teljesítményeire utal Domokos - nem feltét-
lenül van kauzális kapcsolat. Nem arról van szó, hogy Déry, mert kiegyezett a hatalom-
mal, rosszabb író lett. Hanem arról, hogy egy idős ember, aki már mindent remény-
telennek tartott és már nem is értette a világot, kezdett rosszabb dolgokat írni. 
Hordalékokat, mint erre a publicisztikai sorozat Déry adta címe is utal. Tudta tehát Déry 
is, hogy mást csinál már, de - mintha Kosztolányi tanácsa vezette volna - minden áldott 
nap írt, vagy próbált írni. A hordalékban persze sok kincs is rejtőzik, s n e m egy példa 
van arra, hogy ezek a civilizációból en bloc kiábrándulást muta tó pesszimista gondolatok 
is gondot okoztak a hatalomnak. 

A centenáriumi emlékülés egyik érdekes, s ugyancsak nem szorosan irodalmi téma-
választású előadása Déry és a Népszabadság „érdekházasságát" taglalja. Déry és a Ká-
dár-korszak kapcsolatát az emlékezők közül szinte senki nem látja őszintének. Az ér-
dekházasság kifejezés helyett Tamás István a frivolabb „alkalmi egyesülést" javasolja 
használni. Különbséget tesz a Népszabadság elődje és Déry kapcsolatában: a Szabad Nép 
és az író publikációs kapcsolatát kommunista meggyőződésből táplálkozó, Déry saját 
elhatározásából létrejött viszonynak látja, míg az utóbb kifejlődött kapcsolatot - így látta 
szemtanúként - a rideg kölcsönös érdek motiválta, és csakis az. A kapcsolathoz a Nép-
szabadság mindenkori főszerkesztőjének semmi köze nem volt, noha a poszttal rend-
szerint együtt járt a Politikai Bizottsági tagság. Aczél György kérte Déryt arra, hogy írjon 
a lapba. S Déry elfogadta a hívást. Kölcsönösen legitimálták egymást. A napi lap politikai 
védőernyő volt Déry feje fölött, s amellett az MSZMP újságja a legnagyobb példányszámú 
sajtóorgánum volt, évtizedeken át. Hogy mesterségesen volt az, ebből a szempontból 
most mellékes. Tamás István ott dolgozott a Népszabadságnál, és emellett Déryékkel is 
szívélyes balatoni barátságban volt. Rényi Péter ezért többször közvetítői, de pontosabb 
így mondani: kéziratszállítói szerepet kért tőle. Dokumentum érvényű az a néhány eset, 
melyet Tamás István emlékezete és magánarchívuma megőrzött. S ennek a magánarchí-
vum szónak is fontos értéke ven. Mert előadásához segítségül megkapta ugyan a Petőfi 
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Irodalmi Múzeumtól Déry és a Népszabadság levelezésének dokumentumait , á m ezek 
avatatlan kézben semmitmondó papírok csak. A korszak művészetpolitikájának sajátos-
sága a szóbeliség volt. Informális eszközökkel dolgozott az irányítás, ezen az úton dőlt 
el útlevél, s más értelmiségi javak elosztása. Személyes találkozásokon próbálták meg-
győzni az irányítók az alkotót egy-egy húzás szükségességéről. Csak a szavahihető szem-
tanúk vagy résztvevők tudnak információt szolgáltatni ezekről az esetekről, s ilyenből 
bizony nagyon kevés van. Az elmúlt negyven év könyvkiadói történetének megírása is 
ezért lehetetlenebb feladat, mint mondjuk a Singer és Wolfner levéltári kutatásokkal vagy 
levelezésekkel feltárható históriájának rögzítése. Bár ma már nevetséges, de nem érdek-
telen, hogy egy olyan fordulat, mint az, hogy „minden háború gyalázat" - az egyik 
Déry-naplójegyzet kitétele - többnapos alkudozás tárgya volt. Több napon át telefonál-
gatott, üzengetett pár ember, hogyan lehet a marxizmus-leninizmus háború-értelmezé-
sével harmóniába simítani ezt az eretnek mondatot. S az idős író, megtapasztalva a 
messianisztikus mozgalmak erényeit és hibáit, nem beszélhetett iróniával a világmegváltó 
eszmékről általánosan, mert a kommunista pártok a hivatalos álláspont szerint az em-
beriség útmutatói. 

