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

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

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

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

3 Mario De Micheli: Az avantgardizmus, Gondolat, Budapest, 1969, 196. o. 
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A szövegszerkezet 

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

Szervezett műalkotás /montázsolt műalkotás 

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

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

A szürrealista szövegdarabok és a szövegháttér 

A szürrealista betétek különböző terjedelműek, egy mondattól több 
oldalig ívelhetnek. Mondattanilag összefüggő egységek, melyeknek rendel-
4 Román Jakobson: A nyelv két aspektusa és az afáziás zavarok két típusa, Helikon, 1977/1. 
5 Volker Klotz: Zitát und Montage in avantgardistischer Literatur, Sprache im technischen 

Zeitalter, 1976/60. 
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tetése a történet egy-egy eseményének, a vándor élményének, érzésének, 
lelkiállapotának, hangulatának képszerű megjelenítése, szürreális megérzé-
kítése. A betétek a retorikai eszközök közül a metaforát, a megszemélyesí-
tést, a szinesztéziát, az oxymoront és a szürrealizmusra jellemző katakré-
zist alkalmazzák. Jelentésük, mint említettük, alárendelődik annak a konk-
rét helyzetnek, melybe az elbeszélő beékeli őket. Ily módon kitérések is 
egyben, elágazások, melyekben átmenetileg megszakad az események folya-
matos elbeszélése, hogy a szabad képzettársítások által a történet valóság-
szintjének összefüggései új dimenzióval gazdagodjanak. 

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

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

rializációnak Déryről írott tanulmányában. Az epikus lírája, Irodalomtörténet, 1974/4. 
824. o. 
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A műfaj lírizálódása? 

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

Értékrend és regényszerkezet 

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

7 i. m. 
8 Breton: Nadja, Gallimard, Paris, 1928. 205. 
9 Branimir Donát: Putevi i stranputice nadrealistickog rornana, Pitanja, 1972/40. 

10 Hornyik Miklós: Huszonöt kérdés Déry Tiborhoz, HÍD, 1967. 978—987. 
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és személytelen kíván lenni (135). A vándor által elfogadott értékek és a 
szürrealizmus által affirmált értékek antagonizmusa nyilvánvaló. A regény-
szerkezet formailag is e kettősséget teszi nyomatékossá. A vándor ingázása 
a közösségi lét és a magány, a konszolidáció és az anarchia, a cselekvés vál-
lalása és elutasítása, a kötöttség és a szabadság, a bent és a kint között, a re-
gényszerkezetben a koherens módon fölépített történet és a szürreális kép-
zajlás, a valós összefüggések és metaforikus projekciójuk közötti ingázás-
ban tükröződik. 

„Minden azt a hitet erősíti bennünk, hogy van a szellemnek egy olyan 
pontja, melyből az élet és a halál, a valós és a képzelt, a múlt és a jövő, a 
kifejezhető és a kifejezhetetlen, a magas és az alacsony megszűnnek ellen-
téteknek látszani. Tehát, hiábavaló lenne a szürrealista aktivitásra való ösz-
tönzést másban keresni, mint ennek a pontnak a meghatározásában." Az 
Országúton nem volt következetes azon ellentéteknek a megszűntetésében, 
melyeket Breton a szürrealizmus fent idézett II. Kiáltványában hangsú-
lyozott. Vitathatatlan azonban, hogy megindult e pont meghatározásának 
irányába. 
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