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DÉRY TIBOR ÉS BERLIN 

(RÉSZLET EGY HOSSZABB TANULMÁNYBÓL) 

Bécsen és Párizson kívül Berlin játszotta a legdöntőbb szerepet 
a fiatalkorában szinte állandóan úton lévő szerzőnk életében. 

Berlinben már gyermekkorában megfordult, s emigrációja idején, 
a húszas évek kezdetén többször is vissza-visszatért ide. 1923-ban 
Bernáth Aurél vendégeként — ismerkedve a dada-, a konstruktiviz-
mus kezdeményezéseivel, az „oroszok": Chagall, Tatlin, Malevics 
képeivel, Moholy-Nagy László üvegarchitektúráival. 

Utóbb „üzleti ügyei" szólították a német fővárosba. Botcsinálta 
bélyegkereskedőként járta a tavaszi és őszi bélyegvásárokat — és csak 
lopva élvezte az „arany húszas évek" művészi metropolisának nappali 
és éjszakai életét: a kabarét, a mozit, a baráti találkozásokat. 

„Menekülés" egy szerelem elől 
(Berlin 1931-1932) 

A valódi, az „életre szóló" találkozásra, amely nemcsak kisebb 
ösztönzéseket vagy példákat adott, hanem Déry írói és emberi maga-
tartásában s írásművészetében is gyökeres változást, pályájának 
egyik legdöntőbb fordulatát készítette elő, csak később, a harmincas 
évek elején került sor. 1931. október 13-tól 1932. december 29-ig 
Déry berlini lakos lett, elmerülve a város hétköznapjaiban és élet-
vitelében. 

E közel egy és egynegyed évről utóbb maga is kitüntetett módon 
emlékezik meg önéletrajzában: 

„Az ebben az időben egyre hevülő német politikai élet 
— írja — ,mely az utcára kicsapva az emberek hétköznapjait 
is teljesen kitöltötte, látványos formáival megvesztegette 
írói képzeletemet, s napi harcain át feszesen összekapcsolt a 
valósággal. Európának a szovjet után akkor legnagyobb 
kommunista pártja reménytelen, de szívós küzdelmet folyta-
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tott a gyorsan fejlődő nácizmussal. Amikor 1932 őszén Hit-
lerék több millió szavazó vállán bevonultak a parlamentbe, 
azaz a világtörténelembe, s én másnap elutaztam Berlinből, 
már tudtam, hogy mi a dolgom. Majd negyvenéves koromra, 
tizenöt évi erőfeszítés után a valósághoz hazatalálva, vígul 
is íróvá lettem, lázadóból forradalmárrá."1 

Mindez azonban — mint hogy ezt a fenti szöveg is többé-kevésbé 
érzékelteti — nem egy tudatos önépítkezés, előre eltervezett program 
alapján alakult így, hanem az élet — sitt valóban helyénvaló a genius 
loci fogalmára utalni! — spontán folyamatában; ellentmondásosan, 
még azt is megkockáztatnánk: az érdekelt tervei és szándékai elle-
nére, írói és erkölcsi bukdácsolások közepette. S végső eredményét 
tekintve: tulajdonképpen csak utólag, a Berlinben szerzett élmények-
től eltávolodva érik be művé, illetve erkölcsi-politikai tartássá. 

Ne kerteljünk végül is kimondani: az 1931 ősze előtti időszak egy-
értelműen a válság szóval — emberi és írói válsággal — jellemezhető. 
Az ítélet nincs költői fejezetei a maga teljes mélységében és bonyolult-
ságában felfedték az Aranka-szerelem minden örömét és keserűségét.2 

Az öregkori visszaemlékezés természetszerűen a kapcsolat érzelmi 
vonatkozásait idézte föl a maguk szeszélyes cikázásaival — a halk 
ellágyulástól a csattogó indulatokig. Egy tartós kapcsolatnak azonban 
nemcsak érzelmi vetülete van. Más oldalról megközelítve, meg kell 
állapítani: e három-négy évig tartó boldog-keserű egymásba kapasz-
kodásnak valójában nem volt egzisztenciális távlata. Déry másból, 
mint írásból nem volt hajlandó megélni — legalábbis tartósan nem. 
írásai viszont nem tudták meghozni a kívánt jövedelmet. Aranka 
— Karinthy Frigyes felesége — nagystílű életet élt, s házassága köz-
tudomásúan zajos volt, örök hadakozásban telt. Ha el is válik — a 
gyakorlatilag még mindig pályakezdő szerelme mellett mi biztosítja 
megszokott életvitelét? 

A „pályakezdő" persze igazában nem pályakezdő már, de makacsul 
a maga útját járja. 1926-ban történt hazatérését követően semmi enged-
ményt nem tesz a hazai „közízlésnek". Sem a Nyugatnak, ahol 
debütált, s amely ekkorra lehiggadt, sajátos nemzeti program alapján 
állt, sem Kassák körének, amely a Dokumentum bukása után Munka 
címmel — a szociáldemokrata párt jóindulatától kísérten — egy új 

1 Lásd Önéletrajz. Új Hang 1955 9. 2 0 - 2 4 . , és D. T.: Botladozás. 
Bp. 1978. 1. köt. 23. 

2 Lásd mindenekelőtt a visszaemlékezés Ódivatú szerelem c. (19.) 
fejezetét. 
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folyóiratot indított a korszerű munkásművelődés ügyében, s amely 
az izmusok felől erőteljes fordulatot vett a realizmus irányába.3 Déry 
szürrealisztikus álma a szabadságról, az Ébredjetek fel! lebegő szövetű 
kisregénye, amelyet első „menekülése" idején — 1928 őszén — vetett 
Capriban papírra — érthető módon a „szélsőbalon", a K M P legális 
folyóiratának, a 100%-nak sem kellett.4 Makacsságában (tájékozat-
lanságában?) Déry még Moszkvát is megkereste: egy 1919-es ismerő-
sének, Szabados Sándornak ír, aki ott fontos posztot tölt be: a Kiadói 
Főigazgatóság egyik osztályvezetője, s fehéren-feketén megkérdi: 
nyílna-e mód művei orosz megjelenésére és honorálására? A válasz 
nagyon korrekt és baráti, mégis kiábrándító: 

„egy tényleg folyamatban lévő osztályharc idején itten csak 
olyan irodalmat tudnak értékelni, amelyik ebben az osztály-
harcban kifejezetten a proletárság mellett költ vagy mesél, 
. . . amely nem formában forradalmi, hanem lényegében az; 
aktíve, támadólag burzsujellenes, vagy propagatíve a szo-
cializmus építését szolgálja."0 

Maradnak hát — utolsó lehetőségként — a hazai napilapok, az 
Újság, a Pesti Hírlap Vasárnapja vagy a Pesti Napló. Az ismerős 
kollégák elvétve el tudják szívességből helyezni egy-egy versét vagy 
novelláját. Persze itt meg nemcsak az a követelmény, hogy azok ne 
legyenek „burzsujellenesek", hanem inkább az, hogy „szórakoztassa-
nak", lehetőleg ne érintsenek semmiféle társadalmi feszültséget.6 

Csoda-e, ha mindezek miatt nem érezte magát igazán otthon 
Budapesten, hogy Olaszországot követően többször is „menekült" 
— hol Mihályi Ödönhöz a Kassa melletti Bogdányba, hol — Némeh 

3 A Dokumentumról és Munkáról lásd Kassák Lajos visszaemléke-
zéseit: Az izmusok története. Bp. 1972. 287—315. 

4 A 100 %-ról lásd a szerkesztő visszaemlékezéseit: Tamás Aladár: 
A 100% A KMP legális folyóirata. Bp. 1964. 9 - 1 2 8 . , illetve Illés 
László: A 100% folyóirat kulturális irányvonaláról (1927—1930). 
In: Műveltség— művészet—munkásmozgalom. Bp. 1982., és I. L.: 
A megőrzött utópia. Bp. 1989. 7 8 - 1 0 3 . 

5 A betegségét a kaukázusi Kiszlovodszkban kezeltető Szabados 
Sándor levelének kelte: 1929. október 21. (P1M kézirattár). 

6 Ilyenek például: Odi et amo. (Vers.) = Pesti Napló Vasárnap 
1929. aug. 11. 181. sz. 6. - Vihar. (Vers.) = Újság 1930. jún. 22., 12. 
— Nyájak. (Vers.) = Pesti Napló 1930. júl. 19. 162. sz. 2. — A kanári. 
(Elb.) = Pesti Hírlap Vasárnapja 1930. okt. 19. 42. sz. 1 7 - 1 8 . 
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Andor társaságában — Prágába (1929), hol a Kitzbüheli Alpokba — 
most kivételesen a szeretett nő hivatását követve (1930).7 

A szakítás azonban, 1931 elején — mint az várható volt — mégis 
bekövetkezett. 

