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A Gondolat Kiadó méltán népszerű sorozatának ez a kötete talán 
figyelmezteti irodalomtudósainkat arra, hogy egy igazán színvonalas, 
árnyalt, elemző' Radnóti-monográfia s ennek népszerűsítő változata 
egyre inkább várat magára. (Gondolat, 1977 - Nagy magyar írók 
sorozat) 

CSÁKI JUDIT 

Déry Tibor: BOTLADOZÁS 

Életében maga is segített feltáplálni a legendát szóval, tettel s a 
mondatközökbe foglalt visszhangos csenddel is: Déry Tibor lassan, 
tűnődve s keveset ír. Fájdalmasan hirtelen halála után 1460 oldalon 
tette közzé a Szépirodalmi Kiadó összegyűjtött cikkeinek, tanulmányai-
nak, esszéinek kiegyensúlyozott ciklusokba rendezett két kötetét. Ez 
sem a teljes anyag még, de a gyűjtemény minden eddiginél teljesebb 
képet ad az írónak a világgal, kor- és pályatársaival s önmagával 
folytatott hat évtizedes párbeszédéről. A csendesen ironikus és ön-
ironikus előszót még Déry Tibor írta és keltezte 1977-ben, a kötetet 
Réz Pál állította össze és szerkesztette gondos munkával. A kiadó a 
tanulmányok forrását, megjelenésük eredeti helyét sajnos nem jelezte, s 
első publikálásuk idejét is csak az évszámmal adta meg. 

Déry célját könyve címére s utolsó alkotókorszakának kétségeire 
rímelő szerénységgel szabja ki: „egy gondolkodás menetét kívánom itt 
bemutatni, tévútjait is, nem utolsósorban a magam szórakoztatására" — 
bocsátja útjára Botladozásait (6). A maga szórakoztatására? önugrató s 
önbotlató mozdulatai éppúgy bizonyítani látszanak a feltevést, mint 
pengő ideggel vagy szelíden gyükos szatírával kiröppentett, tévedhetet-
len biztonsággal célba találó hegyezett nyilai. Olvasói gyönyörűsé-
re? Dérynék a harmincas évek elejére felnevelt s művészi magáratalálásá-
val egy időben beérő esszéstílusa a modern magyar próza magasan 
szikrázó, messzevüágító teljesítménye, önmaga s kora értelmezésé-
re? önarcképeinek szépítés nélküli, kérlelhetetlenül kutató, bizakodó, 
töprengő és kétkedő sora; irodalmi tanulmányainak, íróportréinak, 
műelemzéseinek impozáns rendje; világnézeti állásfoglalásainak szenve-
délyes, megszenvedett és töprengő vonulata; hazai mozaikjainak, 
külföldi utazásainak kedvvel meghúzott vonalrajza; s a vele folytatott 
interjúknak a kötetet önéletrajzi rondóformában záró dialógusa a 
figyelem fényszóróját befelé és kifelé egyaránt fordítja, az író személyes 
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gondjairól közösségi érvénnyel vall, s a szocialista közösség világtörté-
nelmi távlatait és megrázkódtatásait a moralista hitével és válságtudatá-
val éli meg, veszi magára, s veti a bizonyságok és bizonytalanságok 
billegő mérlegére. Ifjúkorának izzása, férfikorának felelete s öregkorá-
nak kérdései, ha más-más magatartással és módon is, az író arcképét a 
korszak felhőjátékaira vetítik fel. 

