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AZ „ÉRZELMI" 
ÉS A „RACIONÁLIS" 
LOGIKA KÖLCSÖNÖSSÉGE 
DÉRY TIBOR SZÜRREALISTA 
KÖLTÉSZETÉBEN 

„A világ egyik legelőkelőbb folyóirata, a Mercure de Francé, mely 
a háború óta nem adott hír t mirólunk, akárcsak a németekről, ú j szá-
mában kétes dicsőségül közzétesz egy magyar verset olvasóinak mula t -
tatására. A vers szerzője az előttünk ismeretlen Céry Tibor (sic!), és 
címe A nagy tehén. Ez a folyóirat, mely mindenkor élén állott az iro-
dalmi for radalmaknak és megújhodásoknak, kissé sokallja, amit fönt-
nevezett költő megenged magának" — tudósít ja olvasóit a Bácsmegyei 
Napló 1925. j anuár 4-én, nem sokkal azután tehát, hogy a vers Illyés 
Gyula fordításában francia nyelven is megjelent. Mondanom sem kell 
talán, hogy ezt a kárörvendő és elfogult hír t nem kuriozitása miat t idé-
zem hozzászólásom elején, s nem is csak azért, mer t néhány évtizeddel 
később éppen egy jugoszláviai magyar irodalomtörténész fedezi fel ú j r a 
a verset, s muta t rá kivételes értékeire, hanem mer t a Napló emlegette 
sokallás jelzetei mindmáig föllelhetők a magyar irodalomkrit ikában. 

Sokáig tar tot ta magát a meggyőződés, miszerint az avantgardot 
„világszemléleti dekadencia" jellemzi elsősorban, s épp ezért Déry Tibor 
szürrealista költészete kapcsán is csak a „nemzetközi formanyelvet" , az 
„elvontságot", a „megfoghatat lan rémületet" emlegette szűkszavúan az 
irodalomtörténetírás. Ezen az egyezményesnek is tekinthető előítéleten 
szerencsére jó ideje túl vagyunk már, egymás után látnak napvilágot 
a különféle avantgard szövegek és a róluk szóló tanulmányok, Déry 
Tibor l í rá ját azonban továbbra is balszerencse kíséri. A felhőállatok 
megjelenése óta eltelt időszakban egyesek a „személyiség közvetlen fel-
tárulkozásait" kuta t ták Déry költészetében, s minthogy ezeket csak 
töredékesen lelhették meg, a költő „valóságfelidéző és valóságteremtő 
képességét" éppúgy elmarasztalták, mint művészi .magatartásának állí-
tólagos „passzivitását", „iránytalan tétovaságát". Mások megkísérelték 
tovább éltetni a legendát, mely szerint Déry Tibor volt expresszionista, 
volt szürrealista, de aztán mintegy varázsütésre gyorsan i rányt változ-
tatott, s realista író lett. Az avantgard-eltávolító műveleteknek legéle-
sebb változatával pedig épp ez év tavaszán ismerkedhet tünk meg, ami-
kor is A felhőállatok egy ú jabb bírálója köntörfalazás nélkül leszögez-
te, hogy Déry „valójában nem lírikus, avantgard költő volt csupán", ki 
nem tudta levetni az „expresszionizmus fo rmaruhá já t " . E kr i t ikát per -
sze nemcsak a formaruháér t s azért tartom nagyon is vi tathatónak, mer t 
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következetesen expresszionizmusnak nevezi Déry Tibor szürrealizmusát, 
hanem mer t merev, kizárólagos választóvonalat húz az ún. igazi l íra és 
az avantgard költészet közé, utóbbinak már -már lét jogosultságát sem 
ismerve el. 