Az érzelmi és egzisztenciális védelmet Déry ismét a Szilasi házas-
párnál találja meg.8 A seb mély — és sokkal veszélyesebb annál, mint 
sejthető. Igazában az érzékelteti, hogy mélységeiről az érintett soha-
sem vallott. Egy bizonyos, hogy érzi: életre szólóan bizonyítani kell. 
Mindenekelőtt azt, hogy Aranka nélkül is lehet élni, s egyben azt is, 
hogy Budapesten kívül is tud érvényesülni, méghozzá jobban és ered-
ményesebben, mint valaha annak előtte. 

Szilasiék ezúttal is segítenek: megértéssel és gyakorlati tanácsok-
kal is. Szilasi Vilmos révén Déry szabadjegyet kap a skandináv álla-
mokba — s egy fényképezőgépet, amelyet, ha úgy hozná kedve, akár 
munkaeszközként is használhat. 

A szerencse is rámosolyog. Útja előtt — 1931 július közepén — be-
kukkant Berlinbe, s az első nekifutásra sikerül két írását eladni a 
Die Dame szerkesztőségének.9 Bizakodni kezd, mi lenne, ha éppen 
Berlinben telepedne meg? 

„Csak innen kintről látom, milyen keveset ér az a fáradság, 
amellyel a magyar újságok és kiadók számára dolgozik az 
ember. Azért a novelláért, amelyet Budapesten nagynehezen 
16 pengőt kaptam, Berlinben 80 márkát, azaz hatszor annyit 
fizettek" 

— számol be a mamának Koppenhágából, útja első állomásáról.10 

Valóban csak ez vonzotta? Ne tévesszen meg a sikerélmény ki-
váltotta dicsekvés. Az előtte lévő mondatokban Déry arról ír, hogy 
a német fővárosban megnézte és „csodálatosnak" találta az építé-
szeti kiállítást — legyünk pontosak: a Német építészet kiállítását —, 
amely többek között az utóbbi évtized berlini vasbeton csodáit vonul-

7 E „kirándulások" időpontjaira a Pl M kézirattárában őrzött leve-
lezés, illetve levelezőlap-gyűjtemény alapján lehet következtetni. 

8 A hagyaték levelezőlap-gyűjteménye szerint Déry a szakítást 
követően több mint egy hónapot (1931. ápr. 8. — máj. 8.) töltött Felda-
fingban. 

9 Mamához írt levél alapján a folyóirat megnevezése nélkül. Kelte-
zése: 1931. júl. 19. 

10 Keltezése: 1931. júl. 24. Az előbbivel és a többiekkel együtt: PIM 
kézirattár. 
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tatta fel: a rádió új székházát, a Mosse-kiadó reprezentatív szerkesztő-
ségét, az új áruházakat, irodaépületeket — és a városközpont, az 
Alexanderplatz átrendezésének monumentális terveit.11 

Igen, Berlin külső képe 1923 óta sokat változott, s élettempója is 
jelentősen felgyorsult. Kiépült a földalatti és a magasvasút, az U- és 
S-Bahn hálózat, üzembe helyezték a tempelhofi repülőteret, s a hír-
közlést forradalmasító rádiózás az élet hétköznapi tényezőjévé vált. 

Berlin a modern tudomány és művészet metropolisa lett. Egyete-
mén Max Planck adott elő, hosszabb ideig itt kísérletezett Albert 
Einstein. A modern zene úttörője Arnold Schönberg is itt telepedett le. 
Színházaiban Piscator és Bertold Brecht kísérletezett, s a hangosfilm 
megjelenésével hatalmas iparág keletkezett, amely tömegtermékeivel 
mindenhova behatolt. Marlene Dietrich százezrek ideálja lesz, s a szó-
rakoztató ipar minden eddiginél több fénnyel és csillogással veti bele 
magát a versenybe. Shimmy és charleston ritmusa dobog, s a teljes 
testével megmutatkozó Josephin Baker néger ritmusait grammofon-
lemezek tömkelege viszi szét az egész kontinensen. — Már elhangza-
nak ugyan a „bűnös város" ellen Goebbels fenyegető próféciái; az 
azonban még mindig az „édes húszas évek" mámorában úszik. Fel-
színén a fénnyel — és a szabadság illóziójával.12 

11 A kiállítás a valóságban nemcsak Berlin új épületeit mutatta be, 
s címével ellentétben sem csak a német építészetet vonultatta fel. 
A május közepén nyílt félig-meddig világkiállítás jellegű vállalkozás, 
amely a szezon nagy idegenforgalmi látványossága is volt, „bevezetőjé-
ben" egyben az építészet — 21 ország, köztük hazánk részvételével — 
nemzetközi eredményeinek a seregszemléjét is nyújtotta. 

A bemutatóra a nemzetközi vásár csarnokaiban került sor, ahol az 
építőanyagok és tervek szemléjét gazdag lakberendezési bemutató is 
kiegészítette. A vásár külső területei pedig a vidéki, többek közt a 
hegyvidéki építkezést és a kertészet eredményeit vonultatták fel, nem 
feledkezve meg — német alapossággal — a garázsokról és temetőkről 
sem. A kiállítás nagy attrakciója a 138 m magas adótorony volt, 
amelynek tetején vendéglő működött, s látogatóit lifttel segítette a 
magasba. 

Minderről lásd a kiállítás kitűnő katalógusát: Deutsche Bauaus-
stellung. Hrsg. E. Schumann. Berlin 1931, Bauwelt Verl. — Ullstein. 
227 + 172 p., 1 térk., valamint egy korabeli — Déryéhez hasonlóan — 
lelkes beszámolót: Hegemann, Werner: Berlin und die internationale 
Baukust. = Querschnitt 1931/5. 3 0 1 - 3 0 4 . 

12 A korabeli Berlinre vonatkozóan lásd a város 750. évfordulója 
alkalmából megjelent: Kunstmetropole Berlin 1918—1933. (Hrsg. 
Bärbel Schradel - Jürgen Schebera. Berlin 1987. Aufbau Verl. 374.) 
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Csoda-e hát, ha Déryt is magához rántotta? — Két és félhónapos 
skandináv útja, mint az várható volt, meghozta a gyógyulást. „. . . 
Kenyéren és heringen élve, hónapokig ráztam hátizsákomat az ország-
utakon, tág tüdővel szedve a szabadság levegőjét. . ." — emlékezik 
vissza némi öniróniával a már idézett önéletrajzban.13 Igen, kifelé 
halad szenvedélye fogságából, s útja során nemcsak élményeket gyűjt, 
hogy lefedje általuk a múltat, hanem egyben erőt is az új feladathoz, 
a bizonyítás másik, talán az előbbinél is nehezebb állomásához.14 

Újrakezdés — előszobázásokkal 

Szinte már érkezése másnapján szerkesztőségi előszobákban kuco-
rog, a mamának szóló levélbeszámolót is innen írja, Ullsteinéktől, amíg 
válaszra várakozik ajánlatainak, terveinek sorsát illetően.15 

Nem először van itt, legalábbis nem fizikai értelemben. A nagyhírű 
Ullstein kiadóhoz — Bíró Lajos közvetítésével — már 1922-ben eljut-
tatta a bécsi Panorámában megjelent fantasztikus regényének kézira-
tát.16 S 1930-ban — most már Moholy-Nagy Lászlót kérve fel a köz-

és a Berliner Begegnungen (Hrsg. Klaus Kändler, Helga Karolewski, 
Else Siebert. Berlin 1987.) c. tanulmányköteteket. Utóbbi a n é m e t -
magyar kapcsolattörténet számos vonatkozásával. 

13 Lásd 1. jegyzetet. 
14 A mamához írt levelek keltezései a következő útvonalat kör 

vonalazták: Koppenhága(júl. 24.) — Skagen(júl. 28 — aug. 4.) — Oslo 
(aug. 10.) — Bergen (aug. 18.) — Tromsö (aug. 29.) — Narvik (szept. 
8.) — Stockholm (szept. 1 2 - 2 2 . ) - Oslo (szept. 29.) - Koppenhága 
(okt. 2.). 

A hagyatékban talált egyéb (Halász Miklóstól és Faludi Ivántól 
kapott) levelezőlapok alapján feltételezhető, hogy Stockholmban Déry 
felkereste Quittner Károly festőművészt, Narvik közelében pedig a 
már norvégül író Faludi Ivánt. 

