
A HOMÁLYBÓL 

A „MÁSIK" MOLNÁR 

Idén negyven éve halott. Ennyi idő általában elegendő 
szokott lenni ahhoz, hogy egy író kitaláljon a halála után 
kötelező purgatóriumból s helyére leljen a nemzeti iroda-
lom történetében. Hol fentebb, hol lentebb, mint ezt hívei 
és ellenségei életében várták, de mondhatni véglegesen. 

Úgy látszik, Molnár Ferenc kikerülése az irodalmi lim-
busból még mindig várat magára — legalábbis hazájában. 
Mert nemzetközileg talán már megtalálta a helyét: a hu-
szadik század legjobb technikájú, legsikeresebb, ha nem is 
a legmélyebb színműírói között tartják vitathatatlanul szá-
mon, valahol G. B. Shaw és Pirandello mögött, de bizonyo-
san Noël Coward előtt — tán Achard-ral egy vonalban. S ha 
lexikon, kézikönyv megemlíti, nem mulasztja el a regényírót 
sem említeni, legalább a Pál utcai fiúk erejéig. És nincs köz-
kézen forgó kézikönyv a világon, amely meg ne említené, ha 
a huszadik század s a dráma közelről vagy távolról érdeklő-
dési körébe esik. 

Ugyanakkor itthon? A sorsa mostohább, mint bárhol a 
világon. Bár bizonyítani éppoly nehéz lenne, mint cáfolni, 
de az érdeklődőnek az a benyomása, hogy — tán e század 
tízes évei óta — nincs este, amikor a világ valamelyik pont-
ján ne Molnár vígjátékra gördülne föl a függöny; nincs ma-
gyar író — tán az egy Petőfit kivéve —, akinek a neve is-
mertebb lenne világszerte, mint az övé. Ugyanakkor itthon 
sem életével, sem utóéletével nem törődtek: nincs igazi élet-
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rajza, sőt, mindmáig nincs valamit érő bibliográfiája sem; 
gyorsan fakuló legendák szólnak csak róla, amelyek elmúl-
nak azzal a nemzedékkel, amely még ismerte, ismerhette. 
Molnár-filológia? Molnár-szcenográfia? de akár a Molnár-
anekdoták gyűjteménye? Reménytelenül sóvárgott dolgok, 
s nem látszik sem a személy, sem az intézmény, amely ezt, 
ezeket feladatának vélné. Külső és belső okokból1 magam 
sem próbálhatok ezek helyébe lépni; sajnos, még az alább 
következő is inkább csak figyelemfelhívás, mint filológia. 

Élete, szerelmei, sikerei és kudarcai tanúi szinte mind 
egy szálig kimúltak vagy már nem faggathatók; túl későn 
s jóvá nem tehető fájdalommal kell tudomásul vennünk, 
hogy nem egy tizenhatodik századi tollforgató iskolamester-
ről többet s pontosabban tudunk, mint a huszadik századi 
magyar irodalom egyik legcsillogóbb s legsikeresebb tehet-
ségéről. Amellett az irodalomtörténeti szakma szinte mind-
végig érthetetlen animozitással kísérte pályáját: még a te-
hetségre oly érzékeny Szerb Antal is mintha csak csipesszel 
s távolról nyúlna hozzá;2 Féja Géza a nevét sem írja le,3 Far-
kas Gyula épp hogy leírja a nevét.4 Schöpflin Aladár,5 He-
gedűs Géza6 arányosan tárgyalják, ha nem is melegen; mint-
ha Nemeskürty lenne az egyetlen pályatársaink közül, aki-

1 Egy elhúzódó betegség következtében még korábbi szokásomat — 
a korabeli kritikák lehető számbavételét — sem tudtam véghezvinni. Ezért 
az olvasó megértését kérem. 

2 Szerb Antal: Magyar Irodalomtörténet. Bp. 1935. 492-493. 
3 Féja Géza: Nagy vállalkozások kora. Bp. 1943. 
4 Farkas Gyula: A magyar irodalom története. Bp. 1934. című össze-

foglalásában éppúgy, mint Az asszimiláció kora a magyar irodalomban (M. 
Tört. Társ. h. é. n.)-ban. 

5 Schöpflin Aladár A magyar irodalom története a XX. században. 
Grill, Bp. 1937.157-162. 

6 Hegedűs Géza: A mafyar irodalom arcképcsarnoka. Móra, Bp. 
1936. 293-296. Figyelemre méltó — kisebb elírásai mellett —, hogy a pró-
zaírót már komolyan méltatja. 
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nek szíve is van az írói pálya bemutatásához7 — de szomorú-
an jellemző, hogy Mezei József a magyar regényről értekez-
ve8 a nevét sem írja le, hogy Rónay György tudomásul veszi 
a regényírót, de csak egy műve, Az éhes város erejéig.9 Ez 
mégiscsak különös és a magyar nemzeti figyelemre és öntu-
datrajellemző, hiszen néha nála jelentéktelenebb írókról vi-
lágszerte kisebb-nagyobb monográfiák jelennek meg — sőt, 
ezt nyugodtan elmondhatjuk a magyar huszadik századi iro-
dalomról is.10 

Valójában mi történik itt? S ami történik, miért törté-
nik szinte e század hajnala óta? Nemzeti különösség lenne? 
minden bizonnyal — s talán nem kell messze keresgélni, ha 
okát akarjuk adni. Molnárnak két olyan tulajdonsága volt, 
amit érezhetően nem bocsátott meg neki a magyar irodal-
mi közvélemény mind a mai napig: hogy öntudatos polgár s 
öntudatos zsidó volt. 

Hogyan? kérdezhetné valaki, hogy lehetséges az, hogy a 
századelőn felrótták volna Molnárnak, ha öntudatos polgár, 
amikor minden s mindenki (a konzervatív irodalom nem is 
olyan kevés kivételével) valamiképpen a polgárságot vágy-
ta, kereste, munkálta? Saját tendenciájukat ne bocsátották 
volna meg neki? Furcsa módon valami ilyesmiről lehet szó; 
s nem kevésbé arról, amit ki nem mondott ugyan senki, de 
az olyan nyílt és durva állásfoglalásokon, mint a Féjáé, jól 
érezhető: hogy öntudatos zsidó volt. 

7 Nemeskilrty István: Diák, írj magyar éneket. Gondolat, Bp. 1983. II. 
732-737. 

8 Mezei József: A magyar regény. Magvető, Bp. é. n. 1973. 
9 Rónay György: A regény és az élet. Magvető, Bp. 19852. 263-271. 
1 0 Az akadémiai irodalomtörténet (A magyar irodalom története V, 

Bp. 1965. 476-479) tárgyalása Osvát Béla elfogult szűklátókörűségének a 
lenyomata — A Klaniczay Tibor (szerk.) egykötetes A magyar irodalom 
története. (Kossuth, Bp. 1985.) tárgyalása sokkal méltóbb, de ez sem előíté-
letmentes. A Világirodalmi Lexikon 8. köt. 1982. a nevét se írja le, a Világ-
irodalmi Kisenciklopédia (II. köt. 1976.) egy rövid, tárgyilagos cikket szán 
neki. 
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Tudjuk, gyermekkorában apja barátja, otthonuk gyako-
ri látogatója volt Max Nordau;11 minden bizonnyal a szülői 
ház légköre tette őt mindkét vonatkozásban már korán tu-
datossá, sőt öntudatossá. S ez valahogy a magyar társadalom 
akkori állapotában furcsa s idegen volt: talán az egy Adyt ki-
véve mindenki vidék-tisztelő és gentiy-rajongó volt, még az 
olyan indulatos paraszt is, mint Móricz, még az olyan illúzi-
ótlan gentry is, mint Krúdy. Az meg, hogy valaki bocsánat-
kérés és gentry-mimikri nélkül merjen zsidó lenni az irodal-
mi hazában, teljesen példa nélkül való; még Szép Ernő is 
naiv kisgyereknek álcázta magát, hogy ezt az oldalát fel ne 
ismerjék. 

Pedig ez volt egyike azoknak az újdonságoknak, amit 
Molnár hozott a magyar irodalomba; a másik, a közvetle-
nebbül szemet szúró: nyílt és problémátlan nagyvárosias-
sága volt. A kettő természetesen nem választható el egy-
mástól: a századvégi-századelej i Magyarországon ilyen el-
szántan, szinte azt mondhatnám végletesen polgári és vá-
rosi csak egy öntudatos zsidó lehetett. Akinek nincs falusi 
„hinterlandja", akinek nincsenek birtokos nosztalgiái, aki-
nek nincsenek — vélt vagy valóságos — kardforgató ősei. 

Mindez prózai terméséből sokkal inkább és közvetleneb-
bül kiolvasható, mint drámaírásából. De amikor ezt mon-
dom, mindjárt megtorpanok: valóban igaz-e ez? Több mint 
valószínű, mondhatnám; vagy azt: a saját maga által legszín-
vonalasabbnak tartott írásokból ez derül ki. Ugyanis kétség-
kívül ez a tanulsága azoknak az írásoknak, amelyeket Mol-
nár maga megtartásra méltónak ítélt, amelyeket tehát bevá-
logatott műveinek 1928-ban megjelent sorozatába. 

Ezeknek a prózai írásoknak — s az egyszerűség kedvéért 
legyen szabad most nem példákra hivatkoznom — az az ál-
talános jellemzőjük (függetlenül attól, hogy jobban vagy ke-
vésbé megformáltak, jobban vagy kevésbé sikerültek), hogy 
mindegyik valamely polgári erényt véd, hirdet — vagy leg-

1 1 Molnár Erzsébet: Testvérek voltunk. Bp. 1958. 47. 
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alábbis egyik sem támad polgári erényre. Vannak közöt-
tük sikamlósabbak (A Reif Eszti hangulatai), vannak felhá-
borodottabbak (Pesti menazséria), vannak gúnyolódóbbak 
(„ Oszi bú "), s érzelmesebbek, de mindegyikükre ez a jellem-
ző. S ez ki is emeli őket koruk tárcairodalmából: talán csak 
az egy Ambrus Zoltánban él még ez idő tájt ennyi polgári 
öntudat. 