Déry kötetének terjedelemben is, súlyban is egyik legjelentősebb 
tartományát irodalmi esszéi tűzik körül (a Fehér pillangó s az Elevenek 
és holtak ciklusban). Vannak írók, kiknek kritikai megnyilatkozásaiból 
csupán az önkifejezés szívdobogása hangzik ki. Déry — noha kritikusi 
vonzalmait és ellenszenveit természetesen saját pályájának belső szük-
ségletei szabályozzák - nem tartozik körükbe. Pályatársainak műveiben 
önnön problémáira keres választ, de nem egyszerűen önmagát mutatja 
fel; makacs kitartással és lélektani érdeklődéssel, sőt írói kíváncsisággal a 
jellemzőt és a jellegzetesei kívánja tetten érni. Nem számíthatjuk 
azoknak az íróknak sorába sem, akik — mint Goethe vagy Schiller -
művészi észrevételeiket, kritikusi megfigyeléseiket poétikai-elméleti 
rendszerbe állítják. Bár okfejtése mindig módszeres, és nem egy 
tanulmánya messze túllendül egy-egy karakterisztikus vonás vagy 
stílusjegy azonosításán, értelmezésén és értékelésén (Megjegyzések a líra 
szociológiájához, Dadaizmus, Az írói szabadságról, Dokumentum-
irodalom stb.), elsősorban nem a művészetelméleti általánosítás geo-
metriai szépsége és kristályos egyensúlya ejti meg, hanem egy-egy írói 
magatartás, morális és mesterségbeli norma, társadalmi és művészi 
alternatíva, alkotáslélektani, stílusbeli és nyelvművelő műhelykérdés 
elemzése érdekli. 

E két pólus vonzásában és taszításában, világnézeti elkötelezett-
ségének és kutató szenvedélyének erkölcsi erőterében alakítja ki írói 
kíváncsisága és intellektuális felajzottsága sajátos kritikusi alapállását, 
azt a kettős képességet és teljesítményt, hogy a vizsgált művészt, müvet 
vagy életművet alkotói plaszticitással keltse életre, és szellemi igényes-
séggel világítsa át, ítélje meg. 

Korai Ady-tanulmányában (Az utolsó nemzeti költő, 1919) a költő 
művészetének egy tőről kétfelé ágazó képletét az Ady-versek gordonka-
hangjának megidézésével teszi érzékletessé: „Ady hatalmas, közvetlen 
ösztönnel érezte fajtája s azon túl az idők tragikumát, s áthatolhatatlan 
sötétsége elől menekülve vált élete is tragikussá. Érzése tudatossá vált, e 
tudott tragikum megoldása: forradalmi versei" (I. 566.). Amikor Szép 
Ernő Lila akácának impresszionista hangulati egységéről ír (1919), 
impresszionista érzékenységét nemcsak jellemzi, hanem meg is formálja 
(„Ez egység biztosan tartja össze e lenge, napban tarkán csillogó, 
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pókháló gyengédségű írást", I. 231.); ugyanakkor nem hallgatja el azt 
sem, hogy ötletei olykor elragadják a szerzőt, s ilyenkor fáradtabb, 
szürkébb az írása. Babits-elemzésében (Babits Mihály: Nyugtalanság 
völgye, 1921) tud Babits hangján szólni („a nyugtalanság völgyéből 
gyönyörűen szállnak az ég felé a nemes lamentációk",I. 284.), de azt is 
tudja, hogy paciflzmusuk nem szüntetheti meg a szegénység és 
kiszolgáltatottság nyomorúságát. 

Ha 1921-ben levelet ír Kassák Lajosnak, az ő expresszionista 
stílusában fejezi ki vele való művészi egyetértését („ma erősnek s 
lázasnak kell lennie a művésznek, s a megtorpant emberiségnek úgy 
ráznia fülébe, szívébe az új életet, hogy tátott szájjal s kiáltva a 
borzalomtól meredjen vissza régi s bűnös tragikumára, s forduljon s 
szakadjon el tőle", I. 278.); ám - mintegy saját későbbi fejlődését 
előlegezve - azt sem hallgatja el, hogy veszélyesnek tartja a nyelv ősi 
szerkezetének felrobbantását. Kassákhoz szóló 1937-es levelében pedig 
(Az elégedetlenségről) a konstruktivista Kassák szerkesztőművészetének 
mintáját követi, amikor azt fejtegeti, hogy a politikus és a művész 
munkaköre metszi egymást; arra figyelmeztet, hogy az alsóbb társadal-
mi rétegekből a magasabbakba felsikló egyén szellemi pályája könnyen 
elgörbülhet; s azt veti Kassák szemére, hogy újabb verseiben apad a 
társadalmi elégedetlenség. E kritikában Déry nemcsak gondolatilag, de 
stílusművészként is önállósul. Amikor arról ír, hogy az igazi forradal-
márt és művészt az elégedetlenség rokonítja, s mindkettő hasonlít 
valamelyest a neurotikus szerelmesre, „aki, ha birtokába veszi is a nőt, 
birtokon kívül marad" (I. 370.), a Szemtől szembe motívumkincsével 
gazdálkodik; amikor pedig utal Kassákhoz írt korábbi levelére, A 
befejezetlen mondat Prouston nevelt s 1937-ben éppen formálódó 
mondatvegetációjának félreismerhetetlen szövevényét telepíti át a kri-
tikába: 