Déry azt mondta egyszer Tamás Istvánnak, hacsak nem halunk meg elég fiatalon, 
időnként ellentmondásba kerülünk önmagunkkal. Ez a fordulat sem az irodalomra vo-
natkozott, hanem író és politika Déryt is mindig izgató kapcsolatára. A skála, ki hogyan 
ítélte meg Déry politikai szerepvállalását, annak folytonosságát vagy éppen illogikus és 
erkölcsi minősítést kiváltó voltát, igen széles. Vannak, akik elutasítják a kérdés erkölcsi 
fölvetését, s azt mondják, a mű számít. Van, aki ítélkezik, s hogy ítélkezése irodalmi 
kontextust is kapjon, drámát írt a problémáról. Eörsi István — A kompromisszum című 
darab szerzője - képviseli leghatározottabban, hogy Déry jellemét a politikus barát és a 
feleség rontották meg. S ennek alátámasztására az ő atyai mesterét, Lukács Györgyöt is 
idézi, aki azt mondta volna: „Szegény Tibort lábon veszik meg, mint a gabonát." S 
hozzátesz híreszteléseket, amelyek vagy igazak vagy sem, Déryék életkörülményeiről, a 
kifizetődő kapcsolatokból fakadó kivételezettségeiről. S bármennyire ellenünkre van az 
ilyen emlékezés, tény, hogy Déry sem volt kíméletesebb másokkal. Hiszen köztudott , 
hogy a Vidám temetés Gáspár Endre haldoklását idéző novella, s hogy az ítélet nincs 
oldalain milyen kíméletlenül volt indiszkrét maga is. Kölcsönös a kegyetlenkedés, bár 
nem egymással szemben álló felek között. Déry oldalán áll a művek sokasága, Eörsié a 
túlélőnek felkínálkozó lehetőség. Az évfordulós könyvekben van még jócskán indiszk-
réció. Tasi József például A befejezetlen mondat Krausz Évájának modelljét kutatja. Közli 
tanulmányában a Déryvel készítette interjú részletét, amelyben mint filológiai nyomozati 
eredményt közli Déryvel, sejti, tudja, hogy Nagy Ételről, Vas István feleségéről mintázta 
regényalakját. S még azt a passzust is közli, amelyben a vallatóra fogott Déry firtatja -
ugyancsak beszédes utalással - , honnan, kitől szerezte Tasi az információt. A cinkos 
terelés sejteti, nem a teljes igazságról van szó, hanem arról a filológiai alapállásról, amely 
meg is akarja mutatni, hogy többet tud, mint sejtik, de meg akarja őrizni a diszkrét 
irodalomtörténész hitelét is. 

De nemcsak politikai pikantériát hordoznak a könyvek, hanem magánéletieket is, még-
hozzá jócskán. A kettő Déry harmadik feleségének, Böbének az alakjában össze is fonódik. 
Mi volt a szerepe Déry politikai kiegyezésében, erről megoszlanak a vélemények. (Eörsi 
István a negatív szerep végletét képviseli, Vásárhelyi Miklós pedig azt, hogy Eörsi ma-
gatartása ugyancsak pszichológiai adalék a hárítás technikájára nézvést: Eörsiben örök 
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tisztelet és csalódottság él Déryvel és Lukács Györggyel kapcsolatban. Egyszerre védi és 
bírálja őket, nagyrészt maga előtt. Vásárhelyi szerint mindkét nagyság, sőt Illyés és Né-
meth László is, igazi politikusok voltak. A magánkapcsolataikban is. Hagyták, hadd 
csinálják az asszonyok, amit ők is akartak, de mégis óvakodtak tőle, hogy azt személyesen 
tegyék meg.) 

