
110 ã Nagy Sz. P¢ter: àñvakodjatok az irodalmÀroktÂl!Ê

Az eszt¢tikai esem¢ny egyetlen, egyed¡li ¢s egys¢ges r¢sztvevûvel nem t´rt¢nhet
meg; az abszolÃt tudatot ä amelyhez k¢pest nincs semmi transzgrediens, amelyen kÁ-
v¡l nem talÀlhatÂ semmi, ¢s amelyet semmi sem korlÀtoz ä nem lehet eszt¢tizÀlni, ezzel
a tudattal csak ¢rintkezni lehet, de lezÀrt eg¢szk¢nt nem lehet szeml¢lni. Az eszt¢tikai
esem¢ny csak k¢t r¢sztvevûvel valÂsulhat meg, k¢t egymÀssal nem egybeesû tudatot
felt¢telez. Amikor a hûs ¢s a szerzû egybeesik, vagy az ÀltalÀnos ¢rt¢kek szÁne elûtt
vÀllvetve vagy egymÀssal szemben mint ellens¢gek l¢pnek fel, ott v¢get ¢r az eszt¢tikai
esem¢ny, ¢s kezdûdik az etikai (pamflet, kiÀltvÀny, vÀdbesz¢d, magasztalÂ ¢s hÀlaadÂ
szÂ, szitkozÂdÀs, szÀmadÂ-´nvallomÀs stb.); ahol egyÀltalÀn nincs hûs, m¢g potenciÀ-
lisan sem ä ott kezdûdik a megismer¢si esem¢ny (traktÀtus, cikk, elûadÀs); ott pedig,
ahol a mÀsik tudat isten mindent Àt´lelû tudata, kezdûdik a vallÀsi esem¢ny (ima, kul-
tusz, rituÀl¢).

Nagy Sz. P¢ter

àñVAKODJATOK AZ IRODALMçROKTñL!Ê

N¢meth Andor sz¡rrealista pillanata

Kevesen tudjÀk, hogy N¢meth Andor nemcsak jeles kritikus ¢s publicista, reg¢nyÁrÂ
¢s irodalomszervezû, JÂzsef Attila, Karinthy, D¢ry Tibor ¢rtû ¢s tisztelt tÀrsa, barÀtja
volt, de kitünû k´ltû is. A Nyugat klasszikus nemzed¢k¢n¢l n¢hÀny ¢vvel fiatalabban,
Ady tisztelûjek¢nt ¢s k´vetûjek¢nt m¢g az elsû vilÀghÀborÃ elûtt, tizenkilenc-hÃsz ¢ves
egyetemistak¢nt jelentûs szimbolista-szecessziÂs verseket Árt û is. àHajnallÀbÃ nimfÀk-
rÂlÊ dalolt àÃjraholdas ûszi estenÊ, ût is el¢rte a szÀzadelû szenvelgû szecessziÂja, s akÀr-
csak az indulÂ Ady, elmondhatta volna û is: àMit megvet lelkem, valÂm arra vÀgyik, mint
megbüv´lt vas: vonzÂdik a k¢jhez.Ê S ki tudja, talÀn û is egy lett volna a nagy nyugatos
lÁrikusok k´z¡l, ha Ág¢retes k´ltûi indulÀsÀt nem t´ri meg a hÀborÃ, az ´t¢ves inter-
nÀlÀs, majd az emigrÀciÂ. T¢ny azonban, hogy N¢meth Andor k´lt¢szet¢nek szimbo-
lista-szecessziÂs vonulata hamar megszakad, s a b¢csi emigrÀciÂ mÀr az avantgÀrd ¢s
ezen bel¡l legerûteljesebben a sz¡rrealizmus vonzÀsÀban telik el. TalÀn a mozgalmas,
szenved¢sekkel ¢s ÁrÂi tapasztalatokkal teli ifjÃsÀg is oka annak, hogy a minden Ãj irÀnt
szenved¢lyesen fog¢kony fiatal k´ltû a magyar sz¡rrealizmus egyik legelsû propagÀ-
tora ¢s müvelûje lett.

àñvakodjatok az irodalmÀroktÂl!Ê ä figyelmeztet N¢meth Andor. àEl szeretn¢k hitetni a
t´megekkel, hogy az ´ssz¢rz¢s szinopszisÀban ûrj´ngenek, hogy autohipnÂzis lÀttatja meg vel¡k
a dolgok tÃlsÂ, lÀthatatlan oldalÀt, ne higgyetek nekik! Minden sorukat ÀtvizsgÀlta az ¢rtelem,
¢s csak azt engedi Ãtnak, amit a logika eleve jÂvÀhagy.Ê1 A figyelmeztet¢s m¢g 1926-ban
sem k¢sû. Igaz, az avantgÀrd a dadaizmus csûdje utÀn lassan lehanyatlik, s mÀr csak
a sz¡rrealista kalandban lobban egy utolsÂt. çm a sz¡rrealista kalandbÂl, Ãgy tünik,
a magyar modernek kimaradnak. KassÀktÂl ä bÀr szÀmozott verseiben ¢s a MçGLYçK

°NEKELNEK-ben megprÂbÀlkozik vele ä, szikÀr, racionÀlis, objektÁv, m¢rn´ki term¢-
szet¢tûl, materialista vonzÂdÀsaitÂl a sz¡rrealizmus lÁraibb, szubjektÁvebb, dalszerübb
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attitüdje idegen maradt. S jÂr¢szt a NyugattÂl is, mely ä az avantgÀrdtÂl majdnem ¢rin-
tetlen¡l ä ekkor mÀr egyre inkÀbb az Ãjn¢piess¢g ¢s az Ãjklasszicizmus vizein evez.