„Amikor kb. két évtizede levelet írtam önnek - s hogy nem tágítok 
e párhuzamtól, nem csak személyes elérzékenyedésből történik, hanem 
mert szeretném kitapintani a történelem szeszélyes érverését, s 
miközben a magunk törékeny s szerény játékát vizsgálom, állandóan 
szemmel tartani a két időpont között elvonult eseményeket: a magyar 
ellenforradalom három korszakát, az olasz fasizmust, a weimari köztár-
saság születését és bukását, az osztrák ellenforradalmat, s nem utolsó-
sorban a spanyol polgárháborút - amikor ma tizenhét éve levelet írtam 
önnek, mindketten Bécsben éltünk, többé-kevésbé önkéntes szám-
kivetettségben; ma mindketten Pesten, többé-kevésbé önként vállalt 
kötelességből, s mert alighanem itt élni-halni kell. Miért van hát, kérdem 
magamtól kíváncsian, hogy egy annyira megváltozott éghajlat alatt, 
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magunk is jócskán változván, a kettőnk konstellációja nagyjából megint 
csak ugyanaz, ami volt?" (I. 369-70.) 

Déry ítélkező szigora a Kassák temetésén elmondott gyászbeszédben 
az egykori tanítvány tiszteletadásává oldódik (Hatalmas ív fölöttünk, 
1967), stílusa azonban kubizmuson edzett keménységgel állít egy 
építészeti hasonlatban szoborszerű síremléket a köznapi józansággal 
farkasszemet néző mesternek, kinek fején „az élete végéig megőrzött 
hegyes, nagyszélű kalap . . . mint egy középkori vár donzsonja őrizte 
kőből vésett arcát" (I. 659.). 

A József Attila halálára írt megrendült emlékezést (Emlékül, 1938) 
a szemlélet és a pályaszakasz rokonsága mellett a stílus is hitelesíti, mely 
József Attila-i reminiszcenciákkal, érzékletességgel és kedvességgel lát és 
láttat („Sovány koszton élt, s domború, fénylő salátafejeket hordott be 
verseibe,.. . ringó farú, halhatatlan fiatalasszonyokkal ajándékozta meg 
magát", I. 586.), s A befejezetlen mondat modem fénytörésű, szineszté-
ziás nyelvi bravúrjait és időjátékait a testvér-szellem természetességével 
ismétli meg: 

„A lélek nem az időben fejlődik, hanem egy érdesebb, szemcsé-
sebb közegben, mely hol hígabb, hol sűrűbb, s aszerint kisebb vagy 
nagyobb nyomással alakítja: az események összeálló, sodródó közegé-
ben. Attila lelke gyorsan alakult, öregedett" (I. 588.). József Attila és 
Déry Tibor harmincas évekbeli képzettársításait, asszociatívan képzelet-
mozdító képkötéseit, elvontat konkréttal pereitető hasonlatait egyszer-
re villantja vissza annak a pengőnek fénye, melyet egy nyomorgó 
szabósegéd hagyott a költő lakásán, „mint a jóságnak egy tündéri, ezüst 
lábnyomát" (I. 589.). A magára maradt költőt Déry kafkai labirintus-
ban vizionálja - mint Zálog című nagynovellájának hősét a Szemtől 
szembé-ben, s oly lidércnyomásos légkörrel veszi körül, mint Parcen-
Nagy Lőrincet A befejezetlen mondat kafkai fojtottságú, méltán híres 
álomvíziójában. A József Attila-nekrológban különösen szembetűnő, 
ami a Szemtől szembé-ben és A befejezetlen mondat ban is kitapintható: 
a Déry kivetítette Kafka-reminiszcenciát a József Attila-i elv magyaráz-
za és minősíti: „ím itt a szenvedés belül, / Am ott kívül a magyarázat". 

