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Az erdélyi avantgarde folyóiratai 

A kolozsvári Napkelet 

Erdélyben Szántó György Periszkópja kivételével nem szerkesztettek olyan 
folyóiratot, amely kimondottan avantgarde irányultságú lett volna. Néhány 
lap azonban, az 1920 szeptemberében induló kolozsvári Napkelettel kezdő-
dően, rendszeresen közölt avantgarde poétikájú verseket, prózákat. A legje-
lentősebb, kiáltványszerű szöveg is ebben a lapban jelent meg. Igaz, Bartalis 
Jánosnak nem sikerült kávéházi asztaltársaságot és akciócsoportot szervez-
nie Az új művészet elé című szöveg köré. Művészi programja meglehetősen 
árnyalatlan, inkább a ráhatás elvének felerősítéséről, a vátesz-funkció újra-
felfedezéséről van szó: 

A pepecselések, szé lv iaskodások, egyéni kis b ú k halvány virága elvész az idő félelme-
tes fergetegében, és még jobban e l sápad az U n i v e r z u m mérhetet len, d iada lmas ordí tásá-
ban. Ma új val lások korát éljük, és a próféták hang já ra van szükségünk . [...] A m ű v é s z e t 
alkotó és t e rmelő aktus, egy az Istennel, és e szménye ié r t szívesen viseli testén a n y o m o r 
és mellőzés condrá i t . A kenyéré r t és porciókért t i t ánkodó művésze t és i rodalom posvá -
nyából fel kell e m e l n ü n k a m ű v é s z e t e t igazi, égi t rónusára , ahol a helye. A művésze t n e m 
lehet f é lmunka , megalkuvás i igények kiszolgálása, hanem a legbát rabb szó és a legvére-
sebb cselekedet, mely túl m i n d e n időkön, jelenen és múlton, t e g n a p o n és mán, az örök 
nagy Embert min tázza , ezt a legtöbbet , ezt a m i n d e n - m a x i m u m o t , ezt a l egnagyobb 
vergődőjét az ö rök világnak.1 

Noha a korabeli avantgarde, mint a Bartalis-szöveg is mutatja, a „testvérie-
sülés" vonalán szélesebb, vagy legalábbis csoportkonszenzusra törekedett, 
Erdélyben sajátos módon jobbára elszigeteltek és egyszemélyesek maradtak 
az avantgarde fórumok. A szavalóesteket rendező Stúdió színpad, amely 
Becski Andor és Szentimrei Jenő vezetésével 1927-ben jött létre Kolozsváron, 
egyrészt megkésett, másrészt inkább mozgósító, publicitást teremtő vállalko-
zás volt, mintsem művészi kísérlet. 

A Napkelet liberális szerkesztési koncepciója azt eredményezte, hogy a lap-
ban nemcsak a világnézeti sokszínűség valósult meg, hanem többféle iro-
dalomszemlélet is éreztette hatását az irodalmi anyagban: a konzervatív-
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transzszilvanista művek együtt jelentek meg az avantgarde szövegekkel és a 
nyugatos modernség szövegeivel (utóbbi vonulat különösen az 1921-es évfo-
lyamban van jelen közvetlenül, élvonalbeli szerzőivel, Barta Lajos szerkesz-
tői közreműködése révén). 

A havonta kétszer megjelenő lap a Keleti Újság mellett jött létre, szerkesztői 
(Paál Árpád, Ligeti Ernő, Kádár Imre és Szentimrei Jenő) főállásban a Keleti 
Újság munkatársai voltak. A szerkesztők későbbi visszaemlékezéseikben po-
litikai-koncepcióbeli nézeteltérésekről, konfliktusokról számolnak be, ame-
lyeket talán az 1921-es évben sikerült leginkább tompítani, Barta Lajos irányí-
tása alatt.2 1921 második felétől, Kós Károly Erdélyi Magyar Néppártjának 
vonzásába kerülve, Paál Árpád, Zágoni István, Szentimrei Jenő és Nyirő Jó-
zsef fokozatosan eltávolodnak a Keleti Újság és a Napkelet körétől, megalakít-
ják a Vasárnap című lapot, amelynek 1922 nyarától Szentimrei is szerkesztője. 
Ligeti Ernő a Súly alatt a pálma című kötetben Ignotus kolozsvári tartózkodá-
sához köti a Napkelet megszűnését: 