Nem v¢letlen hÀt, hogy az Ãj irÀnyzatrÂl magyarul csak n¢hÀnyan besz¢lnek, ûk is
t´bbnyire k¡lf´ld´n, szem¢lyes benyomÀsok ¢s olvasmÀny¢lm¢nyek alapjÀn. Az àÃj
k´lt¢szetrûlÊ csak a PÀrizsban ¢s a B¢csben ¢lû Illy¢s ¢s D¢ry ad ekkor hÁradÀst, be-
szÀmolÂt. De talÀn elûsz´r az ekkor szint¢n àb¢cselûÊ N¢meth Andor, aki mÀr az elsû
sz¡rrealista kiÀltvÀny elûtt, 1923-ban àszuprarealitÀsÊ-rÂl besz¢l t¢tovÀn ä Apollinaire
kapcsÀn. Ez az elsû tudÂsÁtÀs, amely a b¢csi Diogenesben jelent meg,2 n¢lk¡l´z m¢g
minden azonosulÀst. A minden Ãj irÀnt fog¢kony fiatal irodalmÀr tÀrgyilagosan elemzi
az akkor mÀr n¢hÀny ¢ve halott francia ÁrÂ utolsÂ verseit. LeÁrÀsa pontos, magyar nyel-
ven mindmÀig a sz¡rrealista vers leg¢rz¢kenyebb, legfinomabb meghatÀrozÀsa. Ekkor
m¢g PÀrizsban is csak a sz¡rrealista mozgalom elej¢n vagyunk, ez¢rt hÀt nem t¢ved
N¢meth Andor, mikor az Ãj verset m¢g csak Apollinaire-hez k´ti, az û lelem¢ny¢nek
tartja: àAz Ãj formÀt egy lengyel zsidÂ, ÁrÂi nev¢n Guillaume Apollinaire teremtette meg. Apol-
linaire, hogy r´videk legy¡nk, a klasszikus, megkomponÀlt vers hely¢be szabadon lebegû, muzi-
kÀlis asszociÀciÂkat Ár. A legjobban Ãgy fejezhetn¢m ki a l¢nyeg¢t: olyan, mint egy Àlomk¢p. Meg-
van benne az Àlmok k¡l´n´s, nyugtalanÁtÂ szuprarealitÀsa, sehol, csak az Àlomban van a k¡l-
vilÀgnak, a maga valÂsÀgÀn tÃl, fenyegetû, nyugtalanÁtÂ ¢s rejt¢lyes ereje. A k¢pek, a reÀlis tÀr-
gyak pillanatonk¢nt vÀltoznak az Àlomban; ¢s mindig jelentenek valamit, de an¢lk¡l, hogy ezt a
jelent¢s¡ket szavakba tudnÀm szorÁtani.Ê °rdekes, hogy N¢meth Andor, aki szem¢lyesen
ismerte Apollinaire-t ä bÀr abban, hogy lengyel zsidÂ, t¢vedett ä, mÀr a kezdetektûl,
a sz¡rrealizmus nagy ideolÂgusaival szinte egy idûben ismeri fel azt az ´szt´n´s affi-
nitÀst ¢s vonzÂdÀst, mely az Ãj verset az Àlomhoz k´ti, s amit a neves elemzûk is csak
k¢sûbb, Freud tanait jobban megismerve tudatosÁtanak ¢s hirdetnek. N¢meth Andor
a vajÃdÀs pillanatÀban tudÂsÁt, egyenlûs¢gjelet t¢ve Apollinaire kÁs¢rlete ¢s a m¢g meg
sem sz¡letett sz¡rrealizmus k´z¢. Mi azonban mÀr lÀthatjuk a k¡l´nbs¢get is; ahogy
R¢z PÀl Árja:3 àû nem olyan teoretikus elt´k¢lts¢gü vagy doktriner, mint amilyen a sz¡rrealistÀk
egy r¢sze lesz: csupÀn felmutat egy lehetûs¢get, melyet azok olykor nagyon is komolyan vesznek,
elm¢letileg tÃlhajtanak ¢s ideolÂgiailag a freudizmussal megalapozva a modern lÁra jÂformÀn
egyetlen mÂdszer¢v¢ kiÀltanak kiÊ.

N¢meth Andor a vilÀgirodalomban az elsûk k´zt ismer fel egy Ãj irÀnyzatot, mely-
nek akkor m¢g neve, elm¢lete sincs. Apollinaire ugyan mÀr 1918-ban sz¡rrealista drÀ-
mÀnak nevezi TEIRESZIASZ EMLýI cÁmü darabjÀt, ¢s N¢meth Andor is ä bÀr csak egy-
szer ä szuprarealitÀsrÂl besz¢l mÀr. Gondoljuk csak meg, a sz¡rrealista csoport N¢meth
Andor Apollinaire-t bemutatÂ cikke utÀn egy ¢vvel k¢sûbb alakul meg, elsû kiÀltvÀ-
nyuk csak 1924-ben lÀt napvilÀgot, ¢s a mÀsodik is csak 1929-ben. N¢meth Andor
azonban mÀr 1923-ban ä vel¡k egy idûben ä tudatosÁtja, ¢rz¢keli ¢s leÁrja az Ãj irÀny-
zatot, ¢s nemcsak Apollinaire-rûl szÂlva. 1923-ban Simon JolÀn szavalÂestj¢rûl tudÂ-
sÁtva ä szinte Bretonnak sÃgva, vele egy¡tt gondolkodva ä Árja: àElfelejtett idûk versei
elevenednek fel, a legr¢gibb versekre eml¢keztetnek a legjobban a legÃjabb versek. Orfikus k´lte-
m¢nyekhez hasonlÁtanak, a primitÁv n¢pek varÀzslÂmester¢nek szertartÀsszavaihoz, furcsa n¢ger
faragvÀnyokhoz... A szavakban van az ¢rtelmen tÃl is valami: nem szimbÂlum, hanem id¢zûerû,
mÀgia.Ê4

