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700 éves Szent Ferenc
vagy az Assisi-i film
Déry Tibor hosszú-költeménye 1926-ból

1926 - az író életének fordulópontja. Az előző évben Párizsban élt,
és bélyegkereskedéssel próbálta megkeresni kenyerét. Élete külső

eseményei meglehetősen változatosnak mondhatók. Ideje javaré
szét utazások töltötték ki: az egyik országban olcsón megvett
"árut" - egy másikban tette tisztes haszonnal pénzzé. - Ám köz
ben szinte semmi ideje nem maradt írásra. A következmény eléggé
ismert: idegfeszültségét szerencsejátékban próbálja feloldani, s 1925
szeptemberében szinte mindenét elveszti a monte earló-i kaszinó
ban. Az év végéig különféle tranzakciókkal kísérletezik, de 1926
elején bekövetkezik a csőd: hitelezői elől kénytelen Olaszországba
menekülni.

Perugiában húzódik meg, amíg jómódú családja valahogy ren
dezi tartozásait, s unokahúgának férje, a filozófus Szilasi Vilmos
még szerény havi apanázst is biztosít ezalatt számára. Első felesé
gével, Pfeiffer Olgával kisebb kertes házat bérelnek a városon kívül,
az Assisibe vezető út közelében fekvő Villa Maiottit. Itt élnek feb
ruár elejétől szeptember végéig, meglehetős ismeretlenségben és el
szigeteltségben. Úgy is mondhatnánk: ideális körülmények közőtt,

legalábbis, ami az évek óta elmaradt alkotómunkát illeti.
Talán nem túlzás, ha azt állítjuk: elemi erővel tör fel az író al

kotókedve. A Perugiában töltött nyolc hónap alatt három színda
rabot, verskötetnyi költeményt Ír, s arra is jut ideje, hogy költé
szetének új vonatkozásait elméletileg tisztázza, és megfogalmaz
za. Perugia Déry alkotómunkásságában is újat hoz, nemcsak a
művek megnövekedett számát, hanem szelIemiségét illetően is. Itt
születtek azok a szürrealista alkotások, amelyek a korábbi évek
párizsi élményeiben gyökereznek, s amelyek jelentőségét egyre vi
lágosabban látja irodalomtörténetírásunk.

Az Assisi-i film keletkezése és szövegkörnyezete

1926- a jubileum éve volt. Október 3-án nagyszabású ünnepségekkel
emlékeztek meg Szent Ferenc halálának 7üO-ik évfordulójáról. Zarán
dokokés turisták tömegei árasztották el Umbriát. Az utazási irodák
szorgosan szervezték különjárataikat a Perugiától 15 km-re fekvő za
rándokhelyre. Déry hosszú-költeménye egy ilyen, szervezett utazás
hoz kapcsolódik, s bizonyos részletei azt is sejtetik, hogy írójuk az útra
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igencsak felkészült gondosan tanulmányozta Szent Ferenc életét,
legendáit és önként vállalt szegénységével kapcsolatos tanításait.

Egy fehér lepke
Perugiából indul az autóbusz
a házak teteje még véres
a nap felkelt
a halottak az utak mentén térdepelnek és Santa Chiarához
imádkoznak, mint hektóplazma gomolyog elő az imádság
ajkuk közül
fehér melle a bazsalikom fűszerszaga

tömjénlábon elszáll Dél Keresztje alá
(...)
Szent Ferenc lebeg az autóbusz fölött
vállunkon szegény lába
a nagy körme: vér
a második: aranyhal
a harmadik: madár
a negyedik: a halál súlyos órái mint a fekete fügék hullnak

csonkák vagyunk valamennyien
tenverűnkben a gennyes vasszögek
az órák kihullatták boldog perceiket
most menekülnek kétoldalt a rétek elmúló szalagjai fölött

"Déry a versekben az asszociációk szürrealista szabadságát
használja fel, képzelete nem tiszteli már azokat a hagyományos
határokat sem, amelyek között a költőiség még az expresszioniz
mus idejében is mozgott" - írja Bori Imre.