A folyóirat beszünte tésének közvet len oka belső te rmészetű szerkesztőségi ügy volt. 
A Keleti Újsághoz leszerződöt t Ignotus, a N y u g a t volt főszerkesztője [ekkor m é g hivata-
losan is a Nyuga t főszerkesztője - B. I. J.] [...] Ignotus igen nagy lelkesedéssel látott a Ke-
leti Újság szerkesztéséhez. Szemét nemcsak ezen a l apon tartotta, de a mel lékkiadvá-
n y o k o n is, a dé lu tán megjelenő 5 órai újság napi lapon és a Napkeleten. A Keleti Újság 
szerkesztőségének azok a tagjai, akik némi fé l tékenykedést éreztek a Napke le t szer-
kesztő inek egyre n ö v e k v ő népszerűségével szemben, 3 úgy muta t ták be a te l jhata lmú 
Ignotus előtt a helyzetet , hogy a mellékvállalkozások szétforgácsolják a Keleti Újság szel-
lemi erőit, és ha a Keleti Újság sikeresen akar megküzden i a mind inkább e rősödő konku-
renciával , akkor összes energiáit a főlapra kell összpontosí tani . Minden ember a fedélzet-
re! - és erre a dé lu táni nap i lap és a Napke le t megszűnt , vele együt t a már e l indí tot t könyv-
kiadó-vál lalkozás is.4 

Szentimrei Jenő visszaemlékezése szerint a Napkelet megszüntetésének 
gondolata már jóval korábbra, 1921 őszére visszavezethető, amikor egy 
szerkesztőbizottsági ülésen a ráfizetések csökkentéséről esik szó. 1922 máju-
sában formátumváltásra is sor kerül; Ignotus majd csak augusztus táján ér-
kezik Kolozsvárra,5 az utolsó lapszámban cikket is közöl. Tény, hogy a lap 
szeptember l-jével megszűnik, s ezzel egy időre lecsökken az avantgarde iro-
dalom megnyilvánulási lehetősége Erdélyben. 

A lap első, 1920. szeptember 15-i száma Reményik Sándor Spectrum, illetve 
Áprily Lajos A rím című versei mellett közli Halász Gyula, Bartalis János és 
Becski Andor szabadverseit is. Halász és Bartalis e verseiben inkább egy jel-
legzetes szótár használata (ébred, ordít, eszmél, merész tusa, tér, idő, Holnap, is-
teni Izgalom, munka, ifjú), illetve a Deréky Pál által „bipoláris aktivista mo-
dell"-nek nevezett „ma még-holnap már" szerkezet közelíti e szövegeket a 
klasszikus avantgarde paradigmához. Az az énszemlélet, amely Ady és 
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Komjáthy révén vált a magyar költői köznyelv részévé, sok esetben zökkenő-
mentesen azonosítódott az avantgarde énpozicionálással - a különbség csu-
pán annyi, hogy itt a szubjektum nem tulajdonságai révén, hanem szinte ki-
zárólag illokúciós funkciójában képződik meg. Bartalis és Halász nem írják le 
ezekben a versekben az én szót. Hatásában viszont, felhívó erejét tekintve, 
ugyanolyan lehetőségeket tulajdonítanak a szubjektumnak, mint Ady vagy 
Komjáthy: jöjjetek, mondja Bartalisnál már a vers címe is, „siessetek", „gyor-
san", „tovább" - folytatódik a ráhatássorozat. Halász Gyula szintén a „for-
dulat" adatolására rendezkedik be a Fehér faluban megmoccan az idő című vers-
ben. Itt a vers beszélője „tudósítóként" válik részesévé a változásnak: „Vala-
ki eszmél, / Valaki ébred, / Valaki bődül, / Valaki ordít, / Valaki riasztó 
hanggá gyúrja magát ." A személytelen formula egybejátszik a tudósítói po-
zícióval; a „valaki" a „ma még-holnap már" versszerkezet révén ugyanazt a 
fordulatot hajtja végre, mint a vers beszélője, aki szintén „az idő megmocca-
nását" hitelesíti aláírásával. 

Abban az elemzésében, amelyet a klasszikus magyar avantgarde jelviszo-
nyainak szentel, Kulcsár Szabó Ernő arról beszél, hogy a magyar líra részben 
az Ady-féle énpozicionálás modernséggel való azonosítása miatt, részben pe-
dig a vers eszközjellegébe vetett bizalom századelős továbbhagyományozó-
dása miatt alkotta meg az avantgarde-ban is ugyanannak a versnyelvnek egy 
másik, ellenbeszédszerű verzióját, amelyet csak az utómodernség József 
Attila- és Szabó Lőrinc-féle változata kérdőjelezett meg radikálisabban a har-
mincas években.6 Annak a reflexiónak, amely a líra nyelvének közlőképes-
ségére vonatkozik, kevés nyoma lelhető fel a tízes-húszas évek magyar köl-
tészetében. Megkockáztatható talán az is, hogy a rengeteg félbeszakadó 
avantgarde írói-költői életmű (az erdélyi magyar irodalomban például egye-
dül Méliusz József építette tovább több-kevesebb folytonossággal avant-
garde poétikáját a második világháború után is) összefüggésben áll ennek a 
kérdésiránynak a figyelmen kívül hagyásával, amely a szociális/aktivista tá-
mogatás „közérthetőség" felé fordulásakor védtelenül és tanácstalanul hagy-
ta az avantgarde irodalmárokat. Ennek is tulajdonítható, hogy Reiter Róbert, 
Becski Irén vagy Becski Andor avantgarde versei mindmáig nem jelentek 
meg önálló kötetben. 