Mindezek a futólag érintett , közös nevezőre nem hozható, á l ta lá-
nosan elfogadott nézőpontokra vissza nem vezethető fenntar tások a r ra 
utalnak, hogy ma, évekkel az ideológiai előítéletek eloszlatása után, az 
avantgarddal szemben még mindig eleven hatóerőt jelent a hagyomá-
nyos költészeteszményben gyökerező idegenkedés, mely ér thetően épp 
a racionális logikától és a hagyományos versszervezési elvektől messze 
eltávolodó szürreal izmusnak előlegez legkevesebb bizalmat. Űgy gondo-
lom hát, hogy Déry Tibor szürrealista l í rá já t csakis oly módon mér-
legelhet jük érdemlegesen, ha vizsgálódásunkat a költő „ú j versről" alko-
tott nézeteinek és maguknak a verseknek a szembesítésére alapozzuk, 
ha tehát a szándék és a megvalósulás tanulságai a lapján hozzuk meg 
ítéleteinket. 

A homokóra madarai című kisesszéjének téziseit Déry Tibor ké t -
ségkívül a f rancia szürrealista mozgalom első k iá l tványának ú tmuta tása 
és példája nyomán fogalmazta meg. Szürrealista verseket ugyan 1924 
előtt is írt, ám ú j költői gyakor la tának elméleti alapvetését csak évekkel 
később, hazatérve vetet te papírra , amikor már közvetlenül is tapasztal-
nia kellett a honi olvasóközönség érdektelenségét. Akárcsak Breton, 
Déry is a „gondolat valódi fo lyamatának" felszabadítását tűzte ki célul, 
s bár sohasem sodródott f ranc ia kor társainak „minden esztétikai vagy 
morális meggondolást" elvető pozíciójára, eszmélkedésében ő sem kerül -
het te el a végletességgel járó csapdákat. Abból indult ki, hogy az ú j 
versek költője „egy mélyebb rétegekben heverő logika szerint dolgozik", 
amely „megnyilvánulásaiban csalhatatlan, mint az ösztön". Ezt a logikát 
érzelmi logikának nevezi, mely ellentétben áll a „külvilág ér te lmi fel-
dolgozásának rendjével , a racionális logikával". Eszmefut ta tása eddig 
a pontig, a kétféle logikai tevékenység megkülönböztetéséig ma is elfo-
gadható, sőt al ighanem cáfolhatat lan is. Gondoljunk csak Christopher 
Caudwellre, aki a líra i rracional i tásának kérdését taglalva, hasonló kö-
vetkeztetésre jutott . Hadd idézzem idevágó gondolatait : „ ,Racionálisnak' 
akkor nevezünk valamit, ha az megegyezik azzal a renddel, amelyet 
az emberek megállapodásuk szerint a környezetben látnak. De ( . . . ) van 
egy másfa j ta , nyelvi közösség vagy társadalmi kongruencia is, mely 
megkülönböztethető a környezeti kongruenciától. Ezt az emocionális 
vagy szubjektív kongruenciát nevezzük talán ,belső reali tással bíró 
kongruenciának ' ( . . . ) Nyilvánvaló tehát, hogy környezeti kongruenciá-
já t tekintve a költészet irracionális, mer t emocionális kongruenciá já t 
tekintve racionális — a kongruenciának e két fo rmája el lentmond egy-
másnak." Déry és Caudwell okfej tése tehát e sajátos jelenség megállapí-
tásáig csaknem azonos sínen fut , a későbbiek során azonban messze el-
távolodik egymástól. Míg Caudwell nyomatékosan kiemeli, hogy a két-
féle kongruencia viszonylatában semmiféle kizárólagosságról nem lehet 
szó, hiszen a költészet annak az el lentmondásnak egyik aspektusát fejezi 
ki, amely az ember érzelmei és környezete között fennáll , addig Déry 
éppen a kizárólagosságon inszisztál, mondván, hogy „tiszta ha t á r t " kell 
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vonni a realitások világa és az attól idegen emberi szellem között. Nem 
kétséges, hogy a dialektikus összefüggések rendszerének ilyen mérvű 
megbontása a költészet leglelkének pusztulásával jár. Amennyiben 
ugyanis valaki csakugyan sikerrel vonja meg a Déry emlegette „tiszta 
ha tár t" , s verseiben abszolutizálja az érzelmi logika munká já t , valóban 
ú j nyelvi realitásokig ju t el, ezek azonban alkotóelemeiknek esetleges-
sége és szervezetlensége folytán már keletkezésük pi l lanatában á t for -
dulnak a nemlétbe. Ez persze fordí tot t esetben is így van. Ha a racioná-
lis logika működése bármilyen oknál fogva e lnyomja az érzelmi logi-
káét, a vers csak külső fo rmá jában fog „poétikus" elemeket felmutatni , 
jószerével olyanokat, melyek ki tar tó munkával is elsaját í thatók, egészé-
ben azonban a szöveg csöppet sem teszi próbára az ember értelmező és 
elemző készségét, mer t minden világos, tiszta, minden csaknem szó sze-
rint prózára „fordítható", tehát költészeten inneni benne. 

