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Amikor Komor András A varázsló című regénye 1937-ben megjelent, 
a kritika elsősorban a magyar gyermekregény megújulását üdvözölte benne. 
„A Pál-utcai fiúk óta a kamaszok világirodalomszerte nem tesznek egyebet, 
mint bandákat szerveznek és hőstetteket hajtanak végre" — kezdte ismer-
tetőjét Komlós Aladár, majd nyomban hozzáfűzte, hogy ezzel szemben 
A varázsló írója „egy más stílustörekvésbe kapcsolódik bele, amikor a gyer-
meki lélek más oldalára világít rá". S hasonló párhuzamot vont Illés Endre 
is a Nyugatban, megállapítva, hogy a Komor Ándrás alkotta rét „eszünkbe 
juttatja egy híres gyerekregény színpadát, a Pál utcai fiúk és Molnár Ferenc 
grundját. A kettőt alig lehet igazságosan összehasonlítani; az egyik hatá-
sosabb és forralóbb, a másik magasabb igényű; a grund valóság, a rét párá-
zóbb és irrealitás. . . " 

A kritika tehát pontosan regisztrálta a regény hagyományostól eltérő 
jellegét, a megtalált nyomon azonban nem haladt végig következetesen, 
írói varázslatról, éberálomról, irracionális lélekről, felpárázó víziókról, titok-
zatosságról bőven ejtett szót, ám az összegezés pillanatában csaknem minden 
bírálat szerzője a freudizmusra asszociált. „A varázsló azokat az újabb re-
génytörekvéseket képviseli, amelyek gyerekek ábrázolásánál elsősorban a 
lelki tájak freudi kategóriájára esküszik és a gide-i action gratuite-et nem 
tartják ritka növénynek a tizedik év flórájában sem" — szögezte le Illés Endre, 
Kázmér Ernő pedig, már némi elmarasztalással, úgy vélte, hogy Komor 
András itt „arra az ingoványra lépett, melyet a freudi törekvések lelki hí-
nárjai tesznek nehezen járhatóvá". Az egyetlen kivétel e tekintetben talán 
Radnóti Miklós volt, aki a regénybeli rét magasabb rendű valóságát az írói 
szándék felől szemlélte, s így a mű költőisége kapcsán érthetően a „gyakran 
szürrealista színek" dicséretéig jutott el. 

Mint ismeretes, jó harminc évvel később, s épp Komor András re-
gényei, novellái újrakiadásának évében, Bori Imre már par excellence szür-
realista alkotásként fogta fel A varázslót, kiemelve, hogy „ami benne freudiz-
mus, tehát a ,gyermeki lelket eltöltő zavar hosszú, szövevényes vágytelje-
sülési folyamatának' a rajza, csak építő anyaga, de nem az alkotás célja is", 
annál kevésbé, mert a regény „nem szélsőségeiben, modorosságaiban szür-
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realista, hanem intencióiban, művészi világképe belső köreiben, foganta-
tása pillanatánál fogva". 

Már a korabeli kritika és az újabb irodalomtörténeti kutatás között 
kialakult polémia alapján is érdemes volna elindulni a regény felé, s akár 
az egyik, akár a másik álláspont mellett döntve, tovább árnyalni a képet. 
Ez esetben ugyanis eleve elháríthatnám annak még a látszatát is, hogy al-
kalmi kirándulóként a meghirdetett szempontok nivellálására törekszem, 
illetve hogy az ellentétek áthidalása révén egy harmadik, hogy úgy mondjam, 
elegyes szövegértelmezést kívánok adni. Bármennyire csábít is azonban 
az egyértelműsítéssel meghúzható egyenes vonal, mégis a kételyek elé ál-
lító „harmadik" utat kell választanom, mert erre kényszerít A varázsló. 
Nyilvánvaló, hogy így a vita újabb szikrái is kipattanhatnak, ezek azonban 
meggyőződésem szerint sem a magyar szürrealizmusnak, sem Komor András 
regényének nem fognak ártani. 