A vers természetesen nem csak szabad asszociációihoz, hanem az
utazás során feltáruló külső világ jelenségeihez, eseményeihez (s
azok időrendjéhez) igazodik. Igaz, a látottakat és tapasztaltakat is a
belső (ha úgy tetszik: tudat alatti) logikájával vetíti elénk. Ám e bo
nyolultnak tetsző összképből is egyértelműen kirajzolódik az autó
busz pontos útvonala: Perugia főtéréről - a keleti kapun, a Porta
Pesán át az Assisibe kanyargó régi országúttal, amely elhalad a
Monte Luce magaslata, majd a városi temető (az utak mentén tér
deplő halotti szobrok) mellett, s a szőlőkkel és olajfákkal tarkított
dombok közül leereszkedve: S. Giovanni községnél keresztezi a TI
berist és a Gubbio-Róma vasútvonalat, hogy innen Assisi felé for
dulva hamarosan célbaérjen Szent Klára templománál. S ugyanilyen
pontosnak és konkrétnak tetszenek a leírásoknak azok a momentu
mai, amelyek az autóbusz utasait: a francia dominikánust, a katoli
kus apácákat, a "kőszemű" svédet, a kofferjét féltő hisztérikát vagy
az Ausztráliából jött zarándokot elevenítik meg.

Az Assisi-i film különbözik Déry lírai indítású szürrealista mű

veitől, amelyek egy-egy adott lelkiállapot: félelem, szorongás,
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jánzó életerő, stb. megszólaltatói, s amelyek álomszerű (gyakran a
horrort súroló) képsorait alapjában véve egyetlen (s ebben a vo
natkozásban) statikusnak mondható indíték szervezi (lásd például
a Város éjszaka, a Kétfejű sötét lovak, a Firenze dombokról vagy az
Olasz táj szövegeit).

Látomás és értelmezés természetesen szorosan összefonódik: a
"véres" jelző egyszerre utal a hajnalpírra és arra is, hogy az élet
(itt: a nap) kezdetét és végét vér szegélyezi. Ez a gondolat jut ki
fejezésre Szent Ferenc lábakörmeinek szimbolikájában is: a hal és
madár jelképeiben megjelenő életet a születés vére és a halál sú
lyos órái keretezik.

Megszerkesztettség és szabad tudatáram

A 700 évesSzent Ferenc poétikájának másik sajátossága (a vele nagy
jából egyidejűleg írt szürrealista versekhez képest) a tudatos meg
szerkesztettségben nevezhető meg. A zarándokút folyamatát meg
jelenítő költemény ugyanis egymástól jól elkülöníthető ciklusokra
tagolódik.

Az elsőben az indulás és az umbriai tájjal való szembesülés
képsorai elevenednek meg. A másodikban az "útközben" motívu
mai teljesednek ki - a zarándoklat belső várakozásaival egybe
szerkesztetten. A harmadikban már megjelenik Assisi távlati képe,
a föléje magasodó Monte Subasio árnyaival. A negyedik a város
alá érkezést, a zarándoklatot fogadó környéket mintázza. Az ötö
dikben már a célpontnál, Szent Ferenc templomában és a hozzá
csatlakozó kolostorban vagyunk. Az ezt követő hatodik egység a
hegyek közé, Szent Ferenc remetebarlangjába vezet. A hetedik 
leereszkedve - ismét a városban játszódik, a köznapi élet egyre
profánabb rétegeiben. A nyolcadikban újra indul az autóbusz 
immár visszafelé, Perugiába.

Amikor megszerkesztettségről beszélünk, akkor nem csupán a fen
tiekben leírt külső eseménysor idő- és térbeli tagolására gondolunk.