15 Első berlini lapjának keltezése: 1931. okt. 13., a hivatkozott 
rész, sajnos, egy keltezés nélküli töredékből való. Megírását október 
18. utánra kell tennünk, mert az író megköszöni benne a mama szüle-
tésnapi jókívánságait. 

16 A regény A menekülő ember címmel jelent meg 1922. ápr. 30. 
és dec. 17. között a Panoráma 18—49. számaiban. A Weimarban 
élő Bíró Lajos Paul Wieglernek juttatta el szövegét. Levelének keltezé-
se: 1922. nov. 18. PIM kézirattár. 
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benjárásra — ismét megteszi ezt.17 Az eredmény ugyanaz. S ezt tapasz-
talhatta színdarabja, feltehetően az Óriáscsecsemő esetében is.18 Már 
ekkor megbizonyosodott: nincs kifejezetten kereslet itt — sem a fan-
tasztikum, sem a szürrealizmus iránt. 

Mégis honnan ez a ragaszkodás? 
Nem kívánjuk a dolgokat leegyszerűsíteni, de bőréből senki, így 

Déry sem tud kibújni. Az új szellemi mozgástérben is igencsak a már 
kialakult reflexek alapján teszi meg az első lépéseket. 

A modern klasszikusokat megjelentető Fischer kiadó — mondjuk: 
az „elhagyott" Nyugat megfelelője —, Leonhard Frank, Gerhardt 
Hauptmann, Thomas Mann, Robert Musil, Arthur Schnitzler ki-
adója, ekkor még mint partner, mint lehetőség egyszerűen fel sem 
vetődhetett.19 A közismerten baloldali, erős kommunista befolyás 
alatt levő Malik kiadóhoz — korábbi tapasztalataival az idegeiben — 
viszont ő nem érzett vonzalmat.20 Maradt tehát itt is az Ullstein, 
a maga liberális irányzatával és hatalmas sajtóhálózatával. A száz-
ötven berlini napilap közül hármat: a reggel, illetve délben megjelenő 
Berliner Morgenpostot, a B. Z. am Mittagot s „dísznek" a szellemi, 
elitet foglalkoztató Vossische Zeitungot mondhatta magáénak:21 

hetilapja a közel egymillió példányszámot számláló Berliner llustrierte 

17 A komissióra vonatkozóan lásd Moholy-Nagy László 1930. 
nov. 14. keltezésű levelét (PIM kézirattár). Újraközlése: Passuth 
Krisztina: Moholy-Nagy László. Bp. 1983. 391. — A regény „értéke-
sítésének" gondolata feltételezhetően azért merült fe Déryben, mert 
Budapesten az évben sikerült neki Éneklő szikla címmel újra ki-
adatni. 

18 Lásd az előző jegyzetben említett Moholy-Nagy levelet: „Szín-
darabról már beszéltem valakivel (nekem nagyon tetszett, annyira, 
hogy a legszívesebben magam is megcsinálnám, ha direktor lennék). 
Sajnos, a darabot is otthagytam megbízható Ullstein emberemnél, 
hogy esetleg jobb benyomása támadjon rólad." 

19 A sors egyfajta elégtételét kell látnunk abban, hogy az ötvenes 
evek végétől az S. Fischer Verlag lesz Déry egyedül jogosult nyugat-
német kiadója. — Tevékenységéről lásd S. Fischer Verlag. Von den 
Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil. Eine Ausstellung des 
Deutsches Literaturarchivs in Schiller Nationalmuseum Marbach 
a. N. Hrsg. Friedrich Pfäfflinu. Ingrid Kussmaul. Marbach am Neckar 
1985, Deutsche Schillergesellschaft. 783. (Marbacher Kataloge 40.) 

20 A Malik kiadóról lásd Der Malik-Verlag 1916-1947 . Chronik 
eines Verlages. Hrsg. Jo Hauberg, Giuseppe de Siati, Thies Tienke. 
Kiel 1986, Neuer Malik Verl. 256. 

21 A Berliner Morgenpost 4—500 ezer, а В. Z. am Mittag 100 ezer 
a Vossische Zeitung „csak" 50—60 ezer példányban jelent meg. 
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Zeitung volt és természetesen számtalan kisebb-nagyobb folyóirat, 
többek között a mi Tükör (1933—1943) című kulturális magazinunk 
párhuzamaként jellemezhető Querschnitt. Az Ullstein, mint látható, 
igazi sajtónagyhatalom volt, csodálatos berlini székházzal, 12 ezer 
alkalmazottal — és három saját repülőgéppel, amelyek a konkurenciát 
megelőzve szállították a sajtótermékeket az ország minden sarkába.22 

Ezt a hipermodern monstrumot akarta a mi kis Dávidunk a maga 
parányi parittyájával meghódítani? Ne csodálkozzunk, ha sorozatos 
kudarcok érik. 

Az Ullstein szerkesztői tudták, hogy mit akarnak. Nem kísérlete-
zést, nem kevesekhez, az irodalom ínyenceihez szóló míves munkákat, 
hanem kasszasikereket vagy finomabban szólva: „olyan műveket, 
amelyek hatásukat képesek a széles olvasórétegre kiterjeszteni. . ,"23 

Félreértés ne essék, nem szennyirodalomról van szó, hanem olyan 
kitűnő munkáról, mint Lion Feuchtwanger Zsidó háborúja, Henrich 
Mann Ronda tanár (írja, Carl Zuckmayer Köpenicki kapitánya vagy 
Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című regénye.24 

Azt is nehéz volt az újonnan jöttnek megérteni, hogy Ullsteinéknél 
minden lapnak megvan a saját programja, profilja — és olvasókö-
zönsége is; s a szerkesztőknek kutya kötelességük, hogy ehhez iga-
zodjanak. S uram bocsá, azt is tudomásul kellett venni, hogy egyes 
erősebb egyéniségeknek, mint például a Querschnittet irányító Victor 
Wittnernek is megvannak a maga nagyon határozott elképzelései. 
Wittnert például nem elsősorban a szerzők szándékai érdekelték, 
hanem saját témakörei; nem „kéziratok" kellettek neki, hanem a 
témaszámokhoz szükséges „nyersanyag". 

Hamarosan kiderült ilyenformán, hogy a Die Daméval kötött 
„vásár" (ez a folyóirat is az Ullstein-lapok közé tartozott), afféle talmi 

22 Az Ullstein kiadóról lásd Hundert Jahre Ullstein 1 8 7 7 - 1 9 8 7 . 
Hrsg. W. Joachim Freyburg u. Hans Wallenberg. Red. Jochen Meyer. 
Bd. 1. Das Verlag. 455., Bd. 2. Zu einzelnen Blättern. 387., Bd. 3. 
Was den Grossbetrieb durchmacht. 599., Bd. 4. Ein Bilderbuch mit 
Randbemerkungen. 271. 

A 2. kötetben kitűnő tanulmányok ismertetik a kiadó napilapjait, 
a Berliner Illustrierte Zeitungot és a jelentősebb folyóiratokat, a 
Querschnittet és az Uhut. 

23 A kiadó 1932. június 18-i keltezésű válaszából Dérynék azon 
levelére, amelyben két magyar könyv kiadását ajánlotta. (Az író leve-
lének másolata sajnos nem maradt ránk.) 

24 Remarque regényét a Vossische Zeitung kezdte meg 1928. 
november 10-től folytatásokban közölni; s könyv alakban hónapokon 
belül megközelítette az 1 milliós példányszámot. 
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kivétel volt, — hála a nyári uborkaszezonban előállt véletlen „áru-
hiánynak". 