°rdekes, hogy N¢meth Andort az Ãj irÀnyzat kapcsÀn inkÀbb a szÂ Ãjszerü hasznÀ-
lata, funkciÂja ¢rdekelte, semmint a k¢p¢. A szÂ ki¡resed¢se, konzervatÁv hazugsÀga,
racionalizÀlt gÀtoltsÀga izgatta, s legalÀbbis elm¢letileg kev¢ss¢ a k¢pek ritmusa, irra-
cionÀlis ÀramlÀsa ¢s tartalma. 1925-ben Árja, mÀr KassÀk lapjÀban, a MÀban: àAz Ãj
vers a nyelv megk´v¡lt gondolatkavicsait a maga vÁziÂira hasznÀlja fel, Ãgy, hogy nem t´rûdik



vele, mit szolgÀltak eddig, s mire alacsonyÁtotta le ûket a tÀrsadalom. Minden szÂ, amit valaha
ember kiejtett, egy-egy ûsmanifesztÀciÂ, amiben minden k¢sûbbinek a lehetûs¢ge benne foglalta-
tik.Ê5 A tanulmÀny cÁme: AZ ELDOLOGIASODçS °S AZ öJ MþV°SZET, s mÀr cÁm¢ben is
figyelemre m¢ltÂ. Egyr¢szt itt hasznÀlja elûsz´r s k¢sûbb mindv¢gig (Illy¢shez, D¢ry-
hez hasonlÂan) az ekkor m¢g jÂr¢szt ismeretlen àsz¡rrealista versÊ terminus helyett az
àÃj versÊ kifejez¢st. MÀsr¢szt az àeldologiasodÀsÊ marxista müszava ¢s az eg¢sz dolgozat
alapvet¢se is azt mutatja, hogy a sz¡rrealizmus elm¢let¢t N¢meth Andor ä a franciÀk-
hoz hasonlÂan ä t´bbek k´zt a marxista tÀrsadalomfilozÂfiÀbÂl vezeti le.

Nem itt a helye N¢meth vilÀgn¢zet¢rûl szÂlni, az azonban k¢ts¢gtelen, hogy ekko-
riban ¢rdeklûdik a marxizmus irÀnt: tÀrsadalomfilozÂfiai, eszt¢tikai ÁrÀsai ezt egy¢r-
telmüen bizonyÁtjÀk. N¢meth Andor vilÀgn¢zete azonban rendkÁv¡l ́ sszetett, nyitott,
kÁs¢rletezû, mÀr-mÀr frivolan kalandos term¢szetü. MarxizmusÀt nemcsak a freudiz-
mus szÁnezte, mint ä az û hatÀsÀra is ä legjobb barÀtjÀ¢t, JÂzsef AttilÀ¢t, de erûsen von-
zÂdott a misztikus, irracionÀlis tanok irÀnt is. BizonyÀra ez a vonzÂdÀs is segÁthette a
sz¡rrealizmus l¢nyeg¢nek Ãtt´rû felismer¢s¢hez ¢s sz¡rrealista sz´vegeinek meg-
ÁrÀsÀhoz. A sz¡rrealizmus azonban N¢meth Andor szerint sem csupÀn a kritikai mar-
xizmusbÂl, a müv¢szet, a müv¢sz ¢s a szÂ lakÀjszerep¢nek, tÀrsadalmi meghatÀrozott-
sÀgÀnak tagadÀsÀbÂl ä mint ahogy cikk¢ben Árja ä, az àeldologiasodÀsÊ elleni lÀzadÀsbÂl
fakadt. A marxista tÀrsadalom ¢s müv¢szetkritika csak az egyik motÁvum. N¢meth An-
dor 1926-ban a Dokumentumban ä ahol ekkorra mÀr sz¡rrealista sz´vegei is megjelen-
nek ä megÁrja a magyar sz¡rrealizmus egyik legjelentûsebb manifesztumÀt KOMMEN-

TçR cÁmen,6 majd 1927-ben a Korunkban az öJ VILçG°RZ°S °S öJ K¹LT°SZET cÁmü
tanulmÀnyÀt.7