Ennek a korai és határozott polgári öntudatnak, érték-
rendszernek a két legteljesebb és legmolnáribb kifejezése a 
Disznótor a Lipótvárosban és Az aruvimi erdő titka. A maga 
ellenállhatatlan, maró humorával az utóbbi a korrupció, az 
előbbi pedig a gentryskedés ellen tiltakozik szenvedélyesen 
— szinte már dühösen. S egyik sem a nemesi normák, ha-
nem a polgári normák — ha úgy jobban tetszik, a polgári 
ideálok felől. 

Molnár — tudjuk — szorgalmas és lelkiismeretes újságí-
ró volt fiatalkorában. Ugyanakkor ambíciója kezdettől fog-
va magasabbra tört: a riporter „vonal alatti" tárcaíró akart 
lenni, a tárcaíró regényíró, a regényíró drámaíró. Ezek kö-
zül majd mindegyikről magas fokú elismerés hangján szo-
kás megemlékezni. De csak majd mindegyikről: a riportert 
valójában nem ismerjük, feltárás és újra-publikálás híján; a 
drámaírót szinte túl jól ismerjük s ki-ki hite szerint hord rá 
dicséretet vagy szidalmat; a tárca- és regényíró azonban ke-
vesebb figyelmet kapott, ha egyetlen regénye — a Pál utcai 
fiúk — , amely szinte „véletlenül" világsiker lett — mint foly-
tatás nélküli kísérlet nem állna az irodalmi köztudatban. 

Most talán ne ejtsünk több szót a Pál utcai fiúkról, mint-
hogy ez a regény is jellegzetesen hordozza magán azt a pol-
gárerényt, amelyet az előbb említettem: talán, sőt bizonyo-
san sikerének is ez a titka — no persze Molnár biztoskezű 
írásművészete mellett. Nem azért, mintha ez utóbbit nem 
becsülném — ellenkezőleg; de erről már sokan sokat — ta-
lán minden lényegeset megírtak. Kivéve azt az egyet, amit 
magam nem tartok kevésbé lényegesnek: hogy Molnár min-
den írói lépését kemény és szívós munkával érte el. A Pál 
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utcai fiúk ujjgyakorlatait éppúgy megtalálhatjuk kisprózai 
írásaiban, mint Az ördögét vagy más darabjaiét. 

Meggyőződésem szerint a Pál utcai fiúk nem véletlenül 
lett máig élő világsiker: gondolati, érzelmi és írói tulajdon-
ságai, értékei tették törvényszerűen azzá. Mégis, ez szinte 
„kilóg" Molnár prózai oeuvre-jéből — csak annyiban nem, 
hogy Molnár valóban akart prózaíró is lenni, nemcsak drá-
maíró: regényei — ha úgy tetszik, regénykísérletei — végig-
kísérik alkotói életútját. 

A sikerrel való egyszeri, kivételes találkozás volt a Pál ut-
caifiúk Molnár regényírói pályáján; a többit koránt sem fo-
gadta ilyen elismerés. Még a kezdeteket csak-csak: az Egy 
gazdátlan csónak története (1901) és az Ehe s város (ugyan-
abban az évben) megkapta azt a megbecsülést, amelyet 
egy immár jó nevű újságíró regény-kezdetei törvényszerű-
en megkapnak; annál is inkább, mert más-más nemben szü-
letett a két regény: az első némi naturalizmussal színe-
zett romantikus-szentimentális történet, míg a második félig 
riport-, félig kulcs-regény, éppen annak az erkölcsös polgári 
felháborodásnak a szülötte, amelyet annyi kisebb Molnár-
írásban tetten érhettünk: a felháborodás a magyar fattyú-
kapitalizmus ellen, amely nem termelni és nemzedékekre 
gyűjteni akar, hanem harácsolni és mindent azonnal fölél-
ni.12 Ezekről kritika is, irodalomtörténet is így-úgy tudo-
mást vett; de mi lehet az oka annak, hogy az ezután követke-
ző kisregényét az Egy pesti lány történetét13 senki soha meg 
nem említi — igaz, maga sem vette be 1928-as „összkiadá-
sa" művei közé? Ez a kisregény kevéssel előzi meg Az ör-

1 2 Lényegében ezt a témát „modernizálja" Körmendi F.: A Budapesti 
kalandban egy évtizeddel később, akkor világsikerrel. 

1 3 Bp. é. n. (1905.), a Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyv-
kiadó Váll. Kiadása — A kis kötet fele — kb. 6 tv — a regény, a többi ki-
lenc elbeszélés. Furcsa módon ezek java részét sem vette át későbbi gyűj-
teményeibe, pedig korántsem rosszabbak, mint amazok. — Még A magyar 
irodalomtörténet bibliográfiája 7. k. (Bp. 1989.) sem tud a regényről M. F. 
cikkében. 
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dög átütő sikerét: úgy is olvasható, mint annak egyik első 
változata, témakísérlete. Ebben ördög nincsen: de van tár-
sadalom, a pesti polgári társaság szokásainak, viselkedés-
formáinak, érzés- és szólássajátosságainak hű lekottázása. 
Egy maupassant-i kisregény ez — de ennek a Maupassant-
nak nem Flaubert, hanem Willy volt a tanítómestere. Mind-
kettő — Maupassant és Willy — kezét fogva meséli el an-
nak a pesti polgárlánynak a történetét, aki apja kártyaadós-
ságai miatt nem szerelméhez megy, hanem a „jó partihoz", 
de nem sokkal a házasság után már randevúja van hajdani 
szerelmével i s . . . 

A regény önmagában is jó és kellemes olvasmány — 
de mélyebb dimenziót kap azáltal, hogy Az ördög kritiko-
realisztikus első változata: egyszerre rálátás a témára és an-
nak első — most még „hagyományos" formában való kipró-
bálása.14 

Már itt is tetten érhető, ha nem is nagyon szembetűnő 
Molnárnak a regényírónak egy olyan sajátossága, amely ké-
sőbb sikerének gátja lesz: hogy írói hajlama ellene megy a 
kor igényének, ízlésének. Még az Egy pesti leányban van va-
lamelyes társadalom a hősnő körül — bár ez a társadalom 
is inkább csak társaság; de már itt érezni, hogy míg látszó-
lag Az éhes városban a pesti társadalom figurái, mechaniz-
musa érdekelték, az Egy pesti leányban már sokkal inkább 
az, ami a leány lelkében-testében zajlik: a társaság inkább 
csak staffázs, amellyel Brandt Elza ideig-óráig törődik, de ha 
hajlamai-ösztönei erősebben szólalnak meg, ezeken gond-
talanul átlép. 

Nem volt módom tüzetesebben utánajárni, de ez a re-
gény nem vagy alig kapott kritikai visszhangot; az utókor 
meg rendre elfeledkezett róla. S ez már azért is érthetetlen, 

1 4 Terjedelmi okokból sem foglalkozhatunk vele, de érdemes lenne 
egyszer számba venni: hány korábbi nekifutás után írta meg Molnár — kü-
lönösen kezdetben — színműveit. Ketten beszélnek kötete tartalmaz erre 
igen sok érdekes adalékot. 
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mert Molnár volt annyira újságíró, hogy a saját sajtóját idő-
ben meg tudja szervezni... 

Ez után majd másfél évtizedig nem nyúl regényhez. Nem 
is nagyon lett volna ideje rá: az Egy pesti leány történeté re 
alig két évvel következik Az ördög, s onnantól kezdve a szín-
pad ragadja magával Molnárt, a színpadi siker itthon és 
Európa-szerte, hogy híre hamarosan átmenjen az óceánon 
is. 

De az első világháború alatt, a haditudósító emlékei-
vel „gazdagodva" s a szüntelenül játszott színművek anya-
gi biztonságában újra regénynek vág neki. Ez lesz az Andor. 
Az Andornak sok szempontból balszerencséje volt: nem-
csak abban, hogy 1918-ban jelent meg, amikor már az ol-
vasó magyar társadalom mást várt, nem egy tétlen fiatalem-
ber lelki gyötrődéseit, hanem abban is, hogy a polgári bal-
oldal (ami Molnárnak is természetes felvevő talaja volt ha-
zánkban) legnagyobb tekintélyű elméleti folyóirata Lukács 
Györgyöt kérte meg kritikaírásra. 

Ma már valószínűleg megállapíthatatlan, miért vállalta 
Lukács az Andor kritikáját a Huszadik Században. Volt-e 
közöttük valami személyes animozitás? Vagy csak a két egy-
mással olyannyira ütköző alkat találkozott szerencsétlensé-
gükre? Vagy Lukács — aki akkor még eléggé ismeretlen fia-
talember volt — megörült a lehetőségnek, hogy a híres idő-
sebben ütve, a maga nevét is beírja az olvasók emlékezeté-
be? Ha bármelyik, ha mindegyik: az utókor többé az Andort 
nem tudta Lukács kritikájától elválasztani; jó félszázada, ha 
egyáltalán beszélnek róla, mindenki csak belenéz a Lukács 
kritikába s onnan másolt egy-két mondattal intézi el.15 

Pedig ez a regény többet érdemel. Váradi Andor, egy 
pesti jómódú zsidófiú történetében Molnár kétségtelenül a 
magyar zsidó értelmiség tétovaságának, tettre-képtelensé-
gének, krisztiánus maga-föláldozásának a paraboláját akar-

1 5 Ez alól kivétel Nemeskürty fentebb idézett irodalomtörténete, mely 
ha óvatosan is, de már megpedzi a regény értékeit. 
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ta megírni. S ez majdnem sikerült is neki: Andor tettre-
képtelensége, szerelemre alkalmatlansága, akarat nélküli-
sége erősen idézi Goncsárov Oblomovját. Nem tudjuk bi-
zonyítani, de szinte bizonyos, hogy a századelő nagy orosz-
divatjában Molnár olvashatta ezt a regényt: nyelvi akadálya 
bizonyosan nem volt. 