Hosszú hónapok telnek el eredménytelen kilincseléssel. A Quer-
schnittnek nem kell a XVIII. századi téma, a Berliner Illustrierter 
Zeitung korainak találja a televíziós kísérletekért való lelkesedést, az 
ugyancsak Ullsteinékhez tartozó Uhunak nem tetszik az ajánlat, 
hogy a világtörténelmet a konszern népszerű déli lapjának, a B. Z. am 
Mittagnak a zsugorított formájában írja meg, sőt még azzal is meg-
gyanúsítják, hogy valakitől ellopta az ötletet.25 

Keserűen hoppon maradt szerzőnk már Ullsteinékhez sem ragasz-
kodik, de másoktól is — a Münchener Illustrierte Zeitung, a Sport ím 
Bild, az Elegante Welt, a Die Welt am Abend szerkesztőitől is — 
egyre-másra kapja a nagyon udvarias, de nagyon egyértelműen el-
utasító válaszokat, amelyeket gondos mazochizmussal sorra félre-
tesz.26 Hála ezeknek — és a korábbi, Skandináviából megőrzőitek-
nek27 — még a közöletlen novelláinak a címeit is pontosan fel tudjuk 
sorolni : Das schöne Mädchen, Die Nacht der Bacchantin, Die Ferien-
reise, Das Glückskind, Der Bär. . . Hozta őket még otthonról, vagy 
útközben vetette őket papírra? Csupa kérdőjel, csupa ismeretlen, 
magyarul soha meg nem jelent cím. Vajon miről szólhattak, mi lehe-
tett a tartalmuk ? S egyáltalán : magyarul írta őket, vagy már „egyenes-
ben" németül fogalmazott ?28 

Csak találgatni tudunk — annak alapján, amit a Die Dame mel-
léklapjában, a Die losen Blätter-ben megjelent két tárca tanulsága 
adhat. Az első, a Die Mustermesse (A mintavásár) láthatóan az 1931 
közepén megismert berlini építészeti kiállítás élményeiből merít, a 
másik, a Susanna und die Dame (Zsuzsanna és a dáma) viszont olasz-
országi emlékeket idéz. Mindkettő elegáns vonalvezetésű, szellemes 
csattanóval zárul, a műfaj tisztes színvonalát képviseli. Csak hát — 
folytatás nélkül. S arról, ami kétségen kívül megvolt, de szövegei nem 

25 Szerkesztőségi válaszok az író hagyatékáról: 1931. dec. 22. 
(Querschnitt), 1931. dec. 29. (Berliner Illustrierte Zeitung) és 1932. 
jan. 4. (Uhu) keltezéssel. 

26 Keltezéseik: 1931. dec. 31. (Münchener Illustrierte Zeitung), 
1931. dec. 28. (Sport ím Bild), 1932. febr. 5. (Dr. Selle Eysler - Ele-
gante Welt), 1932. febr. 12. (Die Welt am Abend). 

27 Keltezéseik: 1931. aug. 8. (Göteborg Handels- och Sjörfarts-
Tiding), 1931. aug. 21. (Adressarien, Trondhjem), 1931. szept. 8. 
(Arbeiderblatt, Oslo), 1932. ápr. 11. (Tidens Tegn, Oslo). 

28 A mamának írja az 1931. okt. 27-én keltezett levelezőlapon: 
„A Dame-ben megjelent két vázlatom én magam fordítottam németre; 
ti. az elsőt. A másodikat már németül írtam." 
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maradtak ránk (vagy legalábbis lappanganak), igen nehéz ítéletet 
mondani. 

Egy bizonyos: Déryt 1932 eleje kemény próba elé állította. Kényte-
len tudomásul venni: nem kellenek írásai, íróként nem számíthat sem 
anyagiakra, sem érvényesülésre. — S ekkor rászánja magát arra, 
amit se előtte, se utána nem csinált: lejjebb adja magát; kisebb újság-
írói penzumokat is elvállal.29 A Kölnische Illustrierte Zeitung (a Ber-
liner Illustrierte halványabb változata)3" végre elfogadja „képzelt 
riportját" a kaliforniai aranyásókról s rövidebb megemlékezését a 
cigaretta és a gyufa feltalálásának százéves évfordulójáról. . . A Die 
Dame is kegyeskedik néhány anekdotáját kiválasztani,31 s ugyan 

29 A publikációk és időrendjük jobb áttekintése kedvéért egyetlen 
jegyzetben soroljuk fel, amit a Die Dame melléklapja, a Die losen 
Blätter, a Berliner Illustrierte Zeitung, Die Gartenlaube, Kölnische 
Illustrierte Zeitung, Querschnitt és az Uhu 1931. július és 1933. június 
között megjelent számaiból (két teljes év anyagából!) sikerült össze-
gyűjtenünk. Kiegészítésül megemlítjük, hogy átlapoztuk a Vossische 
Zeitung 1932. évfolyamának első felét is. 

Ehelyütt is megjegyezzük, hogy az író leveleiben a Die Damere való 
utalás félrevezető. A pazar kiállítású divat- és szórakoztató lapnak 
eladott írások végül is nem a főlapban, hanem annak „olvasmányo-
kat" tartalmazó melléklapjában, a Die losen Blätterben jelentek meg 

1931. szept. 1. Die losen Blätter 25. sz.: Die Mustermesse. 397—399. 
okt. 1. Die losen Blätter 1. sz. : Susanna und die Dame. 13. 

1932.jan. 16. Kölnische Illustrierte Zeitung 3. sz. : Eldorado der 
Hoffnungslosen. 64. 

febr. 13. Kölnische Illustrierte Zeitung 7. sz.: Zwei Hundert-
jährige. 168. 

márc. Querschnitt 3. sz.: Unter Aristokraten 206. 
jún. Querschnitt 6. sz. : Zur freundlichen Erinnerung. 388 — 

389. 
nov. Querschnitt 11. sz.: Ehevermittlung. 709—710. 
nov. 24. Gartenlaube 47. sz.: Unendliche Puszta. 925 — 928. 

30 A két képeslap közötti színvonalkülönbség valamiképpen ki-
fejezi az Európa egyik legnagyobb kiadójaként emlegetett Ullstein 
és a szerényebb, de nagymúltú (a Kölnischer Illustrierte Zeitung 
1932-ben már a századik évfolyamán is túl volt!) M. Du Mont Schau-
berg kiadó közötti nagyságrendet. 

31 A kapcsolatról csak az íróhoz intézett — 1932. jan. 22. keltezé-
sű — szerkesztőségi levélből tudunk. A szöveget — annyi más név-
telenül közölt történet meglehetős tömegéből — nem sikerült azono-
sítani. 



Filológia 563 

ebben a műfajban sikerüli „betörni" a Querschnitthez is. Néhány név 
nélkül közölt Arisztid és Tasziló-vicc jelzi a pyrrhusi győzelmet.32 

Közben a kényszer a fotózással is megismerteti. 1932 januárjában 
arról számol be a mamának, hogy „közelebbi kapcsolatba lépett egy 
sajtóirodával. . ." E „sajtóiroda" egyenlő Róna Imre újságíróval, aki 
Németh Andor ismeretségi köréhez tartozik, magának is lyukas a 
zsebe, Amsterdamban azonban van állása; a Het Volk című napilap 
egyik képszerkesztője, s valóban megkísérli elhelyezni az újdonsült 
fotoriporter felvételeit. Még a politikai konstelláció is kedvez a vállal-
kozásnak: megkezdődnek a nagy fordulatot előkészítő választások, 
indulásként 1932 márciusában és áprilisában az államelnök személyét 
illetően Rónától Déry mindenféle instrukciókat kap, mit fényképez-
zen: szavazó miniszterek, Weddingi utca (vörös zászlókkal), valamit 
a jobboldalról, első eredmények stb., kivel hívassa elő a filmet, 
s hogyan juttassa el a képeket Amszterdamba. Azonban semmi sem 
jön össze: a képek érdektelenek, jórészük életlen, s ráadásul késve is 
érkezik. . ,33 

Ha másra nem, arra jó volt e kezdet, hogy Déry belekóstolt ebbe 
a szakmába is, s nemcsak technikai részébe; rájött, hogy ez is üzlet, 
félelmetes konkurenciaharccal: valóságos sajtóirodákkal — a német 
Weltrundschau, a Deutsche Pressezentrale, az angol és amerikai 
Paramount, Associated Press, Keystone View Company —, amelyek 
szemkápráztató szervezettséggel és gyorsasággal közvetítették a 
különböző országok és kontinensek közötti képinformációkat. Persze 

32 Erről a közlésről is csak a szerkesztőségi postából tudunk (kelte-
zése: 1932. febr. 6.); a viccek azonban annyira jellegzetesen pestiek, 
s ezenkívül se előttük, se utánuk nem található a lapban hasonló 
elmemű, hogy a márciusi szám — ugyancsak név nélkül közölt — törté-
neteit nyugodt lelkiismerettel Dérynék „ajándékozhatjuk". 

33 Lásd Róna Imrének az író hagyatékában található szép számú 
levelét; amelyek közül némelyik arról is hírt ad, hogy Het Volk egy-
egy elbeszélést is elfogadott tőle. E közlések filológiai ellenőrzésére 
még nem volt lehetőségünk. Lehet, hogy néhány elveszett Déry-írást 
még hollandról kell magyarra visszafordítani ? 

Ehelyütt említjük meg egy másik ábrándkergető, Neuwald A. 
Amerikába került hazánkfia fantasztikus „üzletét": az Allnations 
Publicity Service Ltd. a Los Angeles-i olimpia alkalmából kívánt egy 
utazási irodát kreálni, amely közvetíteni tudott volna Európa és 
Amerika, illetve Los Angeles idegenforgalma között. Déry úgy számol 
be erről a blöffről, amelynek csak első körlevélre és cégbélyegzőre 
tellett, mint valami komoly vállalkozásról („egy reklám-bürónál vég-
zett munkáról. . ."). Lásd PIM kézirattár. 
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a nagyok mellett ekkor még el tudtak evickélni a kis halak, a Rónához 
hasonlók is, akik a saját ismeretségi körükből tarhálták össze a fel-
vételeket, s megpróbáltak azok közvetítési díjaiból valami kis jöve-
delemhez jutni. 