N¢meth Andor KOMMENTçR-ja l¢nyeg¢ben az eg¢sz eurÂpai lÁra totÀlis tagadÀsa;
mint Árja: àA po¢zis mint fenom¢n, mint aktÁv-mÀgikus cselekv¢s letünt a modern vilÀgbÂl.Ê
AkÀr a t´bbi sz¡rrealistÀnÀl, N¢meth AndornÀl is b¢k¢sen megf¢rt egymÀs mellett a
marxizmus racionÀlis tÀrsadalomkritikÀja ¢s Bergson meg a misztikusok irracionaliz-
musa. Ha a müv¢szetrûl ¢s k¡l´n´sen a lÁrÀrÂl van szÂ, akkor az ¢sz N¢meth Andor
szÀmÀra is ellens¢g, hiszen àa t´rt¢n¢s mint olyan ¢rtelmetlenÊ. A k´ltû azonban m¢gis a
racionÀlis tÀrsadalmi ig¢nyek szolgÀlatÀba Àll, a müv¢szet misztikus, irracionÀlis ter-
m¢szet¢t megtagadva: àk´telezi magÀt, hogy irracionÀlis cselekv¢sk¢nyszer¢t a lehetû legtelje-
sebben racionalizÀlni fogja, azaz minden igyekezet¢vel azon lesz, hogy kinyilvÀnÁtÀsai k´z¢rt-
hetûek, sût k´zhasznossÀgÃak vagy legalÀbbis sz¢pek, nemesek, az emberis¢g k´z´s ¢rdekeit szol-
gÀlÂk legyenek...Ê Mindez persze marxista tÀrsadalomfilozÂfia ¢s eszt¢tika; ezt k´vetûen
N¢meth Andor k´lt¢szetkritikÀja pontosan, mÀig hitelesen Árja le a polgÀri kor egyik
lÁrai attitüdj¢t, a racionalitÀs illÃziÂjÀt: àEnnek az illuzionista k´lt¢szetnek k¢t fû szabÀlya:
az ¢rtelmess¢g ¢s k¢pszerüs¢g. Tudjuk, hogy a vilÀg nem ¢rtelmes, ¢s m¢g kev¢sb¢ k¢pszerü: de a
mindennapi ¢let ebben a fikciÂban jÀtszÂdik le (k¢p: Àttekinthetû, gyakorlatilag organizÀlt valÂ-
sÀgdarab), s a müv¢sz alÀrendeli magÀt jobb tudÀsa ellen¢re ennek a fikciÂnak.Ê A sz¡rrealistÀk
szerint a müv¢szek megtagadtÀk, meghamisÁtjÀk a valÂsÀgot, mert mÀr nem teremtik,
mint a gyermekek ¢s primitÁvek, hanem csak mÀsoljÀk. N¢meth Andor, azonosulva
ezzel a racionalizmusellenes mim¢ziskritikÀval, pontosan meghatÀrozza lÁrÀnk term¢-
szet¢t is: àA modern eurÂpai k´ltem¢ny k¢t tÁpusa: egyr¢szt a gondolatlÁra, mÀsr¢szt a szeml¢leti
lÁra, a szimbolistÀk varÀzspalackja, melyben tÀjat s lelket rÀznak ´ssze finom ¢s delikÀt itallÀ.
Ebben a hermafrodita müv¢szetben a tÀj¢k ¢s a l¢lek egymÀs k´lcs´nfogalma, vagyis a tÀj¢k olyan,
mint a l¢lek, ¢s a l¢lek olyan, mint a tÀj¢k. De persze csak olyan, mert minden csak olyan. A
hasonlat diadalmaskodott a l¢t felett.Ê
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A kulcsszÂ a XX. szÀzad elej¢re annyira gyanÃssÀ vÀlt relativizÀlt àvalÂsÀgÊ, amit az
Ãj k´lt¢szetnek nem t¡kr´znie, mÀsolnia vagy kifejeznie ä hanem teremtenie, alakÁ-
tania kell. A KOMMENTçR tÃlnyomÂ r¢sze, mint a legt´bb avantgÀrd manifesztum¢,
a mÃlt müv¢szetkritikÀja, a pozitivista, racionalista àvalÂsÀgÊ ismeretelm¢leti lerom-
bolÀsa. Az Ãj müv¢szet definÁciÂja ¢s gyakorlata negatÁv ÀllÁtÀs, a valÂsÀghoz ¢s szÂhoz
valÂ müv¢szi gyakorlat teljesen Ãj programja: àA valÂsÀg ä utolszor ism¢telj¡k ä viszony-
latok sodrÂdÂ t´mege. Aki kivonja belûl¡k magÀt, az halott. A gondolat szÀmÀra Àthatolhatatlan:
meg¢rteni, fogalmilag definiÀlni, morÀlis ideÀk alÀ subsummÀlni nem lehet. Kezdeni akarunk
vele. Tapintanunk, tolnunk, mozgatnunk kell. Az ellenÀllÀsbÂl ¢rezz¡k, hogy van.Ê A sz¡rrea-
lizmus ä legalÀbbis elm¢letben ä leginkÀbb abban k¡l´nb´zik az ´sszes megelûzû mü-
v¢szi irÀnyzattÂl, hogy figyelm¢t nem a kifejez¢sre, nem a valÂsÀgot mÀsolÂ k¢pre,
hanem az ́ nmagÀban is valÂsÀgos szÂra fordÁtja: àA k´ltû anyaga a szÂ. A szÂ az û anyaga:
nem az eszk´ze, nem k´zlendûk tovÀbbÁtÀsÀra hasznÀlja fel, hanem sajÀt magÀt fejezi ki rajta
kereszt¡l.Ê A tanulmÀny utolsÂ mondata kihÁvÀs ¢s kudarc: àAz Ãj vers fû ¢rdeme, hogy
´nmagÀhoz hasonlÁt, azaz ¢ppolyan titokzatos, ´nmagÀ¢rt valÂ, sz¢tszedhetetlen egys¢g, reÀlis ¢s
irreÀlis alakulat, mint minden, amit valÂsÀgnak nevez¡nk.Ê A sz¡rreÀlis sz´veget ¢rtelmezni
´nellentmondÀs, hiszen l¢nyege, l¢te ¢ppen az, hogy nem ¢rtelmes, nem racionalizÀl-
hatÂ, nem az ¢rtelm¡nkre hat. Ez¢rt hÀt a sz¡rrealista versrûl besz¢lni, azt fogalmilag
bemutatni szinte lehetetlen, mintha levest villÀval akarnÀnk enni. çm talÀn van egy
mÂdszer, eljÀrÀs, amellyel a sz¡rrealista sz´veg megk´zelÁthetû, feltÀrhatÂ, ¢s ez, meg-
Át¢l¢sem szerint, a pszichoanalÁzis Àlomfejtû, analitikus technikÀja. Hiszen a sz¡rrea-
listÀk automatikus ÁrÀsmÂdja ä bÀr nem az ä legk´zelebb az ÀlommunkÀhoz Àll. A va-
lÂsÀg realitÀsÀt tagadni, relativizÀlni ¢s m¢gis besz¢lni rÂla ä ezt talÀn leginkÀbb az
Àlmok segÁts¢g¢vel lehet. A sz¡rrealizmus nem a realitÀson tÃli, inkÀbb a realitÀson
inneni valÂsÀg, ez¢rt fordultak oly tisztelettel ¢s kÁvÀncsisÀggal az Àlom, az Àlom szer-
kezete, mechanizmusa, term¢szete fel¢ (¢s nem valamif¢le fÀradt menek¡l¢svÀgybÂl,
mint a romantikusok). A sz¡rrealistÀk affinitÀsa a szubjektivitÀs tere ¢s k´zege, az Àlom
irÀnt ä egy Ãj szomjÃsÀg, rem¢ny ¢s kÁvÀncsisÀg reneszÀnsza. Az objektÁv szeml¢let
csûd´t mondott, forduljunk ism¢t befel¢, merj¡nk szubjektÁvek lenni, merj¡nk ism¢t
Àlmodni, a f¢ny bel¡lrûl j´n: àAz Ãj vilÀg¢rz¢s alapja eg¢szs¢ges agnoszticizmusÊ ä mondja
N¢meth Andor az öJ VILçG°RZ°S °S öJ K¹LT°SZET cÁmü essz¢j¢ben. Nem a rÀciÂ, el-
lenkezûleg, az irracionalitÀs, az Àlom a valÂsÀg ¢s az ¢let megismer¢s¢nek kulcsa: àaz
Àlom ¢s az ¢let ´sszefolyik, egymÀst t¡kr´zi visszaÊ. Freud ¢s a sz¡rrealistÀk Àlom irÀnti ¢r-
deklûd¢s¢ben az a k´z´s, hogy ûk fordulnak elûsz´r ä most mÀr nem ´nfeladÀsbÂl,
hanem ellenkezûleg, vizsgÀlÂdÂ ¢rdeklûd¢ssel ä a szubjektum terr¢numa, a àfelfede-
zetlen f´ldr¢szÊ, az Àlom fel¢. àNem illatszelence az Àlom, hanem iskola: tanuljuk meg ¢s
alkalmazzuk az ¢letre t´rv¢nyeit, figyelj¡k, hogy porladnak el akadÀlyai a mÀniÀkusan haladÂ
elûtt: mint hajlik ´ssze benne a lÀtszÂlag ´ssze nem tartozÂ, mint szÂlÁtja nev¢n egymÀst az isme-
retlen, hogy ismer¡nk az idegenben magunkra, hallgassuk titkos szÃperceg¢s¢t, szÁvjuk fel ´sz-
szesürÁtett s egymÀsra pr¢selt idûrendszer¢tÊ ä tanÁtja N¢meth Andor is. S ahogy û az Àlmot
¢rtelmezi ¢s leÁrja, ugyanÃgy kell nek¡nk is az û sz¡rrealista pillanatÀnak sz´vegeit
¢rtelmezni ¢s leÁrni.