Ha Andor tettre-képtelensége (amely végül is kétszer 
megismételt önpusztító tettben: öngyilkosságban csúcsoso-
dik) egy réteg — az egyetlen Molnár által igazán ismert ré-
teg: a zsidó értelmiség — magatartása elleni lázadás, felhá-
borodás képe, akkor ez tökéletesen helyén való; a baj csak 
az, hogy szűkre veszi a társadalmi képet. Andor kétségte-
lenül a magyar polgár képe akar lenni, s a magyar polgár-
ság tétovaságát akarja alakján, sorsán keresztül ostorozni; 
ez azonban ilyen szélesen nem sikerül a műben — arról nem 
beszélve, hogy mire a regény megjelenik, a magyar polgár-
ság már egyetlen nagy, elhatározó tette: az őszirózsás forra-
dalom előtt áll. 

De ha történelmi tablóként, ítéletmondásként az Andor 
nem állja is meg a helyét, regényként igen. Lélektanilag 
tele van finom telitalálatokkal, pontos és érzékeny leírá-
sokkal; módszere most is a naturalista megfigyelés és a le-
hetőleg szenvtelen leírás, bár mintha útja utolsó stációjá-
ban, a cselédjükhöz való visszahúzódásban, ottani szerelem-
képtelenségében s az asztaloslegénnyel való konfliktusában 
Molnárt elhagyná szenvtelensége s nemcsak a tintába: szíve 
vérébe is mártaná a tollát, Andor messianisztikus fordulatát 
megírva. 

Hosszasan szálazhatnánk azokat a mozzanatokat a re-
gényben, amelyek hitelesek, erősek, jól vannak megírva; 
azokat is, amelyekről nyilvánvaló hogy Molnár egyszer-
re akart „nagy regényt" és fájdalmas önvallomást írni. De 
tehetsége alaptulajdonsága ellene ment annak, amit ak-
kor általában a nagy regény, a reprezentatív regény fogal-
mán értettek; s hiába van szimbolikus jelentősége Andor és 
az asztalossegéd konfliktusának és Andor önpusztításának-
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önfeláldozásának, az egész mégsem emelkedik fel oda, aho-
vá szánva volt: a reprezentatív magyar polgári regény ma-
gasába, megmarad többé-kevésbé az esetiségnél, az epizó-
dikusságnál. De olyan epizód ez, amely elsőrangú bizonyít-
ványt állít ki írója megfigyelő- és íráskészségéről. 

Jó regényt írhatott Molnár, de regényével sem a közön-
ségénél, sem a kritikusoknál igazi áttörést nem tudott vég-
rehajtani; különben is ki emlékezett a következő izgalmas 
és szenvedélyes, sőt véres hónapok után erre a regényre? 
Akkor az irodalmi napirenden nem egy úrifiú lelki gyötrel-
mei voltak, hanem az olyan nagy tabló, mint Szabó Dezső 
Elsodort falu)a. Mindenesetre elgondolkoztató, hogy míg az 
utóbbi az időben erősen bepókhálósodott, nehezen olvas-
hatóvá vált, az előbbi megőrizte a maga csöndes értékeit s 
máig élvezetes. 

Amikor még nem tudta, prózaíró lesz-e vagy drámaíró, 
egymást követték regényei; most, hogy már vitathatatlanul s 
nemzetközileg elismert drámaíró, a regények megritkulnak. 
Inkább azon lehet csodálkozni, hogy a drámaírás, a premi-
erek izgalma, az új és új bemutatókra utazgatás szerte Eu-
rópában s ez időtt már a tengeren túlra is, hogyan hagyott 
az írónak időt a regényírásra. Pedig nem hagyja abba: más-
fél évtizeddel az Andor után itt az újabb regény, A zenélő 
angyal. 

Az első kiadáson olvasható dátum nekünk már baljósla-
tú: 1933. Mintha Molnár regényírói sorsa lenne, hogy dön-
tő történelmi fordulók előtt adja ki újabb meg újabb regé-
nyét. S olyan regényt, amelynek feltűnően nincs köze ahhoz 
a történelmi fordulathoz, amellyel időben egybeesik: míg a 
katonazenekar nagy csinnadrattával vonul a történelem or-
szágútján, Molnár halk fuvolaszava alig hallik az árokpart-
ról. 

Ilyen halk fuvolaszó A zenélő angyal is. Itt már Molnár 
teljesen tisztában van saját képességeivel: szűk és szerény 
világ színes és pontos ábrázolása ez, nem is akar más lenni. 
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De ezen belül az emberi lélekről valami fontosat és lénye-
geset tud elmesélni — látszólag mellékesen. 

A zenélő angyal a gazdag emberek Velencéjében játszó-
dik (amelyet Molnár kitűnően ismert), de Velence egésze, 
a dolgos embereké éppúgy, mint a turistáké is fel-felvillan 
benne. A mese maga is érdekes: Lietzen Irma, a gazdag és el-
kényeztetett bankár-lány beleszeret (beleszeret? pontosabb 
szó lenne a belepistul) egy korábbi „szerelmébe", a ban-
kárfiú Aurélba, aki pályáját Irma apjának köszönheti. Aurél 
kedves és udvarias, de nem szerelmes; ezt Irma pontosan ér-
zékeli, sőt azt is, hogy Aurél beleszeretett anyja ápolónőjé-
be, Juditba. Ezért bosszút akar rajtuk állni (akar? a szó dur-
va: inkább a tudatalattija hajtja a bosszúban való kielégü-
lés felé): előbb kis híján Juditot löki a lagunába, majd any-
ja legnagyobb ékszerét csempészi Judit kofferjába. Ez né-
mi izgalmat ad, de a végén minden kiegyenlítődik: a két fia-
tal ártatlansága kiderül, s Irma kicsit sebzett szívvel elutazik 
Svájcba. 

A téma jelentéktelen — de megint nem a téma a mon-
danivaló. Egyfelől, mint már utaltam rá, nagyszerűen van 
megírva Velence, a húszas évek Velencéje, kőbe mereve-
dett szépségével, szorgalmas és szinte láthatatlan népével, 
nyüzsgő és a várostól idegen nemzetközi turistáival. De 
Molnár igazi mondanivalója Lietzen Irma helyzete és lelke: 
az a „machtgeschützte Agressivität", amellyel ez a húsz esz-
tendős lány a világ és az emberek felé fordul; az a „nekem 
minden jár, nekem mindent szabad" magatartás, amelyre 
csak a sok pénz jogosít fel. Ugyanakkor Irma nem ellen-
szenves — és Molnárnak talán ez a legnagyobb bravúrja: a 
kriminalitás határán jár, mégis üde lelkű, szerelmes bakfis. 
És ugyanilyen találat Irma és apja viszonya: az apa-leány-
viszony találó megírása, amelyben az elfoglalt apa a ki nem 
fejezhető érzelmeit pénzzel igyekszik pótolni. 

És ne feledkezzünk meg egy olyan tulajdonságáról sem, 
amely a kortársak előtt rejtett kellett legyen, de nekünk már 
feltűnő: a „fasizmus" szó talán egyszer sincs leírva a regény 
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folyamán, mégis az egész könyv atmoszféráját belengi a nem 
régen győztes, mindenütt jelenlévő olasz fasizmus lehelete. 
S ekkor még nem említettük azt az ironikus humort, ami-
vel Molnár a nemzetközi turisták világát szemléli, amivel e 
társaság protagonistáját, Lietzen mamát írta meg. Pedig ez 
is telitalálat, s írói munka a javából. Az is figyelemre méltó, 
amit a kortárs olvasók aligha vehettek észre: hogy a gazdag 
emberek Velencéjében a „szegények" — Aurél és Judit — 
mintha a szocreál születő elméletének ismeretében megírt 
pozitív hősök lennének: ennek megfelelően sápadtak és kí-
vülről ábrázoltak, szemben a gazdagok intimen ismert vilá-
gával. 

A zenélő angyal nem „nagy regény" az „extenzív totalitás" 
fogalmai szerint; sem anyaga, sem alakjai nem teszik rá al-
kalmassá — hogy az író képességeiről, hajlamairól most ne 
is beszéljünk. De a látszólagos könnyűsége súlyos monda-
nivalókat rejt — ha nem is a társadalom, hanem az emberi 
lélek sötét birodalmából. 

Érthető, ha az író ebben az irányban ás hamarosan to-
vább. Mert a következő regény már négy év múlva az aszta-
lon van: ez a Zöld huszár. Századeleji történet, első személy-
ben mesélő hőssel: egy „halálos szerelem" története. A nar-
rátort újságíróként leküldik egy vidéki városba, ahol a helyi 
mulatóban megismerkedik az ottani konzumnővel, aki belé-
szeret. A fiú is belé, de elutasítja; a lány utána megy a fővá-
rosba, ott egy fotográfussal él együtt, az operettben kóristá-
né (innen a cím) s mikor újra találkozik a fiúval, elszabadul 
lelkében a szerelem; ennek végeredményeként ciánt iszik, 
az utolsó pillanatig a fiú nevével ajkán. 

Ha úgy tetszik, banális történet ez is; de nincs az a ba-
nális történet, ami remekmű kerete ne lehetne, arra való 
író tollán. így itt is. Merjük kimondani: a Zöld huszár re-
meklés, a két háború közötti magyar irodalom egyik leg-
jobb darabja. Nem azért, amit mond, hanem ahogyan mond-
ja: a fiú s lány érzelmi világának lekottázása hibátlan, min-
den viszonylatuk, kapcsolatuk alakulása abszolút hiteles és 
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minimálisan szűkszavú s az egész regényt, minden szavát-
bekezdését olyan feszült intenzitás hatja át, hogy az olvasó 
folyton gyanakodni kénytelen: regény ez, vagy önvallomás? 
A „múlt elhallgatott bűnét" beszéli-e ki az író, vagy fikció az 
egész, az írói fantázia terméke? (Erős a gyanúm, hogy inten-
zív önéletrajzi mozzanatokból kikerekített írói munka végül 
is: egészében fikció, de legtöbb részletében sajgó emlék.) 

Éppen az érzelmi intenzitása és hitelessége miatt itt már 
nevetséges lenne a regényen társadalomrajzot, történelmet 
számon kérni: ez úgy teljes, ahogyan van, s minden külső 
igény, hozzátétel csak rontana rajta. (Arról nem beszélve, 
hogy a századvégi világ még ezen a szűk mulató-orfeum-
operett világon keresztül is érvényesen és elhihetően jelenik 
meg.) 

