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PHILOSOPHIA PERENNIS 

Kiss Endre : 

 

Az avantgarde és az abszurd között 
 

(Az óriáscsecsemő) 
 

Az Óriáscsecsemő (1926) az egyik legjelentősebb avantgardista mű, amelyet a hanyatló, majd ténylegesen lehanyatlott 

közép-európai kultúra, más nevén az Osztrák-Magyar Monarchia átfogó és semmiképpen sem egységes szellemi miliője 

létrehozott.   

A darab alapgesztusa ugyancsak a lehető legközelebb áll a specifikusan közép-európai avantgarde-hoz, amellyel számos 

szál fűzte egybe. Anélkül, hogy arra tennénk kísérletet, hogy elhelyezzük az Óriáscsecsemőt az első vonalbeli modern 

avantgarde geográfiai és szellemi regionalizmusában, jeleznünk kell, hogy a darab az Ausztria-Magyarország felbomlásának 

örvényeiben kialakuló avantgardizmus erőteljes és messzemenő tipológiai jelentőséggel rendelkező változata, mélyen 

összekapcsolódva Oskar Kokoschka akkori darabjaival (elsősorban a Gyilkos, a nők reménysége cíművel), a későbbi epikai út 

párhuzamossága miatt különösen is érdekesek lennének az akkori Robert Musillal való párhuzamok, de az ekkori Musil 

számára kiemelkedően fontos Robert Müllerhez kiépíthető párhuzamok is, miközben az ekkori irodalmi igényű kabaré vagy 

akár még Karinthy filozófiai abszurdjai is számításba jöhetnének.    

Az Óriáscsecsemő különleges életrajzi körülmények között született. Ezek figyelemreméltó módon némileg ellene szólnak 

annak a szinte önmagától felkínálkozó tételnek, hogy 1919 ifjú emigránsa, aki mégiscsak majdnem három évet tölt Bécsben, az 

akkor itt specifikusan erős közép-európai avantgardizmussal együtt élve és azzal konfrontálódva harcolta volna ki e 

hemiszférához tartozó művét. E környezet és hatások tényét és jelentőségét egy pillanatig sem tagadva mégis érdemileg más út 

vezetett ehhez a műhöz. Ezekben az években (1919 és 1926 között, amikor az Óriáscsecsemő keletkezett) Déry aktív 

részvevője a magyar és a nemzetközi avantgarde-mozgalmaknak, miközben 1967-ben elkezdett Ítélet nincs című irodalmi 

visszaemlékezéseiben a húszas évek történetéből majdnem kizárólagosan csak a magyar vonatkozású eseményeket írja le, 

valamint – másutt – épp az Óriáscsecsemőt nevezi meg legsikeresebb színpadi műveként.1  

Déry 1926-ban írta meg a darabot mély egzisztenciális válságban, úgyhogy nem lehet arról szól, hogy avantgarde őstípus 

osztrák-középeurópai újrafogalmazása a tisztán irodalmi folyamat sodrában jött létre. Ennek kereteit szétfeszítették a közvetlen 

egzisztenciális feltételek hangsúlyai. Az avantgarde-irodalmiság általunk középpontba állított prototípusának kisugárzása alább 

is hagy a húszas évek közepére, és mint ezt nem kisebb példa, mint éppen a Tulajdonságok nélküli ember is mutatja, alapvető 

intenciói is határozott változásokon mennek keresztül.  

1926-ban Déry majdnem egy évig tartózkodik Perugiában, ahová a kudarcok és sikertelenségek sorozata után érkezik, és 

ahonnan közvetlenül Magyarországra utazik vissza, amivel le is zárja a Kommün utáni emigrációját. Ezek a mozzanatok 

mindenképpen felkínálják annak lehetőségét, hogy a Kokoschka-prototípus módosításait értelmezni lehessen.  