Mert N¢meth Andor nemcsak a sz¡rrealizmus egyik legjelentûsebb magyar interp-
retÀlÂja, hirdetûje ¢s agitÀtora volt, de a legeredetibb magyar sz¡rrealista sz´vegek
megÀlmodÂja is. Nemcsak a minden Ãj irÀnti fog¢konysÀga ¢s kalandvÀgya vitte a
sz¡rrealizmushoz, de alkati adottsÀgai is. ValÂszÁnüleg ÀlmodozÂnak ¢s k´ltûnek sz¡-
letett, Àm az ́ t¢ves internÀlÀs az Atlanti-ÂceÀn szigetein, a vÀrfogsÀg esem¢nytelens¢ge
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aztÀn eg¢sz ¢let¢re a belsû vilÀg, az Àlmok ¢s az ÀlmodozÀs Cythere sziget¢re sodortÀk.
A valÂsÀg¢rz¢k teljes hiÀnyÀban ¢lt. Nemcsak nÀsz¢jszakÀjÀrÂl feledkezett meg, de
gyakran pillanatnyi lakÂhely¢rûl, sût tÀplÀlkozÀsÀrÂl is: igazi k´dlovag volt. Ebbûl az
alkati adottsÀgbÂl ä s nemcsak elm¢leti elk´telezetts¢gbûl ä fakad, hogy N¢meth An-
dor a sz¡rrealista sz´veg egy sajÀtos lÁrai, vallomÀsos vÀltozatÀt teremtette meg, az
avantgÀrd gyakori szem¢lytelens¢g¢vel szemben a lÁrai k´ltem¢ny Ãj vÀltozatÀt. Ahogy
Der¢ky PÀl Árja: àN¢meth Andor, JÂzsef Attila ¢s D¢ry Tibor a misztikus, mÀgikus, metafizikus
elemek alkalmazÀsÀval hoztÀk vissza (bizonyos fokig) az ¢rzelmet ¢s a szem¢lyess¢get az avantgÀrd
k´ltem¢nybe.Ê8 Nem v¢letlen, hogy N¢meth Andor szinte elsûk¢nt, mÀr Apollinaire k¢-
sei k´ltem¢nyeiben felfigyel az Ãj irÀnyzat elsû jeleire, hiszen ä mint ahogy az ´v¢ is ä
Apollinaire bontakozÂ sz¡rrealizmusa szint¢n szem¢lyes, ¢rzelmi t´ltetü ä ellent¢tben
k´vetûi k´lt¢szet¢vel.

N¢meth Andor verseinek szem¢lyes, lÁraibb, szubjektÁvebb jelleg¢t mindv¢gig meg-
tartva a magyar nyelvü sz¡rrealista sz´veg minden vÀltozatÀt megvalÂsÁtotta. A
magyar sz¡rrealista sz´vegek tipologizÀlÀsa mindmÀig nem t´rt¢nt meg. Bori Imre
is csupÀn a sz¡rrealista k¢pvilÀg elemz¢s¢t kÁs¢relte meg ä KassÀk müv¢szete kap-
csÀn.9 °n is Ãgy lÀtom, hogy a sz¡rrealista vers alapeleme ä a k´ltûk sajÀt manifesztu-
mai ellen¢re ä nem a szÂ, hanem az oly sokszor megtagadott k¢p, akÀrcsak az Àlmok-
ban. Vannak egyszerübb sz´vegek, melyek csak egyetlen k¢pet, àk¢pi ÀllÁtÀstÊ, àk¢p-
nyilatkozatotÊ Árnak le, ¢s vannak mÀsok, amelyek a k¢pek kavalkÀdjÀt adjÀk. Az elsû
tÁpusra jÂ p¢lda N¢meth Andor: K°K A BORíT°KON cÁmü verse,10 mely maga a sz¡r-
realista vers modellje:

