
em be rek un szol ják a könyv meg írá sá ra,
és ez a kül sõ in dít ta tás a re gény fo lya -
mán so ha nem vá lik ben sõ vé. Ki de rül,
hogy mi tör té nik a „gyer mek lány” Jo -
han ná val a sok meg pró bál ta tás után,
de az nem, hogy tör té nik-e bár mi is az
em lé ke zõ Jo han ná val. A fel idé zés nem
a fel dol go zás és meg ér tés fo lya ma ta,
ha nem no szo ga tás ra tör té nõ el is mét lé -
se egy olyan élet sza kasz nak, ame lyet
az un szo lók már va ló szí nû leg elõ zõ be -
szél ge té sek bõl is mer nek. A tör té net el -
hang zik, le író dik, mert érez zük, hogy
fon tos len ne el mon da ni, de a meg osz -
tás ál tal sem mi nem vál to zik. 

Tör té nik-e te hát va lós múlt fel dol -
go zás, vagy csak a zárt tör té net van,
amit meg örö kí tünk, de ami nem fo gad
be? Nem baj, majd meg ér tem, mon da -
ná Jo han na, mi köz ben nem ér ti, hogy
mi ért kell mind an nak meg tör tén nie,
ami ve le meg tör té nik, és mind azt meg -
ten nie, amit meg tesz, és ez a cím akár

gesz tus ként is ér tel mez he tõ, mi sze rint
a kom mu niz mus bor zal mai fel fog ha tat -
la nok, el mond ha tat la nok ma rad nak.
Bár ez a vég kö vet kez te tés ér vé nyes és
re le váns le het, Bo dor Jo han na köny -
vé ben ez nem a meg ér tés sel és az em lé -
ke zés sel va ló harc és fe szült ség okán 
fo gal ma zó dik meg, ha nem in kább köz -
hely ként áll egy igen is el me sél he tõ és
le zár ha tó tör té net élén, meg bo csát ha -
tó nak ki ki ál tott bû nök fel men té se ként.
A Nem baj, majd meg ér tem a meg bo -
csá tás ból in dul és a le iga zo lá sig és
happy endig jut el, mi köz ben az ol va só
még min dig az el sõ ol da lak nál dü höng,
és most már vég ér vé nye sen ki ma rad
ab ból az út ból, ami tu laj don kép pen 
a leg iz gal ma sabb vol na, és ami vég sõ
so ron kí vül ma rad a re gény kor pu szán,
el zár va az ol va sás, ér tel me zés te ré tõl:
ho gyan kell és egy ál ta lán meg le het-e
bo csá ta ni a re zsim, a szü lõ, az is ko la, 
a sze re tõ, a ba rát ön kény ural mát?

téka
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AMI A FE KE TÉN TÚL VAN
„Infra-noir”, un et multiple. Un groupe
surréaliste entre Bucarest et Pa ris, 1945-1947

A Peter Lang ki adó új könyv so ro za -
tot in dí tott 2014-ben (Art and Thought:
Histories of the Avant-Garde, szerk.
Dawn Ades and Timothy Matthews),
egy olyan több szer zõs kö tet tel, ame lyik
a bu ka res ti, 1940-es évek ben mû kö dõ
szür re a lis ta cso port te vé keny sé gét tér -
ké pe zi fel. Me rész és ér de kes vá lasz tás
egy olyan avant gárd cso port tal kap cso -
la tos kö tet tel kez de ni egy so ro za tot,
ame lyik nem zet kö zi szin ten ke vés bé is -
mert, ugyan ak kor a kö tet nek több mint
egy har ma da épp ar ról szól, hogy köz -
vet le nül is nö vel je a cso port is mert sé -
gét kö zö sen írt mun ká ik ha son más ki -
adá sú új ra köz lé sé vel (Dialectique de la