Az a prózaírói út, amelyet Molnár Ferenc az Andortól a 
Zöld huszárig bejár, a magyar prózának egy, nem kevéssé 
diadalmas útja: hátat fordítva a kor igényeinek, csak a saját 
nótáját fújva, de azt ez alatt a két évtized alatt szinte végső-
kig finomítva egy sajátos, személyére szabott, nem a mese és 
az ábrázolt kör által, hanem csakis az érzelmek intenzitása 
(és azok adekvát ábrázolása) által fölemelkedő narratív pró-
zát teremt. Regény ez a javából, ha nem is az esztétikai ké-
zikönyvek szabályai szerint; ha úgy tetszik, minden részleté-
ben „kisszerű" — mégis az egész, összhatásában nagyszerű. 
El lehetne gondolkodni azon, hogy egy nagyobb irodalom-
ban ennek a különösségnek, a kordivattól való különbözés-
nek mekkora ázsiója lett volna kritikusok irodalomtörténé-
szek előtt; hogy az angol vagy francia irodalomtörténészek 
azonnal felfigyeltek volna rá, s talán érdemén felül becsül-
ték volna, éppen ezért. S ránk is jellemző, hogy az elméleti 
irodalom éppen ezért már szinte egy százada söpri szorgal-
masan a szőnyeg alá — írót is, művét is. 

Nem ismerjük eléggé Molnár életét, nyilatkozatait, kö-
rülményeit ahhoz, hogy megítélni tudjuk: mi történt ekkor. 
Ha csak nem a történelem az, ami „történt": a fasizmus leg-
agresszívebb formájának, a nácizmusnak az előretörése, lát-
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szólag megállíthatatlan útja. Molnárnál politikailag tisztáb-
ban látó és harcosabb egyéniségek is elveszítették akkor re-
ményüket a jövőben. 

Ez Molnár regényírásában úgy nyilatkozik meg, hogy a 
saját maga elé tett magas mércét immár megkerüli. A Zöld 
huszár után három évvel jelenik meg következő regénye, az 
Oszi utazás; de ez már más művészi világ. 

Nem a századelő nagyigényű művésze írja, hanem a har-
mincas évek forgatókönyvírója — vagy legalábbis arra san-
dít az alkotó. Regényként „littérature de gare" az Oszi uta-
zás, az a fajta regény, amelyet az utazásra vesz meg az em-
ber a pályaudvari kioszkban, s ott is felejti a vasúti kupéban 
az út végén. A staífázs kitűnő: a hajdani katonatiszt nagyon 
úrilány lánya vágyik a „nagy életre" s ezért kisvárosi ma-
gányában hagyja a papát és bárónő nagynénjével elutazik 
Olaszországba. Ott összegabalyodik, majd szerelembe esik 
egy rejtélyes bankárral és mindenféle, többé-kevésbé izgal-
mas fordulatok érik őket, míg nyilvánvalóvá lesz (legalább 
az olvasó előtt), hogy Karr egy kémhálózat tagja és Nagy 
Margitot is a maga céljaira akarja használni — de ez nem 
sikerül, mert beleszeret. 

Az egész nagyon fotogén, de íróilag elég vérszegény; nem 
tudom, lett-e belőle valaha forgatókönyv; tudtommal film 
soha. Pedig lehetett volna; de ettől még a regény nem jó; s 
ha nem lehetett belőle film, akkor nagyon magyar tulajdon-
ságánál fogva: Nagy Margit, a hősnő ugyanis olyan két há-
ború közötti magyar úrilány, amilyet csak el lehet képzelni; 
nem hiszem, hogy más náció fia-lánya ne idegenkedve cso-
dálkoznék rajta. 

Valószínű, hogy amikor ezt írta, már „amerikai hozo-
mánynak" szánta Molnár: az első forgatókönyvnek, amivel 
meghódítja Hollywoodot. A hódítás, mint tudjuk, nem sike-
rült; egyedül fiatalsága örökéletű színpadi műve filmrefor-
dításával, a Liliomból lett CarouselAel tudott a filmműter-
mek világába betörni. De a szándék majdnem bizonyos; s 
ebben a szándékban az a különös és megható, hogy míg né-
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melyik darabjában már el-el tud szakadni a magyar talajtól, 
ez mennyire magyar. Hiába Velence megint és a nemzetközi 
pénz- és alvilág: a hősnő sehol másutt ki nem sarjadhatott 
volna, mint magyar talajon, magyar író tollán. 

Ezt így nem mondhatjuk el utolsó regényéről, az Isten ve-
led szívemről. A regény 1947-ben jelent meg először hazánk-
ban, de majdnem bizonyos, hogy az amerikai évek kezde-
tének terméke: egy kofferben várhatta, hogy hazakerüljön. 
Ez már az írói hanyatlás szembetűnő darabja. írói szándé-
kában mintegy a Zöld huszár férfi ellendarabja: egy lokál-
táncosnő és egy már nem egészen fiatal újságíró „halálos" 
szerelme a háborús Svájcból a háborús Olaszországon át a 
Rex nevű óceánjárón utazva Amerikáig, majd Amerikába. 
Ugyanaz a bújócska a szerelemmel, a szerelem vállalásával, 
mint ott; s ugyanúgy a végre vállalt szerelem itt a férfi halálát 
okozza. Ez bizony, valljuk be, gyengén sikerült regény: még 
az érzelmek intenzitása sem menti, mert azokról is csak be-
szél, nem ábrázolja őket s nem tudja velük feszültté tölteni 
prózáját. Igazán csak egy sikerült: az infarktus ábrázolása, 
amelyben a regény során kétszer részesíti hősét, míg a má-
sodik el nem viszi. Ez nagyon jól, minden ízében hitelesen 
van megírva — de ez kevés az irodalmi üdvösséghez Emel-
lett egyetlen alakja sem emelkedik föl a papírról, egyik sem 
rögzül az olvasó emlékezetében — Amerikából meg sem-
mit sem látunk, legföljebb halk visszhangját halljuk a New 
York-i magyar emigráció pletykáinak. Fiaskó ez a mű, s az 
író alkotó erőinek visszahúzódásáról tanúskodik. 

Azért ha a prózaíró Molnár Ferenc pályáját egészében 
nézzük, az magában is elég lenne egy író hírnevének hosszú 
időre való megszilárdításához: két kitűnő, három jó regény s 
a publicisztikai remeklések hosszú sora — kevesebb is elég 
lenne ahhoz, hogy egy író beírja magát a nemzet emléke-
zetébe. Molnár Ferencnek azonban úgy látszik ez sem volt 
elég. A drámaíró nem letagadható; hát akkor legalább a 
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prózaírót tagadjuk le. Vajon miért? Egyetlen okát találni: 
azt, hogy soha, még a hatás kedvéért sem lépte át a polgári 
nézőpont küszöbét: amit írt, az bizony polgári irodalom a ja-
vából, éppen az a polgári irodalom, amely annyira hiányzott 
a magyar irodalomból s amelynek mindmáig csak oly gyön-
ge hajtásait ismeijük. Ennek az irányzatnak ő volt a legön-
tudatosabb és legsikeresebb képviselője a század első felé-
ben; ezért érthető, hogy Féja le sem írja a nevét, hogy Os-
vát Béla furcsálló megvetéssel tekint rá, hogy mindmáig s 
minden sikere ellenére nem találta meg igazi helyét a mo-
dern magyar irodalom galériájában. Negyven évvel a halá-
la után még mindig otthontalanul bolyong irodalmunkban, 
emlékezetünkben. Pedig itt lenne az ideje, hogy helyére ta-
láljon. Arra a helyre, amelyet még annak idején, még pályá-
ja kezdetén Ady Endre jelölt ki neki: 

„Varázsos, nagyszerű ember, akiről hirdetve hirdetem 
(...), hogy nyolcvan író lakik benne, s hogy nyolcvanszor töb-
bet adhatna, mint ad."16 

NAGYPÉTER 

DÉRY TIBOR „PEREGRINÁCIÓS" 
ÉVTIZEDEIBŐL 

(PÁRIZS, 1923-1925) 

Még nem irodalomtörténeti evidencia ugyan, de már 
nem szükséges bonyolult és részletező bizonyítás ahhoz, 
hogy kimondjuk: huszadik századi politikai emigrációink 
szinte valamennyi hulláma egyben magában foglalta az egy-
kori peregrinációk feladatait: a világban való tájékozódás s 
a megszerzett ismeretek hazai közvetítésének a szándékát. 

1 6 AEÖPM X. 107. 
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Húszas évekbeli bécsi emigrációja alatt például Kassák 
Lajos a korábbiaknál hatékonyabban tájékozódik az euró-
pai avantgárd egymást váltó irányzataiban. Újraindított fo-
lyóirata, a MA a német, a francia vagy a holland kísérletek-
kel egyidejűleg mutatja be a dadaizmus, a szürrealizmus, a 
konstruktivizmus eredményeit.1 A korábban túlnyomórészt 
az expresszionizmusra korlátozódó szerkesztői kapcsolatai 
jelentősen kitágulnak. A berlini Der Sturm és a Die Akti-
on című folyóiratok hirdetései mellé már 1922-ben újak tár-
sulnak: a párizsi LEsprit Nouveau, a La Vie des Lettres, 
az akkor induló De Styl, a brüsszeli Ça Ira, a zágrábi Ze-
nit. A szerkesztő gyors tájékozódási készségét dicséri, hogy 
egy évvel később figyelme már Kurt Schwitters Merc, Enri-
co Prampolini Noi, El Lissitzky G s a De Styl mellett a hol-
land Het Overzicht kezdeményezéseire is kiterjed. A MÁ-
nak ezeket az évfolyamait forgatva az új európai művészet 
középpontjában érezhetjük magunkat; egyidejűleg élve át 
a lélek mélységeit vallató szürrealista- és a modern techni-
ka racionalizmusát idéző konstruktivista törekvések vonzá-
sait. Tegyük hozzá: a művészet olyan korszerű, komplex fel-
fogásában, amely egységes egészként értelmezte az iroda-
lom mellett a festészet, a szobrászat, az építészet, a színpad, 
a zene és a mozgóképek egymás mellett létező és egymás 
eredményeit kölcsönösen feltételező s felhasználó világát. 