Déry Tibor darabja a maga alapvonalaiban a specifikusan bécsi impresszionizmus médiumában kialakult bécsi modernség2 

dramaturgiájára megy vissza, ami (a maga részéről ugyancsak bécsi, immár barokk tradiciókra visszamenően) az élet egészét 

egy műben kívánta összefoglalni. Ebben az összehasonlításban nem játszik szerepet, hogy az Óriáscsecsemő esetében 

feltételezhetjük-e e hagyomány explicit emlékét vagy tudatát Déry Tibornál vagy sem.3 Mindezzel érdekes struktúratipológiai 

analógiához is elérkeztünk, ami gyökeresen keresztben áll impresszionizmus és avantgarde egyébként ismert, egészen egymás 

kizárásáig elmenő ellentétes viszonyához képest. A bécsi impresszionizmus ugyanis a modernség azon ritka áramlataihoz 

tartozik, amelyek a világ-egész egy műben való megjelenítését szorgalmazták (különösen igaz ez éppen az irányzat körébe 

sorolható drámairodalomra), ugyanez a meghatározó kiindulás az avantgarde esetében már majdhogynem kötelező.       

                                                           
1 Déry, Tibor, "Elõszó", in: Az óriáscsecsemõ. Budapest, 1967. 5. - Ez egyébként az a kötet is, amelyben a darab elõször jelenik meg 

magyarul.  

2 A bécsi impresszionizmust tanulmányban egy rendkívül konkrét és meghatározott értelemben használjuk. Ezt ld. például: Endre Kiss,  

"Lukács. Vienna, Belle Epoque. On the significance of Vienna in the Development of Young Lukács", in: Eastern European Quarterly, XX. 

no. 2, June 1986. p. 141-155. 

3 Nem várhatjuk el feltétlenül a bécsi impresszionizmus manifeszt tudatát az avantgardista Dérynél, a kulturális hagyomány, mint médium 

emlékét azonban annál inkább. 
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Déry Óriáscsecsemője (az előzőekben említett analógia korántsem erőltetett, sőt, talán egyenesen frappáns módon is azzal 

az úttal tehető szemléletessé, ami az Akárkitől az Óriáscsecsemőig vezet) elsősorban a jelzett strukturális izomorfiát igazolja. 

Az emberi élet teljes megfogalmazása változik meg, mozdul el a „régi”, az egykori stilizált bécsi impresszionizmust barokk 

kulisszákban megjelenítő (immár csakis és kizárólag „polgári”-ként érzékelt) felfogásától az új avantgarde (valójában 

kataklizmatikusan szétesett és jövőtlen) összértelmezése irányában. 

Az Óriáscsecsemő biografikus értelemben is „egész” életet visz színre a születéstől a halálig, még ebben is emlékeztet 

diametrális elődjére, a bécsi impresszionizmus (stilizált vagy nem-stilizált) impresszionista-egzisztenciális dramaturgiájára. 

Mivel azonban Déry rendkívül komolyan veszi minden polgári normáltudat rendszeres rombolását, egész sor írói eszközt 

vonultat fel, amelyek az impresszionista dramaturgiát kiforgatják sarkaiból. A pozitív és kifejtett destrukció, a szereplők 

életnagyságú bábukként való színpadra vitele, az emberi életnek csecsemőként való inszcenálása a polgári létforma 

leleplezésének és a kifordításának, szándékában mindenképpen maradéktalan, megjelenítését nyújtják.  

Ahogy a szerző részletesen is leírja, az egyes bábuk csak arra az időre nyújtják ki fejüket jelmezükből, ameddig szövegüket 

elmondják, ezután visszahúzzák azt, úgy hogy ebből következően a színpadi jelenlét nagyobb részében „fejetlenül” állnak a 

színpadon. Nem lehet kétséges, hogy ez az alakpoétika önmagában hordja a lázadó szerző egyszerre racionális és irracionális 

állásfoglalását a polgári miliőről, ráadásul úgy, hogy kiterjedt mozgásteret ad a színpadra állítóknak is abban, hogy ezt a 

megsemmisítést szavakba nem mindig foglalható vizuális és más formai elemek hozzátételével tehessék még teljesebbé.  

Az egyes „babák” önazonosságát mindenkor jól olvasható módon feliratok is tudatják a nézőkkel („Asszony”, „Néző”, 

„Közönség”, „Bankár”, „Lelkész”, „Civilista”, stb.). Az emberi szereplők ilyen inszcenálása már önmagában minden korábbi 

és „polgári” emberkép megsemmisítő kritikájával, ha éppen nem annak „destrukciójá”-val volt egyenlő. Déry ezzel a 

megoldással korábbi avantgardista inszcenációk eszméit ragadja fel, de ezt nemcsak következetesen és általánosítóan teszi, de 

mind tartalmi, mind koncepcionális szempontból saját mondanivalójának, azaz saját társadalomkép megjelenítésének 

szolgálatába is képes állítani azokat.         