àK¢k a borÁt¢kon a b¢lyeg a postÀs szoknyÀja k¢k
Csereszny¢t hozott a tarsolyÀban ¢s sz¢les eperlevelek k´z´tt egy pufÂk gyereket
Ime felemelem pillÀmat ¢s megmozdulnak neh¢z kûtagjaim
Arcom szÀm szemem ¢s ami a szemem m´g´tt van
K¢k dunnÀk k´z´tt evezek a tenger ablakai alatt
Nem mÃlt el tûlem a szÂ tûrt vet de a tinta k¢k ¢s ÀrtatlanÊ

Mint emlÁtettem, megÁt¢l¢sem szerint az Àlmokhoz oly sokban programosan is hason-
lÂ sz¡rrealista vers leginkÀbb a pszichoanalÁzis Àlomfejtû technikÀjÀval k´zelÁthetû
meg. Ahogy az analÁzis sorÀn a beteg monolÂgjÀban k´vetkeznek egymÀs utÀn az
Àlomk¢pek ¢s az azokhoz kapcsolÂdÂ magyarÀzatok, reflexiÂk, Ãgy k´vetik egymÀst
a k¢pek ¢s a reflexiÂk ebben az egyszerü szerkezetü, r´vid, Ágy viszonylag k´nnyen
elemezhetû sz¡rrealista versben is. A vers k¢t Àlomk¢pet Ár le, az egyik egy k¢k szok-
nyÀjÃ postÀst, aki csereszny¢t ¢s gyermeket hoz, a mÀsik Àlommozaikban a k´ltû k¢k
dunnÀk k´z´tt evez a tenger ablakai alatt. A k¢peket k´vetû, elvÀlasztÂ ÀllÁtÀsok az
ÀlmodÂ reflexiÂit, reagÀlÀsÀt ÁrjÀk le. A postÀs ¢rkez¢s¢re a k´ltû ¢letre kel, majd ism¢t
ÁrÀshoz kezd. Az Àlomk¢peket, asszociÀciÂkat a k¢k b¢lyeg lÀtvÀnya indÁtja meg. A vers
ritmikus szerkezet¢t, hullÀmzÀsÀt a k¢pek ¢s reflexiÂk szabÀlyos vÀltakozÀsa adja. E
megnyugtatÂ ritmus, valamint a sz´vegben felvillanÂ fogalmak: szoknya, cseresznye,
tarsoly, eperlev¢l, pufÂk gyerek, arc, szÀj, szem ¢s a n¢gyszer megism¢telt k¢k szÁn a
nyugalom, a rem¢ny k¢pzet¢t, hangulatÀt keltik.

Persze ha akarjuk ä a sz¡rrealistÀk intenciÂi ellen¢ben ä, a vers à¡zeneteÊ tanÀros
racionalitÀssal is megk´zelÁthetû: a depressziÂs k´ltû ÀlmÀban szoknyÀs postÀs alakjÀ-
ban, k¢k dunnÀk k´zt evezve feltünik a rem¢ny (a boldogsÀg k¢k madara), hogy ism¢t
Árni fog, derüs, b¢k¢s verseket.
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Sokkal bonyolultabb, t´bb k¢pet g´rgetû Àlomfolyam a sz¡rrealista vers mÀsik tÁ-
pusa: AZ IBOLYASZíNþ CSILLçR (1927):11

àAz ibolyaszÁnü csillÀr mindenekfelett
°s bÀrsonyb¢l¢sü kocsik g´rd¡ltek elû, a rendûr lova a k´z¢pen ficÀnkolt egy-k¢t

ujjnyira a f´ld felett
A lÂ f¡le fekete lakk sÀrga sz¡gye f¢nyezett fÀbÂl van vadonatÃj
S a szÀja fekete rÂzsÀt habzik
A sz¢l teny¢rnyi pÀzsitot sodor fel, a f¡vek egy¡gyü g¡gy´g¢se gondolkodÂba ejt
T¡nd¢rek k´tekednek velem n¢v szerint t´r´kb´ske bubboris ¢s izi
çlom vagyok ¢n ¢s az Àrny¢kon vadszederbokor
Tele pÂkhÀlÂval ¢s fekete gy¡m´lccsel
Arcom fekete hold kezeim alvÂ pillangÂk
A nevem Àrny¢k f¢nyem kem¢nyz´ld levelek k´zt lobogÊ

Ez a vers is k¢t k¢pbûl ¢pÁtkezik, azonban k´zt¡k sem logikai, sem hangulati ´ssze-
f¡gg¢s nincs. TalÀn k´zelebb jutunk a vershez, ha az analitikushoz hasonlÂan nem
t´rûd¡nk a k¢pek sorrendj¢vel. A mÀsodik k¢p egy¢rtelmü vallomÀs, metafora. Az
àçlom vagyok ¢nÊ elvont ÀllÁtÀs, ez Àlomban a lÁrai ¢n vadszederbokornak lÀtja magÀt,
feket¢nek, fekete gy¡m´lccsel ¢s arccal. Az elûzû verssel szemben ez keserü hangula-
tot, k¢pzetet involvÀl.

A vers elsû sora a maga megh´kkentû k¡l´nÀllÀsÀval a n¢pdalk¡sz´b szerep¢t t´lti
be, ¢s arra hÁvja fel a figyelmet, hogy a magyar sz¡rrealista vers ä k¡l´n´sen N¢meth
Andor¢, de m¢g inkÀbb JÂzsef AttilÀ¢ ä milyen erûteljesen kapcsolÂdik a magyar n¢p-
dal sz¡rrealizmusÀhoz.