dialectique; Présentation de graphies
colorées, de cubomanies et d’objets;
L’Infra-noir: Préliminaires à une inter-
vention sur-thaumaturgique dans la
conquête du desirable; Éloge de Ma-
lombra, cerne de l’amour absolu; Le
sable nocturne) és né hány egyé ni, Bu -
ka rest ben fran cia nyel ven az Infra-noir
so ro zat ban meg je len te tett kö tet anya gá -
nak be ik ta tá sá val. Mind mos ta ná ig ezek
kö zül csu pán né hány ki ad vány volt 
el ér he tõ az interneten, jobb-rosszabb
mi nõ sé gû szkennelt vál to zat ban. Ro -
má ni ai ki adók an to ló gi ái csu pán vá lo -
ga tá so kat kö zöl tek eb bõl az anyag ból,
és még az Infra-noir so ro zat 1996-os pá -
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ri zsi új ra ki adá sa is (Ma i son de Verre ki -
adó) szá mos hi bát tar tal ma zott, ame -
lye ket Monique Yaari, je len ki ad vány
szer kesz tõ je rész le te sen is mer tet a kö -
tet 30. ol da lán. Az egyik leg fon to sabb
cél te hát meg va ló sult: mos tan tól a ku -
ta tók nak ren del ke zé sé re áll az ere de ti
fran cia nyel vû szö ve gek nem zet kö zi leg
el ér he tõ, meg bíz ha tó ki adá sa. E szö ve -
gek mi nõ sé ge, in tel lek tu á lis szint je a
so ro zat szer kesz tõk vá lasz tá sát jo gos sá
te szi, rá adá sul né mely ol va sók szá má ra
meg te rem ti azt a le he tõ sé get, hogy egy
„új” szür re a lis ta cso por tot fe dez ze nek
fel a ma guk szá má ra, egy olyan cso por -
tot, amely nek mind azo nál tal az 1947-
es nem zet kö zi szür re a lis ta ki ál lí tás
ide jén meg volt a ma ga nem zet kö zi is -
mert sé ge, és tag jai kö zül né há nyan
(mint Gherasim Lu ca vagy Gellu Naum)
éle tük má so dik fe lé ben nem zet kö zi kö -
zön ség elõtt bon ta koz tat hat ták ki pá -
lyá ju kat. Ma ga a kö tet jól szer kesz tett
ki ad vány – Monique Yaari be ve ze tõ je
után, ame lyik fel vá zol ja a cso port te vé -
keny sé gé nek leg fõbb jel lem zõ it, egy faj -
ta kro no ló gi ai meg kö ze lí tés kö vet ke -
zik: a kö te tet jegy zõ szer zõk (akik
mind annyi an a nem zet kö zi avant gárd
ta pasz talt ku ta tói) egy faj ta rész le tes,
kontextualista elem zést nyúj ta nak a
kö tet füg ge lé ké ben meg je len te tett szür -
re a lis ta szö ve gek rõl.

A cso port ki ál lí tá si ka ta ló gu sa i ról
ír va Jonathan P. Eburne a „ho má lyos -
ság” fo gal mát hang sú lyoz za, amely
több fé le kép pen is jel lem zõ nek te kint -
he tõ a bu ka res ti szür re a lis ták te vé -
keny sé gé vel kap cso lat ban. Az el len zé -
ki ség, hermetizmus, tit kos te vé keny -
ség, il let ve a „fe ke te ség” kü lön fé le 
te ma ti kus meg kö ze lí té sei egy aránt jel -
le mez ték a cso por tot – az Infra-noir
so ro zat cím ma ga is jel zi ezt az ér dek-
 lõ dést. Eburne amel lett ér vel, hogy a
„ho má lyos ság” fo gal má hoz va ló ra -
gasz ko dás le he tõ vé tet te a cso port tag -
ok szá má ra, hogy mind vé gig meg õriz -
zék kre a ti vi tá suk sza bad moz gás te rét,
a ro má ni ai to ta li tá ri us rend sze rek el le -
né ben is – elõbb a jobb ol da li dik ta tú -
rák kal, majd a kom mu nis ta kul túr po li -
ti ká val szem ben.

Egy va la mi vel rész le te sebb és szé -
les kö rû en meg ala po zott elem zés ben
Krzysztof Fijalkowski an nak a Ghera-
sim Lu cá nak a mû ve it mu tat ja be, aki 
a cso port egyik ve ze tõ szer zõ jé nek 
szá mít. Nagy mér ték ben épít ve ko ráb bi
Lu cá val kap cso la tos pub li ká ci ó i ra,
Fijalkowski összeg zõ mó don mu tat ja
be Lu ca te vé keny sé gét, fõ ként an nak
te o re ti kus és kép zõ mû vé sze ti vo nat ko -
zá sa it. A Lu cá ról írt ko ráb bi mo nog rá fi -
ák után (Petre Rãileanu, Dominique
Carlat és Iulian Toma mû ve i hez ké -
pest) Fijalkowski elem zé se az ál tal vá lik
fon tos sá, hogy a cso port vi zu á lis mû vé -
sze tek te rén foly ta tott te vé keny sé ge 
(il let ve az a mód, aho gyan a vi zu á lis
kö ze gen be lül a „mû vé szet” te re pét ke -
rül ni pró bál ták) egé szen a kö zel múl tig
ke ve sebb fi gyel met ka pott. Lu ca objektjei
és „kubomániái” itt ab ban az el mé le ti
kon tex tus ban je len nek meg, ame lyet
Lu ca tár sá val, D. Trosttal együtt dol go -
zott ki, a non-ödipuszi elv je gyé ben, és
ame lyik ké sõbb Deleuze és Guattari
Anti-Ödipusza szá má ra is inspira-
tívnak bi zo nyult.