Nem meglepő tehát, ha ezek ismeretében s a mindenáron való 
bizonyítás még mindig tartó hevében parittyás Dávidunk ezzel is 
megpróbálkozott,31 sőt Berlinbe kihozott öccsének is ezt a pályát 
ajánlgatta.35 Hogy az őszi, sorsdöntő, már a náci hatalomátvételt elő-
készítő parlamenti választásokról készült fotoriportja, amelyről 
a mamának is beszámol,38 jobban sikerült, mint a tavaszi, az egészen 
bizonyos, de hogy hol, illetve egyáltalán sikerült-e elhelyeznie, nem 
tudjuk. Tudunk viszont egyetlen ügynöki-üzletkötői „vállalkozásáról", 
egy Magyarországot ismertető „színes" képriportról, amelyet az 
egyik legrégibb és legunalmasabb családi lapban, a „Kinder, Küche, 
Kirche" elveit valló Gartenlaube című családi hetilapnak sikerült vala-
hogy elsózni — a messzi tájakról, a prériről és az eszkimókról szóló 
beszámolók sorában. A gémeskutat, juhászbojtárt, nagyszarvú ökrö-
ket, paprikát és természetesen csárdást ábrázoló fényképeket hasonló 
szellemű szöveg kíséri. A bűnös mentségére legyen mondva — nem a 
saját, hanem öccse nevét írta írásgyakorlata alá, s talán azt is, hogy 
éppen ez idő tájt csinálta ugyanezt nagyban a filmipar: az U F A 
1932/33 fordulóján forgatta Budapesten és a Hortobágyon, Halmay 
Tiborral és Bársony Rózsival a főszerepben, az ,,. . . és fényben ég a 
puszta" című kasszafilmet. Miért ne süthette volna emellett más is 
meg a pecsenyéjét?... Ez azonban már a mélypont. Tovább csak azért 
nem süllyedt, mert a cica-fotókat és a cigánymotívumokat minden 
szerkesztőség kategorikusan elutasította. . ,37 

34 Ezzel az elgondolásával függ össze az Est szerkesztőségében dol-
gozó Ruzicskay György grafikussal való levélváltása és kapcsolata 
azzal az ugyancsak budapesti s egy bizonyos E. v. Kankovszky által 
vezetett Ungarisches Pressefoto Büróval, amellyel a következő évben 
anyagi differenciái álltak elő (igaz, öccse neve alatt). 

35 Róna Imre és mások segítségével kijuttatja őt 1932 novemberé-
ben Londonba azzal az elképzeléssel, hogy ott majd fotoügynökként 
áll meg a saját lábán. 

36 Lásd a november elején írt, keltezetlen levelet. Meghatározását 
az döntötte el, hogy említést tesz benne a november 2-án kezdődött 
nagy közlekedési sztrájkról is. (A parlamenti választások időpontja 
egyébként november 6. volt.) 

37 Lásd a Für Alle (Otto Beyer Verl.) 1932. nov. 4-i keltezésű leve-
lét a cicákról és a szívét megkeményítő szerkesztőjét (Gartenlaube 
1933. jan. 14.) — a cigányfotókról. 
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Ezt az elkeseredett s helyenként már az elvtelenséget súroló 
bizonyítási szándékot talán némileg menti és magyarázza az a levél, 
amelyet Déry néhány hónappal korábban, 1932 áprilisában kapott 
Szilasi Vilmostól. Ez szeretettel és barátsággal, de kénytelen vele 
közölni, hogy a továbbiakban csak magára számíthat: a család anyagi 
nehézségei miatt nem tudja biztosítani számára az előzőleg hat éven 
át élvezett — összegében mérsékelt, ám mégiscsak — folyamatos és 
rendszeres anyagi támogatást.38 

Hogy azonban mégis ellenpontozzuk valamivel e szürkén kavargó 
tényeket, hadd említtessék meg ebből az évből legalább egyetlen 
közlemény, amelyet szerzőjük később is szívesen vállalt, a Querschnitt 
egy hangulatos életképe a századforduló Budapestjéről.39 Feltehetően 
ez is megrendelésre készült, mert a júniusi témaszámban jelent meg, 
amelyet Victor Wittner a sportnak szentelt. Déry is azt eleveníti fel: 
milyen szerepet játszott a sport dédapáink életében, mint vélekedtek 
azokról az elszántakról, akik uszodába jártak vagy a labdát rúgták. 
Ám ezt olyan széles háttérrel vázolja, hogy a mellékesnek tetsző témán 
keresztül is egy egész korszak hangulatát képes felidézni.40 S olyan 

Hasonló lemondó levelek érkeztek foto-ügyekben az Atlantis és az 
Akademie kiadóktól (előbbi már 1932. jan. 23-án, utóbbi nov. 19-én), 
illetve a Tempo szerkesztőségétől (1932. dec. 12.). 

Egyetlen utolsó ilyen jelzésre lenne érdemes még felfigyelni a 
további kutatásnak. A The American Weekly szerkesztőjének 1932. 
dec. 9-i keltezésű levele érdekesnek találja Dérynék a földalatti zsidó 
városról szóló cikkét és fotóit, de jelzi, hogy a januári számban már 
nem tudja azokat hozni (szerzőjük ti. ezt kívánta volna, nem először 
sürgetve tapintatlanul a szerkesztőket!), s ezért visszaszármaztatja 
a küldeményt. Egyszer érdemes lenne utánanézni, nem volt-e mégis 
folytatása az ügynek? 

38 „Sajnos az én viszonyaim is nagyon megváltoztak. Jövedelmem 
ez idén már kb. 3/8-da csak régi jövedelmemnek, s a kis megspórolt 
pénzem is egy töredékére olvadt össze a különböző pénzügyi fejle-
mények miatt. . . így sajnos tovább nem tudom mint állandó kötele-
zettséget vállalni, hogy neked egy bizonyos összeget minden hónap 
elején rendelkezésedre bocsájtsak" — olvasható — többek között — 
a Freiburg, 1932. márc. 30-i keltezésű levélben. 

39 Az eredetileg Zur freundlichen Erinnerung címmel megjelent írást 
Déry 1970-ben közlésre engedte át a Merian szerkesztőségének, amely 
augusztusi, XXIII. füzetében Budapestet, illetve Magyarországot 
mutatta be. Ezúttal Der Anfang vom Ende címmel jött a lap 6. oldalán. 

40 A cikk szövegét olvasva lehetetlen nem észrevenni annak erős 
életrajzi ihletését. Néhány motívumát, például meztelen unokanővéré-

9 
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nosztalgikus, lágyan hullámzó mondatritmusban, amely már helyen-
ként Krúdyra emlékeztet: 

„A kilencvenes évek szelíd, polgári idején szerették a haty-
tyúkat, mazsolás kenyeret ettek, és a hölgyek gyapjúharis-
nyái levendulától és szétdörzsölt citromhéjtól illatoztak. A 
nagyanyák jóindulatúan és mosolyogva néztek fémkeretes 
szemüvegeiken át. Hittek Mecsnyikovban és Jäger profesz-
szorban. . ,"41 

Azonban e szépen alakuló kapcsolat a Querschnittnél is komikus, 
furcsa fintorral végződik. Tematikus vonzalmait követve a novemberi 
számban a főszerkesztő a férfi és nő korszerű viszonyát kívánta expo-
nálni. Ebben az összeállításban Dérynék a házasságközvetítés kérdé-
sének a bemutatását ajánlotta fel. Az el is fogadta (mit nem fogadott 
már akkor el!), s olyan jó beleérzéssel és tényszerűen sikerült — egy 
magát megnevezni nem akaró közvetítő iroda vezetőjének a nevében — 
bemutatni a „szakma" új jelenségeit és régi fogásait, hogy e „tapasz-
talatok" olymértékig megnyerték egy olvasó bizalmát, hogy ügyfél-
ként kívánta írónk szolgálatát igénybe venni. A szerkesztőséghez 
címzett levelét a titkárság természetesen „illetékességből" továbbí-
totta a bűnösnek; s ezt — szokása szerint — Déry ezúttal is „archi-
válta".42 Voltaképpen e szóban forgó írását e bumfordi „megkeresés" 
alapján sikerült azonosítanunk, — egyben tovább gyarapítva ismere-
teinket az író berlini „foglalkozásairól". . ,43 

nek megpillantása vagy a jó tornászok iskolai lebecsülése, vagy akár 
a jóformájú cselédlány fenékenpaskolása — Déry későbbi írásaiban is 
elő-előbukkannak. A tényszerűségen túlmenően mindez egyben azt is 
érzékelteti, hogy a berlini írásban már ott mozog az ifjúkor iránti 
nosztalgia, s talán-talán a honvágy is. 