Az elej te t t fonalat felvéve, azt kell megál lapí tanunk elsőként, hogy 
esszéjében és az ú j versről folytatot t vi táiban Déry Tibor megvonja 
Ugyan a „tiszta ha t á r t " reali tás és irreali tás között, költői gyakor la tá-
ban azonban szerencsére nem érvényesíti maradékta lanul elveit, s ver -
sei így nem zuhannak a kuriozitás ha tárára . A meghirdetet t elvektől 
való eltávolodásának magyarázatát , mint ismeretes, maga Déry adta meg 
egy tíz évvel ezelőtti in ter júban. „Bármennyire igyekeztem is — nyi la t -
kozta egyebek között —, nem tud tam a logikámat tökéletesen kikapcsol-
ni. ( . . . ) Van bennem valamilyen merev ragaszkodás a gondolkodáshoz, 
mely nem enged oly szabadon asszociálni, mint ahogy abban a korszak-
ban ,divat' volt. ( . . . ) E verseim esztétikai és i rodalomtörténet i szem-
pontból kompromisszumot jelentenek a hagyományos gondolkodási for-
ma meg egy ú j gondolkodási forma és kifejezés k ö z ö t t . . . " Nincs okunk 
kételkedni e megvallás igazságában, akkor sem, ha szem előtt t a r t juk , 
hogy a gondolkodáshoz való ragaszkodás, mint minden jelentős mű lét-
re jöt tének egyik alapvető előfeltétele, nem pusztán a f iatal Déry alka-
tára volt jellemző. Illyés Gyula párizsi éjszakáit például szintén meg-
keserí tet te sokszor, mint í r ja , hogy képtelen volt mondata i t megszaba-
dítani az ér telem súlyos homokzsákjaitól, hogy képzelete alant repült , 
„közelében a h i tvány földnek". Sőt, tovább is mehetünk, hisz a ha rmin -
cas évek derekán már maga Breton is belátta, téves volt a nézet, mi-
szerint a „gondolat fölötte áll az anyagnak", egyszersmind pedig elis-
mer te azt is, hogy olyan automatizmus, mely a művész minden irányító 
és szerkesztő szándékát kikapcsolná, valójában nincs. Minden jel a r r a 
vall tehát, hogy a szürrealista elvek igézetében alkotó jelentősebb í rók-
nak kezdettől fogva gondot okozott a tuda t kizárásának követelménye. 
Éppen ezért rendkívül izgalmas kérdés, hogy az egyébként mindenkor 
és mindenben kétlekedő Déry Tibor miért kardoskodott mégis oly ki-
tar tóan a racionális logika teljes há t té rbe szorítása mellett . Ungvár i 
Tamás szerint azért, mer t ráeszmélt, hogy a logika számkivetésére ő 
maga tu la jdonképpen képtelen. E föltevésben alkalmasint van némi 
igazság, minthogy cselekedeteinknek olykor csakugyan rugója tud lenni 
a spontán dac, a csak-azért-is, mégsem hiszem azonban, hogy Déry 
Tibor harcát , mer t i t t arról van szó, ilyen egyszerű képletekre reduká l -
ha t juk . Célravezetőbbnek látszik a f iatal Dérynék Vas Is tvánt taní tó 
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azon észrevételéből kiindulni, mely szerint a modern költő annyi ra ide-
gennek érzi, mi több annyira megveti az adott világot, hogy semmilyen 
formában nem ha j landó hozzátapadni vagy közösséget vállalni vele. 
Sem küzdeni nem kíván ellene, sem magyarázni nem akar ja , mer t ez 
már megbékélés volna, egyet jelentene a valóság elfogadásával. Ez a 
kompromisszumot és ha tá r t nem ismerő indulatosság, néma lázongás 
nőt te t te aztán Déry Tiborban úgyszintén határtalanná a hitet, hogy a 
racionális összefüggésekből kiragadott , önálló életet élő, magát a te rmé-
szetet folytató vers csakugyan megalkotható, hogy tehát a költő a meg-
halt is tennek mintegy örökebe lépve, olyan merőben öntörvényű mikro-
kozmoszokat teremthet , amelyek ma jd méltóképpen ellensúlyozzák az 
elvadult világ csúfságait. Ér thető hát, hogy kétkedése pi l lanataiban a 
f iatal Déry, Németh Andorra l ellentétben, vélet lenül sem a szürrealista 
elveket és alkotói e l járás t fogta vallatóra, hanem önnön adottságait . 
Ha egy-egy verse hiányérzet tel töltötte el, nem a korai szürrealizmus 
eszményeinek végletességében kereste a hibát, hanem önnön képzeleté-
nek vélt szegénységében és gyengeségében. Innen van, hogy ér te lmének 
ekkor még ösztönös, tudatosan fel nem mér t ellenállását legyűrve, ismé-
tel ten az alkatától „tiszta" szürrealizmus felé próbál t tájékozódni, ahe-
lyett hogy a „konst rukt ív" szürrealizmus ú t j á r a lépett volna, amelyen 
ma jd József Att i la halad, és muta t fel messze kimagasló eredményeket . 