Az élet elé köszönök Anyámnak című versében, amely szintén a Napkelet első 
számában olvasható, Becski Andor azokhoz a szövegkonstrukciós elvekhez 
is közelebb kerül, amelyek az expresszionista verset jellemzik. A szövegben 
ugyan Bildung-szerűen megképződik egy életrajz, ez azonban folyton eltérül 
a lineáris szerkezettől, egy-egy képi leágazás mentén burjánzásnak indulva: 
„Ám nőttem, nyúltam, el el a földtől, el / a véges kék végtelenünk karjaiba, 
ki átölelt - s óh rémület - / bukom az éther felé el anyámtól, anyám hátán 
keresztül, ki / a mezők halálos virágzó havából. / / Emelem lábam, púpján, 
kúpján anyámnak, hegyek csúcsára / magas erdők, s virágos égi abroszok 
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közelébe." Ez a versalany nem uralja teljességgel saját történetét - a növés, 
„elnyúlás", a bukás inkább egy irányithatatlan, növényi (ugyanakkor: ottho-
nos, organikus) modelljét jelenti a Bildungnak. Ezen a ponton kerül közel a 
Becski-vers az expresszionizmus „szélsőségesen kitágított, végletekig feszí-
tett személyességéhez", hiszen ez az irányzat - mondja Németh G. Béla - „a 
szélső személyességnek s az egyed fölötti egyetemességnek ebben a folyto-
nos kapcsolatában vélte a művészet egymástól elszakadt szubjektív és objek-
tív elemét újra egyesíteni".7 Ennek az énnek nincs kiterjedése, pontosabban: 
nincsenek határai, az élettörténet nyomán létrejövő szubjektum nem olyasfaj-
ta végeredmény, amely „tulajdonságokkal" rendelkezne: „. . .az életnövésnek 
nagy partjait, hol part nélkül foly a / nagy víz, az élet, s rajta lassan a végte-
len csónak: én! / Nincs jöttömnek határa, menésemnek vége, egész nap 
halászok, / süllyed, emelked a hálóm." A halászat-kép az én „összegyűlésé-
nek" analógiáját indítja be az olvasóban. Ennek végpontja egybeesik a vers 
utolsó mondatával, a teleológia mégsem valósul meg, hiszen abban a pont-
ban, ahol az énnek végre létre kellene jönnie, meg is semmisül: „mintha 
úszótestem csak nagy gyűjtő- / medre volna a halálnak!" Az én és a halál te-
rületfoglalása egymásba íródik, s ez a párhuzamosság visszamenőleg egy 
másik olvasatlehetőséget is kínál a burjánzó Bildung-történet követése mel-
lé: az életrajz mint a halálra vonatkoztatható, halál felé tartó események egy-
másutánisága. 

A lap a későbbiekben is támogatja ezt a költészeti vonulatot. Az 1920 októ-
berében meghirdetett verspályázatnak ugyan nincs hivatalos eredményhir-
detése (Szentimrei Jenő visszaemlékezése szerint azért, mert néhány befutó-
nak jósolt vers jeligéjét idő előtt felfedte a bíráló bizottság néhány tagja),8 de 
a szerkesztőség a legelismerőbben emeli ki és publikálja Bárd Oszkár Onto-
genezis, illetve Bartalis János Egészen kicsi, apróka Mihály című verseit a Napke-
let karácsonyi számában. Bárd német metafizikus költészetre emlékeztető, 
szeszélyes, többször visszacsengő rímeket használó verse nem áll messze az 
avantgarde retorikától és képszerkezettől, Bartalis pedig itt egy váratlan vál-
tásokra építő poétika révén, az esztéta modernségből is merítve, a költői én 
illokúciós mozgásterét jelentősen korlátozve kerül közelebb az expresszio-
nista versbeszédhez: „Október, mély kút. / Dús hangolású szőke hárfa." 
A később újra meghirdetett verspályázatot majd szintén Bartalis nyeri Varjak 
című versével, Becski Andornak pedig A vers anarchiája című szabadverse ré-
szesül dicséretben. A lap természetesen prózát, tanulmányokat is publikál 
avantgarde szerzőktől és szerzőkről. Barta Sándor Meséjén kívül olvashatók 
a lapban Nagy Dániel vagy Kiss Ida szövegei is. Dienes László rendszeres 
Nyugati szemléi mellett olykor Bartalis János is publikál egy-egy cikket, olva-
sónaplót. Kuncz Aladár az expresszionizmusról és dadaizmusról közöl ta-
nulmányt, Déry Tibor pedig részletesen, német idézetekből kiindulva mutat-
ja be azt a kontextust, amelyben a dada akkoriban olvasható volt. Ezek az 
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elemzések abban sajátosak, hogy az egyes irányzatok művészi logikáját 
ráérősen, következményeikkel együtt végigvizsgálják, megmutatva azt a 
nézőpontot, ahonnan éppen úgy látszanak a dolgok. Ez nem jelenti azt, hogy 
fenntartásaikat, eltérő álláspontjukat ne tárnák fel. Déry a dadaizmussal kap-
csolatban pontosan látja annak a technikának a funkcióját, amely hierar-
chizálatlanul rendeli egymás mellé a dolgokat: 