41 Hja Mecsnyikov (1845—1916), orosz zoológus és bakteorológus, 
Otto Heinrich Jäger (1828—1902), sportszakíró — az egészséges és 
természetes életmód hirdetői. 

42 Lásd Dr. ing. Lorenz-Ludwigshafen, 1932. nov. 7-i keltezésű 
— levelét, amelyhez az érdekelt még válaszbélyeget is mellékelt. . . 

43 Hogy teljes legyen a paletta: a Pl M kézirattárában őrzött hagya-
ték rendezése során került elő egy német nyelvű logikai rejtvény szö-
vege. Szereplői: a Berlin és Hamburg között közlekedő gyorsvonat 
személyzete. A gépirat oldalán ott található az író kézírásával berlini 
címe is; bizonyságul annak, hogy a többi kísérlethez hasonlóan — 
ezt az elmemüvet is visszaküldték. 

I 
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Hétköznapok, kapcsolatok 

Milyenek voltak a hétköznapok, amelyek életét meghatározták, 
s kik voltak barátai, ismerősei, akik élményeit, gondolkodását for-
málták, befolyásolták? 

Csak filológiai morzsalékanyagokból tudjuk ezt — s meglehetősen 
hézagosan — rekonstruálni. 

Moholy-Nagy László neve mindenek elé kívánkozik. A mamának 
írt első berlini híradásból derül ki, hogy megérkezésekor ő volt az, 
aki ideiglenesen befogadta. Lakásán, műtermében — mint ahogy az a 
későbbiekben kiderül — bőven jutott idő a művészi és elméleti kérdé-
sek s Moholy-Nagy új alkotásainak a megbeszélésére is. 

Utóbb a vándor tisztes kis lakáshoz jut, ahol meglehetősen sokat 
tartózkodik a négy fal között; sokszor maga főz, önellátásra kénysze-
rül. Ez teljes bizonyossággal állítható az 1932 áprilisa utáni időkről. 
Amikor is a gondos nagynéni, Nina, édesanyja testvére, ismerve 
unokaöccse könnyelmű gazdálkodási gyakorlatát, nem pénzben, 
hanem egy közeli kiskereskedőnek kifizetett havi „árukerettel", 
segélyezi, miután az átveszi anyjától Georgi öccsének gyámolítását 
és irányítását.44 

Ismerősök? Az egyik hazaírt levélben szó esik Füst Milánról, aki 
szintén energikusan előszobázik, de neki sem sikerül darabjának 
(A boldog talanok-n&V.) a bemutatását elérni.45 Az 1957-ben megkez-
dett Önéletrajzi jegyzetek időrendi táblázata 1932-nél megemlítt 
Németh Andort és Koestler Artúrt is.46 Ez utóbbi adat márcsak azért 
is fontos, mert rögzíti a Koestlerrel való ismeretség tényét és kezdetét. 
Bár nehéz elképzelni, hogy valami közelebbi kapcsolat fejlődött volna 
ki közöttük. Koestler ekkor már befutott újságíró, a Berliner Illust-
rierte Zeitung szerkesztője, egyben a Vossische Zeitung munkatársa is, 
akinek a tudomány s a technika felfedezéseit és eredményeit felvonul-

44 Lásd ítélet nincs. Bp. 1969. 440. — Moholy-Nagy lakásáról 
(Berlin-Charlottenburg, Friedricia Str. 27.) Déry az Uhlandstrasse 
149 alá költözik egy Grünfeld nevű családhoz, öccse viszont 1932 
áprilisában már a Charlottenburg, Kastanien Allee 36-ba, egy szute-
rénes, kertes családi házba érkezik. Az író utolsó berlini lakása — ok-
tóber közepétől — : Pariser Str. 10., bei Fried. (Érdemes megjegyezni, 
hogy 1923 februárjában is a Kastanien Allee 36-ban laktak első felesé-
gével, Olgával.) 

45 „Füst még itt van, szaladgál mindenütt, mint egy megvadult 
zsidó próféta, sok személyes hódítása van. Darabja bemutatásának 
van esélye, de még semmi sem bizonyos" — olvasható a január végi 
levélben. 

4,1 Lásd D. T.: Börtönnapok hordaléka. Bp. 1989. 148. 

9* 
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tató összefoglalói a lap eredeti, önálló színfoltjaként jellemezhetők.4' 
Hogyan lenne hozzámérhető a mi napi gondokkal küszködő embe-
rünk, akinek életében kiemelkedő esemény egy filmötlet eladása vagy 
egy névtelenül elvégezhető fordítás.4® S itt van Lorsy Jenő is. Az ítélet 
nincs ugyan részletesen, mesteri ecsetvonásokkal idézi fel az egyik 
napról a másikra élő, szabadúszó-újságíró alakját. De a vele való kap-
csolat is felületes. A korpulens és joviális kollégától legfeljebb az 
életművészet eleganciájából kaphatott példát és leckéket. Szellemi 
indítékokat semmi körülmények között sem, — amit talán viszont a 
Koestlerrel való kapcsolattól mégsem tagadnánk meg teljes egészé-
ben.49 

S a nők? A fent említett időrendi vázlat három nevet is leír; így 
Marie-t és Paulettet, s megjegyzésként hozzáfűzi: „bécsi lány, úti 
ismeretség, zsidó lány, nácik barátnői." Amilyen szűkszavú a közlés, 

47 Csupán mutatóba néhány cikkének címe és témája: Blick in die 
Forschung. Kosmische SOS Signale. Jan. 19. esti kiad. 49. sz. 7. — 
Fünfzig Jahre „oberer Anjust" Respektlose Stadtbahn-Reminiszen-
zen. Febr. 7. regg. kiad. 64. sz. 3. — Der Unfug des Sterben. Febr. 12. 
esti kiad. 73. sz. 7—8. — Metaphysische Eigenschafte eines Wurms. 
Febr. 26. esti kiad. 97. sz. 7. — Die Suche nach Atlantis. Márc. 11. 
esti kiad. 121. sz. 7—8. — Das Neutron entdeckt? Apr. 1. esti kiad. 
158. sz. 7—8. — Ende der Seelenkrankheit ? Apr. 9. esti kiad. 172. sz. 
9—10. — Die umgekehrte Welt. Máj. 19. esti kiad. 240. sz. 11 — 12. — 
Handlesen — eine neue Wissenschaft. Jún. 30. esti kiad. 312. sz. 
9 - 1 0 . 

48 A filmötlet eladásáról a február eleji, a fordításról az 1932. jún. 
26-i keltezésű, mamának írt levél tesz említést. Érdekes lett volna ki-
deríteni, kit és mit fordított le Déry. Annak feltételezésével, hogy a 
munkát Ullsteinék ki is adták, fellapoztuk e kor könyvtermését fel-
soroló nemzeti bibliográfiát (Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen 
Schrifttums. 1911 — 1965. München 1976), megdöbbenve tapasztal-
tuk azonban, hogy nincs névmutatója, amely a művek szerzőinek 
betűrendjében rendezett tételekből a fordítók és más közreműködők 
neveit kimutatná. Átnéztük a kiadó prospektusait is, de ez sem járt 
eredménnyel. 