Hadd lássuk most már , miként manifesztálódhatot t ez a mélyen 
paradoxális, mer t mindenségáhítatú, ám mégis „köztes" te rü le t re szo-
ru l t költői magatar tás . Első olvasásra is kitetszik, hogy a versek szer-
kezete h í j án van a hagyományos s t ruk túrák csaknem minden elemének. 
Túlnyomólag hosszabb-rövidebb, r ímtelen sorokat váltakoztató, zár t 
egységekre, szakaszokra nem tagolódó szövegek ezek, zenei r i tmikusság 
s érzelmek, gondolatok kinyilatkoztatása nélkül, összhangban azzal, amit 
az ú j vers kapcsán Déry az „asszociációk folytonos, pil lanatig sem szű-
nő meneteléséről" mondott . I lyenformán az esztétikai ér ték létrehozá-
sának úgyszólván minden terhe a képekre, képsorokra s ezeknek kap-
csolódásaira hárul . Első pi l lanatra ez az egyetlen szerkezeti elem elég-
telennek is látszik. Ha azonban meggondoljuk, hogy a lírai művek ha -
tásenergiá jának fokát nagymér tékben befolyásolja a szóképekben adott 
síkváltások száma, illetve — Hankiss Elemért para f razá lva — az, hogy 
a szóképek tagja i között hányszor villan ide-oda a tudatunk, akkor nem 
fogunk tovább kételkedni a szürrealista kép lehetőségeiben, s jobban 
megér t jük Déry Tibor „bátorságát" is. Annál inkább, mer t az asszocia-
tív képeket nemegyszer valóban egyedülálló, megismételhetet len rend-
szerbe tudta fogni a költő. Figyel jük meg pl. az Önarckép indítását: 

„Sötét van. A hold á thimbál a hegyek fölött és a ranyat hány. Ki-
fu l ladt madarak hevernek a felhők alatt. A páf rányevők nagy csordák-
ban rohannak át a téren. A repülő tehén az egyenlítőnek támaszkodik 
és e lnyúj tva énekel. A fény mint egy üvegszív elsüllyedt a növényten-
gerben. Egy holttest áll a határon. Sötét van." 