Mert d a d a n e m Weltbesserer, d a d a semmit sem akar jobban vagy legjobban megcsinál-
ni, d a d á n a k nincsenek céljai - d a d a van, mint ahogy a világ van, s a do lgok s az élet 
legfőbb ér te lmet lenségét s cél talanságát fejezi ki [...]. Ha a természetben nincs értelem és 
nincs rend, d a d a nem keresi tovább az ér telmet s a rendet . Ő olyannak kell, hogy lássa az 
életet, ami lyen az valójában, ha k izár juk belőle a kívülről jövő, to lakodva ku ta tó ember i 
szemlélődést . Káosznak kell, hogy lássa, ahol m i n d e n önmagáér t van.9 

Déry ugyanakkor úgy látja, hogy az értelmetlenséget, céltalanságot, disz-
harmóniát más eszközökkel hatásosabban lehet közvetíteni, példaként Ady 
Tavaszi éjszakán)át említi. Érdekes módon, amikor a képzőművészet kontextu-
sába helyezi a dadát, már nem tartja fenn a művészet eszközjellegű meg-
közelítését: 

Képzőművésze tben fantasz t ikusabb, de jelentősebb kísérleteiket találjuk. [...] Színes 
papirosokból , lószőrből, fadarabokból , drótból , géprészekből , üvegszemekből , óragépe-
zetekből és f ényképdarabokbó l készítik képeiket és szobraikat , hangsú lyozva , hogy nem 
képeket, szobrokat , n e m művésze te t , - h a n e m új s élő tárgyakat akarnak teremteni . E fur-
csa anyagú , lélektelen lények úgy te remnek kezükből , oly közvetlenül fejezik ki a dada 
formát lan lényét , min t ahogy az alaktalan kristályzatok képződnek , virág te rem a mezőn, 
ronda száz lábúak nyüzsögnek pinces ikátorokban s fejezik ki egymás mellet t s együt t a 
káosz céltalan értelmét.1 0 

A Napkeletnek sikerült egy olyasfajta nyitott közeget létrehoznia, amelyben 
a legnagyobb természetességgel lehettek jelen a sokrétű művészi-politikai 
kapcsolatokkal rendelkező emigránsok, a „regionalisták" és az ekkoriban 
még igencsak differenciált baloldal képviselői. „A Napkelet a szabad kutatás 
s a különböző irodalmi irányok és világnézetek szabad fóruma. Nem alkal-
maz lelkiismereti kényszert senkivel szemben s minden irányt szóhoz enged, 
ha becsületes álláspontot fejez ki és önmagának mértékével mérve értéket 
jelent" - állt a második évfolyamtól kezdődően a lap belső borítóján. Ehhez 
hasonló sokszínűség a Napkelet megszűnése után talán csak a Korunk első 
három, Dienes László által szerkesztett évfolyamát, majd a harmincas évek 
végi „népfrontos" Korunkat, és hellyel-közzel az Erdélyi Helikont jellemezte. 
Az avantgarde irodalom további fórumai pedig a Bánság és a Partium váro-
saiban jöttek létre, ahol szintén megtelepedett néhány Bécsből visszatérő 
emigráns író. 

A vers „anarchiája" nyugatabbra költözik. 
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A Genius és az Új Genius 

A húszas években Aradon összesűrűsödött a szellemi élet. Nem volt különö-
sebb hagyománya a nagy hatású irodalmi társaságoknak, mint Nagyvára-
don, de ahhoz hasonlóan nyitott volt az újdonságokra. Szentimrei Jenő ironi-
kus jellemzése némiképp magyarázatot is nyújt arra, hogy miért volt Franyó 
Zoltánnak lehetősége éppen itt létrehozni „az egyetemes kultúra folyóiratát" 
1923 legvégén: 