A magánélet - mondjuk így - kitárását az évfordulóra megjelentetett Három asszony 
című kötet példázza. Déry Tibor levelezését olvashatjuk, a feleségek leveleivel egy kö-
tetben. Örök vita, hol van a magénélet védendő határa. Bár a recenzens, aki maga is 
másodlagos műfaj t művel, s művek, életek magyarázási kísérleteiből él, bevallja, megérti, 
ha valaki elhatározza: halála előtt el fogja égetni leveleit, iratait, hogy az mások prédája 
ne legyen. (Ahogy Déry második felesége, Oravecz Paula is visszakérte férjétől a saját 
leveleit, s mai tudásunk szerint megsemmisítette őket, ahogy Botka Ferenc írja. Mond-
hatni erre, mint Botka Ferenc teszi, hogy sajnos, de jogát erre nem vonhat juk kétségbe.) 
Nincs semmi rossz abban, amit Déry és asszonyai kapcsolatáról megtudunk, sőt, a mű-
vekhez is közelebb segít némely levélköteg. (Megmaradtak Déry levelei Oravecz Paulá-
hoz, s azok Déry tisztessége mellett szólnak. Válás után egy nagy szerelemben is segí-
tőkész maradt, intézte volt felesége ügyeit, s annak kéziratait is szívesen olvasta, segítette 
tanácsokkal.) Mégis, az olvasó néha tapintatlannak érzi magát. S hogy érzése cifrább 
legyen, egy-egy levélen belül, egyszerre éli át a két ellentétes érzést: az örömet, hogy 
milyen dokumentumhoz jutott, s az idegenkedést, van-e joga a minden részletre kiterjedő 
kapcsolattörténethez. Déry és Kunsági Mária börtönlevelezéséből pontosan látszik a Két 
asszony forrásvidéke, élményi háttere, s a történészek számára is vannak a levélben rejtett 
információk a börtönviszonyokról, mégis a megszólítások és aláírások túlzó kedvességét 
olvasva vagy amikor a börtönbe küldött férfi betegségeiről olvasunk, támad bennünk 
némi szégyenkezés. Meglestünk valamit, amihez tulajdonképpen nincs közünk. De két-
ségtelen, hogy elsöprő a levelek ereje. Az az érzészuhatag, ami normális körülmények 
között geil volna és hihetetlen, mert játszott, itt hiteles és szívszorító. A két ember leve-
lenként többször biztosítja a másikat szerelméről, hűségéről és egészségéről. Déry felszó-
lítja feleségét, hogy vigyázzon magára, adjon el mindent, hogy édesanyja, a házvezető-
nőjük és a maga megélhetését biztosítsa, akár könyvtárát is, hálát és családi köteléket 
ígér a házvezetőnőnek, ha kitart mellettük, s szinte minden levelében bocsánatot kér 
feleségétől, amiért ezt a sorsot kell elviselnie. Későbbi, „kiegyező" magatartásának itt a 
magyarázata, a gyökere. Közelebb a hetvenhez, felesége huszonöt évvel fiatalabb, és 
jómódban nőtt fel, s aki az érte elhagyott második feleség visszaemlékezése szerint is 
elvarázsolóan szép asszony. S aztán néhány hónap múltán Kunsági Mária kér bocsánatot, 
amiért hagyta játszani férjét. A szó Böbétől való. Azt írja, ő tisztán látta, mit kockáztat 
férje, de kényelemből és gyávaságból, a felelősségtől való félelmében nem mert szólni 
Dérynék. Izgalmas lélektani hárító-felmentő, felelősséget átvállaló kivetítések. Több, mint 
amennyi a börtönélmények novelláiba és a világhíres Szerelem című filmbe belefért. 

Még egy politikai-pszichológiai epizódot kell felemlítenünk, visszatérve a Déryre em-
lékező interjúkötethez, ha már úgyis ezt a szempontot követtük végig. Ez a drámaíró 
után kiáltó részlet Méray Tibor emlékezésében található. Méray elmeséli, hogy 1955 elején 
Déry meghívta magához, s azt kérdezte: „Kérlek szépen, te, ugye, a szektás írók közé 
tartoztál, és most velünk vagy, a Nagy Imre-csoporttal. Én ennek örülök, de szeretném 
megkérdezni tőled, mi ment végbe benned, mennyire átélt a te változásod?" Méray azt 
mondja, soha nem kellett ilyen vizsgáztatáson keresztülmennie, sem itthon nem kérdezett 
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tőle ehhez hasonlót Illyés, Nagy Lajos, Veres Péter, sem az emigrációban Szabó Zoltán, 
Cs. Szabó, Fejtő, Kéthly Anna, Fenyő Miksa vagy Csicsery-Rónay István. Méray magya-
rázatot ad Dérynék, de közben magában ő is vizsgáztatta, számon kérte, miért lépett be 
a pártba, miért nem lépett ki belőle a disznóságok láttán, illetve hogy miért fogadta el 
a kegyeket a párttól. Vásárhelyi Miklós elevenít fel egy epizódot, amikor Kassák - aki 
ugyanolyan nagy öreg-kezdő viszonyban volt Déryvel, mint Déry az akkor induló fia-
talokkal - azt mondta Dérynék, amikor az a politikai hibákról beszélt, hogy „Mit cso-
dálkozik ezeken a kommunistákon, hát ezek ilyenek. Hányszor megmondtam már ma-
gának, meg a Nagy Lajos is mondta, maga nem figyelt oda, miközben Kossuth-díjat 
kapott ." 