Françoise Nicol a má sik em lí tett
szer zõ, Trost né mi képp te o re ti ku sabb
jel le gû szö ve ge i nek vi lá gá ba ve ze ti be
az ol va sót (Le même du même; Le
plaisir de flotter), meg kö ze lí té sé nek sa -
já tos vo ná sa, amit az írás mód is je lez,
hogy szá mos kér dõ je les mon da tot ik tat
szö ve gé be. Ez a Trosttal kap cso la tos
meg ál la pí tá sok egy faj ta nyi tott sá gát,
rögzítetlenségét jel zi. Szá mos uta lás
tör té nik a ta nul mány ban Trost 1945-
ben pub li kált mû vé re, a Vision dans le
cristal cí mû könyv re, ame lyik az Infra-
noir so ro za ton kí vül je lent meg. Ez a
tény is jel zi, hogy a cso port te vé keny -
sé ge il let ve az el mé le ti hát tér, amely
meg ala poz ta mun kás sá gu kat, nem ír -
ha tó le csu pán az Infra-noir so ro zat és
az együtt írt szö ve gek ré vén – je len kö -
tet is egy faj ta be ve ze tést nyújt csu pán 
a té ma kap csán. (Ha son ló, a szer zõk
egyéb szö ve ge it is be vo nó ér tel me zõi
stra té gi át al kal maz nak egyéb ként a Lu -
cá ról és Paul Pãunról szó ló fe je ze tek
is.) No ha a Trost és Lu ca kö zöt ti együtt -
mû kö dés vi szony lag jól is mert a kö zö -112
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sen írt, 1945-ben kö zölt Dialectique de
la dialectique cí mû szö ve gük mi att, je -
len kö tet ol va só já nak még is csak meg -
ma rad hat az az ér zé se, hogy Trost sze -
re pét a cso por ton be lül nem si ke rült
egy elõ re a ma ga ár nyalt sá gá ban tisz táz -
ni. Nem cso da, hi szen az õ te vé keny sé -
gé vel kap cso la tos el sõ mo no grá fia
nem rég, 2013-ban je lent meg, ro mán
nyel ven. (Michael Finkenthal: D. Trost
între realitatea visului ºi visul ca
realitate. Tracus Arte, Buk., 2013.).

A Monique Yaari ál tal írt fe je zet
Paul Pãun/Paon mun kás sá gá ról rend kí -
vül fon tos, kü lö nö sen a ké sei, ki adat -
lan anya gok ra tör té nõ hi vat ko zá sok
mi att, mint ami lye nek a Carnet vagy 
a La rose parallèle. Ezek bõl Trostra, il -
let ve az õ Pãunnal va ló együtt mû kö dé -
sé re vo nat ko zó an is fon tos ada tok de -
rül nek ki. No ha a cso por ton be lül Pãun
rej tõz kö dõbb nek tû nik, a Gellu Naum
és Trost/Luca kö zöt ti elméleti/politikai/
nyelvi ter mé sze tû né zet el té ré sek ben
pe dig köz tes és köz ve tí tõ sze rep be he -
lyez ke dik, a ké sei írá sai alap ján meg -
ala po zot tan ál lít ha tó, hogy a szür re a -
lis ta jel le gû te vé keny ség vé gig kí sér te 
õt egész éle té ben, iz ra e li emig rá ci ós
éve it is be le ért ve. Eb ben a fe je zet ben 
is új sze rû az (akár csak Fijalkowski Lu -
ca-elem zé sé ben), hogy elõ tér be ke rül 
a Pãun-munkák vi zu á lis di men zi ó ja –
mint meg tud hat juk, ez a te vé keny ség
szá mos kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás, il let -
ve könyv il luszt rá ció for má já ban konk -
re ti zá ló dott az idõk fo lya mán.