Arad k ü l ö n ö s város, me ly a maga külön karakterével - v a g y éppen karakternélkül isé-
gével - é rdekes s t ú d i u m o k r a alkalmas. N e m nyugat i és n e m keleti, nem n a g y v á r o s és 
nem kisváros, eredeti sz ínekre nem törekszik, de mindent e l tanul , mi divat. Egészen bizo-
nyosan A r a d o n volt Erdé lyben az első bub i f r i zu ra , ott talál ták egészen te rmészetesnek a 
dzsesszt és a térden felüli szoknyát . Csak A r a d o n indulhatot t m e g a Kék macska [valójá-
ban Fekete Macska - B. I. J.] c ímű „erotikus r evü" , és természetes , hogy a teniszezés sport-
jában ez a város vezet. Sok elegáns k ö n n y e d s é g van a szel lemében, vajmi sok felelős-
ségérzés nélkül.1 1 

Ez a könnyed nagyvonalúság azonban olyan munkatársi gárdát és olyan 
kapcsolatrendszert volt képes mozgatni, amelyre az ugyancsak Aradon meg-
jelenő későbbi Periszkóp kivételével aligha van példa Erdélyben. Nagy Dá-
niel, Spectator (Krenner Miklós) és Szántó György aradi jelenléte ugyanakkor 
viszonylag stabil szellemi hátteret is jelentett a Genius számára. 

A lap kétségtelen erőssége a szemle rovat, amely egyrészt „levelezői" ré-
vén első kézből származó tudósításokat, elemzéseket közöl a fontosabb euró-
pai és tengerentúli városokból, másrészt jó érzékkel válogat a különféle 
angol, francia, német, magyar, román, cseh, jugoszláv, spanyol, portugál és 
olasz folyóiratok anyagából, naprakész információkat nyújtva a friss irodal-
mi és kulturális fejleményekről. Franyó bécsi emigrációjából hazatérve nagy 
energiával látott hozzá a folyóirat szerkesztéséhez, s olyan szerzőktől kapott 
írásokat, mint Upton Sinclair, Romain Rolland, Miguel de Unamuno vagy 
Ivan Göll. 

Nem egyértelműen avantgarde folyóiratról van szó. Franyó, bár korábban 
a Ma munkatársa volt, ambivalens módon viszonyul az „izmusokhoz", s ezt 
majd explicitté is teszi az Izmusok csődje című 1925-ös cikkében. A lap iro-
dalmi anyaga esetlegesebb, mint a szemle-rovat naprakész tájékozottsága. 
A modernség költői közül nagyobb súllyal csupán Hofmannsthal, Yeats és 
Verlaine vannak jelen a lapban; nagy terjedelmű összeállítás olvasható az ak-
koriban divatos klasszikus kínai költőkből is. A francia avantgarde költők kö-
zül Duhamel, Vildrac és Jouve egy-egy verse jelent meg a Geniusban, kortárs 
próza p e d i g Pirandello kivételével szinte kizárólag magyar szerzőktől olvas-
ható. így is jelentősen kiegészül az a kép, amelyet a Napkelet fordításrovata 
nyújtott. 
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Az avantgarde deszemiotizáció, montázsszerkezet és korlátozó énpozicio-
nálás érdekes módon nem annyira a korábban ezekhez közelebb kerülő 
Bartalis János vagy Becski Irén verseiben van jelen - bár a Kis énekek éneke cí-
mű Becski-vers a teremtésmítoszt a barkácsoló avantgarde szerző gesztusai-
val játszatja egybe. Az eredmény mégsem montázs, inkább a montírozásról 
való tudósítás: „és homloka négy sarkába / a világ szögeit tűztem, / - négy 
kicsi világító pontot. - / / Kék, vörös ereket / a világ összes folyói színét / 
vérébe hullattam, könnyekből / két golyót gyúrtam: szeme fehér gömbjét." 
Inkább Szentimrei Jenő Útravaló című versében történik meg hangsúlyosan a 
vers beszélőjének fikcionalizálódása: „mondjátok el az eleveneknek, hogy élt 
itt egy ember, ki szavakra tépte magát / s nem lett jobb általa semmi. Csak 
vérzik a melle s a körme." A beszélő eltávolítja magát saját szavaitól, s a be-
széd „helyét" egy külső térben jelöli meg („Itt az űrben jajtalan, zajtalan sur-
ranunk, bukócsillagok, pályánk paraboláján"). Lecsökken a távolság a 
szó / t á rgy között, a szavak tárgyakként kezdenek viselkedni, ahhoz hason-
lóan, ahogy a „jeltelenített-materializált jelentésképzés" Kulcsár Szabó Ernő 
által bemutatott eseteiben.12 Azáltal, hogy a jelek „eszközjellege" egy szét-
tartó multifunkcionalitásban nyilvánul meg, maga az eszközjelleg is átértel-
meződik a versben: „de tán virágvázát fúr-farag majd a nagyobb darabokból 
/ egy-egy mesterkedő ügyes, szalonok asztalára. / Kiás a paraszt a juhakol 
mellől s vasanyagát eladja a gyárnak, / kapa lesz, kasza lesz a zuhanó me-
teorból." A Szentimrei-vers közelében, egymás mellé olvasva őket, Fekete Ti-
vadar Újhold című kötött rímes-ritmusos szövege is montázsszerű, hirtelen 
váltásokra épülő szerkezetét mutatja meg elsősorban.13 A már emlegetett Fe-
kete Macska című folyóirat szerkesztője zárójelhasználatával tompítja a „sza-
bályosabb" strófák által felidézett dallamot, hogy a disszonánsabb refrént 
állítsa előtérbe: „(Utolsó május, borítsd be testem, / fekete hold ez, lilára fes-
tem, / csókot tavasszal kinek se nyújtson, / ha gyullad még egyszer, ket-
tőnkre gyújtson:) / / Hold, hold, / május-hold / újhold: / félek." 