Az már csak természetes, hogy mindez Kassák saját mű-
veiben — a versekben és a melléjük ekkor társuló képarchi-
tektúrákban — is visszatükröződik; amelyek magukba ol-
vasztják a megismert irányzatok minden lényegesnek tetsző 
elemét. Nem is szólva arról a további peregrinációs vonat-
kozásról, hogy utolsó bécsi évei alatt Kassák prózában, az 
Egy ember élete első köteteiben közvetlen formában is meg-
örökíti azokat az élményeket, amelyeket az első világháború 

1 A MA elemző tartalmi feltárását lásd Illés Ilona: A Tett 1915-1916, 
MA 1916-1925,2 x21922. Repertórium. Bp. 1975, PIM. 223. (A PIM Bib-
liográfiai Füzetei, В. sorozat 6.) 
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előtti vándorlásai során szerzett, s amelyek európai szintre 
emelték az egykori lakatosinas művészi szemhatárát.2 

Hasonló tanulságokkal szolgál az 1922 áprilisában Pá-
rizsba érkező Illyés Gyula pályakezdése is,3 amelyet a Hu-
nok Párizsban című regényében örökített meg. S amellyel 
kapcsolatban utóbb közvetlenül is megfogalmazza: „Mi 
voltaképp majdnem mint autodidakták kerültünk Párizsba 
. . . így kultúránk minden alkatrészét Párizsban szereztük 
meg."4 Az itt eltöltött négy év alatt a 19-23 éves ifjú a diák-
sors, a munkássors és a művészsors hétköznapjaiban forogva 
érett emberré és íróvá.5 Oly módon, hogy egészséges kezde-
ményezéssel keresett közvetlen kapcsolatot a francia avant-
gárd nagyjaival. Előbb azokkal, akiket már korábban (nagy-
részt a MA számait forgatva) ismert, az Action című folyói-
rat körével (elsősorban Marcel Sauvage-zsal, Jean Cocteau-
val, Tristan Tzarával), utóbb viszont az avantgárd legújabb 
hullámának, a szürrealizmusnak a képviselőivel.6 

Már-már Max Ernst híres, a kölni Ludwig Múzeumban 
látható A barátok találkája (1922) című csoportképre em-
lékeztet az a mód, ahogy önéletrajzi regényében az „újpe-
regrinus" az 1924-ben hivatalosan is irányzattá szerveződő 
törekvések íróképviselőit bemutatja.7 Az alkalom: Anatole 

2 Kassák alkotómunkásságának bécsi korszakához lásd Bori Imre: Az 
avantgarde apostolai. Újvidék 1971.145-217., Bori Imre-Kömer Éva: Kas-
sák irodalma és festészete. Bp. 1967.234valamint Csaplár Ferenc: Kassák 
körei. Bp. 1987. 450., Ferenczi László: Én Kassák Lajos vagyok. Bp. 1987. 
236. 

3 Lásd Merva Mária: Illyés iskolája. Literatura 1975/2.105-121. 
4 Fodor Ilona: Illyés Gyula „ Hunok Párizsban " c. regényének születé-

séről. Beszélgetés a szerzővel és kortársaival. Kortárs 1974Д. 10. 
5 Fodor Ilona: i. m. Kortárs 1974/2.178. 
6 E találkozások leírását lásd a Hunok Párizsban Ízelítő és Lázadó 

angyalok fejezeteiben. 
7 Az 1922 decemberében keletkezett csoportkép ironikusan játszik 

rá e „műfaj" renaissance óta élő hagyományára, a következő „szereplők" 
megörökítésével: 1. René Crevel, 2. Philippe Soupault, 3. Hans Arp, 4. Max 
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France temetésének, illetve annak az Egy Hulla címmel köz-
zétett röplapnak az ismertetése, amelyben a kör tagjai: Lo-
uis Aragon, André Breton, Paul Eluard, Philippe Soupault, 
Joseph Delteil, Pierre Drieu La Rochelle kis, nyilatkozatok-
nak is beillő felhívásokban tagadják meg távozó és „klasszi-
kussá" vált elődjüket. Ebben a formában előlegezve meg azt 
a néhány hónappal később közzétett — és André Breton ál-
tal megfogalmazott Szürrealista kiáltványt, amelyet azóta a 
mozgalom történetét összefoglaló minden valamirevaló ké-
zikönyv újraközöl.8 

Hogy pályája kezdetén — e kapcsolatok hatása alatt — 
maga Illyés is a szürrealizmus elszánt hívévé vált, azt nem-
csak a MÁban közölt fordításai,9 hanem ekkor írt s utóbb 
a budapesti Dokumentumban megjelent versei is bizonyít-
ják.10 (Hogy köztük jó néhány politizáló költemény is akad, 
az nem mond ellent e vonzásnak, hiszen ez idő tájt a szürre-
alizmus számos képviselője közvetlenül is kapcsolatban állt 
a negyedik rend politikai mozgalmaival.) 

Ha van valaki, akinek életpályája kapcsán az emigráció-
peregrináció összefüggése teljesen egyértelműen kimutat-
ható, az Kassák és Illyés mellett mindenekelőtt Déry Tiboré. 
S nemcsak azért, mert emigrációja — kisebb-nagyobb meg-

Ernst, 5. Max Morise, 6. Fedor Dosztojevszkij, 7. Raffael Sanzio, 8. Theo-
dor Fraenckel, 9. Paul Eluard, 10. Jean Paulhan, 11. Benjamin Péret, 12. 
Louis Aragon, 13. André Breton, 14. Baargeld, 15. Giorgio di Chirico, 16. 
Paul Eluard, 17. Robert Desnos. 

8 Lásd például:/! szürrealizmus. Bev., szerk. Bajomi Lázár Endre. Bp. 
1979.167-216. - Uo. az Egy Hulla szövege is: 217-222. - A mozgalom és 
történetének jó összefoglalása: René Passeron : A szürrealizmus enciklopé-
diája. Bp. 1984. 331. 

9 így például Jean Cocteau, Paul Eluard, Vicente Huidobro, Marcel 
Sauvage, Tristan Tzara versei a MÁban (lásd 1. jegyzet). 

1 0 Felsorolásukat lásd Kálmán Lászlóné: Dokumentum 1926-1927, 
Munka 1928-1939. Repertórium, Bp. 1972, PIM 158. (A PIM Bibliográfiai 
Füzetei, В. sorozat 1.) — Illyés szürrealizmusáról lásd Béládi Miklós: Illyés 
Gyula és a szürrealizmus. ItK 1961.682-709. 
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szakításokkal — valamennyi sorstársánál tovább tartott, ha-
nem azért is, mert emigrációjában az író maga is alapve-
tő fordulatot, „cezúrát" lát, amely írásművészetét és gon-
dolkodásmódját is megváltoztatta.11 A kinnlét első évében, 
Bécsben kerül sor arra, hogy Déry megismerkedjen a ma-
gyar avantgárd születésével, hogy mérlegre tegye — a ma-
ga mércéje szerint — A Tett és a MA irodalmát;12 s ezzel 
egyidejűleg megismerkedjen a dada új, berlini jelentkezé-
sével,13 tisztázza kapcsolatát az új kifejezésmóddal. 

A következmény meglehetősen furcsa és ellentmondá-
sos. Miközben hideg észérvekkel megkérdőjelezi az ex-
presszionista képalkotás hatékonyságát és igyekszik elhatá-
rolni magát a dada ziláltságától, maga is belekerül az avant-
gárd sodrába, s elődjeihez hasonlóan elindul az expresszi-
onizmustól a dadán át a szürrealisztikus kísérletekig. Külö-
nösen sokat jelentettek e kaland végigvitelében a Bécsben 
és Berlinben megismert művész barátok: Bernáth Aurél, 
majd Moholy Nagy László, akinek ekkori művei, az üveg-
architektúrának nevezett konstruktivista kompozíciói ész-
revehető hatást gyakoroltak Déry költeményeinek bizonyos 
tartalmi elemeire, sőt megszerkesztésükre is.14 

1923-mat írunk. Szerzőnk már túl van a hontalanság, 
emigráció élményét általánosító Országúton című regényé-
nek megírásán,15 új versei az avantgárd európai színvona-

11 Simon István: írószobám. Beszélgetés Déry Tiborral. Kortárs 1974/10. 
1566-1567, és D. T.: Botladozás. Bp. 1978. 2. köt. 692-^93. 

12 Új irodalom elé? Független Szemle 1921/8-9. 301-308, és D. T: 
Botladozás. Bp. 1978.1. köt. 235-253. 

13 Dadaizmus. Nyugat 1921/7.552-556, és D. T. Botladozás. Bp. 1978. 
1. köt. 268-277. 

1 4 Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin. ItK 1991/4. 
1 5 Az Alkonyodik, a bárányok elvéreznek című s a Nyugatban 1924. 

szeptember 16. és 1925. január 1. között folytatásokban megjelent regényt 
az író — a mamájához írt leveleinek tanúsága szerint — 1922. novembere 
és 1923. januárja között vetette papírra. 
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Ián állnak, s Kassák — a mozgalom hajdani bírálóját — a 
MA vezető munkatársai közé fogadja.16 

Am a vándor nem nyugszik. Az év második felére feléli 
a volt bécsi bérlakásért kapott tekintélyes lelépést. A Buda-
pesten maradtak segítségét is igénybe véve — új kalandra 
készül, Párizsba, a szürrealizmus szülővárosába. 