A színpadra állítás teszi lehetővé azt is, hogy a protagonisták lényeglátóan ábrázolt „élete” olyan sebességgel rajzolódik ki 

előttünk, hogy egy csecsemő sorsának összes jellemző szituációja megjelenhet a színpadon. A dekonstruktív és egyben 

destruktív lényeglátás művészetakarása szervezi meg a történéseket, miközben az így létrejövő, egyszerre naturális és 

egyszerre fantasztikus eseménysor sajátos holisztikus karakterre tesz szert, rejtett kiegyensúlyozottság kelti azt a 

benyomásunkat (ebben az összefüggésben semmiképpen nem mernénk leírni, hogy „illúziónkat”), hogy a fantasztikumban és 

destrukcióban egy fajta rend és teljesség uralkodik. Ebben az összefüggésben ismét új és tartalmas funkciókhoz jut az a 

szcenikai, de egyben mélyen poétikus elgondolás is, hogy az egyes színpadi szereplőket ebben a vízióban babák helyettesítik. 

Ennek a megoldásban számos olyan, látszólag csak technikai előnye van, amelyek elkezdenek túlmutatni önmagukon. A babák 

gyorsan és nagy szemléletességgel rendezik mindig újra a színpadi teret, feliratokat viselnek, amely korai elidegenítő 

effektusként járul hozzá sorsuk lényegének azonosításához, a „baba-emberek” leginkább csoportokban lépnek fel, ezek a 

mozzanatok mind erősen artisztikussá teszik az alapvízió megjelenítését, hol egy dinamikusan megvágott filmhez, hol egy 

filozófiai pantomimhez, hol egy archaikus játékhoz, hol egy távoli kultúra megfogalmazásaihoz hasonlítva. Ez az inszcenálás, s 

ebben szinte az említett összes elem és eszköz részt vesz, sikerre viszi a példaszerűvé tételnek, az exemplarifikálásnak azt a 

döntő mozzanatát, ami mind az avantgarde, mind pedig az abszurd szemléletmódjának alapjaihoz tartozik: a társadalom, a 

világ egyszerre összes és egyszerre összes esszencális tartalma és mozgása éppen azok körül a protagonisták körül lüktet, 

akiket a színpadon látunk, mindez a példaszerűvé tétel végtelen nyomatékosításának eszköze és médiuma. 

Az Óriáscsecsemő a darab történéseit közvetlen valóságként (ha a szövegösszefüggés ezt megengedné, azt kellene 

mondanunk, naturalista módon) értelmezi, azaz nem pályázik sem az avantgarde artisztikum, sem a parabola, sem pedig 

valamiféle negatív utópia megjelenési formáira. Nyilván ez a vonás is egyik összetevője az avantgarde abszurdba való 

átmenetének, hiszen egy rendszeres irodalomtörténeti tipologizálás igénye nélkül is világos, hogy pusztán a kizárások 

módszerének útvonalán haladva az így megmaradó „naturalizmus” és „realizmus” valahol az abszurd univerzumában lesz majd 

elhelyezhető. Nyers és brutális valóság sejlik fel a kiinduló avantgarde alkotói szabadság keze nyomán, amelyhez az egyén 

keményen oda van erősítve, amelytől egyetlen szereplő sem menekülhet, amelynek minden pillanatban alárendelt marad, 

miközben egyetlen esélye, hogy maga is megpróbál aktív szerepet vállalni annak brutális, gátlástalan és gondolat nélküli 

viharzásában.   