E belső "cselekményt" a költő részben Szent Ferenc képének
látomásos közbeiktatásaival tagolja - az előbb vázolt eseménysor
egy-egy szakaszának lezárásaként. Ám ugyanakkor az ábrázolás
más síkjaiban is alkalmaz visszatérő képi motívumokat, amelyek
ismét1ődéseikkel a tagoláson kívül egyben a mű belső ritmusának
a kialakítását is szolgálják. Ilyenek például a tájból kinövő mito
logikus látomások, amelyek a lét ellentmondásosságát és a benne
működő agresszív erőket testesítik meg. Ilyen továbbá az autó
busz útvonalát keresztező vonatszerelvény ismétlődő felbukkaná
sa, ami viszont a képsorok külső mozgalmasságát van hivatva
motiválni. A művet indító és záró "egy fehér lepke" képe, a köl
teményen belüli periódusnak lezárását, elválasztását szolgálja,
egyszerre utal az autóbusz könnyed mozgására, de egyben a za
rándokutat elindító Szent Ferenc tűnékeny alakjára is.
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A tagolás módozatai közül Szent Ferenc változatos formában
visszatérő alakja játssza a főszerepet. Jelentősége túlnő a mű szer
kezeti ritmikájának alakításán. Az első periódus záróképét már is
merjük: Szent Ferenc stigmatizációjára, tanításaira utal - s jelen
létére az utazók tudatában. A második periódus végén immár a
Szent "zarándoklatos" alakjával találkozunk: azzal a "poverelló
nak" becézettel, amely a nép "sűrű rajokban" menetelő tömegei
ben él, akinek öröm megérinteni csuháját, ciliciumát, aki alázattal
csókolja meg követői kezét.

A harmadik "szakasz" vége egészen más várakozásokkal teli.
Szent Ferenc életművének igaz lényegét félti az emlékére rárakó
dó és intézményesülő kultusz külsőségeitől, a szegénységet és
szerénységet vállalót a kultuszából hasznot húzók önzésétől és
erőszakosságától.

.Szent Ferenc, templomod a hegytetőn ül mint egy sárkány dupla
testea margaréták fölött / ne engedd, hogy megfojtson / ne engedd, hogy
a szemem kiszúrja / ne engedd, hogy beleimet kiszaggassa és aranyat
tojjon a kék hullákfölé / ne engedd, hogy kiszopja lehelletünket / Szent
Ferenc, kenyerünk! megmérgezték tésztádat / elfordította arcát, ködöt és
vért sírt a város kapuja elé"

A következő egység már közvetlenül a zarándokhely közelébe
visz, s lezárása jól érzékelteti: miért tartja a költő Szent Ferenc
egyszerűségével és belső vallásosságával ellentétesnek a jubileum
zajos és látványos megemlékezéseit:

"Szent Ferenc! templomod a hegytetőn ül mint egy sárkány dupla
teste a margaréták fölött / kemény voltál mint a kő / puha mint a ke
nyér / adakozó mint nyitott seb / miért nem emeltek emlékedre egy egye
nes fehér vonalat, mint az életed? / körülötte minden elfér / a templom
sötét / hallod az évszázadok mögül az induló körmenetek énekét? / nyú
lós mint az idő / a szél eláll"

A záróciklus az utazásnak ugyanazokat a momentumait ismét
li, mint amelyekkel a költemény indult. A külső történések azon
ban lassan háttérbe szorulnak, hogy helyet adjanak Szent Ferenc
az eddigieknél egyre átszellemültebb, időtől és tértől függetlenülő

alakjának. Körülírásában a költő új összefüggésekben ismétli meg
a nap élményfoszlányait, majd az utazás immár egyenletesen mo
rajló magányában - egyesül Szent Ferenccel. Az álom síkján-e,
vagy a személyiség mélyebb, misztikus régióiban?