Ha Nagy László költészetének formai választékát ízlelgeti rózsa-
dombi sétája közben, a váratlan felfedezés örömével (Egy fiatal költő, 
1954), mondatainak rendje, szerkezete és képanyaga is ösztönös 
biztonsággal tudja, kit dicsér („ezúttal az őszi alkonyat ragyogása 
helyett, melynek egyébként önfeledten eladom magam, ennek a fiatal 
szívnek bűbájosán játszó fényei vettek meg" I. 601-2.). 

Tóth Árpád fiatal epheboszi alakját a levegőbe metszve mutatja be 
(Tóth Árpád, 1955), egyetlen eltörölhetetlen mondattal is márvány-
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szerű maradandósággal jellemzi („Haragjában is kedves volt, dohogásá-
ban bájos, szeretetében előkelő", 1.614.), s költői leleményeit líraian 
telített prózában, alkotáslélektani éleslátással, szellemes találékonyság-
gal követi: 

„Verseinek ritka mellékszereplői, kiket a főhős — a költő — 
rokonszenvével kitüntet, szinte mindnyájan szegény emberek, -egy 
hivatalnoknő a villamoson, egy kopott diák, egy trafikoslány, Csokonai 
Vitéz Mihály, Vajda János stb., s a mű közvetve rájuk sugározza vissza a 
lét pompáját, az arany, az ezüst, a díszek fényeit, így szolgáltatva ravasz 
költői igazságot. Amit Tóth Árpád a maga számára áhított volna: 
egészséget és jó-létet - azt az ő számukra az olvasói nosztalgiával 
pereitette." (1.615.). 

Gelléri-elemzésében (Gelléri Andor Endréről, 1965) Déry már az 
első bekezdés végén leleplezi azt a mesterfogást, „amellyel e nagy író 
végrehajtja sajátlagos varázslatait: kirobbantja a tükörből a tükörképet, 
a valóságból az álmot, az élet elviselhetetlen nyomorúságából a 
szépséget" (I. 618.). A Lepkék című novella szerzője ne vette volna ezt 
észre, aki az országút agyagos, trágyás, sáros keréknyomába ülő, 
szárnyait rezegtető, fel-fellibbenő, majd visszaereszkedő és izgatottan, 
leheletkönnyen továbbremegő tíz fehér lepkét angyali üdvözlethez 
hasonlítja? 

Egy-egy kortársnak a stiláris felidézésig azonosuló megidézése s az 
arcképvázlat intellektuális megvilágítása és átvilágítása jellemzi a Szabó 
Lőrincről, Németh Andorról, Tömörkény Istvánról, Tersánszky Józsi 
Jenőről, Illyés Gyuláról, Németh Lászlóról, Veres Péterről, Bernáth 
Aurélról, Borsos Miklósról, Zelk Zoltánról és Lukács Györgyről adott 
elmélyült elemzést vagy villanásnyi portrét is. 

A Németh Lászlóról szóló szép emlékezésben (A hiány, 1975) a 
személyes aggodalom hangján töpreng a riadtan tapogatódzó feltevés: 
„Az utolsó hónapokban . . . már hullni vágyott . . . Nagyon tájékozat-
lanok vagyunk a más ember dolgában, de azt hiszem, végső soron 
elméjének . . . előhalála segítette át az elmúlásba" 0 - 729-30.). Tamás-
hegyi kertjének fenyegetett idilljében, elhulló pályatársainak megdőlt 
rendjében, a balatoni béke fölött fodrozódó s ingó személyes és 
kollektív aggodalmainak hullámmozgásában Déry, ki képzeletbeli élet-
rajzában, a Kyvagiokénben már önnön sírfeliratát is kivéste, úgy vélte, 
az írót az tartja életben, hogy ír, s hogy olvassák. A Botladozás 
posztumusz kötete, mint egész magasra tornyozott életműve is, igazolja 
feltevését. (Szépirodalmi, 1978). 
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