49 Lorsy Jenő portréja: ítélet nincs. Bp. 1969. 19—25. Az Ullstein 
lapok, így a Vossische Zeitung is, ötletszerűen, de meglehetős gyako-
risággal hozták írásait. — A Koestlerrel való kapcsolatnak nincs 
írásos nyoma ebből az időszakból. Megőrzött azonban a hagyaték 
két, 1935—1936-ból származó levelet, amelyek Dérynék a Gondolat 
körül végzett szerkesztősködése idejéből származnak, és segíteni 
próbálnak neki a különböző jelesebb francia lapokkal — Regards, 
LU, Inpress, Vendredi — való kapcsolatfelvétel ügyében. 
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olyan sokaimondó a szituáció, amit felidéz. Mint az élet nyers és 
tragikus ellentmondásával — még találkozni fogunk vele a továb-
biakban. — S ez a bizonyos Paulette azonos lenne azzal a valakivel, 
akiről Róna Imre levelei áradoznak, s aki egyszer arról számolt be az 
érdekeltnek, hogy időnként Dérynéi napozik?50 — És a harmadik 
név: Kat, a titokzatos Kat, akit a feljegyzések kétszer is említenek, 
s akiről Keresztúry Dezső, a berlini Collegium Hungaricum könyv-
tárának akkori vezetője, az író újdonsült ismerőse és barátja úgy 
beszél, mint Déry kedveséről; akit az féltékenyen szeretett, s folyama-
tosan azzal gyanúsított, hogy megcsalja.51 

Milyen szerencsés és kiszámíthatatlan játéka a véletlennek, hogy az 
egykori Kat Ackermann, férje nevén már: Kat Schneider 1962-ben 
kézbe vesz egy folyóiratot, amely A befejezetlen mondat német meg-
jelenése alkalmából közli az író fényképét, s annak megtört vonásai-
ban is ráismer harminc év előtti szerelmére. Tollat ragad, felidézi 
a régi emlékeket — s e gyengédséget és tapintatot sugárzó sorok ma is 
rendelkezésünkre állnak: 

„ . . .A sok ember közül, akiket az idők során megismertem, 
te vagy a kevesek egyike, akire szívesen emlékezem. . . Sze-
retettel emlékezem a kis szuterén lakásban eltöltött napok-
ra. . . Egy magyar barátod felesége ott tanított meg, hogyan 
kell szegcdi gulyást főzni, a férje nem hegedűs volt? Többi 
barátodra, nevüket elfelejtettem, is emlékezem. . . Egyik 
közülük, egy kövérkés, rövid dísz-szakállal, az U F A művé-
szeti vezetője volt. Tudtam egy magyar mondatot is, amit 
előre megtanultam, amikor közösen meglátogattuk: »Jó na-
pot, van-e maguknak elég innivalójuk? . . .« És az a sok ci-
garetta, amit kettőnknek közösen sodortál! Mennyire vissza-
húzódtál, amikor Georgi öcsédhez feleségül akartam menni, 
pedig csak a közeledben akartam maradni. Sajnos akkor még 
felületes és buta voltam. Ennek ellenére mindig éreztem, 
milyen jó vagy, mert ellenkező esetben mindent elfelejtettem 
volna, pedig még sokra emlékezem. . . " 

50 Lásd Róna Imre Amsterdam, 1932. júl. 15-i keltezésű levelét. 
51 Lásd Keresztúry Dezső és Botka Ferenc 1987. máj. 11-én 

a Petőfi Irodalmi Múzeumban folytatott beszélgetésének magnószalag-
ját, illetve gépiratát. 
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Milyen kár, hogy a további emlékekről sem ebben, sem a tíz évvel 
későbbről keltezett levélben már nem olvashatunk.52 Pedig de sok 
még a fehér folt! 

Az elsőként említett barát, a „hegedűs" kilétét nem sikerült ki-
derítenünk, az U F A rendezőjének személyét azonban — egy további 
véletlen nyomán — végül is azonosítani tudtuk. Georgi írja egyik 
áprilisi beszámolójában a mamának, hogy járt Tibor barátjánál, 
a filmrendező Bolváry Gézánál. . . Ő lehetett tehát, az akkori német 
filmszakma egyik kulcsembere, nemcsak a vendég, hanem az is, aki 
— feltehetően baráti gesztusként — megvette Déry filmötletét, s fehér 
asztal melletti beszámolói ízelítőt adhattak neki a filmvilág zajos 
kavargásából. 

Az író hagyatéka még egy további „adatközlő" leveleit is megőrizte, 
bizonyos Mimi Singerét, aki egykor ugyancsak Déry ismeretségi 
köréhez tartozott, s aki szintén könyveinek német fordításai nyomán 
kereste meg 1964-ben. Leveleinek hangvétele nem olyan bizalmas, 
mint Kat Ackermané. S nem is érzelmi felhangjai miatt idézzük, ha-
nem az alábbi részletekért: 

„A botanikus Rolf vett el.. . a háború idején az USA-ban 
voltunk.. . Berlinben még Máriaként ismertél. . . (ő lenne 
az Önéletrajzi jegyzetek »Marie«-ja?) Mi lett az 1932 —33-as 
ismerősökkel? Lacival, egy magyar újságíróval? S. Paliról 
rosszat hallottam, nem tudom, igaz-e?.. . Anny barátnőm 
Ausztráliában van. . ."°3 

Nem kell túl nagy empátia hozzá, hogy megállapítsuk: egészen más-
fajta kapcsolatokról esik itt szó, mint az előbbiekben. Feltehetően, 
sőt egészen bizonyosan mozgalmi vonatkozásokról van szó, méghozzá 
féllegálisakról, ha nem éppen illegálisakról („Máriaként ismertél. . .") 
— S ekkor máris egy egészen újfajta ismeretség körvonalai kezdenek 
felderengeni. A „Laci" lehet, hogy nem más, mint Radványi László 
alias Johann Schmidt, Anna Seghers férje, a berlini kommunista 
mozgalom prominens alakja, a MASch, a Marxistische Arbeiter-
schule irányítója? (A többi magyarról, akik ekkor szerepet játszot-

52 Kat Schneider első levelének kelte: 1962. nov. 28. Későbbi levele 
(Freiburg, 1972. máj. 21.), sajnos csak néhány már korábban leírt 
emléket ismétel. 

53 Mimi Singertől három levelet őriz a hagyaték. Keltezéseik: 
Buenos Aires, 1964. jan. 7., Praha, 1974. júl. 11. és Praha, 1974. aug. 
20. Az idézett adatok szétszórtan találhatók bennük. 
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tak, de nem a közvetlen mozgalomban, hanem annak „agytrösztjé-
ben": Georg Keller alias Lukács Györggyel, Stefan Faber alias Háy 
Gyulával Déry nem ekkor ismerkedett meg.54 S nem tartotta a kap-
csolatot sem Gábor Andorral, a Német Forradalmi Proletárírók lap-
jának, a Linkskurvének a munkatársával, sem Durus alias Kemény 
Alfréddal, a Rote Fahne kritikusával, sem Komját Aladárral, az 
Inprekorrnak a III. Internacionálé lapjának a szerkesztőjével, sem 
Lengyel Józseffel, aki 1930 áprilisában már Moszkvába távozott, sem 
Balázs Bélával, aki filmszakíróként és rendezőként egyébként is 
magasan fölötte lebegett.) 

A rendelkezésünkre álló mikrofilológiai jelzések azt érzékeltetik, 
hogy Déry világa 1931/32-ben jóval szerényebb, vagy legalábbis más 
minőségű társadalmi szinten állt, mint 1923-ban. Akkor, a rövid láto-
gatás idején, többet megengedhetett magának, mint ezúttal. Most, 
mint afféle bukdácsoló tollforgató eseményként könyvelheti el, ha 
anyagi lehetőségei megengedik, hogy időnként betérjen a művész-
világ zsongó méhkasába, a Romanisches Kaféba (a mi New York 
kávéházunk megfelelője);55 pénztárcájához azonban közelebb áll a 
Die Lunte nevű, félig kocsma-féli kávéház, a filmstatiszták, diákok és 
munkások egyik találkozóhelye.56 

A Bolváry Gézához fűződő ismeretsége révén bekukkanthat 
ugyan a filmkészítés műhelyébe, sőt elképzelhető, hogy látogatóként 

54 Lukács Györggyel való ismeretsége 1945 szeptemberéből kelte-
ződik. Lásd Botka Ferenc: Egy barátság története. (Déry és Lukács.) 
Világosság 1987/2. 117—123. Háy Gyula visszaemlékezései szerint 
1934 februárjában találkoztak először; Julius Hay: Geboren 1900. 
Hamburg 1971. Christian Wegener Verl. 139. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Háy már korábban ne 
ismerte volna Déry nevét; sőt írt is róla a Vossische Zeitung 1931-es 
évfolyamában, s ott jelentős hazai prózaíróként jellemzi. Lásd Jung-
Ungarns Dichtkunst. = Vossische Zeitung 1931. febr. 3. Unterhal-
tungsblatt 28. sz. 1. Idézi: Salyámosy Miklós: Magyar Irodalom 
Németországban 1913-1933. Bp. 1973. 95. 

55 A Romanisches Café világáról lásd Géza von Cziffra: Kauf dir 
einen bunten Lujftballon. Erinnerungen an Götter und Halbgötter. 
München 1975. F. A. Herbig. 400. — A berlini magyar művészvilág-
hoz lásd még Szepes Mária: Emberek és jelmezek. Bp. 1988. 161 — 189. 
A szerző Szepes Béla felesége volt. Férje grafikái rendszeresen jelentek 
meg az Ullstein lapokban, mindenekelőtt a B. Z. am Mittagban és a 
Tempóban. 