"valószínűleg sohasem érkezünk meg
színvallók vagyunk
összetévesztjük a napot a holddal
tulajdonképpen csak most indulunk
egy fehér ló vágtatott el a kút mellett
azt hitted, a szél
a szél
a felhők fénye
Szent Ferenc kenyérből van
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a legyek lehelletére ragadnak
a szél
az ablak megrepedt
a halott az út mentén térdepel éi mutatóujjával olvashatatlan imádságokat

fest álmainkba
egy fehér lepke
lehelletünk lepkéje
holdlepke
a tenger lepkéje
a hegy lepkéje
a reggel lepkéje
leszállt vállamra
Szent Ferenc elszabadult vérző tenyered"

Magyar- és világirodalmi párhuzamok

Mint utazással kapcsolatos hosszú-költemény a 700 éves Szent Fe
renc nem előzményeknélküli. Számos olyan párhuzama nevezhető

meg - mindenekelőtt Kassák Lajos A ló meghal, a madarak kirepülnek
című poémája, s még korábbról Guillaume Apollinaire és Blaise
Cendrars remekművei-, amelyeket Déry nagy valószínűséggelis
mert, s talán élt is a belőlük sugárzó ösztönzésekkel.

Leginkább Kassák költeményének ismerete/hatása látszik bizo
nyosnak, hiszen az együtt jelent meg 1922. október l-jén Déry 
eddig újraközöletlen - versével (Délután, A forradalom elemei) az
egyetlen számot megért 2x2 című bécsi folyóiratban. Egyszeruen
elképzelhetetlen, hogy a Mester írását ne vette volna azonnal kéz
be, bár az sem zárható ki, hogy már korábban ismerte, hiszen
szövege jóval előbb elkészült: a MA harmadik bécsi matinéja már
1921. október 16-án műsorára tűzte. A Kassákhoz egyre közelebb
kerülő költő akár kéziratban is olvashatta.

Apollinaire és Cendrars neve általánosan ismert volt a bécsi
emigrációban, s nemcsak Kassák révén, aki hosszú-költeményé
ben név szerint is megemlíti Apollinaire-t, későbbi visszaemléke
zéseiben pedig azt állítja, hogy Cendrars-szal 1909-ben személye
sen is találkozott. 1920 és 1922 között itt Bécsben újságíróskodott
Németh Andor is, Déry közeli jóbarátja, aki 1914-ben szintén kap
csolatba került Apollinaire-rel és Cendrars-szal, s egykori publi
cisztikájában értő elemzéssel mutatta be költői törekvéseiket. A
húszas évek elején Cendrars a MA egyik leggyakrabban publikált
szerzője.

Az első összevetések látszatra nem sok eredménnyel kecsegtet
nek. A 700 éves Szent Ferenc történései egyetlen nap alatt peregnek
le szemünk előtt, s egy félig-meddig vallási élmény kialakulását
példázzák. A ló meghal, a madarak kirepülnek eseményei ezzel
szemben a messzi múltban játszódnak, s tartalmukat tekintve lát
szólag ellentétben állnak Déry történetével: szerzőjük demonstra-
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tívan fordít hátat korábbi vallásos színezetű eszméinek, hogy azo
kat egy újfajta, a negyedik rend ügyét vállaló hittel, ha úgy tet
szik: elkötelezettséggel váltsa fel.

Távolállónak látszik a rokonság Déry és Appollinaire költeménye
között, hiszen az Égövében felidézett emlékképek lényegében ugyan
annak a katolikus hitnek az egynemű közegében mozognak. Hiába
valónak látszik A transszibériai expressz és a franciaországi kis Johanna
próZJijá-val való összevetés is, hiszen abban a múlt emlékeinek a sor
jázása csupán a kaland és a szülővároshoz való érzelmi kötődés el
lentétét, majd egybefonódását példázza.

Ugyanakkor nyelvi fordulatok tanúskodnak az említett művek
ismeretéről, illetve ösztönzéseiről. Itt van mindjárt Cendrars pél
dája. A transszibériai expressz történetében szerepet kap a kis pári
zsi prostituált, Johanna alakja. A távolkelet felé tartó zakatolásban
a költő előtt újra és újra felmerül Johanna emléke ("szelleme"),
amely, illetve aki minduntalan felteszi a kérdést: "Mondd, Balázs,
messze vagyunk már a Montmartre-tól?" Mindez természetesen
csupán költői kérdés, amely - válaszaival - mind erőteljesebben

érzékelteti a Párizstól való távolodást. A 700 éves Szent Ferenc szö
vegében mint az utazás tényét, izgalmát érzékeltető költői fogást
Cendrarshoz érezzük visszacsatolhatónak. Déry szövegében az
ideges hiszterika teszi fel unos-untalan a kérdést a busz vezetőjé

nek: Ifa málhát feltette"? - "oui, Madame!" - feleli az ötödször
is angyali türelemmel, hogy válasza után minden egyes esetben
új és új lendülettel kövessék egymást az utazás amúgyis gyorsan
pergő képei.