K¢ts¢gtelen¡l az egyik legjelentûsebb magyar sz¡rrealista sz´veg a FEKETE CSILLAG

(1927),12 mely azonban terjedelme miatt itt nem id¢zhetû. Fel¢pÁt¢se, technikÀja az
elûzûk¢hez hasonlÂ, ¢s arra hÁvja fel figyelm¡nket, hogy a sz¡rrealista sz´veg csak dia-
lektikusan, az analÁzis ¢s a szint¢zis egy¡ttes alkalmazÀsÀval k´zelÁthetû meg. Ahogy
az analitikus egyszerre hallgatja, ¢rtelmezi ¢s ¢rtelmezteti a beteggel egy¡tt az Àlom-
k¢peket ¢s a hozzÀjuk füz´tt reflexiÂkat, azok ¢rzelmi minûs¢g¢t ¢s erej¢t ¢ppÃgy fi-
gyelembe v¢ve, mint az Àlomk¢peket, ugyanÃgy a vers elemzûj¢nek is egyszerre kell
a verset elemeiben ¢s egys¢g¢ben is lÀtnia. A sz¡rrealista vers elemi egys¢ge, mint
mondottuk, nem a szÂ, hanem a k¢p, pontosabban ä Bori Imre meghatÀrozÀsÀval ä
a àk¢pi ÀllÁtÀsÊ ¢s a àk¢pnyilatkozatÊ. E k¢pek nem k¢pzetek, mint a szimbolistÀknÀl, sok-
kal inkÀbb ́ tletek, melyeknek fesz¡lts¢ge, eszt¢tikai ereje inkÀbb a megh´kkent¢sbûl,
semmint az ¢rtelmi vagy ¢rzelmi logikÀbÂl fakad. Az automatikus ÁrÀsmÂdnak meg-
felelûen a sz¡rrealista k´ltûk nem vagy csak nagyon esetlegesen hasznÀlnak ÁrÀsjele-
ket. A tagmondatokat, mondatokat nem vÀlasztjÀk el egymÀstÂl, ezzel a gÀttalan h´m-
p´lyg¢s, spontÀn, logikÀtlan k¢pzuhatag k¢pzet¢t keltve. Ha azonban k´zelebb aka-
runk jutni a vershez, e zuhatag elemeit el kell vÀlasztanunk egymÀstÂl. Ahhoz, hogy
be tudjuk fogadni a vers szavait, fogalmait, elûsz´r a tagmondatokat, mondatokat kell
elvÀlasztanunk egymÀstÂl, a grammatikai szerkezeteket, k¢peket ¢s ÀllÁtÀsokat kell re-
konstruÀlnunk, hogy Ágy sz¢tszedve a sz´veget elûbb legalÀbb elemeiben racionalizÀl-
hassuk. Csak miutÀn elv¢gezt¡k ezt az analÁzist ä ¢s amennyire lehet, elsû l¢p¢sben
àmegfejtett¡kÊ a sz´veget ä, k´vetkezhet a szint¢zis, akkor hagyhatjuk magunkra
Àradni a tagolatlan sz´veg eg¢sz¢t, hogy ne a grammatikai, logikai elemek, hanem a
k¢pek, ´tletek retorikÀja, patetikus vagy el¢gikus lejt¢se ragadhasson magÀval.



A FEKETE CSILLAG ä Ágy, elemeire bontva ä egy j¢gszÁnü teh¢n (talÀn egy asszony
¢s a vele valÂ ambivalens viszony) vÁziÂjÀt adja. Der¢ky PÀl, miutÀn alaposan utÀnajÀr
a sz´veg chagalli ¢s egy¢b mitikus utalÀsainak, Ágy ¢rtelmezi a verset: àA mondottak
alapjÀn mind´ssze az valÂszÁnüsÁthetû, hogy egyfajta f¢rfi-nû birkÂzÀsrÂl ÏszÂlÎ a FEKETE CSIL-

LAG. Nem kizÀrt, hogy ezt a birkÂzÀst az Ïemberis¢gÎ k´r¢ben folyÂ nagy birkÂzÀs k¢p¢re montÁ-
rozta rÀ. Ha ez igaz, akkor az emberis¢g k´r¢ben folyÂ harc l¢nyege valamilyen nagy, Àm soha
nem teljes¡lû Ág¢ret, s ebben a nagy k¢pben jelenik meg kisebb motÁvumk¢nt a pÀrkapcsolatban
folyÂ hasonlÂ tÁpusÃ m¢rkûz¢s. N¢meth Andor misztikus volt, utalÀsai nyomÀn v¢gig lehet jÀrni
itt a vilÀgvallÀsokat a samanizmusig. A sok utalÀs ¢s leÁrÀs ä a vers teste ä m¢gsem mÀs, mint
tiszta k´lt¢szet. Elindulunk ChagalltÂl ¢s az egyiptomi JÂzseftûl, ¢s elsodor a duruzsolÂ mese, az
egyhangÃ kÀntÀlÀs, a bÀjolÀs. Nem halandzsa, mert szorosan a tÀrgynÀl marad, ¢s szerkezetileg
megÀll.Ê Der¢ky PÀl r¢szletezû, finom elemz¢se bizonyÀra hiteles, hogy azonban az àegy-
hangÃ kÀntÀlÀs, bÀjolÀsÊ egyes elemeinek elûzetes grammatikai, logikai sz¢tvÀlasztÀsÀra,
az elemz¢sre is mennyire sz¡ks¢g van, azt jÂl bizonyÁtja Der¢ky egy f¢lre¢rt¢se is: àNagy
valÂszÁnüs¢ggel ´nmagÀra vonatkoztatÀsrÂl lehet itt szÂ ä Árja ä, azt a tehenet, aki a FEKETE