Régine-Mihal Friedman rö vid elem -
zést kö zöl az öt szer zõ ál tal alá írt Éloge
de Malombra cí mû szö veg rõl (ma gya -
rul lásd a Ko runk 2012. má ju si szá má -
ban), Mario Soldati Malombra cí mû
film jét is be von va a vizs gá ló dás ba – azt
a fil met, ame lyik a bu ka res ti szür re a lis -
tá kat a szö veg meg írá sá ra ih let te. No ha
az írás jól do ku men tál ja a szür re a lis ta
mû vé szek film hez, mo zi hoz fû zõ dõ
kap cso la ta it, ke vés bé pre cíz, ami az
Antonio Fogazzaro re gé nye és Mario
Soldati adap tá ci ó ja köz ti vi szonyt il le ti.
No ha az zal egyet ért he tünk, hogy Sol-
dati adap tá ci ó ja át ve szi pél dá ul a ka -
rak ter tí pu so kat a re gény bõl, azt a meg -

ál la pí tást min den képp túl zás nak érez -
het jük, mi sze rint „Soldati […] a fidèle-
ment suivi sa source littéraire” (Soldati
hû en kö ve ti az iro dal mi for rás szö ve get,
215.), hi szen szá mos ele mé ben ép pen
to vább ér tel me zés nek, vál toz ta tás nak
ér tel mez het jük azt, ami a for rás szö veg -
gel a film ben tör té nik: ma gyar né zõk
szá má ra kü lö nö sen ér de kes le het, hogy
meg vál to zik pél dá ul a film be li sze mé lyi
tit kár nem ze ti sé ge (né met rõl ma gyar -
ra), és né hány ma gyar szó is el hang zik
a film ben. Ma gá nak az Éloge-nak a mû -
fa ji le írá sát mind azo nál tal inspiratívnak
ta lál hat juk, hi szen Friedman a szür re a -
lis ta kollázs/cadavre exquis és a du-
champ-i ready-made vi szony rend sze -
ré ben he lye zi el a több szer zõs szö ve get
(215.), a film olyan ér tel me zé se ként
tár gyal va azt, ame lyik lé nye gé ben sza -
bad asszo ci á ci ók tö re dé ke i bõl és azok
össze il lesz té sé bõl áll össze.

Jacqueline Chénieux-Gendron a Le
sable nocturne cí mû kol lek tív szö ve get
elem zi, ame lyik egy ben a cso port utol -
só kö zös nyil vá nos „fel lé pé sét” is je len -
tet te a Le Surréalisme en 1947 cí mû ka -
ta ló gus ban, ame lyik a pá ri zsi Maeght
ga lé ri á ban szer ve zett rep re zen ta tív
nem zet kö zi szür re a lis ta ki ál lí tást kí sér -
te. Chénieux-Gendron problematizáló
elem zést nyújt ma gá ról a ki ad vány ról,
és vizs gál ja az egyes szö ve gek stá tu sát
a ka ta ló gu son be lül. A bu ka res ti szür -
re a lis ták szö ve gét „vak folt nak” ne vez -
ve, a szer zõ amel lett ér vel vol ta kép pen,
hogy azok az alap fo gal mak, ame lyek 
a Le sable nocturne ese té ben meg ha tá -
ro zó ak, a nagy ki ál lí tás szem pont já ból
is inspiratívak: az ano ni mi tás, a sö tét -
ség/ho mály, amely a szö veg ben le írt te -
rem re jel lem zõ, azok nak a gaz dag ér zé -
ki be nyo má sok nak a le he tõ sé ge, amely
egy sö tét szo bá ban tör tén het, ma gá nak
a kon cep ci ó nak kulcs fon tos sá gú össze -
te või. Itt a bu ka res ti szer zõk ré szé rõl
egy vál lalt „vak ság ról” van szó.

A Monique Yaari ál tal össze ál lí tott
kö tet összeg zi a bu ka res ti szür re a lis ta
cso port tal kap cso la tos szak iro dal mi is -
me re tek igen je len tõs ré szét, ugyan ak -
kor egy szer re tud ke ve seb bet és töb bet
an nál, ami a cso port ról va ló je len le gi téka
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„kö zös” tu dás. Amel lett, hogy do ku -
men tál ja és új ra köz li azt, ami a cso port
kö zös te vé keny sé gé re vo nat ko zik, a kö -
tet má sik leg fon to sabb po zi tí vu ma az,
hogy a ko ráb bi szak iro da lom hoz ké -
pest erõ tel jes eb ben hang sú lyoz za a
cso port vi zu á lis te vé keny sé gét, il let ve
is mer tet né hány olyan, ma gán ar chí vu -
mok ban ma radt for rás cso por tot, ame -
lyek alap ján a ro mán szür re a liz mus
tör té ne te to vább ír ha tó.