Sokaktól megkérdezi Botka, joggal, miként emlékeznek Lukács György és Déry barát-
ságára. Mi lehetett a kötőerő kettejük viszonyában. Mert hogy nagyon mély kapocs volt 
köztük, azt az is bizonyítja, hogy Déry azt kérte a börtönből, ha elkerülhetetlen, hogy a 
mamának megmondják, a fia nem külföldön forgat, akkor Lukács felesége, Gertrud is 
ott legyen e közlésnél. Kettejük nagypolgári származásától való menekülésében lelhető 
fel talán a barátság genezise. Fejtő Ferenc - aki egyébként Illyés mellett a másik kritikusa 
volt 1938-ban a kéziratos Befejezetlen mondatnak - emlékeztetett interjújában arra, hogy 
a kommunista, de legalábbis „útitárs" Déry és Bálint György, sőt még Radnóti Miklós 
is hedonistának, polgárinak mondták az Érzelmes utazás világnézetét. Az a Déry, aki -
noha ebben az időben már micisapkában járt - maga is polgári életmódot folytatott, s 
mint az életmódjára később visszaemlékezők egybehangzóan mondják, azt soha nem is 
adta fel. Lukács és Déry a szociális lelkiismerettől vezéreltetve találtak rá a kommuniz-
musra, s ugyancsak Fejtő utal rá, hogy Gide Oroszország-kritikáját a fordító Déry nem 
értékelte olyan radikálisan, mint a könyvről a Szép Szóban író Fejtő. Ahogyan Lukács 
sem tántorodott el világnézetétől a Szovjetunióban tapasztaltak, átéltek hatására. Kosáry 
Domokos emlékezése szerint - aki egy cellában ült Déryvel több hónapon keresztül -
Déry kommunista volt ugyan, de nem volt fanatikus. Inkább ezoterikus. Réz Pál szerint 
Déry mint embert szerette Lukácsot, műveit talán nem is olvasta, s az is szinte biztos, 
hogy mint esztétát nem tartotta sokra. Lukács kapcsolata Déryvel a hivatás felől, leg-
alábbis Nagy Péter szerint, őszintébb volt. Lukács számára Déry volt az öregkori Balázs 
Béla, emlékezik a Feleletről megjelenésekor pozitívan író irodalomtörténész. S úgy látja, 
lehetett Lukácsban némi irigység is Déryvel kapcsolatban, mert Déry „ki tudta élni egyé-
niségének azt az oldalát, amit Lukács soha nem engedett meg magának - saját dogma-
tikus meggyőződése miatt". S ugyancsak Nagy Péter az, aki Déryt inkább Thomas Mann-i 
hatás alatt állónak látja, s nem Proustot emlegeti vele kapcsolatban. Felületesnek mondja 
ez utóbbi analógiát, mely pusztán a mondatok hosszúságán alapul, s nem tartalmi 
jegyeken. 

Az évfordulós könyveknek van egy hatás- és motívumtörténeti szála, mely Déry nagy-
ságát is hivatva van tisztázni. Patricia Moncorgé, a centenáriumi emlékülés egyik előadója 
részletesen elemzi Déry és a két háború közötti avantgarde színház kapcsolatát. Szellemi 
autonómiáról és ötletgazdagságról tanúskodik Az óriáscsecsemő, amely - mint kimutatja 
- Ivan Göll Matuzsálemével, G. Ribemont-Desseignes A kés könnyei című darabjával és 
Roger Vitrac A szerelem rejtelmei című színművével korrespondál. A szürrealizmushoz is 
vonzódó Eörsi szintén azt mondja, ha a maga idejében bemutatják Az óriáscsecsemőt, az 
újítás érdeme nem Ionescóék generációjáé lett volna, hanem azé a Déryé, aki európai 
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szinten teremtette meg az abszurd drámát. Kétségkívül világirodalmi rangú írónak látja 
Déryt két német nyelvre fordítója, Eva Haldimann és Vajda Éva is. 