Mi sem mutatja áttetszőbben Déry-nek a specifikusan új condition humaineről alkotott felfogását, mint az, hogy 

protagonistáját „kiállítási objektum”-ként mutatja be, aki az apa és egy cirkuszi idomár közötti megállapodás 

következményeként a népszórakoztatás élő tárgyává válik. A polgárságutáni létezésnek ez a felfogása, amely verbális síkon 

egyébként még mindig erőteljesen polgári frazeológiával kerül kifejezésre, jelenti Déry legfontosabb módosítását a 

mindenekelőtt Oskar Kokoschka és Robert Müller (és az akkori Robert Musil) képviselte prototípus alapvető tulajdonságain. Ez 

a prototípus ugyanis mindenekelőtt a polgári világ elleni mindenoldalú lázadás egyszeri és a legnagyobb mértékben aktuális 
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aktusát testesítette meg, mégpedig olyan lendülettel, hogy az e társadalom tabui elleni lázadás minden lehetséges tabu elleni 

támadássá szélesedett. 

Déry a hasonlóképpen értelmezett lázadást, „polgári” kiindulással tehát, már úgy tematizálja, hogy egy többé már nem 

polgári világban az egyén lázadása, immár minden tabu ellen, végső soron eredménytelen marad. Ez a polgárságutáni polgári 

világ eredményesen teremti magát újjá, és még azt az óriáscsecsemőt is maga alá gyűri, akinek teljes létformája a kezdetektől  

fogva a régi és az akkor még nem sejtett új polgári világ ellen irányult. Kokoschka, Musil vagy Müller protagonistái 

lázadásának Déry tehát a folytatását is bemutatja, s ez igen ritka eljárás a specifikusan avantgardista írásmód szingularista és 

aktualista beállítottságát szem előtt tartva. A szűkebb értelemben vett „avantgardista” pillanat folytatását inkább a kijózanodás 

és valamilyen irányú klasszicizálódás szokta jellemezni, nem pedig ugyanannak az örök visszatérése, beleértve egy új polgári 

világ megerősödését is.      

Mind az ember, mind pedig a „társadalom” bábuként való ábrázolása, beleértve az eredeti avantgardista kiindulás 

„folytatásá”-nak szándékát, további meghatározásait minden polgári, sőt, minden civilizatórikus érték lerombolásának 

folyamatában nyeri el. Ebben áll a darab igazi üzenete, ezért a rombolás folyamatát a szerző alaposan átgondolta és minden 

részletre kiterjesztette. Mi több, a darab összes további meghatározó tulajdonságát is ez az üzenet radikalizálja a végtelenségig. 

Az általános esztétika szintjén (s ezt most nem, mint normát, de mint heurisztikus lehetőséget hozzuk szóba) a Dérynél (de 

Kokoschkánál, az akkori Musilnál vagy Robert Müllernél) gyakorolt romboló átértékelés a „naív” és „szentimentális” költészet 

eredeti schilleri megkülönböztetésének releváns utóéletében helyezhető el adekvátan. Mert bármily dekonstruktívan (és 

destruktívan) folyjék is a polgári értékek átértékelése az Óriáscsecsemőben, a műalkotást hasonló „szenvedély”-ek és 

„érzelmek” konstituálják, mint amelyeket ezen oly fontos esztétikai alkotás olyan egyértelműséggel jelöl ki. A schilleri 

„szentimentalitás”-nak való megfelelés szemünkben nem annyira irodalomtörténeti, mint irodalomelméleti jellegű, és érdekes 

hidat jelenthet klasszikus és avantgardisztikus esztétika között.        

Az “értékek” avantgardisztikus “átértékelése” Déry-nél kiterjed az ábrázolás összes lehetséges szintjére. Ebben az 

értelemben már a társadalomnak babákon keresztül végrehajtott “inszcenálása” önmagában is az átértékelés, illetve a 

dekonstrukció aktusa. A cselekmény szorosabban vett szintjén az átértékelésnek ez az akarása a mindenoldalú lázadás, így a 

minden tabu elleni lázadás elemében is megmutatkozik. Ezek között olyan tabuk is vannak, amelyeknek érvénye korántsem 

korlátozódik a klasszikus polgári társadalom fennállásának korszakára, vagy annak sajátságosan specifikus tabuira. Talán ma 

már nem annyira evidens, mégis a megdöntendő tabuk “kiterjesztésé”-nek döntő processzusa éppen a szexuális tabuk 

széttörésének minden elképzelhető oldalról végigvitt folyamata volt.  

