
A Bloomsbury kiadó olyan kiad-
ványsorozatot indított Literatures as
World Literature címmel, amelyik több
szempontból is figyelmet érdemel.
Egyrészt kitágítja a nemzeti irodalmak
megközelítésének szokványos hori-
zontját, az egyes irodalmak lenyomatát
hatásukban, hálózatosodó terjedésük-
ben és mûködésükben keresve. Ahogy
David Damrosch What is World Lite-
rature? címû nagyhatású könyve alap-
ján ezt a fajta világirodalmi mûködést
definiálhatjuk, azokat a mûveket kell
idesorolnunk, amelyek valamiképpen
reflexív struktúrává is alakítják, önma-
gukba építik saját körforgásuk lehetõ-
ségét. Az ilyen munkák távoli kontex-
tusokban is jól érzik magukat, még ak-
kor is, ha változnak és adaptálódnak 
a kulturális fordítások során. A soro-
zatban ezen elvek nyomán nem csupán 
az egyes nemzeti irodalmak világiroda-
lomként való mûködését dokumentál-
ják a kötetek (készült már ilyen össze-
állítás a sorozatban a német, az ameri-
kai, a dán, a román, a brazíliai iroda-
lomról egyaránt), hanem olyan mûfa-
jok, irányzatok és mûtípusok körforgá-
sát is, mint a detektívtörténeteké vagy
a szürrealizmusé.

Így talán világos, milyen értelem-
ben vizsgálja a szürrealizmust Delia
Ungureanu könyve. Továbbgondolva a
szürrealista váratlan találkozások elvét,
olyan inspirációk és kisugárzások után
nyomoz, amelyek a szürrealizmusig és
gyakran azon túl is, a szürrealisták sa-
ját mitikus hõseiig követhetõek vissza.
A könyv meggyõzõen mutatja ki, hogy
olyan szerzõk inspirációi között, akikre
nem szürrealistákként gondolunk –

Jorge Luis Borges, Vladimir Nabokov,
Orhan Pamuk stb. – gyakran döntõen
szürrealista koncepciók találhatóak.
Delia Ungureanu következésképpen ki-
tágítja a szürrealizmus vonatkozási kö-
rét, hiszen elsõsorban valóban a szür-
realista koncepció körforgása, recepci-
ója, metamorfózisa érdekli jelentõs
szerzõk életmûvében. Másfelõl nagyon
is figyelembe veszi a szürrealizmus
történeti gyökereit és alapmûveit an-
nak körvonalazása során, hogy ponto-
san melyek is a mozgásba lendülõ kép-
zetek, fogalmak, ideák.

A szerzõ a hatást tekintve a szürre-
alizmusnak két fontos változatát külö-
níti el: egyfelõl Bretonét, amelyet ere-
detileg a szürrealizmus-alapító a költé-
szetre, a nyelv szürrealisztikus mûkö-
désére dolgozott ki; másfelõl a Dalíét,
amelyet a vizualitás, majd egyre in-
kább a szürrealista tárgyak határoznak
meg – utóbbiak jelentõségét természe-
tesen Breton is korán felismerte.
Annyiban mindenképpen egyetérthe-
tünk a koncepcióval, hogy amennyiben
a hatás, a világban való körforgás szem-
pontját tartjuk szem elõtt, Dalí kisugár-
zása megkerülhetetlen a szürrealista
irányzat körülírásakor.

A vizsgálódások gyakran nem a vál-
lalt, elõtérben levõ hatásokat, hanem
az antagonizmusokat, a rejtett utalás-
rendszert fejtik fel. Borges például több-
nyire kritikusan nyilatkozott a szürrea-
listákról, mégis gyakran közölt velük
közös folyóiratokban, platformokon
pályája során (és ebbe természetesen 
a fordításban terjedõ mûvek hálózatát
is bele kell értenünk). Izgalmas példá-
ul, amikor Delia Ungureanu a Pierre téka
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Menard-figura nyomában elindulva a
szürrealisták Minotaure folyóiratáig ér-
kezik, és a benne publikáló grafológus
Dr. Pierre Menard-ig, aki itt Isidore Du-
casse (vagyis Lautréamont) kézírásáról
értekezik, jó évtizeddel korábban pe-
dig, Bataille Documents címû folyóira-
tában Sade márki kézírását elemezte.
Delia Ungureanu a szövegközlések tá-
gabb kontextusára is figyel természete-
sen, hiszen Borges némileg parodisz-
tikus történetében kirajzolódik egy
egész irodalmi intézményrendszer, iro-
dalmi szimpátiák és ellenszenvek konfi-
gurációival együtt. A lényeg persze Bor-
gesnél a plágiumhoz való viszony, illet-
ve a szövegek újraértelmezõdése új tör-
téneti kontextusokban. Ungureanu meg-
gyõzõen mutatja ki, hogy ennek a gon-
dolatkörnek egyik forrása épp az az elõ-
szürrealista Isidore Ducasse és Poésies
címû kötete lehet, akirõl Dr. Pierre
Menard a Minotaure-ban ír, illetve Paul
Éluard, aki Ducasse-ból épp a plágium
szükségszerûségének gondolatát emeli
ki többek között egy cikkében.