Szorosan kapcsolható ehhez a szálhoz a Déry-motívumok eredetét és az író munka-
módszerét feltáró tanulmányok és emlékezések sora. Faludy György és Ruffy Péter is 
riporterinek mondja Déry nyomolvasó ténykedését. Kelen Béla - Köpe Bálint „modellje" 
- elmesélte Botka Ferencnek, hányszor villamosozott ki hozzá Csepelre Déry, hogy éle-
téről faggassa, s hogy még az angyalföldi Tizenhárom házba is el kellett vinnie, a hite-
lesség kedvéért. S azt is megtudjuk, Farkas Zénó alakjába Déry beleszőtt Csók István 
életéből is epizódokat. Keresztury Dezső eleveníti fel - б egy időben volt Déryvel Ber-
linben - , hogy Déry riportfotósként készített felvételeket a német fővárosban. A Szemtől 
szembe színhelyét is megfejti, a Lunte nevezetű félig kocsmában, félig kávéházban s amel-
lett „bolsi gyűlőhelyen" játszódik a kisregény néhány jelenete. Makk Károly elmondta, 
hogy Déry „egy rendőrnyomozó könyörtelen alaposságával" mutatott meg neki és Vár-
konyi Zoltánnak minden részletet a Simon Menyhért születése helyszínén. Ettől fogva tudta 
Makk, hogy Déry egyértelműen realista író volt, s az is maradt haláláig, bármennyire 
kétségbe vonják is ezt némelyek. Amikor megmutatták Dérynék a Szerelem musztereit, 
felháborodottan hívta fel telefonon a rendezőt, s kérte számon Törőcsik Marin Böbe 
derékig érő vastag vörös hajfonatát és Darvas Ivánon az ő kiszabaduláskori hatvankét 
kilóját. Fejtő Ferenctől tudta meg Botka Ferenc, hogy a Szemtől szembe Germonjába nem 
túlzás belelátni József Attilát. Kosáry Domokos azt mesélte el, mennyit beszélgettek a 
cellában Déryvel a tömegszervező Szent Ambrusról, akit egyébként Kosáry n e m sokra 
becsült. 

Botka Ferenc külön kis kötetben adta ki saját filológiai nyomozásainak eredményeit. 
Felkutatta és meglátogatta azt a noderneyi szanatóriumot, ahol gyermekkorában Déry 
csonttuberkulózisát gyógyították. Elment a St. Gallen-i magániskolába, ahol Déry 1911-
ben és 1912-ben tanult. Ezeknél a mikrofilológiai vizsgálódásoknál megint csak felötlik 
az olvasóban, mi is az irodalomtörténet, illetve a kritika tárgya. A mű vagy az írónak 
az irodalomtörténész és kritikus által kikövetkeztetett pozíciója, esetleg jelleme, tulajdon-
ságai, gesztusai? Ezek összemosódása ellen persze a legtudományosabb beszédmód sem 
kínál garanciát. A jó ízlés szabhat egyedül határt a filológusnak és az emlékezőnek 
egyaránt. Botka Ferenc a kérdéseivel nem lépi át a határt. Ha valamit hibájául róhatunk 
fel, az a filológus tényközelisége és némelykori „érzéketlensége" egyes emlékezők pozí-
ciójának pikantériája iránt. Tapintatos velük, azonban közli a tőlük kapott kétes fontos-
ságú információkat, miszerint Déry harmadik házassága kezdetén megvizsgáltatta, va-
lóban magtalan-e, s hogy erre azért szánta rá magát, mert feleségéről kevéssé hízelgő, 
bár ellenőrizetlen információk jutottak a fülébe. Igaz, emlékeztettünk arra, Déry sem volt 
kíméletes, ha jó novellát sejtett egy történetben. 