Franyó Zoltán indulatos cikke, az Izmusok csődje (amely már az Új Genius-
ban jelent meg), abból az elkeseredésből fakad, hogy az „izmusok" folyama-
tos újratermelődése gyakorlatilag lehetetlenné teszi az értékbeli különbségté-
telt az egyes irányzatok között, hiszen mire a művészek és a közönség „föl-
esküdnének" valamelyik irányzatra, máris feltűnik a következő új hitvallást 
hirdető „apostol". Az egyedüli értékmérő a hangosság, az egymás túllicitálá-
sa maradt, mondja Franyó. Az írás ugyanúgy előrevetíti egy majdani „nagy 
stílus" megvalósulását, ahogy a kortársak többsége, Dienes Lászlótól Komlós 
Aladárig is teszi. Nem derül ki viszont, hogy pontosan mi jellemezné a szin-
tetikus stílust, amely az avantgarde irányzatok nyelvkereső attitűdjére követ-
kezne. Különös annak a nyelvnek és vehemenciának a visszatérése a szöveg-
be, amelynek előrevetítő jellege éppen a különféle izmusokat kísérő kiáltvá-
nyokra jellemző: 
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Ez lesz a h o l n a p ünnepe , az i zmusok csődje, me lynek í téletnapján m i n d e n jelszó, m a -
ni fesz tum, kellék, apostol, központ i Dada és vidéki epigon, felkent p ró fé t a és profán s íber 
oda kerül, ahová való: a szemétre vagy a spirituszba!1 4 

Lévén, hogy az írás az Új Genius utolsó számában jelent meg, nem egyér-
telmű, hogy koncepcióbeli váltás következett volna-e ezután a kiábrándult 
programcikk után, vagy egyszerűen az értékszempontok erőteljesebb érvé-
nyesítése a szerkesztés során. Fábry Zoltán egy lapszámmal korábban az 
expresszionista programcikkek nyelvén fogalmazott a Franyóéhoz hasonló 
véleményt Emberirodalom című írásának első verziójában. Az irodalom auten-
tikusságának lehetőségét az (expresszionista szövegekből ismerős) emberhez 
való elérkezésében látja a szerző, és lemondva az „újdonság" mint értékfo-
galom használatáról, az „igazi", az „örök" jellegét keresi a műalkotásnak: 

Egy későbbi kor nem művésze t i lényegét fogja skatulyázni , de ú t tö rő , útkereső jelen-
tőségét. Ma ez a fontos: a folytonos, hul lámzó mozgás , a vágy, a hit és sikolyos akarat for-
mát lansága, mindenhezérése , mindenségbe ömlése. Most egyet lenegy kórus dolgozik: a 
Narcisszosz Én-tükre szét van karcolva, a nagy fe ladat közösségébe, az előkészítés e l ső 
gá tnemismerő hi tébe olvad fel m i n d e n én.15 

Fábry később, az esszé újraírott változatában majd az expresszionista lírát 
is a Narcisszosz én-tükrében hajlamos látni, elkülönítve azt a forradalmi 
költészettől. A Genius és Új Genius azonban megáll itt: a sikeres közvetítő-
szerep és a kritikus viszonyulások határvonalán. Szántó György lapalapítási 
kísérlete azt jelzi, hagy magának a lapstruktúrának az átgondolására volt 
szükség az aradi közegben ahhoz, hogy az avantgarde más perspektívái is 
megjelenjenek. 