Intencióiban A varázsló valóban félreérthetetlenül szürrealista alkotás. 
Bevezető fejezete, melyet Bori Imre találóan Komor András „szépprózai 
deklarációjának", „módszertani értekezésének" nevez, azonnal és igen erős 
vonásokkal hozza előtérbe a szerzői szándékot. Amint a rét elvarázsolt kútja, 
repülő kavicsai, négylábú baglyai, fedetlen keblű leányai, szőrös testű, vö-
rös manói felbukkannak, s egyidejűleg a tér és az idő is kiszabadul minden-
napi béklyóiból, azonnal a csodák mágneses terébe kerülünk, majd később, 
amikor Komor András már-már esszéisztikusan közli, hogy a „most követ-
kező történetnek nincs is a tájhoz semmi köze, legföljebb az avatatlanok 
állíthatnak olyasmit, hogy az elmondásra váró események itt játszódtak 
le. . ." , mert ami itt „történt, annak e táj fölött elterülő magasabb rendű 
valóság lehetett csak a színhelye", akkor már az is világos, hogy az író nem 
valamely más, hanem épp szürrealista pozícióról látja és akarja láttatni a 
gyermeki képzelet birodalmát. Mi több, a bevezető fejezet ezen túlmenően 
lehetőséget kínál arra is, hogy e szürrealista pozíció eszmei forrásvidékét 
közelebbről is felderítsük. 

A szürrealizmus első kiáltványában fogalmazza meg Breton, hogy 
a felnőtt ember, ha „még megőrzött némi világosságot a fejében, nem tehet 
mást, mint hogy visszatér gyermekkorához, amely — akármennyire meg-
nyomorították is az idomítok — most mégis csupa varázsnak tetszik". Va-
lószínű, hogy Komor András e felismerés jegyében vágott neki a rétnek. 
Ezzel természetesen még semmit sem bizonyíthatunk, hiszen a gyerekkor 
felé fordulás később is igénye volt a szürrealizmusnak. Ha azonban tüze-
tesebben szemügyre vesszük A varázslót, nem egy olyan írói kommentárt 
találunk benne, amely már kézzelfoghatóan a kiáltványban gyökerezik. Ko-
mor András rétjén pl. a képzeletet „szűkös és szürke láncok közé" kény-
szerítő, alacsonyrendű valóság helyett az „időtlen, mitől sem függő, bármire 
lehetőséget adó, boldog szabadság" az úr, s e gondolat csaknem rímel az 
első kiáltványnak azzal a tételével, mely kimondja: „Ma már csak a szabad-
ság szóért tudok rajongani. Ügy érzem, képes a végtelenségig szítani az ősi 
emberi fanatizmust." 

Vagy vegyünk egy másik példát. A „szépprózai deklaráció" egy pont-
ján a következőképpen elmélkedik Komor András: „Először is, aki a rétre 
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lép, annak nincs neve. ( . . . ) Milyen hehéz kölönc is a név! Lehúzza a nya-
kat, a fejet, a derekat, amellett elágazó s mélybe futó gyökerei is vannak. 
S a név eleve megszabja, ki milyen legyen, bizonyos körülmények között 
csak így s másképp ne viselkedhessék; homlokára sütött s messzire látszó 
bélyeg a név, mindenképp igen kellemetlen. Névtelennek lenni, ez majdnem 
egyenlő a teljes szabadsággal." Breton ugyanezt tömören így fogalmazza 
meg: „Nincs neved. Minden csodálatosan könnyű." 