Kassák nyelvi fordulatainak ösztönző hatása helyenként szin
tén tetten érhető Déry szövegeiben. Ám nem azoké, amelyeket
egyes elemzők szürrealistának mondanak (hiszen a költemény
megírásának idején, 1921 nyarán, még igencsak távol állunk a va
lódi szürrealizmustól), hanem azoké, amelyek még dikciójának
expresszionista gyakorlatához kapcsolódnak, s amelyekről 
ugyancsak 1921 első felében - oly találóan állapította meg Déry:
"absztrakt fogalmakat húsos ragyogó testekbe ölt, a konkréteket
absztrahálja éteri tüze." A ló meghal, a madarak kirepülnek olyan so
raira gondolunk, mint "némelyek vállán New York felhőkarcelói

virrasztottak", "mások szeméből vörösen kikönyökölt a gyűlölet",

"lángok virágoztak ki a szájából és kezei röpködtek," stb., stb.
"Mintázatuk" ritkábban ugyan, de mégis csak fellelhető Déry öt
évvel későbbi képeiben: "egy francia dominikánus fejéből ferdén
kinő Pisa súlyos aranytomya", "az órák hasa aranymézzel van te
le", stb. Tegyük azonban hozzá: Déry szövegeiben e példák erő

sen zárványszerűek, a megjelenítés egészét már nem a metafo
risztikus képződmények, hanem - mint már az idézetekből is
láthattuk - a szürrealizmus szabadnak (vagy éppen ötletszerű

nek) látszó, ám mégiscsak megszerkesztett áradása jellemzi.
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Pogány mitológia és Szent Ferenc szeretete

A 700 éves Szent Ferenc további szövegeirÍek van egy mélyebb, rej
tettebb rétege is, amely kimondva-kimondatlanul a Szent Ferenc
eszméivel való találkozás élményéről szól. E szembesülés egyik pó
lusán (az Assisibe vezető út természeti képeibe és az azokhoz kap
csolódó látomásokba ágyazottan) Déry korábbi, utazás előtti és po
gányként jellemezhetőénje foglal helyet, amely joggal jellemzi ön
magát azzal, hogy "a tenger vadszagát hordja homlokán". A szem
besülés másik pólusán viszont értelemszerűenaz a humanizált vi
lágkép található, amely Szent Ferenc egy helyütt sem idézett, de
elgondolásaival egyre érzékelhetőbben jelenlévő Naphimnuszában
jutott kifejezésre, s amely a poéma logikája szerint végül felülkere
kedik a pogányelemeken.

E két "belső" principium jelenlétére utal a poéma első képsorá
ba helyezett "ez az emlékek útja" kifejezés, amely elindítja az esz
mék interferenciáját, s amelyet követően kezdetben még a pogány
elemek dominálnak, s erejükből még egy félelmetes madár-látó
másra is telik:

"a madár egy lábon forog
az egyik szeme malomkő

a másik Krisztus lakása, melynek padlóján szanaszét hevernek a sárga
hullák

a lakás sarkaiból csepeg a vér
fekete mint a megalvadt napok
a madár egy lábon ugrál
megeszi a szememet
megeszi isten láthatatlan arcát
a gyereket
megeszi a holdat
megeszi..."