Déry Tibor Óriáscsecsemőjét még ebben a vonatkozásban is kitünteti a mindenoldalú átértékelés harmadik szintje, illetve 

síkja. Az inszcenálás és a cselekmény szintjeit követően ugyanis a dekonstruktív (destruktív) átértékelés számos protagonista 

kifejtett kijelentéseinek szintjén is megvalósul. Ezek a tételesnek is nevezhető kijelentések természetesen az emocionalitás, a 

reflexivitás és más konkrét tartalmak szempontjából még tovább is osztályozhatók lennének, számunkra azonban e helyütt 

elégséges az, hogy az értékek dekonstruktív (destruktív) átértékelésének kifejtett kijelentéseit általánosságban állítjuk 

középpontba. 

Az Apa, aki egyrészt a régi, már nem létező és már lehanyatlott polgári társadalom értelmében vett teljes vesztes és 

deklasszált, másrészt mint áldozat a Fiú számára egyként testesíti meg az új repressziót és az új kiszolgáltatottságot, tettei 

cinizmusát és brutalitását kisérve gyakran él a következő valóban reflexív fordulattal: „Az élet álom.” Az óriáscsecsemő 

családjának neve, hogy egy másik igen kifejtett példát megnevezzünk, éppen "Kogutowicz". Annak, aki a békeidők magyar 

mindennapi életét nem ismeri, ez a név bizonyosan nem mond sokat. Mindenki számára azonban, aki néhány évet eltöltött egy 

iskolában, ez a név sokszoros és nehezen felfejthető szimbólum lett, nagy általánosságban éppen annak a polgári nyugalomnak 

és azoknak a boldog békeidőknek a szimbóluma, amelyet Déry már a húszas évek elején az avantgarde lendületével 

dekonstruálni akar. Kogutowicz Manó volt ugyanis az a mágikus alak, aki mágikus neve mögé húzódva az Osztrák-Magyar 

Monarchia magyar térfelén megrajzolta a minden osztályteremben kiállított térképet minden iskola, minden osztály és minden 

tanuló számára. Állandó jelenléte legfeljebb csak Ferenc Józsefével lett volna összemérhető. 

Minden bizonnyal emiatt lehetett Dérynél egy közelebbről meg nem határozott békekorszak szimbóluma, ami Déry 

avantgardista dekonstrukciójának szemléletében a későbbi bekövetkező történeti kataklizmáért felelős bűnbak, de ezen kívül a 

dekonstruálásra megérett értékek hordozójának szerepét is eljátszotta. A cirkusz állattartója (akinek az Apa a csecsemőt a szó 

szoros értelmében eladta) a maga kifejtett értékvilágát a következőképpen foglalja össze: „Én ugyan csak egy egyszerű, 

állatokkal foglalkozó ember vagyok, de tudom, hogy minden ember gyilkos.”  

Az Apa látványosan méltatja az állatidomár világot átható hatalmát, amennyiben „földöntúli hatalom” birtokosának állítja 

be őt, amire maga az idomár érezhető rezignáltsággal a következő választ adja: „Ha ki is írtom a rosszat, mégsem tudok ártani a 

világnak.” A régi értékek e lehető legkifejtettebb dekonstrukciója (destrukciója) és az új létfeltételek egyidejű realitása abban 
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mutatkozik meg, ahogyan Nikodémusz a nagy kezdőbetűkkel írt társadalmat „ETIKA Faj- és Léleknemesítő 

Részvénytársaság”-ként fogja fel, mely a fiút, azaz az Óriáscsecsemőt, potom pénzért vásárolja meg a lecsúszott Apától és ettől 

kezdve tetszése szerint akarja tenni a fiúval, amihez éppen kedve támad. Ennek egyik megvalósult esete éppen az 

óriáscsecsemő kiállítási objektumként való felhasználása.    

Ebben az intézményben az élet „régi” rendjének dekonstrukciója és „új” rendjének megjelenítése a maga egységében válik 

nyilvánvalóvá.  

A kifejtett dekonstrukció (destrukció) elemei közé tartozik számos szövegparafrázis is (jólismert gyermekdalok a rombolás 

az értékektől-jogoktól való megfosztottság aktusaiban instrumentalizálódnak, a nemzeti kulturális hagyomány elemei 

átfunkcionalizálódnak). A kifejtett kijelentések permanens dekonstrukciója nagyban járul hozzá egyébként ahhoz is, hogy a 

valóság ellen manifesztálódó összefüggő gyűlölet-magatartás a darab alaphangulatává válik, amelynek érzékelése azután ismét 

visszavezet a schiller-i „szentimentális” költészet érvényének felismeréséhez.   