Dolgozatunkban Déry peregrinációjának ezt az 1923 
szeptemberével kezdődő és 1925 végéig tartó — s eleddig 
eléggé hiányosan ismert — időszakát kívánjuk néhány is-
meretlen filológiai adalékkal kiegészíteni.17 

A párizsi két és fél évről szóló ismereteink nemcsak héza-
gosak, hanem homályosak is. Hiszen önéletrajzi írásaiban és 
egyes interjúiban maga az érdekelt is meglehetősen ellent-
mondásosan nyilatkozott; s többnyire nem irodalmi élmé-
nyeit, hanem „polgári foglalkozását, bélyegkereskedői tevé-
kenységét hangsúlyozta"; azt, hogy annyi év után itt volt ké-
pes a legfolyamatosabban egyfajta — s a családja által el-
várt — „normális" pénzkeresettel lekötni magát. A megha-
tározó párizsi élményt azonban — Illyéshez hasonlóan — 
utólag ő is a szabadságban látta.18 Az élet, főleg a művé-
szet egyéb vonatkozásai — több évtizednyi távlatból — va-
lahogy a tudat mélyére húzódtak vissza. „Nem gyakoroltam 
íróságomat; nem emlékszem..., hogy a megélhetés gondjain 
kívül bármi komoly dolog foglalkoztatott volna" — mondja 
egy 1974-ben készült interjúban.19 S csak a további kérdé-
sek nyomán ismeri el, hogy már kortársként is olvasta a szür-

1 6 A MAban megjelent verseket lásd 1. jegyzet — Kassákkal való kap-
csolatát — egykori levelezésük felhasználásával — lásd Botka Ferenc: Kas-
sák és Déry. Uj írás 1987/6. 4-12. 

1 7 A Párizsba érkezés időpontjához lásd Szilasi Vilmos 1923. október 
5-én kelt levelét Babits Mihályhoz: „Déry Tibor és neje 2 héttel ezelőtt elvi-
harzott Párizsba... " In: Babits-Szilasi levelezés. Szerk. Gál István, Kelevéz 
Ágnes. Bp. 1980. PIM-NPI. 75. 

18 Nem és igen. Nagyvilág 1947/3. 
1 9 Fodor Ilona: Déry Tibor ifjúságáról: Párizsról Kortárs 1974Д0. 

1553., és D. T.: Botladozás. Bp. 1978. 2. köt. 668. 



A homályból 567 

realista költők műveit, s hogy a Párizsban megismert fiatal 
pályatárs, Illyés Gyula közvetítésével néhány francia költő-
vel, Ivan Góllal, Tristan Tzarával és Philippe Soupault-lal is 
kapcsolatba került.20 Ám találkozásai — többek között az 
Illyés által franciára fordított A nagy tehén elhelyezésének, 
megjelentetésének — részleteire azonban már nem volt ké-
pes — közel nyolcvanévesen — visszaemlékezni. 

Az irodalomtörténész számára ez a sajátos „emlékezet-
kihagyás" annál inkább ingerlő, mert hiszen Párizst köve-
tően Déry életében egy gazdag és termékeny év következik 
Perugiában, az Oriáscsecsemő, A kék kerékpáros, A kis csa-
lád vagy mit eszik reggelire című színművek és számos költe-
mény megírásával, az alkotókedvnek egyfajta gejzírszerű ki-
törésével, amely — megítélésünk szerint — elképzelhetet-
len valamiféle erőgyűjtés, az élmények és benyomások szel-
lemi akkumulációja nélkül.21 

Filológiai nyomozásunkhoz a párizsi időszak egyetlen 
nyomtatott életrajzi vonatkozása — egy, az íróval készített 
és a Párisi Újság 1923. december 11-i számában megjelent 
interjú22 is bíztatást nyújtott, hiszen abból egyértelműen ki-
tűnik, hogy a boltiszolgának állt költő továbbra is ír: hogy 
az érdekelt úgy érzi: „a modern versforma már valamennyi-
re kialakult benne", s hogy a külső körülmények alapjában 
véve nem zavarják az alkotó munkában. 

Ilyen ígéretes bevezető után vettük kézbe Dérynék a Bu-
dapesten élő édesanyjához írt — és utóbb a Petőfi Irodalmi 

2 0 Fodor Ilona idézett interjúja. Kortárs 1974Д0.1560., és D. X: Bot-
ladozás. Bp. 1978.2. köt. 681. — Az emlékezet e tartózkodó visszahúzódá-
sa jellemzi az író egy korábbi, 1968-ból keltezett önéletrajzi írását is: Össze-
ütközés Párizzsal. In: D. X: Botladozás. Bp. 1978. 2. köt. 384-393. 

2 1 Az író perugiai korszakáról lásd Georges Baal: „Énekelnek és meg-
halnak " A magyar szürrealizmus kitörése és hattyúdala. Ford. Vajda And-
rás. Árion 16. köt. (Kassák 1887-1967). Bp. 1988.267-275. 

2 2 [Hajnal László]: Egy magyar író boltiszolga lett Párizsban. Párisi Új-
ság 1923. december 11., és D. X: Botladozás. Bp. 1978. 2. köt. 554-555. 
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Múzeumba került — német nyelvű levelezését, amely ko-
rábban is, és a későbbi években is, számos irodalmi vonat-
kozást tartalmazott. A dolog biztatóan indult. Az első ránk 
maradt — 1923. október 18-a utáni — párizsi híradás23 pél-
dául arról tájékoztat, hogy Déry már ott-tartózkodása első 
hónapjában felkereste a két nyelven — németül és franci-
ául is — író Ivan Gollt; hogy feleségével, Olgával meghí-
vást kapott „egy helyi irodalmi híresség" (?) heti „fogadá-
sára"; hogy „fantasztikus regényének" (feltehetően a Pano-
ráma 1922. évfolyamában publikált/4 menekülő embernek) 
az elhelyezése ügyében felvette a kapcsolatot egy kiadóval; 
s hogy ezzel egyidejűleg nyelvileg is készül a franciákkal 
való szélesebb ismerkedésre. Végül a levél ahhoz is hoz-
zásegít bennünket, hogy időben körülhatároljuk az Illyés 
Gyulával már említett ismeretséget.24 Az „egy itteni magyar 
irodalmár"-ként említett költővel ugyanis — a beszámoló 
szerint — már ekkor, 1923 októberében összeismerkedtek, 
s az — így a levél — hozzálát az idősebb pályatárs „néhány" 
költeményének a lefordításához. Hogy ez a „néhány" vers 
valójában véve csak Л nagy tehén szövege lehet (amelyet a 
levél szerint, majd Ivan Göll fog korrigálni) azt az a körül-
mény látszik alátámasztani, hogy Dérynék — jelenlegi tu-
domásunk szerint — ez az egyetlen verse, amely ez idő tájt 
franciául a La Revue Européenne 1924. 21. számában meg-

2 3 A levél keltezésének behatárolását az író születésnapjára való hi-
vatkozás tette lehetővé. 

2 4 A két barát visszaemlékezése kétféleképpen örökítette meg e ta-
lálkozást. Déry úgy emlékezik, hogy a fiatal költő „párizsi szállodaszobájá-
ban" (Illyésről Egy barátság kezdete. Kortárs 1972/11.1683., és D. T.: Bot-
ladozás. Bp. 1978. 771.), egy másik variációjában: „lakásán" (Tasi József: 
Déry Tibor önvallomása. Élet és Irodalom 1971., és D. T.: Botladozás. Bp. 
1978. 615.) kereste fel. Illyés két év múlva korrigálja ezeket az állításokat. 
Szerinte „valamelyik montparnasse-i kávéházban ismerkedtek össze (Déry-
dosszié, vagy az álruhás költő. Kortárs 1974Д0.1528.). 
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jelent25 — s amelynek fordítására maga Illyés is visszaemlé-
kezik.26 

A mamának írt következő, 1923. november végén írt le-
vélből megtudjuk, hogy a költő néhány francia írót is meg-
ismert — „a legjobbak közül". Sajnos, azonban a nevekről 
nem esik a továbbiakban szó. (Új ismerősei közül név sze-
rint a szerző csupán a grafikus Albert Gleizest említi — az 
akkoriban Párizsba érkező régi jóbarát, Tihanyi Lajos tár-
saságában.) 

Talán nem érdektelen még idemásolni a levélnek azt a 
passzusát sem, amely a költői alkotókedv és módszer válto-
zatlan fellendülését bizonyítja. „Meglehetősen sokat dolgo-
zom saját magamnak, de nem expresszionista módon, mivel 
Waldenhez (ti. Herwalth Waldenhez, a Der Strum szerkesz-
tőjéhez — В. F. megj.) és társaihoz semmi más nem fűz, mint 
hogy folyóiratában publikálok."27 

1924 elejétől azonban a levelek meglehetős csalódást 
okoznak. Beszámolóikból sajnos szinte teljes egészében el-
tűnnek az irodalmi és művészi vonatkozások. Feltehetően 
azért, mert írójuk — az anyagi „biztonságért" folyó szor-
goskodások közepette — tudatosan háttérbe szorította ez 
irányú érdeklődését. (Kivételként egyedül az 1924. októberi 
beszámolót tudjuk megemlíteni, amely rögzíti, hogy felesé-

2 5 Tibor Déiy: La Grande Vache. La Revue Européenne 1924. novem-
ber 1., 21. 43-46. — A Philippe Soupault által szerkesztett lapban megje-
lent fordítása — a szürrealizmus egyéb polgárpukkasztásaihoz hasonlóan 
reagált a konzervatív sajtó, amely azonban még az író nevét sem írta le tisz-
tességesen — M. Tibor Céry-ként tisztelve az „elkövetőt". (Lásd Mercure 
de France 1924. december 15., 739-740.) — Sajátos „bukfence" a sorsnak, 
hogy a szörnyülködésre itthon is felfigyeltek: Kosztolányi Dezső kommen-
tálja némi „rájátszással" a Bácsmegyei NaplóTere-fere rovatában.. .(1925. 
január 4., 3.15.) 