Az efféle nyílt gondolatpárhuzamok egy sajátos inkongruenciát tesznek 
láthatóvá, közvetve pedig elvezetnek annak a kérdésnek a megválaszolha-
tóságáig is, hogy milyen karakterű A varázsló szürrealizmusa. Gondoljuk 
meg, az első kiáltványban Breton még az újat akarók maximalizmusával 
lép fel: a lélek zavartalan önműködésére, az álom mindenhatóságára eskü-
szik, s a logika uralmát elvetve, mély meggyőződéssel vallja, hogy a „sok 
reánk szakadt balsors közepette" a „legnagyobb szellemi szabadság" az, 
mi még rendelkezésünkre áll. Árnyéktalan, anarchikus hittel az emberi 
lét teljes újraalkotására készülődik tehát, nem törődve azzal, hogy a palack-
ba zárt szellem kiszabadítása az alkotómunkát illetően kedvezőtlen követ-
kezményekkel is járhat. Ezzel szemben Komor András regénye, tehát már 
nem intenciói, egy egészen más szellemi magatartásról tanúskodik. Mert 
Komor András alászáll ugyan, Déry Tibor szavával élve, „elsüllyedt ottho-
nunkig", ám belépni oda valójában már nem tud. Nagyrészt csak beszél 
a rét csodáiról, csak információkat közöl a nyárban fellobbanó gyermeki 
képzelet munkájáról, ő maga azonban nem részese a megidézett folyama-
toknak. Nem véletlen hát, hogy „módszertani értekezéssel" vezeti be könyvét, 
s az sem, hogy a regény cselekménytartományában mindvégig tetten ér-
hetők a távolmaradásának tényét illusztráló gesztusok. Oldalakon át sorol-
hatnám a példákat, melyekben a kontextusból mintegy kihajolva, megma-
gyarázza az eseményeket, vagy épp felhívja a figyelmet arra, hogy ezt és 
ezt a jelenséget csak te, az olvasó látod így, ám a vele, vagyis Komor András-
sal együtt szemlélt helyszínen valami egészen más történik. S távolmara-
dásának evidens bizonyítéka továbbá az a mód is, ahogyan a „magasabb 
rendű valóság" törvényeit működteti. A réten minden lehetséges, mondja, 
majd a képzelet egy-két átcsapásokban bővelkedő kalandját is feltárja nyom-
ban, amikor azonban ezek a rendkívül bájos és attraktív asszociációs „le-
siklások" a mű további fejezeteiben azonos vagy hasonló módon megismét-
lődnek, a rét varázsa veszít fényéből, egyúttal pedig az irodalmi sztereoti-
piák elidegenítő hatása is érvényesül tudatunkban. S ezt a hatást a tér vég-
telenné tágulásának és beszűkülésének motívuma csak fokozza. A „szép-
prózai deklarációban" kissé túlexponált mondatok adják tudtul, hogy amint 
a rét atmoszférájába a vaskos valóság beleront, egyszerre vége a varázslatnak, 
a gyereksereg előtt kirajzolódnak a közeli bokrok, távolabb a háztetők, il-
letve, ha a rontás huzamosabb ideig tart, a városkát övező dombok is. Ebben 
a megoldásban sem az tűnik szembe csupán, hogy túl tervszerűen és kiszá-
mítottan ismétlődik a regény lapjain, hanem az is, hogy Komor András 
feladja a rétbeli események „logikáját", s a köznapi valóság felől értelmezi 
azokat. 

Ha ezek után pillantást vetünk a regény egészére, azt fogjuk tapasztalni, 
hogy magát a struktúrát is távolságtartó, racionális elvek alapján alakította 
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ki a szerző. A regényidő, a képzelet gyakori túllendülései ellenére, pontosan 
egy nyár, s ebben a nagyon is reális időtartományban egyenes vonalúan 
bonyolódik a cselekmény a kétszeresen tragikus végkifejletig. 

Mindezek a szimptómák arra engednek következtetni, hogy Komor 
András 1937-ben nem azért fordul újra a szürrealizmus felé, mintha évekkel 
A Berlini tértől a Boráros térig című „költői prózája" után még egyszer kí-
sérletet szeretne tenni a bretoni elvekkel, vagy mintha hinne benne még, 
hogy a szürrealizmus „legnagyobb szellemi szabadsága" tényleges felsza-
badulást hozhat az embernek. Ellenkezőleg, A varázsló mind az írói maga-
tartás, mind a végső mondandó tekintetében a szkepszis regénye. Azé a 
szkepszisé, mely már nem annyira a teremtés, az újat alkotás ígéretét, hanem 
inkább a „változtatnod nem lehet" belátásából fakadó emlékezés lehetőségét 
látja a szürrealizmusban. Ahhoz azonban, hogy ennek, a francia mozgalom 
eredeti célkitűzéseitől szemlátomást igen messze eső szürrealizmusnak to-
vábbi ismérveit közellebbről is meghatározzuk, elengedhetetlennek látszik 
a regény belvilágának elemzése. 