Déry specifikus módon tágítja ki az Oskar Kokoschka-i prototípust, mégpedig immár egy viszonylag késői időpontban. E 

módosulások iránya egyrészt az, hogy Déry kifejtett kijelentések és szentenciák összefüggő és gazdag szféráját alakítja ki, 

melyek immár az explicit dekonstrukció (és destrukció) konkrét és intenzív megvalósításával egyenlőek és önmagukban sajátos 

intellektuális szövetet alkotnak.  

Ez a fajta átértékelés ily módon kifejtett szellemi arcél kirajzolásához vezet, ami az Óriáscsecsemőt tekintélyes mértékben 

távolítja már el a prototípustól és egyben alighanem az egyik legfontosabb lépés azon az úton is, ami az abszurdot az 

avantgarde-tól elválasztja.    

A prototípus kiterjesztésének és módosításának másik iránya a történet meghosszabbításában, további folytatásában 

mutatkozik meg.   

Amíg e prototípus túlnyomórészt a lázadás aktusának bemutatását állítja középpontba, s annak végével mintegy el is 

enyészik, Déry áthelyezi az ábrázolás súlypontját a protagonista, azaz az óriáscsecsemő élettörténetére. Az élettörténetet magát 

azután nem fejezi be, de váratlan és minden bizonnyal eredeti fordulattal újra kezdi a darab teljes körét. Minden kezdődik 

elölről, az óriáscsecsemőnek gyermeke születik, akinek földi egzisztenciája pontosan azokkal a magatartásokkal, sőt, azokkal a 

szavakkal is kezdődik, mint annak azé az óriáscsecsemőé, aki immár apa lett.        

E fordulat üzenetét aligha lehet félreértelmezni. Déry számára ezzel tovább is folytatódik a mindenoldalú lázadás és az 

ugyancsak mindenoldalú alávetettség (alávetés) sajátos egysége. A sajátos condition humaine örökössé válik. A 

dekonstruktivitás, destruktivitás és rendkívüliség megmaradnak kivételesnek, de egyben megmaradnak normálisnak is.  

A prototípusnak pontosan ez a kitágítása (átalakítása) több, egyidejű jelentéssel rendelkezik. A kitágításnak éppen ez az 

iránya vezeti az avantgardeot az abszurd irányába. Ez a módosulás (és különösen annak közép-európai lehetőségei) az 

avantgarde és az abszurd rejtett kontinuitására is utalhat, amely a huszadik század történetét szem előtt tartva nem tűnik 

inadekvát lehetőségnek. 
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(Tibor Déry's Giant’s Infant) 

 
The specific expansion, that Oskar Kokoschka’s prototype experiences in Tibor Déry at a relatively late time, consists, on the one hand, in 

the elaboration of a coherent and rich sphere of explicit statements, that fully realize concretely a rich system of explicit deconstruction (and 

destruction) and constitute, as an overall picture, almost an also thematically worked out intellectual dimension. The other side of the 

expansion and of the modification of the prototype is finally in the prolongation, or continuation of the history. While the subject of every 

prototype coming here into question consists in the presentation of the revolting act itself, Déry shifts the emphasis of what is depicted on the 

life story of the protagonists shown as a whole. He does not shift the illustrative focus only from the revolt on a life story (in revolt and 

subordination), but he starts once again the whole circle at the end of the piece, while at the end he lets the Giant’s Infant bear again a child, 

that his earthly existence – shall we directly still highlight this ? - begins with precisely the attitudes and words of the Giant’s Infant’s father. 

For Déry, this mixture and this unity of all-round revolt and subordination are continuing. The new condition humaine is perpetuating. This 

expansion, or modification of the prototype has a multiple meaning. This expansion is that, which moves the avant-garde in the direction of 

the absurd. That this shift exists, in multiple ways and inside itself still in specifically Central-European forms, opens up new opportunities 

for the research of the avant-garde. 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 