2 6 Lásd ADéry-dosszié. (24. jegyzet) 
2 7 A MÁn kívül ez idő tájt valóban egyedül Herwalth Waiden lapja, a 

Der Sturm közölte Déryt. Lásd Csárdás, Frau, Mutter, Landschaft (1923/4. 
62.), Es ist mager und wird sterben (1923/8. 120-123.), Blaue Glasfiguren 
(1923/9-11.), Die posse Kuh (1924/3. 40-42.). 
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gével Déry az akkor már designnal is foglalkozó Robert De-
launay műtermében tett látogatást.) A francia fővárosból jö-
vő postát túlnyomórészt terjedelmes üzleti beszámolók töl-
tik ki: vásárlásokról, utazásokról, eladásokról, kamatokról, 
értékpapírokról, valutakurzusokról... Ez a felszín. Minden 
tárgyszerűnek, száraznak látszik, ám, ha jól odafigyelünk, a 
közömbös megfogalmazásokból is kiérezhető a „kényszer-
munkát" végző őrlődése a „hivatal" és a „hivatás" között. 
Vallomásértékű az a stilisztikai apróság, hogy a beszámolók 
a „dolgozni" igével kizárólag az írói munkálkodást jelölik. 
S hogy a tavasz közeledtével írójuk már alig várja a „szezo-
nok" befejezését (a bélyegbörze általában novembertől má-
jusig tartott), amelyek után végre „saját" ügyeivel foglalkoz-
hat. S 1925-ben már arról ábrándozik, hogy várható üzle-
ti „haszna" olyan kedvezően alakul, hogy annak felhaszná-
lásával biztosít magának egy független évet, amikor végre-
végre önmagának „dolgozhat". (De micsoda kínlódásszerű 
üzletecske is volt ez a taposómalom, amelynek alaptőkéje — 
még az anyagi segítséget is beleszámítva! — mindössze 1500 
dollárt tett ki, s „forgatása" abban állt, hogy a Párizsban vi-
szonylag olcsón felvásárolt német, belga vagy holland bé-
lyegeken — a házalásra kényszerülő Lipcsében, Berlinben, 
Brüsszelben vagy Amszterdamban adott túl — valamelyest 
elfogadható haszonnal.) 

A meglehetősen nehezen kibogozható — s talán 1925-
ban valóban meg is fogyatkozott — párizsi irodalmi kapcso-
latok tisztázásához — a mamának szánt „lakkozott" beszá-
molókon kívül — nemrég a véletlen egy rendkívül látványos 
fogódzóhoz is hozzásegített. A Petőfi Irodalmi Múzeumban 
őrzött hagyaték feldolgozása során ugyanis kezünkbe került 
az író 1924-ből származó notesze — mindazoknak a nevé-
vel és címével, akik ekkor számára fontosak voltak — vagy 
lettek. . . 

A valóságos kincsesbányának számító adattár számos 
összefüggés felfedésére ad alkalmat. Mindenekelőtt arra ér-
demes felfigyelnünk, hogy Déry milyen gondosan őrizte ko-
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rábbi kapcsolatait. Pontosan jegyezte mind az otthonma-
radtak, így Babits Mihály, Füst Milán, Horvát Henrik, Mi-
hályi Ödön, Nagy Lajos, Nagy Zsolt és Osvát Ernő, mind 
a Bécsben élők: Barta Sándor, Kállai Ernő, Kassák La-
jos, Lengyel József, Reiter Róbert adatait. Meglepő, hogy 
ismeretségi körén belül milyen sok a képzőművész: Ber-
náth Aurél, Ferenczi Béni, Moholy Nagy László, Medgyes 
László, Tihanyi Lajos, Vértes Marcell. S ez utóbbi három 
névvel máris a párizsi „magyar kolóniában" vagyunk. Bö-
löni György, a bélyegkereskedő Diener Dénes, a munkás-
színjátszók proletkult műhelyében tevékenykedő Aczél Pál, 
az egykori népbiztos-helyettes, Fazekas Sándor, az újság-
író Hajnal László, az ugyancsak a mozgalom vonzásában 
ténykedő Szegi Pál szerepel e helyütt, s természetesen Illyés 
Gyula, akinek a notesz két lakáscímét is megörökíti. 

Az új kapcsolatokat kutató természetesen a francia vo-
natkozású bejegyzéseket keresi. Ezekből is akad bőven: 
a szerkesztőként és költőként is ismert Nicolas Beaudo-
uin, Jean Cocteau, a már említett Albert Gleizes, Ivan 
Göll, a spanyol Vicente Huidobro, a festő és grafikus 
Ferdinand Léger, A nagy tehén francia fordítását közzé-
tevő Philippe Soupault, Tristan Tzara és Paul Vaillant-
Couturier, a L'Humanité szerkesztője. A névsorból ezút-
tal is erősen kitetszik Déry képzőművészeti érdeklődése, 
ám e meglepetést ezúttal a címjegyzék mögött meghúzó-
dó „konzervativizmus" okozza: az ugyanis, hogy az új is-
merősök között — Soupault kivételével — egyetlen igazi 
szürrealista sincs. A Párizsba érkező érdeklődésének hom-
lokterében — hosszú-hosszú hónapok múltával is szinte 
kizárólag azok állnak, akiket a MA korábbi évfolyamai-
ból megismerhetett... 28 S tulajdonképpen ugyanehhez a 
„konzervativizmushoz" jutunk, ha Déry noteszének szer-

2 8 Nem kívánjuk állításunk részletező alátámasztásával még jegyzet-
apparátusunkat sem terhelni. A kétkedő olvasó bármikor szembesítheti 
névsorunkat a 1. jegyzetben szereplő repertórium adataival. Az utolsóként 
említett P. Vaillant-Couturier kivételével valóban csak a MA régi évfolya-
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kesztőségi vonatkozásait vizsgáljuk: a Bécsi Magyar Újság, 
a kolozsvári Ellenzék, és a Keleti Újság, a budapesti Kék-
madár és a berlini Der Sturm mellett egyedül a L'Esprit No-
uveau és a L'Humanité címei jeleznek új érdeklődést (vagy 
akár kapcsolatot).29 

S ha már az „illúziórombolásnál" tartunk, tegyünk a meg-
ismertek mellé még egy adalékot, amely az érdekelt „kon-
zervativizmusáról" tanúskodik. Az írónak egy tréfás hangú 
leveléről van szó, amely az Illyés-hagyatékban maradt fenn, 
s amely feltehetően ugyancsak 1924-ből kelteződik.30 Cím-
zése ugyanis a Budé utcába szól, Illyés Gyula első önálló la-
kásába, ahová az csak párizsi tartózkodásának második fe-
lében költözött.31 

A sajátos, szabadversben írt levelet legszívesebben teljes 
egészében idéznénk, ám terjedelmi okok miatt csak ízelí-
tőt tudunk adni e „Kedves Illés úr! Hűséges barát!" kezde-
tű „episztolból", amely ilyen tréfával-elegy „fennkölt" sorok 
kíséretében küldi a címzettnek legújabb elmeszüleményét: 

„Múzsám acélkeze (s itt egy jobbra mutató kéz rajza kö-
vetkezik — B. F. megj.) torkon ragada s szabadulni tőle 

mainak a szerzőiről van szó. Mindez egyben azt is jól példázza: milyen for-
rásértékűén tájékoztatott egykor avantgárd ügyben Kassák kitűnő lapja. 

2 9 Szép kutatási feladat lenne e két periodikum egy-két évfolyamának 
átlapozása: nincs-e bennük Déry írásainak ismeretlen publikációja. 

3 0 Az imént elemzett címjegyzék után talán nem érdektelen e helyütt 
idejegyeznünk Déiy párizsi tartózkodásának három, egymást követő szín-
helyét sem; maga is megemlékezett róla a 20. jegyzetben említett Össze-
ütközés Párizzsal című írásában. — Első lakása a főváros V. kerületében a 
Rue de la Montagne S t e Geneviève l t . sz. alatt volt. Ez a cím szerepelt 1924 
elejétől bélyegkereskedői levélpapírjának nyomtatott fejlécén is. — Máso-
dik lakását csak az első cégjelzéses levélpapír átikszelt változásáról ismer-
jük (1925 elejétől): Rue des Bernardins 50. sz. - Az utolsóé (1925 októbe-
rétől) aXIV kerületi Rue Campagne-première 25. sz. már ismét nyomtatott 
levélpapíron díszeleg — feltüntetve még Déry tagságát is a La Corporation 
International de Nagations en Timbre-Poste elnevezésű egyesületben. 

3 1 Ezúttal mondunk köszönetet az Illyés-családnak a levél másolatá-
nak átengedéséért. 
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nem tudok már csak költői lihegésre nyílnak, ím! mézből 
font ajkain... 
(Mellékelt papyrusok azon oázist ábrázolják, melyen el-
legelhetsz, hűséges barát és páfrányevő! 25-30 percig) s 
utána: (ismét egy rajz következik — B. F.) ily kerekre hiz-
lalt ábrázattal sírsz és vigadsz majd a Budé uccában, hol 
sorsodat ápolod! 
Könnyeidből majd juttass el nekem is egy kanálnyit s mo-
solyodból egy szivárványt, hogy újult erővel faraghassam 
dalaimat az elvtársak nemesítésére... " 

Kár lenne száraz és részletező didaxissal agyoncsapni e 
kamaszos jókedvvel teli hangulatot. „Tanulságul" azonban 
egyet mégiscsak hozzá kell tennünk. Azt ugyanis, ami szö-
ges ellentétben áll a levélíró kései emlékezetével; amely pél-
dául ilyeneket állít: „Kapcsolatunk tisztán személyes barát-
ságként indult, mozgalmi életéről például semmit sem tud-
tam..."32 Levélidézetünk nemcsak azt tanúsítja, hogy Illyés 
„mozgalmi életével" Déry nagyon is tisztában volt, hanem 
azt is talán, hogy ő maga is a címzett proletkultos vonzalma-
inak a hatása alá került. (Mindennek valószínűsítését Déry 
noteszének a L'Humanitére és szerkesztőjének címére vo-
natkozó bejegyzései is alátámasztják.) 

Mindez persze még így is csak feltételezés, a kérdést a 
levélhez mellékelt írás szövege döntené el. Ennek kézirata 
azonban sajnos elveszett. 

Mint ahogy sajnos nem áll rendelkezésünkre a Párizsban 
töltött közel két és fél év egyéb költői termése sem. A vizs-
gált időszakból mindössze két költeményről tételezhető fel 
nagy valószínűséggel, hogy Párizsban keletkezett; azokról 
ugyanis amelyek — Városi éjszaka, illetve Városi képek cím-
mel — a MA 1924-es évfolyamában jelentek meg (február 
20-án, illetve július 1-én). 