A képsort egy tényközlő, hűvös, „racionális" megállapítás vezeti be, 
a második mondatban azonban már működni kezd az érzelmi logika. 
A hold igéi csaknem megrohanó erővel ad ják tudtul , hogy nem valamely 
reális természeti t á j tá ru l ma jd elénk, hanem a léleké. A továbbiakban 
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aztán elménk megmozgatottsága folyton nő, s vele borzongásunk is, mi-
vel a képek pusztulást sugallón sorakoznak fel. A hangula t intenzitása 
a repülő tehénről szóló mondatban éri el tetőfokát, nem kis mér tékben 
annak köszönhetőleg, hogy Déry bizonyos mot ívumokat ú j r a és ú j r a 
beépít verseibe. E jelenséget egyesek költészete fogyatékosságának tar t -
ják, tel jesen alaptalanul . Mert nem invenciótlan, nem gépies, hanem 
nagyon is szükségszerű ismétlődések ezek. Ahogyan a kötött fo rmákban 
megnyilatkozó költő kénytelen megújulón azonos s t rófa- és r ímképle-
teket alkalmazni, úgy a szürrealista Déry sem mondhat le kedvenc ké-
peiről. Ezek az ismétlődő motívumok azonban más-más kontextusban 
bukkannak fel, s minthogy Déry képzeletén á t -á t tör a racionális logika, 
fény t vetnek egymásra. Így pl. a chagalli nagy tehén, melyet szimbó-
lumnak nem tekin the tünk ugyan, kétségkívül a tisztaság, a nyugalom, a 
bölcsesség u táni vággyal hozható kapcsolatba, s mint ilyen, nagymér -
tékben megkönnyít i idézett sorunk befogadását. Ha ugyanis a nagy te-
hénről nem tudnánk, a repülő tehén e lnyúj to t t éneke amolyan bizarr 
költői fogásnak tetszenék csupán. Így azonban a síkváltást s íkvál tásra 
halmozó képsor elemi ere jű f á jda lmat tud kelteni, egy szomorú isten 
fá jda lmát , amint reményvesztet ten szétnéz a „gazdátlan világ" felet t . 
Az Önarckép indítása ettől a rendkívül szuggesztív sortól „ereszkedni" 
kezd lefelé, m a j d a realitások világába lépve ú j ra , lezár ja a kört . A ra -
cionálisan megszerkesztett szürrealista „csoda", vagy Gaál Gábor szavá-
val: a „világképi magánvalóság" kiteljesedett . 

Lelki impulzusait azonban Déry nem mindig tud ta ennyire homo-
gén képletekbe transzformálni . Képalkotásának módja többször szür-
realizmus előtti felfogást tükröz. Mintha nem tet te volna magáévá Re-
verdy és a f ranc ia szürrealisták taní tását a képről, igen szívesen és 
gyakran hasonlatokat sorjáz, ahelyett hogy a hasonlí tot tat és a hasonlót 
metaforába vonná össze. A látomás intenzitása i lyenkor csökken, kivál t -
képp ha a hasonlat-torlaszos versmondatot többszörös alárendeléssel 
lassít ja le és teszi szaggatottá, mint pl. a Búcsú következő há rom sorá-
ban is: „az égő mezőn amely barázdás mint az arcom / ha elfekszik a 
föld fekete párnái közt i és az arcodat keresi amely elszáll mint a felhő". 
Ezek a meg-megdöccenő, kassáki szóhasználattal: „tisztázatlanul k ia lakí-
tott hasonlatok" egészen nyilvánvalóan a racionális logika közbeszólá-
sáról tanúskodnak, mint ahogy erről tanúskodik a versek egy másik sa-
játsága is, nevezetesen az, hogy az álomtechnikás képek áramlását olykor 
vára t lanul magyarázó mozzanatok szakít ják meg. Másutt ennek épp ellen-
kezőjét tapaszta lhat juk. Hogy megszabaduljon a racionális logika szün-
telen kísértésétől, a költő esetenként szántszándékkal túlszürreal izál ja 
versét, mely így fedezet nélkül maradt , s alkotóelemeire bomlik. 