A fő- és mellékszereplők, attól függően, hogy a két valóság mely pont-
ján helyezkednek el, négy pólust alkotnak. Az első a gyerekseregé, a máso-
dik Kalmüké, a harmadik Bulié, a negyedik pedig a felnőtteké. A gyerek-
sereg tudata édeni állapotot tükröz. A zömmel névtelen kis hősők viselkedését, 
cselekedeteit még szabad, csorbítatlan ösztön-impulzusok irányítják, követ-
kezésképpen a valóság és a képzelet közötti szakadékot nem is érzik tragikus-
nak. Kisereglenek a rétre, s a játék hevében olyan légvárakat teremtenek 
maguknak, amelyeket a déli harangszó vagy a feltámadó esti szél romba 
dönt ugyan, de amelyeket később újra meg tudnak építeni, hisz nincsenek 
még tisztában azzal, hogy a fantázia dús tornyai végső fokon csak a szur-
rogátum szerepét tölthetik be a világ „unalmas rendje" és tilalomfái elle-
nében. Ők még csakugyan „mérhetetlen sok aranyat" látnak a málló rögök 
között, ébredező erotikus vágyaiknak valós „tárgya" a kútmélyi „meztelen 
hasú lány", s ha netán Vilo kerül elébük, habozás nélkül fához szíjazzák, 
megrugdossák és agyba-főbe verik, mert számukra ez a félnótás vízhordó 
fiú a szó szoros értelmében „álnok bennszülött". Ettől a megosztatlan, a tudás 
fájának gyümölcséből még nem evett gyerekhadtól Kalmük már távolodóban 
van. Unalmasnak és hazugnak találja a rétbeli szárnyalást. Az élet kioltásá-
nak misztériuma, az „ellenség" módszeres kínzása teljesen hidegen hagyja, 
és még a réten megképlő lánycombok is csak megvető legyintésre késztetik. 
Benne már a kamaszkor gyötrőbb lázai lobognak, s ez okból terveit, vágy-
képzeteit minél előbb az alacsonyrendű valóság szintjén szeretné realizálni. 
Legszívesebben ásót ragadna, hogy tönkretegye a frissiben elkészült teke-
pályát, ráijesztene egy hibbant öregasszonyra, hadd rikácsolja tele az utcát, 
s a főhadiszállást is a patak mellé helyezné át, ahol két csodaszép nő fürdik 
éppen, „és csak trikó van rajtuk". Egyszóval: Kalmük az ifjúvá érés meg-
szokott, „normális", „egészséges" útjára lépett, amelyen, ha sorsa nem a 
halál volna, valószínűleg gyorsan eltanulná a társadalmi élet játékszabályait, 
s nagyobb sérülések nélkül hozzátörődne a fantáziátlan emberek tömegei-
hez. Barátja, Buli szintén távolodóban van a nyájtól, ő azonban a szabadság 
megszállottjaként másfelé indul, abszolutizálni akarja a varázslatot, s fej-
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lődése így szükségképpen rendhagyó, „abnormális", „patologikus" irányt 
vesz. S végül mindeme gyerekhősök mögött szürkén, kiálmodottan, kicsi-
nyes ambíciókkal fel-feltűnnek a felnőtt idomítok árnyai, kik öntudatra so-
hasem ébredvén, közönyös pedantériával készítik föl fiaikat az általuk biz-
tos jövőnek hitt — börtönlétre. 