56 A Gedächtniskirche mögött, a Kurfürstendamm tájékán lévő 
Luntére Keresztury Dezső volt szíves figyelmünket felhívni. Lásd 
az 51. jegyzetet. 
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az U F A valamelyik forgatásán is részt vett. de ahhoz, hogy tevőle-
gesen is bekapcsolódjon ebbe a néha némi kis linkséget is kívánó 
bohémvilágba, nincs benne elég „finesz", néha talán „mafla" is; val-
juk be, elveiben, erkölcseiben „túl" merev ehhez a világhoz. S talán 
az éves hajsza és többszöri megaláztatás a korábban magas lánggal égő 
művészi érdeklődését is megkoptatta. (Egészen bizonyos például, hogy 
nem volt ott az év „eseményén", Bertold Brecht Mahagonnyjànak elő-
adásán,57 s hogy erősen megcsappant az érdeklődése a képzőművészeti 
kiállítások és múzeumok iránt is.) 

Új ismerősein keresztül a hétköznapi éleinek, a munkásmozgalom-
nak egy olyan közegéhez kezdett kötődni, amelyet eddig sohasem is-
mert közelről. Magával ragadják a választási hullámokkal egyre 
zajosabb politikai események, amelyeken a maga csetlő-boltó foto-
riportersége révén szenvedő alanyként is részt vesz.58 Fel kell tételez-
nünk továbbá, hogy valamiféle formában közvetlen élményei lehettek 
a november 2-án kirobbant közlekedési sztrájkról is (bár a mamának 
éppen az ellenkezőjét bizonyítja)59 s azokról a hatalmas tömegeket 
megmozgató — s rendszerint az úgynevezett Pharus-termekben vagy 
egyenesen a sportpalotában lezajló — nagygyűlésekről, amelyek a 
választásokat megelőzték. S ugyanígy részt vehetett a mi természet-
barát mozgalmunkhoz hasonló vidám kirándulásokon a Berlin kör-
nyéki tavakhoz (a mamának készült beszámolók kétszer is említést 

57 Teljes címén: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. 
58 A választások az államelnök személyét illetően kezdődtek 1932. 

márc. 13-án. Mivel Hindenburgnak ekkor csak a szavazatok 49,6 %-át 
sikerült megszereznie, az abszolút többség hiányában április 10-re ki 
kellett írni egy második menetet is. Ezt követte két hét múlva az 
országrészek: Poroszország, Bajorország, Württenberg és Hamburg 
országgyűlési választása, majd július 31-én a birodalmi gyűlés, a parla-
ment képviselőinak választása. Az új parlamenti elnök, a nemzeti szo-
cialista Hermann Göring azonban megválasztása után szeptemberben 
feloszlatja a parlamentet, s új választásokat ír ki november 6-ra. 
S ennek következményei — bár számszerűen vesztettek szavazóiból — 
tovább erősítették a nácik pozícióit a legfelsőbb vezetésben. A kérdés-
kör tényszerű összefoglalója: Heinrich August Winkler: Der Weg in 
die Katastrophe. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer 
Republik 1930 bis 1933. Berlin/Bonn 1987, Verl. J. H. W. Dietz 
Nachf. 1025. 

59 A sztrájkról lásd az előbbi jegyzetben idézett mű: 765—773. — 
A mamának szóló levelezőlapon a következő kegyes megfogalmazást 
olvashatjuk: „A zavargások mindig a külső kerületekben történnek 
nem ott, ahol lakom s közlekedem. . ." 



Filológia 573 

tesznek róluk),60 ahol a kötetlenebb társasélet mellett bőven szó esett 
az egyre erősödő náci nyomásról — s ilyen vagy olyan hangnemben — 
a két munkáspárt áldatlan szembenállásáról. Néhány hónap alatt egy 
egészen új életformát ismer meg — több, mint valószínű, hogy Kat is 
segítette ebben — a másokért cselekvők világát, az emberiség, a tár-
sadalom átalakítását, megjobbítását magukra vállalók közösségéét, 
amely után már oly régen, ifjúkora óta vágyakozott. 

Eközben azonban hétköznapi alteregója ócska kéziratokkal házal, 
apró szélhámoskodásokra kényszerül a ki tudja honnan szerzett 
riport- és művészfotókkal. És minden igyekezete ellenére újra és újra 
kudarcot kell elviselnie, s tudomásul venni immár a letagadhatatlant: 
nem sikerült a nagy bizonyítás, nincs kiút. 

Vagy mégis? Könnyelműen újra „menekülni" próbál. Azt fon-
tolgatja, mi lenne, ha Georgi után ő maga is Angliába utazna, s Lon-
donban mindent „újrakezdene". . . 

Ekkor éri utol december második felében — mintegy karácsonyi 
ajándékként — Szilasiék levele, amellyel újra a hóna alá nyúlnak. 
Kemény szavakkal, de nagy szeretettel vonják meg a látszólag termé-
ketlen év mérlegét (a levelet ketten írták, azért használunk többes-
számot), s felajánlanak neki egy utolsó lehetőséget: ha hazamegy és 
„dolgozni próbál", s nem váltja aprópénzre tehetségét, kap egy mini-
mális, körülbelül havi 120—130 pengőnek megfelelő rendszeres támo-
gatást: írjon, alkosson!"1 

00 Először 1932. március 17-én, másodszor december 4-én. Előbbi 
egy gondtalan kirándulást körvonalaz, utóbbi megfogalmazása — 
,,vajaskenyérrel felszerelten kiutaztam az egyik tóhoz" — valamiféle 
célirányosságot sejtet e városon kívüli „sétában". 

61 Néhány részlet a két 1932. december 21-én, Freiburgban kelte-
zett levélből. Soraik ízelítőt adnak Szilasiék kiapadhatatlan bizalmá-
ból, segítőkészségéből, amelynek a művek egész sorát köszönheti 
Déry — s végeredményben egész irodalmunk. 

Lili: „Nem is mondhatom neked, hogy mennyire fájt nekem pös-
tyéni találkozásunk. (Feltehetően 1932 őszén — B. F. megjegyzése.) 
Azt hitted, nem örültem neked, persze, hogy örültem, de utáltam azt 
a nagy sárga táskát a kezedben. . . és a fényképeket és az egész foglal-
kozást. Nem neked való ez fiam és sohasem fogsz benne zöldágra 
vergődni. Te írónak születtél és nem vigécnek." 

Szilasi Vilmos: „. . . meg lehetsz róla győződva, hogy amennyiben 
el vagy szánva magadnak nyugodt és rendes alkotási lehetőséget 
teremteni, minden módon segítségedre állunk. Lili megírta a részlete-
ket. Én is azon a nézeten vagyok, hogy a lehető legokosabb Pestre 
visszatérned. Ha azonban erre nincs erőd és inkább Dalmáciába 
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Nincs mit haboznia. Amit tehet, pénzzé tesz, még a londoni siker-
telen vállalkozásról visszatért öccsét is „zálogban hagyja" — köny-
nyelmű (vagy felszabadult?) gesztussal repülőgépre ül, s néhány órán 
belül Budapesten van. Nem ugyan a választások utáni napon, mint, 
ahogy arra önéletrajzában 1955-ben emlékezett,02 hanem hét héttel 
később, december 30-án, így is azonban időben: egy hónappal a 
hitleri hatalomátvétel előtt.03 

A lényeg azonban pontos a visszaemlékezésben: csak búcsúzni jött 
a mamához. A magyar főváros helyett a melegebb és nyugodtabb 
Dubrovnikot választja, ahol egy új fejezet nyílik életében ésegész alko-
tómunkásságában. 

Hozzákezd a berlini élményeket összegező kistrilógia, a Szemtől 
szembe megfogalmazásához. 
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mennél, kérlek írd meg azonnal, hogy tervezed a dolgot és mi meg-
gondoljuk, hogyan lehet pár hónapot anyagilag biztosítani." 

02 Lásd 1. jegyzet 1. köt. 23. 
03 1 93 3. jan. 30-án nevezi ki az államelnök Hitlert birodalmi kancel-

lárrá. Ezt követte az időközben újra feloszlatott parlament képviselői-
nek utolsó választása, a nemzeti szocialisták elsöprő győzelmével és 
a munkáspártok látványos vereségével. Míg novemberben a két mun-
káspárt egyesített erői parlamenti úton fölénybe tudtak volna még 
kerülni a barna veszélynek, addig márciusban már ennek minden 
esélye elveszett. [A két választás adatainak összehasonlítását lásd 
H. A. Winkler idézett művének 774. és 884. oldalain.] 