A kétféle princípium küzdelme vagy harmonikus együt t munká lko-
dása természetesen nemcsak a szóképek, hasonlatok, mondatok sz in t jén 
folyik, hanem a versekén is. Déry képzelete az eget, a földet és a fö ld-
mélyi világokat egyként be já r ja , s mindegyiket irreálissá képezi át. A h á -
rom szféra azonban mégis alapvetően különbözik egymástól. Míg a földön 
és a föld közelében rendszerint a borzalom képei követik egymást, ál lon-
gó halot takkal , vérfolyató lehelettel, ködömlesztő szempillákkal, addig a 
kozmikus, csak ember nélkülien hideg messzeségben vagy az óceán m é -
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lyein egy más, egy vágyot t , egy é r t e l emmel és f énnye l teli vi lág körvo-
nala i se j lenek föl. S éppen ez a szembenállás, a képzelet t a r t o m á n y a i n a k 
ez a polar izálódása a legszebb bizonyság ar ra , hogy Déry Tibor szür rea -
l izmusa in te l lek tuá l i san átél t , sőt megszenvedet t é rze lmekből táplálkozot t . 
Leg jobb versei mé lyén mind ig ott izzik a testet öl teni vágyó gondolat , 
me ly ahe lye t t hogy közvet lenül megmuta tkozna , c sakugyan föléli magát 
a képek rendszerében. S hogy e fo lyama t egyál ta lán le já tszódhatot t , abban 
óriási szerepe volt Dé ry Tibor hi tének, hogy a „kehely, ami t az a jkához 
emel" — n e m üres. 

R E Z I M E 

„EMOCIONALNA" I „RACIONALNA" LOGIKA U DERIJEVOJ 
NADREALISTICKOJ POEZIJI 

Dvadesetih godina i Tibor Deri, istaknuti predstavnik mađarske knji-
ževne avangarde, intenzivno se bavi pitanjima mogućnosti „nove pesme". 
Posle prvog manifesta nadrealizma on odbacuje racionalnu logiku kao snagu 
koja organizuje pesmu. Kao i njegovi francuski savremenici i on se usrne-
ravao ka emocionalnoj logici „koja leži u dubljim slojevima". Beskompro-
misno je verovao i propovedao da je moguće stvoriti pesmu koja je istrgnuta 
iz racionalne povezanosti, živi vlastitim životom 1 nastavlja se na samu pri-
rodu; da pesnik može da stvori mikrokozmose sa samostalnim zakonima koji 
će na dostojan način predstavljati protivtežu rugobama podivljalog sveta. 
Derijev nadrealizam, dakle, crpeo je iz intelektualno proživljenih i propa-
ćenih osećanja. U dubini njegovih najboljih pesaroa zni misao Ikoja teži ka 
utelovljenju, ali umesto da se neposredno» pojavi iskazuje se u sistemu slika. 

S U M M A R Y 

THE „EMOTIONAL" AND THE „RATIONAL" LOGIC IN DÉRY'S 
SURREALISTIC POETRY 

Tibor Déry, an outstanding representative of the Hungarian literary 
avant-garde showed a deep interest in the „new poem". After the first mani-
festo of surrealism he threw away the rational logic. Like his French con-
temporaries Déry sought the emotional logic „which lies in the deep strata". 
He was persuaded that it was possible to create a poem extracted from its 
rational context, and that the poet could create an autonomous miicrocosmos. 
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