A könyv ke ve sebb tu dás ról ad szá -
mot, mint amit tud hat na már csak
azért is, mert ki hagy ja az elem zé sek lá -
tó kö ré bõl Vir gil Teodorescu köl té sze tét
– an nak el le né re, hogy a kö tet füg ge lé -
ke új ra köz li Teodorescu két fran cia
nyel vû, az Infra-noir so ro zat ban meg je -
lent kis kö te té nek szö ve gét. A kö tet be -
ve ze tõ jé ben Monique Yaari így ér vel
ez zel kap cso lat ban: „La decision de ne
pas inclure dans ce volume une ana-
lyse des deux plaquettes dues à Teo-
dorescu ne se fit pas sans regrets; car,
si l’ensemble de son œuvre littéraire
ultérieure est de langue roumaine et
l’excluait donc en vertu du critère
linguistique de notre sélection, ces
textes font néanmois partie intégrante
de l’aventure «Infra-noir»”. (Az a dön -
tés, hogy je len kö tet ne tar tal maz zon
elem zést Teodorescu két mû vé rõl, nem
szü le tett meg könnyen; hi szen an nak
el le né re, hogy ké sõb bi élet mû ve ro mán
nyel ven író dott, s így nyel vi kri té ri u -
mok alap ján ki zár ha tó az elem zés kö ré -
bõl, fran cia nyel vû ki ad vá nyai az Infra-
noir-kaland szer ves ré szét ké pe zik. 30.)
Lu cá hoz, Trosthoz, Pãunhoz ké pest
Teodorescu hely ze te va ló ban más any-
nyi ban, hogy az Infra-noir kí sér let után
vissza vál tott ro mán nyelv re, míg tár sai
fran cia nyel vû élet mû vet épí tet tek to -
vább, de az Infra-noir-korpusz elem zé -

se ak kor lett vol na tel jes és kö vet ke ze -
tes, ha az õ mû ve it is szám ba ve szi.

Az bi zo nyos ér te lem ben el fo gad ha -
tóbb és ért he tõbb dön tés, hogy Gellu
Naum mû ve i rõl nem szól kü lön fe je zet
a könyv ben, hi szen Naum ma ga dön -
tött úgy, hogy nem pub li kál sa ját, fran -
cia nyel vû szö ve ge ket eb ben a so ro zat -
ban, csu pán több szer zõs fran cia szö ve -
gek alatt je le nik meg a ne ve. En nek 
el le né re meg ál la pít ha tó, hogy azok szá -
má ra, akik az Infra-noir szer zõ i nek ro -
mán nyel ven írott mû ve it is is me rik,
Naum kö te te it is be le ért ve, je len elem -
zé sek szá mos össze te võ je a sö tét ség rõl/
ho má lyos ság ról, vak ság ról vagy médium-
nikus kom mu ni ká ci ó ról biz to sabb ta -
laj ra lel he tett vol na. Ugyan így meg ál la -
pít ha tó, hogy ro mán nyel vû for rá sok
be vo ná sa, mint ami lye nek a Gellu
Naum Ala pít vány Athanor fü ze te i nek
2008/2-es szá má ban kö zölt le vél vál tás -
ok Victor Brauner és a cso port tag ok 
kö zött, to váb bi in for má ci ók kal szol gál -
hat tak vol na Jacqueline Chénieux-Gen-
dron egyéb ként ki tû nõ írá sá hoz, ame -
lyik az 1947-es szür re a lis ta ki ál lí tás és
a Le sable nocturne cí mû szö veg elõ ké -
szü le te i rõl szól. 

Az is mer te tést az zal zár hat juk kö -
vet ke zés kép pen, hogy a Monique Yaari
kez de mé nyez te mun ka a bu ka res ti
szür re a lis ta cso port fi lo ló gi á já nak
olyan mér föld kö ve, amely egy ben ké -
pes fel kel te ni a szé le sebb kö rû szak mai
ér dek lõ dést a cso port te vé keny sé ge
iránt. Mind azok nak azon ban, akik a
cso port el kép ze lé se it, lá tás mód ját a ma -
ga tel jes sé gé ben sze ret nék át lát ni, to -
váb bi el mé lye dés re lesz szük sé ge Gellu
Naum és Vir gil Teodorescu mun ká i -
ban, il let ve Trost, Pãun és Lu ca ro mán
nyel vû szö ve ge i ben is.

Ba lázs Im re Jó zsef
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