A Periszkóp 

Nem fedezet nélkül jelezte a Periszkóp belső címlapja önmeghatározásában: 
„a havi szemle új típusa". A Genius szerkesztési elveiből és Franyó Zoltán bi-
zonytalankodásaiból kiábrándult Szántó György már 1924 novemberében ar-
ról ír Fábry Zoltánnak, hogy új lapot szeretne indítani, akkor még „Átmérő" 
címen. Majdani programját így vázolja: „internacionalizmus és kevés szö-
veg, sok kép. Lesz benne minden, nemcsak irodalmi sajtkukac rágta alagút a 
sajtban, de Picassótól bokszmérkőzésig és felhőkarcolóig vont átmérő."16 Lé-
nyegében ezt a programot sikerül megvalósítania a szerkesztőnek Periszkóp 
néven 1925 márciusától, már a Genius és Új Genius megjelenése közötti átme-
neti időszakban beindítva a lap szervezését. A koncepció újdonsága nemcsak 
a képzőművészet arányainak megnövekedésében áll, hanem abban is, hogy 
a nem-művészeti események, és a mindennapokból fel-felbukkanó szenzá-
ciók ugyanúgy részévé válnak a lapnak, mint Picasso, Mattis-Teutsch és má-
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sok képei, szobrai. Egyfajta „életmód-magazinról" van szó, amelyben a mű-
vészet és a gépek, tárgyak szinte hierarchizálatlan egymásmellettiségben je-
lennek meg. Az a látszólagos ellentmondás, amelyet Szántó György utólag 
Fekete éveim című 1936-os kötetében állít fel, alapvető kiindulópontját jelenti 
a húszas évek közepén erőteljesen érvényesülő konstruktivista irányzatok-
nak. Egy párbeszédet felidézve írja Szántó: „a konstrukció gépekben adja az 
új esztétikát, célszerűség és higiénia vezérlik a formákat, az öncélúság és 
anyagszerűség a lényeg".17 A célszerűség a maga képiségében, beemelődve 
az esztétikai reflexió szférájába, saját potenciális célszerűtlenségét is megmu-
tatja. A kétféle közeg egybemosódik a képen, ahhoz hasonlóan, ahogy 
Almási Miklós Anti-esztétikájában az „ábrázolhatatlanság" és „fenségesség" 
kategóriái tartják fenn továbbra is az esztétika lehetőségét. A gépi konstruk-
ciók nem szükségképpen idézik fel képszerűségükben a funkciót is, amelyre 
szolgálnak, így átkerülnek a „fenségesség" fogalmának hatáskörébe, ahol a 
grandiózus természeti képek vagy építmények is megnyilvánulnak.18 

Kassák Lajos többször is elismeréssel ír a Periszkopról, és szövegeket is küld 
Szántónak. A folyóirat n e m kötelezi el magát egyetlen avantgarde irányzat 
mellett sem, de figyelemmel követi azokat. A legfrissebb fejlemények: a 
(képzőművészeti) konstruktivizmus és a szürrealizmus naprakészen jelent-
keznek a lap anyagában. Illyés Gyula már 1925 júniusában, szinte a francia-
országi történésekkel egy időben cikket közöl a lapban Szürrealizmus címmel. 
Noha az irodalomban csak fenntartásokkal szokás konstruktivista irányzat-
ról beszélni, mint Deréky Pál is rámutat, a konstruktivista képzőművészet 
egyes elvei analógiás úton az irodalomra is leképezhetők: „Kassák irodalmá-
ra legfőképpen a konstruktivista művészi alkotás - látszólag - szigorú és 
egyértelmű törvényeknek engedelmeskedő, tehát megtanulható és leképez-
hető volta hatott. Ez nemcsak a »korszerű művészet« emancipatorikus, társa-
dalmi elkötelezettségű »kollektiv« jellegének felelt meg, hanem annak az 
igénynek is, hogy benne »az ifjúmunkás« felismerje a kor szerkezetének (a 
modern kornak) lényegét, s egyben némi gyakorlattal maga is képessé váljon 
annak művészi kifejezésére."19 A Periszkóp szoros kapcsolatban állt a korabe-
li román avantgarde folyóiratokkal; a Contimporanul, a 75 HP, a Punct és az 
Integral éppen a maguk sajátos konstruktivizmusképével hatottak, amely 
„lényegesen különbözött a bécsi magyarok »szuprematista« (Kassák), illetve 
»proletkultos« (Uitzék) konstruktivizmus-felfogásától".20 Az irodalom és 
művészet ezekben a lapokban az élet egészéhez kapcsolódik, ennek meg-
felelően gyakoriak az épületek, repülőgépek és különféle más használati tár-
gyak reprodukciói. 