Rendkívül gazdag anyag birtokába jutott Botka Ferenc, aki Déry-monográfiára készül. 
S útnak indította a Déry Archívumot, a kiadatlan és elfeledett művek tárházát, az életmű 
kritikai visszhangját és az író levelezését összegyűjtő köteteket. Ha valamire biztathatja 
egy recenzió, úgy arra, ne rendelje alá saját alkotómunkáját a filológusszenvedélynek. 
Birtokában van annak az ismeretanyagnak, amellyel megbízhatóan elkészíthető az önálló 
monográfia. Ismeri a Déryről alkotott véleményeket pro és kontra, hiszen az általa rög-
zített interjúk egymással is feleselnek. Az irodalomtörténet gazdagodni fog Botka Déry-
monográfiájával. 
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(Kortársak Déry Tiborról, szerk. és az interjúkat készítette Botka Ferenc, 1994; „D. T. úr 
X-ben". Tanulmányok és dokumentumok Déry Tiborról, szerk. Botka Ferenc, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Bp., 1995; Három asszony. Déry Tibor levelezése feleségeivel, sajtó alá rend. Botka 
Ferenc, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1995; Botka Ferenc, Megnyugodva és megbékélve. 
Tollvonások Déry Tibor arcképéhez, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bp., 1994; Botka 
Ferenc, Déry Tibor és Berlin. A Szemtől szembe forrásvidéke, Irodalomtörténeti füzetek. 
Argumentum, Bp., 1994) 

SZÉCHENYI Á G N E S 

Vasy Géza: Nagy László 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének és a Balassi Kiadónak 
közös vállalkozása nincs könnyű helyzetben. A Kortársaink sorozatnak időről időre m e g 
kell küzdenie a kultúrpolitika és a gazdasági élet összefüggései szülte nehézségekkel, s 
e pillanatban sem egészen biztos a jövő. Azt pedig az irodalom és a művelődési élet 
közelében élők közül aligha vitathatja bárki is, hogy olyan kismonográfiák sorát szerkeszti 
Rónay László, melyek ma már nélkülözhetetlenek a közelmúlt (és a jelen) magyar irodal-
mának tárgyalásakor. 

Régóta vártuk már a Nagy Lászlóról szóló kötetet is. Vasy Géza számba veszi, hogy 
a szakirodalom mit mutatott föl ez idáig, nem kívánja ismételni a már leírtakat. Meg-
jegyzendő, hogy főleg Görömbei András monográfiája menti föl sok feladat alól, s ily 
módon sajátos, az időrendet nem feltétlenül követő a módszere. Csak ízelítőül néhány 
fejezetcím: Számvetések az élet határpontjain, Az értéket teremtő-megőrző lírai-mítoszi hős önarc-
képei, A társadalom-, a természetkép és az emberszemlélet. Mindebből láthatjuk, hogy az életmű 
csomópontjait, fordulóit keresi és elemzi Vasy. 

Kezdi azzal, hogy az évtizedeket jelöli meg ilyen fordulókként. S ez az életrajzzal van 
összefüggésben, hiszen tízesztendős Nagy László az életét beárnyékoló betegség, húsz a 
háború vége s az érettségi idején. A többi 5-tel végződő évszám is hozott nagy változá-
sokat. Vasy jól ragadja meg ezt a lehetőséget, s közben szép elemzésre is futja erejéből. 
(Például lásd a Jönnek a harangok értem ürügyén írottakat.) Ami pedig a pályakezdést 
(vagy pályakezdéseket) illeti: úgy tűnik, Vasy társainál jobban ragaszkodik ahhoz, hogy 
a korai zsengéket is az életmű szerves részének tekintsük. Főként azért, mert így tisz-
tábban láthatók a pálya fejlődésének részletei. És: „ . . .ő sem volt kivétel, ő sem készen 
és éretten termett a Parnasszus csúcsain, hanem küzdelmes kaptatókon jutott fel oda. S 
e küzdelem, amelyet a kiválasztottság tudata és a bajvívó magatartás egyaránt determinál, 
azáltal is hitelesebbé válhat, hogy látjuk: esztétikai vonatkozásai is voltak" (31). 

Vasy reálisan és szigorúan értékeli a koalíciós időkre tehető „pár tos" versek korszakát, 
a „kommunisztikus" színek érvényesülését. Érzékelteti ugyanakkor azt is, hogy például 
a „varázsló-igéző ének" marxizáló változata mögött igazi költő áll. N e m összetéveszthető 
tehát a csasztuska-szerzőkkel és éppen aktuális pártverselőkkel. Ám mindenképpen prob-
lematikus ez az indulás - egészen az 1953-as Sztálin-siratóig, s közben az agitációs sza-
kasszal. Komolyabb elemzésre ezek a „művek" alkalmatlanok. Erre az elméleti tevékeny-
ségre a pálya további szakaszai szolgáltatnak számos alkalmat, s a szerző él is velük a 
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