A regény e négy pólusa közül kétségkívül az önéletrajzi elemekben 
is gazdag Bulié a legfontosabb. Akár a többi gyerek, ő is a réten van elemében 
igazán, minthogy azonban felfokozott képzelőerővel áldotta vagy verte meg 
a természet, minden egyes szürrealista kaland után szorongás fogja el, amelyet 
nem tud föloldani. Otthon szülei, de elsősorban igazgató apja szabadság-
korlátozó nevelési elvei fogadják: figyelmeztetések, tilalmak, erkölcsi pél-
dázatok egy hűvös és merev álarc mögül. Érthető hát, hogy minél maga-
sabbra lendül a csodák szférájában, annál súlyosabbak elfojtásai, és fordítva: 
minél inkább halmozódnak komplexusai, annál sóvárabban szeretné állandó-
sítani és materializálni a képzelet csodatevő játékát. Ebben az erősen freudi 
színezetű kölcsönös feltételezettségben Buli számára nincs alternatíva: kor-
látlan hittel és alázattal vállalnia kell a varázslói hivatásra való felkészülést, 
amelyet unaloműző heccből Kalmük irányít. Tévedés lenne azonban azt 
hinni, hogy Buli csak az „édes bosszú" reményében áhítja a varázslók anyag-
mozgató hatalmát. Igaz ugyan, hogy elfojtásaival viaskodva, nemegyszer 
megfordul a fejében, milyen jó is lenne, ha pulykává vagy szemetesládává 
változtathatná a szakácsnőt, ha egy követ úgy hajítana el, hogy „egyszerre 
tíz emeleten betörnének az ablakok", ha néhány varázsszó után „tüskés, 
hideg" szemével napokra eltűnne a szobából Apa, ha bogárrá tudná ala-
csonyítani összes ellenségét. Ezek a viszonylag egyszerű, hatás-ellenhatás 
alapon létesülő kompenzációs törekvések azonban Bulinak csak egyik ol-
dalát hozzák előtérbe, nem pedig egész habitusát, melyben az általánosabb 
érvényű lázadás egynémely jelét is fellelhetjük. „Talán van bűvszó — tű-
nődik el egy helyütt hősünk —, amely átrepíthetné a fölött az élet fölött, 
amit itt a többiek élnek, s amely élet vár rá is, ha nem tud kiszabadulni be-
lőle." Buli tehát zsenge kora ellenére pontosan tudja már, hogy az adott 
emberi valóság egészétől kellene megszabadulnia, különben a társadalmi 
determináltság áldozata lesz, s egyéniségét még a távoli jövőben sem telje-
sítheti ki. E felismerés következtében Buli alakja megkettőződik: egyfelől 
továbbra is az a hiszékeny, káprázatoknak élő úrifiú, akinek megismertük, 
másfelől azonban tekintetében már az egzisztenciálisan határhelyzetbe sod-
ródott meglett ember döbbenete is ott bujkál. Ezt a kettősséget a korabeli 
kritika is érintette. „Az az érzésünk, mintha a gyerekek közben felnőtté 
váltak volna, álmaik, titokzatos játékaik hideg felismerőjévé" — állapítja 
meg a regény egyik fogyatékosságaként Kázmér Ernő, s ez érthető is, hisz 
ő a gyermeki fejlődés valóságos szakaszaiból és szükségszerűen fellépő tü-
neteiből kiindulva vetette föl az alakok hiteleségének kérdését, s így Buli 
egymást látszólag kizáró lelki manifesztációit — végtelen naivitását és 
felnőttes tudatosságát — csakis ábrázolásbeli vétségnek foghatta fel. Ha 
azonban a valóságosságot nem tesszük meg egyedüli mércének, a jellemzés 
e vélt fogyatékossága azonnal háttérbe szorul, s Buli igazi valójában, 
szürrealista hősként áll elénk, illetve pontosabban: a szürrealizmus, a 
szürrealista életérzés és világlátás gyerekruhába bújtatott hőseként. Innen 
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van, hogy már-már irracionális tűrése, önfeladó megalázkodásai, egész 
kínokkal teli küzdelme a képzelet szabadságharcává komolyodik a regényben. 
Akár a mesehősökre, rá is mind nehezebb próbatételek várnak, a megváltó 
túloldalt azonban nem érheti el. Végül mégiscsak rá kell eszmélnie, hogy 
a fantázia tehetetlen a valósággal szemben, s abban a látomásos, „világméretű" 
tűzben, melyet halálra sebzett fanatizmusa idéz elő a Kálváriadombon, 
nemcsak varázslói szerszámai hamvadnak el, hanem velük együtt Komor 
András hite is a szürrealista képzelet felszabadító hatalmában. 

A tűz-epizóddal akár véget is érhetne a történet: a főhős és a regény 
üzenete egyaránt kiteljesedett, Komor András azonban módot talál a to-
vábblépésre, és csakugyan meghökkentővé súlyosítja a szituációt. A láto-
másos tűz pillanatában Buli még csak tudja, a zárójelenetben viszont már 
fizikailag is meg kell tapasztalnia, hogy minden odavan. Hitének utolsó mor-
zsáit összeszedve, hasztalan állítja ugyanis kényszerhelyzet elé Kalmüköt, 
hasztalan billenti ki a csónakból az augusztusi alkonyat ezüstös varázsvi-
zébe, csoda helyett halál történik csupán. S épp ez a váratlan, ostoba halál 
sokszorozza meg a másik halálnak, a képzelet immár definitív lepusztu-
lásának tragikumát. 

Ha mindezek után kiindulópontomhoz kanyarodok vissza, összege-
zésként azt állapíthatom meg, hogy A varázsló valóban nem freudi indít-
tatású regény, de a szokásos értelemben szürrealistának sem tekinthető. 
Aki írta, túljutott már a szürrealizmus igézetén, s a valóságfölöttiség tér-
ségében megrendezett tűzijátékokat éppúgy alárendelte önnön csillapítha-
tatlan szorongásának, akár a freudi mozzanatokat. Éppen ezért Komor And-
rás művében helyesebb lenne tán a szürrealizmus regényét, a búcsúzó varázs-
lat regényét látni, melynek ilyen karakterére mindenekelőtt keletkezésének 
időpontja szolgálhat magyarázatul. 
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