S e „termés" bővítésében a hagyatékban fennmaradt 
verskéziratok sincsenek segítségünkre. Játékos, szürrealisz-

3 2 Tasi József idézett interjú (23. jegyzet). 
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tikus hangvétele alapján szívesen ütnénk rá a „Made in 
France" bélyeget a Párisi Néhány strófa az üvegfejű borbély 
életéből című poémára, amely még címében is a francia fő-
városra hivatkozik. Ám gépiratának papírja, de legfőképpen 
betűtípusa és a másoláshoz használt türkizkék indigó színe 
egyértelműen a Perugiában keletkezett művek közé sorol-
ja. (Ilyen típusú és ilyen jellegzetes türkizkék betűk őrzik 
ugyanis a híres 700 éves Szent Ferenc vagy az Assisi-i film cí-
mű „versforgatókönyvet" s a többi olaszországi költemény, 
A felhőállatok, az Olasz Tavasz, A hold, Az üvegsziget stb. szö-
vegeit.) 

Meglehetősen lehangoló és elszomorító kép. A mikrofi-
lológia sem a mamához írt levelek, sem az ismerősök cím-
jegyzéke, de még az Illyéshez írt szabad verses episztola se-
gítségével sem igazolja vissza azokat a meglehetősen álta-
lánosan elterjedt elképzeléseket, amelyek szerint Párizs: a 
szürrealizmussal való termékeny összetalálkozás időszaka 
lett volna Déry alkotói pályáján. 

S a további jelzések még nagyobb óvatosságra intenek. 
Nemcsak arról van szó, hogy a fent említett Városi képek, 
a Városi éjszaka költői képsorai, dikciója és belső építke-
zése Déry költészetének 1923-ban kialakult és elsősorban 
Moholy Nagy László képarchitektúráinak ösztönzéseit vi-
szik tovább,33 hanem arról is, hogy a kortárs Illyés Gyula 
egy kései tanúsága szerint „a hajdani párizsi lámpák alatt, 
két dadaista találkozó közt" Déry Tibor egyenesen Arany 
Jánost szavalt volna neki. Az idegen nyelvi környezetben, 
úgy tetszik, a magyar költészet klasszikusaihoz nyúlt vissza, 
hogy erőt merítsen saját költészetének megmaradásához és 
megújításához. Bármennyire meglepőek, mégis hitelesnek 
kell tartanunk Illyés párizsi tanúvallomásának további rész-
leteit, amelyek egyenesen azt állítják: „Hogy mint kell ra-

3 3 Lásd 14. jegyzet. 
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jongani Aranyért, Berzsenyiért, Csokonaiért, a nemes da-
gályt Dérytől kaptam e l . . . "34 

Mindez azonban az igazságnak csak az egyik oldala. A 
„szezonvégek" után s az üzletelések szüneteiben minden bi-
zonnyal bőven jutott még ideje a Merkúrral hűtlenkedő köl-
tőnek a modern francia irodalomban való tájékozódásra is. 
Ennek egyik kézzel fogható bizonyítéka Arthur Rimbaud 
költeményeinek az az — ugyancsak a Déry-hagyatékban ta-
lálható — okker-sárga kötete, amelyet az érdekelt a „hűsé-
ges barát"-tól kapott, annak saját kezű egészvászon kötésé-
vel.35 A szürrealizmus egyik őseként tisztelt Rimbaud köl-
teményeinek ez a példánya a maga anyagi valóságában lát-
szik alátámasztani Dérynék azt a kijelentését, amely szerint 
a francia irodalomra, a szürrealizmusra vonatkozó ismere-
teit — elsősorban könyvekből merítette.36 Bár ugyanakkor 
bizonyos apró jelek arról is tanúskodnak, hogy állítólagos 
félszegsége miatt kerülte volna az írók társaságát. Philip-

3 4 Lásd Illyés Gyula id. cikk 24. jegyzet. 
3 5 Lásd Déry Tibor Illyésről Egy barátság kezdete. Kortárs 1972Д1. 

1685., és D. T.: Botladozás. Bp. 1978.1. köt. 705. - A Paul Claudel elősza-
vával 1924-ben és a Mercure de France kiadásában megjelent gyűjtemé-
nyes kötet (Oevres de Arthur Rimbaud. Vers et proses.) jebete: В. 26.288. 

Az író könyvtárának húszas évekből származó darabjai mindenesetre 
arról tanúskodnak, hogy tulajdonosuk érdeklődése távolról sem csak a je-
lenre és nem is kizárólag az irodalomra korlátozódott. Ha figyelembe is 
vesszük, hogy e könyvtár hányszor költözött és hányszor kellett kénysze-
rűen „apasztani" — a megmaradt művek önmagukért beszélnek: Anatole 
France: Les deiux ont soif (Paris 1912), Arthur Gobineau: Die Renaissance 
(Leipzig 1921), Albert Margutti: Vom alten Kaiser. Persönliche Erinnerun-
gen an Franz Joseph I. (Leipzig-Wien 1921). Jelzeteik: В. 27.399, В. 25.589, 
А 11.083. 

Nagy örömmel fedeztük fel a könyvek e rétegében — Hölderlin össze-
gyűjtött műveit (Friedrich Hölderlin: Gesammelte Werke. 1-4. köt. Pots-
dam 1921, jelzete: С 8577Д-4), amely a maguk fizikai mivoltukban igazol-
ják Illyés szavait, aki a 34. jegyzetben említett passzusban Déry rajongott 
magyar költői mellett név szerint Hölderlint is megemlíti. 

3 6 Lásd Fodor Ilona idézett interjú (19. jegyzet) Kortárs 1974Д0. 
1560., 1562., és D. T: Botladozás. Bp. 1978.2. köt. 680., 685. 
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ре Soupault magnóra mondott visszaemlékezései egy élénk 
szellemű és jó vitakészségű társalgót idéznek elénk.37 

Az elmondottak összegezése még mindig nagyon „leve-
gősen" és vázlatosan körvonalazza ugyan Déry 1923-25-ös 
párizsi tartózkodásának részleteit. Ám így is kitetszik, hogy 
ezek az évek elsősorban csak — egy hosszabban elhúzódó 
— tájékozódás időszakaként jellemezhetők; nem a szürrea-
lizmussal való közvetlen és heveny kimenetelű találkozásé, 
hanem csupán e találkozásra való lassú és áttételes felké-
szülésé. Déry magatartását egyébként sem jellemezte az új 
jelenségekre való gyors reagálás. Sokszor Rousseau módján 
csak utólag vagy éppen megkésve, „lépcsőházban" és távo-
zóban jut el a helyes válaszokhoz. De a szürrealizmussal va-
ló elhúzódó ismerkedésébe — a fenti „effektuson" kívül — 
feltételezhetően az is belejátszott, amit a mamának írt leve-
lek is jeleznek: nevezetesen, hogy 1924-1925-ben valóban 
kevesebb ideje jutott kedvenc szenvedélyére. Élete „szür-
realista kalandja" ezért — megítélésünk szerint — későbbi 
keletű; kiteljesedésére csak az író emigrációjának perugiai 
szakaszában került sor. 

Dolgozatunk „ajánlásában" ezért némiképpen vitába 
kell szálnunk mindazokkal — mindenekelőtt Bori Imrével 
— ,38 akik Déry szürrealizmusát 1926-nál korábbra keltezik, 
s az író szürrealisztikus gesztusaira hivatkozva e találkozást 
már 1922—23-tól tételezik. 

Úgy tetszik, ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, 
mint az úgynevezett Proust-hatások esetében, amelyek-
ről az érdekelt a következő szellemes megállapítást tette: 
„előbb voltak >prousti<hajlandóságaim, hogysem Proust-
tal megismerkedtem volna".39 A groteszk, a dolgokat és 

3 7 Lásd ugyanaz Kortárs 1974/10.1560., és D. X: Botladozás. Bp. 1978. 
682. 

3 8 Bori Imre: A szürrealizmus ideje. Újvidék 1970. 66-75. 
3 9 Fodor Ilona idézett interjú. Kortárs 1974Д0.1557., és D. T: Botla-

dozás. Bp. 1978. 676. 
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összefüggéseiket újszerűen felszikráztató logikai „bakugrá-
sok", a fantasztikum, a freudizmus felfedte tudatáram és tu-
dattalan s az úgynevezett „nyelvi automatizmus" iránti von-
zalom elemeiben már azelőtt is jelen volt Déry művészeté-
ben, mielőtt az mindennel a szürrealizmus tételszerűen ki-
fejtett programjában vagy az irányzat képviselőinek műve-
iben közvetlenül is megismerkedett volna. (Bár az is igaz, 
hogy miután a következő években ez a szellemi szembesü-
lés ténylegesen bekövetkezik, egy időre Déry is beáll a szür-
realizmus tudatos, szellemi fegyvereit elméletileg is forgató 
hívei és művelői közé.) 

Mindennek — nemkülönben a Párizsból való távozás kü-
lönféle művekben különféleképpen előadott életrajzi vo-
natkozásainak40 a — részletező kifejtése már egy következő 
tanulány feladatai közé tartozik. 

BOTKAFERENC 

4 0 Talán csak egy mélylélektani vizsgálat tudna a végére járni annak: 
mi volt az oka, igaz indítéka annak, hogy „kétségbeesett" (?), az anyagi 
biztonság után áhítozó (?), sorsát könnyelműen kihívó (?) gesztussal 1925 
nyarán a költő a rulettjáték forgandó járására bízta nyögvenyelő módon 
végzett kereskedelmi tevékenységének alapját, „tőkéjét". — A „bukás" és 
az adósok előli menekülés Párizsból a legkülönbözőbb módon adatnak elő 
- a mamának írt korabeli magyarázkodásokban, majd az 1955-ből szár-
mazó rövid életrajzban, a későbbi nagy életrajzi regényben és a legutolsó 
papírra vetett és a leginkább kicirkalmazott - s már az öniróniáig eljutó 
- „regényes önéletrajzban". Lásd Önéletrajz. Új Hang 1955/9. 20-24., és 
D. T.: Botladozás. Bp. 1978.1. köt. 21. - ítélet nincs. Bp. 1969. 42-43., 46. 
- Kivagyokén. Bp. 1976.78-95. 