A szürrealisták tárgyakhoz fûzõdõ
viszonya alapján jobban megérthetjük
azt is, hogy miért nem tartottak a plági-
umtól, illetve miért látták a provokáció
lehetõségét a tárgyak kreatív elrendezé-
sében. Ungureanu a könyv zárófejeze-
tében Proust tárgyakhoz fûzõdõ viszo-
nyát vázolja fel, amely egyébként köl-
csönös érdeklõdés felé vezetett Breton
és õközte. Az azonban, amivé a tárgyak
(talált tárgyak, ready-made-ek és assem-
blage-ok egyaránt) a szürrealista kon-
cepcióban váltak, Ungureanu szerint
egy fontos aspektusban eltér Proust tár-
gyaitól. Proust tárgyai az idõben
visszafelé mutató referenciákhoz ve-
zetnek, Breton és Dalí szürrealista tár-
gyai viszont nyitottak a jövõ felé is.
Premonitorikus vágytárgyakként is ké-
pesek mûködni.

Amikor Orhan Pamuk Az ártatlan-
ság múzeumát írja, illetve saját múzeu-

mát tervezi, egyértelmûen merít a szür-
realista tárgyak elméleteibõl és elren-
dezettségeibõl. Ungureanu árnyaltan
állapítja meg, hogy voltaképpen nem
annyira Pamuk regényhõse, Kemal az,
aki szürrealista módon viszonyul a tár-
gyakhoz (õ inkább a prousti megidézõ-
múltidézõ aspektust éli meg), hanem
maga Pamuk, aki saját regényének írá-
sa közben tárgyakat keres. Ebben a ke-
resésben inkább arra a Kemalra hason-
lít, aki épp nem a négy fal között mé-
lyed el tárgyai szemlélésében és érinté-
sében, hanem aki az utcákon bolyong-
va mozdulatok, gesztusok után nyo-
moz, eltûnt szerelmét kutatva, helyszí-
neknek és városrészeknek tulajdonítva
jelentéseket, remélve, hogy egy jelenté-
sek és helyszínek közt Füsun bármikor
felbukkanhat.

A Jenny Colon-táska, amelyik Pamuk
regényében annyira fontossá válik, Gé-
rard de Nerval szerelmének nevét viseli
– Nervalt pedig a szürrealisták ugyan-
úgy elõdjüknek érzik, mint Lautréamont-
Ducasse-t. Breton Nadjájának egyik je-
lenetében egy autós utazás során kis hí-
ján megtörténik az, ahogyan Az ártat-
lanság múzeumának szerelmi története
végzõdik. Pamuk múzeumának tárgyai
több helyütt is hasonló elrendezõdése-
ket, vágykivetüléseket mutatnak, mint
Dalí emlékezetes tárgyai – Ungureanu
könyve azt a piros Gala-cipõbõl készí-
tett objektet is reprodukálja például,
amelyik nemrég a budapesti Nemzeti
Galéria szürrealizmus-kiállításán volt
látható, és amelyik Pamuk számára mo-
dellértékûnek tûnt könyve elõkészületei
idején.

A tárgyak kisugárzását a találkozá-
sok és a terek adják tehát, ez Delia
Ungureanu könyvébõl is jól érzékelhe-
tõ. Az, ahogyan a szürrealizmus to-
vábbmûködik a szürrealizmus terein
kívül, maga is szürrealista történetté
mesélhetõ.

Balázs Imre József
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