A lap egyedülálló módon, különösen képi anyagában érzékelteti a foly-
tonosságot a különféle avantgarde irányzatok és előzményeik között - így 
Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, illetve az afrikai és kínai műalkotás-
ok ugyanúgy jelen vannak, mint Picasso, Kokoschka, Kandinszkij és Chagall. 
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A szépirodalmi rovat abban tér el leginkább a lapeló'dök - a Napkelet és a 
Genius - anyagától, hogy nem a hazai szerzőkre épít; verssel, prózával a 
jelentősebb szerzők közül csupán Becski Andor, Fekete Tivadar (egy-egy 
versközlés erejéig), Dienes László (egy prózaverssel), illetve maga Szántó 
György van jelen. Ezek a szövegek az expresszionizmus metafizikus változa-
tát képviselik továbbra is. Déry Tibor és Illyés Gyula itt közölt versei ugyan-
akkor már a szürrealizmus technikai-szemléletbeli sajátosságait közvetítik: 
„ A tengerparton egyedül álló ház olyan, mintha / Énekelni akarna. Vidáman 
lélegzik. / Sokáig kellett várni, míg a vak Marja Ivanovna / Szemében kivi-
rágzott a rózsafa / Kitárta karjait az égre s arcomat boldogan / Szorította 
mellére: fölcsapott az első szemafor" - írja Illyés a Kronstadti pályaudvar című 
versben. Ez másfajta dikció és képszerkezet mentén íródott szöveg, mint az 
erdélyi lapokban mindeddig nagyobb súllyal jelen lévő expresszionizmus. 
A szövegben egyetlen egyes szám első személyű formula jelzi az én pozíció-
ját, amely azonban szinte teljesen esetlegesen rendelődik a semleges nyelv-
tani formulák vagy a szintén egyetlen második személyű alak („álmaitok") 
mellé. A történések függetlenednek a regisztráló pozíciójától, és váratlan vál-
tásokkal következnek egymásra. 

Illyéssel és Déryvel együtt tíz szürrealista vagy szürrealizmushoz is kö-
tődő költő szövegeit fedezi fel a Periszkóp antológiáját szerkesztő Kovács 
János: Apollinaire, Biaise Cendrars, Jean Cocteau, Ivan Göll, Ion Vinea, 
Malcolm Cowley, Tristan Tzara és Vicente Huidobro műveiről van szó.21 A ta-
nulmányrovat súlypontja szintén eltolódik a fordított szövegek irányába: 
Kassák Lajos, Fábry Zoltán, Németh Antal és Illyés Gyula szövegei mellett 
jelentősen megnő a német és francia anyagok száma. 

A lap kezdetben Sonnenfeld Gusztáv nyomdász támogatásával jelenhetett 
meg olyan technikai kivitelben, amelyet akkoriban az összes magyar avant-
garde laptárs megirigyelhetett. Ez segítette a szerkesztőt a „magazinjelleg" 
hangsúlyozásában is. Mindössze négy számot jelentethetett meg azonban a 
folyamatosságot tartva. 1925 júniusától a lap szünetel, majd Zala Béla szer-
kesztésében még megjelenik egy utolsó lapszám 1926 januárjában. Ezzel le-
zárul az erdélyi magyar avantgarde szerkesztési koncepcióban, lapkiadásban 
is megnyilvánuló szakasza. 

A Dienes László-féle Korunkban azonban 1926 februárjától továbbra is he-
lyet kapnak az avantgarde fejlemények ismertetései és az ezzel kapcsolatos 
viták. Kassák Lajos például majdani alapművét, Az izmusok történetét az in-
duló Korunkból átvett, A korszerű művészet él című tanulmánya újraközlésével 
kezdi.22 Szilágyi András Új pásztora, illetve Méliusz József későbbi protest-
songjai még közel maradnak az avantgarde dikcióhoz, azonban sem a desze-
miotizáció, sem a beszélői kontroll megingása nem jellemzi már ezeknek a 
szövegeknek a meghatározó hányadát. Ugyanakkor Bori Imre értékelése Sa-
lamon Ernőről, akit könyvében „az erdélyi magyar expresszionista líra 

1 2 9 



BALÁZS IMRE JÓZSEF 

összegzőjeként" tárgyal, meglehetősen vitatható.23 Az expresszionista hatás 
szinte kizárólag Salamon Ernő korai verseinek képszerkezetén mutatható ki, 
ezek azonban nem állnak össze valamilyen következetes törekvés jegyében. 
A Korunk szerkesztői, Dienes, majd Gaál Gábor a húszas évek végétől már 
egyértelműen tematikus elvárásokat támasztanak a művészettel szemben. 
A harmincas évekre tehát, párhuzamosan Kassák és társai „fordulatával", 
Erdélyben is lecsökken az avantgarde hatása. A korábbi avantgarde szerzők 
egy része elhallgat költőként - például a Becski-testvérek vagy Reiter Ró-
bert - , mások pedig, mint Szántó György, Ormos Iván vagy Bartalis János, 
közelebb kerülnek a helikonista irodalom tradicionalistább vonulatához. 
Az erdélyi avantgarde szempontjából is jogosnak látszik tehát az a gesztus, 
amellyel Deréky Pál az 1930-as évnél lezárja avantgarde szöveggyűjtemé-
nyét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más, tágabb összefüggésben ne lenne 
izgalmas a harmincas évek baloldali irányultságú, illetve a sokrétűségét to-
vábbra is megőrző össz-erdélyi irodalmat a modernséghez való viszonyban 
megvizsgálni. 
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