A 700 éves Szent Ferenc belső szerkezetének nemcsak ez a két
pólusa létezik. Déry "útibeszámolójában" szóhoz jut az a ferences
lelkiség, amely a hangsúlyt a "külső" vallásossággal szemben a
hit "belső" átélésére helyezi. Ezeknek a vonatkozásoknak a meg
jelenítésében Déry sajátos módon kapcsol vissza A ló meghal, a ma
darak kirepülnek poémájához, illetve a vallásértelmezésnek ahhoz, a
ló alakjában megjelenített emblémájához, amelyet Kassák a maga
forradalmi eszméivel kívánt meghaladni:

"a nap lehullt a Chiostro udvarába
az oszlopcsarnokban sétál és kiégeti a tisztátalanságokat
a fakapu lángol
a kehes lovak nyerítve haldokolnak mögötte..."
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A Szent Ferenc-i tennészetszemlélet hatása

A Szent Ferenc-i természetszemlélet derűje a költeményben a fehér
színhez kapcsolódik. Ez a misztikát és tisztaságot idéző motívum
már az idézett fehér lepke alakjában is megjelenik, de bevonja a
természet más jelenségeit is, például a lenyugvó holdhoz hasonlí
tott ökröt vagy dombtetőnföltűnő lovat - imaszövegekhez hason
lóan kilógó hosszú nyelvével. Ez a ló természetesen nem azonos az
imént említett és tűzhalálra ítélt "kehes" társaival. A győzelmes

"újnak" a jelképe, amely utóbb a pogány madárral szembeállított
"ellenlátomásban" diadalmaskodik ellenfelein.

Szent Ferenc azonban nemcsak mint a nap, a hold és a csilla
gok, a szél, a felhők, a víz, a tűz és a föld, illetve az élet szerves
részeként és kiegészítőjeként elfogadott halál képzetével bilincsel
te le a költő képzeletét: legalább ilyen mértékig ragadta magával
erkölcsi magatartása és legendákba légiesülő példamutatása. Bár
a poéma szövege nem emeli ki - bizonyosak lehetünk benne,
hogy Déry messzemenően tudatában volt annak, hogy Szent Fe
renc a szegények és kiközösítettek szószólója, hogy szeretete, alá
zata mögött az emberi egyenlőség eszméi munkáltak, hogy áldo
zatvállalása, felelősségtudata alapjában véve közösségi, amely tu
datosan vállalja a testvériséget. Déry szellemi vonzalmainak kiala
kulásában mindennek meghatározó szerepe volt.

Déry poémájában rejtve jelen vannak a társadalmiaknak nevezhe
tő motívumok. Már túljutott Az ámokfutó kétségbeesésén, s azt is
tisztázta, hogy a társadalomból való kivonulás - legyen az csavar
gás vagy a természetbe menekűlő remetéskedés - sem igazi megol
dás. Az ember eredendően társadalmi lény, s a társadalom működé

sének bajait csak társadalmilag - a társadalomban élve és cseleked
ve - lehet orvosolni. E felismerés már az 1922/1923-ban írt Alko
nyodik, a bárányok elvéreznek című tanregényében is feltűnik, ám kö
vetkeztetései eléggé bizonytalanok és bizarrak. (Magányos hőse gyil
kol, hogy újra közösségbe kerillhessen.) Perugiai drámái, mindenek
előtt az Óriáscsecsemő, ismét negatív látlelet: harsány, karikírozó, itt
ott a cinizmus határát súroló vonásokkal rajzolja meg a haszonelvű

ségre épült társadalom képmutatását, a pénz mindenhatóságát s az
egyén erkölcsi és fizikai kiszolgáltatottságát.

Az assisi zarándoklatot és Szent Ferenc eszméivel való találko
zást Déry e hosszan elhúzódó útkeresésének folyamatába kell he
lyeznünk. Nem kétséges, a belőlük merített ösztönzéseknek ré
szük volt abban, hogy a tagadás korábban elhatalmasodott motí
vumai mellett a költőben felerősödjenek a pozitív emberi és társa
dalmi értékek, amelyek többszörös áttétellel ugyan, de beépültek
az író későbbi, felelősségtudattal teljes és mélységesen humanista
szemléletébe.
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