CSILLAG hûse, N¢meth Andor ÏszÀmoltaÎ meg, û az eladott, az idegenbe szakadt JÂzsef. A k´lte-
m¢ny v¢ge fel¢ olvashatÂ ÏbirkÂztam mint JÀkob a bika szarvaivalÎ szint¢n ilyen. JÀkob tud-
valevûleg az angyallal, ill. Istennel viaskodott, s a l¢ny v¢gezet¡l megÀldja, mert Àllhatatosnak
bizonyult. Itt bikÀrÂl nincsen szÂ.Ê Az eredeti sz´vegben, mint ÀltalÀban a sz¡rrealista ver-
sekben, nincs kit¢ve a vesszû: à°n mondom ezt aki birkÂztam mint JÀkob a bika szarvaival
M¢rkûztem a minotaurusszal B¢cs falai alattÊ. Az eredetileg tagolatlan sz´veg tehÀt Ágy is
tagolhatÂ: à°n mondom ezt, aki birkÂztam, mint JÀkob, a bika szarvaival M¢rkûztem, a mino-
taurusszal B¢cs falai alattÊ. V¢lhetûleg tehÀt nem arrÂl van itt szÂ, hogy JÀkob a bika
szarvaival m¢rkûz´tt volna, csupÀn arrÂl, hogy a k´ltû B¢csben ugyanÃgy harcolt a
sorssal, mint JÀkob az angyallal vagy Th¢szeusz a MinÂtaurosszal.

A fentiekben hangsÃlyozottan sz¡rrealista sz´vegrûl besz¢lt¡nk, ¢s csak ritkÀn vers-
rûl. Egyr¢szt az¢rt, mert a sz¡rrealista müvekn¢l e k¢t müfaj nehezen vÀlaszthatÂ el
egymÀstÂl, de az¢rt is, mert N¢meth Andor ä bÀr ezt kevesebben tudjÀk ä sz¡rrealista
drÀmÀt, sût prÂzÀt is Árt. A polgÀrpukkasztÂ drÀma ä blûdli ä cÁme: AZ INGATAG HA-

LOTT, ¢s a KassÀkkal feler¢szben szerkesztett 2X2-ben jelent meg megd´bbentûen ko-
rÀn, 1922-ben. A mü N¢meth Andor meghatÀrozÀsa szerint: àAlacsony jÀt¢k hÀrom fel-
vonÀsbanÊ, ¢s a szerzûi utasÁtÀs szerint: àA szereplûk mÀr a darab menet¢ben magukon viselik
a feloszlÀs jeleit.Ê A melodramatikus bohÂzat sz¡rreÀlisan sz¢tfolyÂ, laza logikÀjÃ cse-
lekm¢nye r¢gi dicsûs¢g¡nk szÁnhely¢n, Erd¢lyben jÀtszÂdik, ànapjainkbanÊ. KÀr, hogy
a mulatsÀgos szÁndarabot mÀig nem fedezte fel egyetlen alternatÁv tÀrsulat sem.

N¢meth Andor egyetlen sz¡rrealista prÂzai verse ä az 1927-ben a Dokumentumban
megjelent EURYDICE öTJA AZ ALVILçG FEL°13 valÂban remekmü. Bori Imre Ágy Ár rÂ-
la:14 àA magyar sz¡rrealizmus egyik mintadarabjÀt alkotta meg EURYDICE öTJA AZ ALVILçG

FEL° cÁmü prÂzavers¢ben. KulcsalkotÀs ez az Eurydic¢rûl szÂlÂ: a k´ltûrûl besz¢l, akinek mitolÂ-
giai alakjÀt nagyon talÀlÂan ¢s pontosan az Eurydice-k¢pzeletben talÀlta meg, hogy a sz¡rrealista
k´ltû ÏÃtjÀtÎ rajzolhassa az ¢let alvilÀgi tÀjain.Ê

Nem tudom, igaza van-e Bori Imr¢nek. Egyr¢szt Ãgy v¢lem, N¢meth Andor nem
fordÁtotta meg az eredeti mÁtosz jelent¢s¢t. E sz¡rrealista Àlomban a k´ltû vÀltozatlanul
Orpheuszk¢nt figyeli, k´veti Eur¡dik¢t, aki àm¢g mindig imbolyog, rÀtüz a reflektor ¢s sze-
mek jelzik az ÃtjÀtÊ, de û csak megy àszÁvtelen¡l ¢s megnyÃjtÂzva mint egy tigris a kulissza
aranypÀlcÀi elûttÊ, ¢s a àszelelûlyuk sodorta ki mint a pill¢t vagy tisztÀra a f´ld nyelte elÊ, majd
àEurydice l¢pte kopog a halÀnt¢kom m´g´ttÊ. A sz¡rreÀlis Àlomk¢p, vÁziÂ nem Eur¡dik¢rûl
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szÂl, sokkal inkÀbb a k´ltûrûl, aki nem k´vetheti, aki h¢tk´znapjainak kulisszÀi k´z¢
van zÀrva. A lÀtomÀs ennek a bezÀrtsÀgi, tehetetlens¢gi ¢rz¢snek, jellegzetes szoron-
gÀsos Àlomnak a manifesztÀciÂja. A sz´veg ´tsz´r ism¢tli: àel akarok menni k´nt´s´m ki-
szakadtÊ, àmerre van a kijÀrat ki akarok menniÊ, àm¢rt nem engedtek kiÊ, àm¢rt nem engedtekÊ,
àengedjetek, k´nt´s´m kiszakadtÊ. Mik´zben àa menyasszonyt elloptÀkÊ, a k´ltû barÀtaival
iszik, valamilyen szÁnhÀzban van, iratok k´zt fuldoklik. Borival szemben ¢n Ãgy v¢lem,
hogy ez a prÂzavers a sz¡rreÀlis sz´vegnek egy jellegzetes ä N¢meth Andor ¢s JÂzsef
Attila Àltal kidolgozott ä vÀltozata, korÀntsem olyan k´tetlen, illogikus ¢s ellenûriz-
hetetlen, mint Breton¢k automatikus ÁrÀsai. Nemcsak az eg¢sz sz´veget ÀthatÂ egys¢-
ges ¢rzelem, a vallomÀsos jelleg, a sok ´n¢letrajzi utalÀs strukturÀlja ¢s formÀlja, de
egybefogja a megism¢tlûdû motÁvumok ritmusa, a k¢peket ́ sszetartÂ cselekm¢ny egy-
s¢ge is.

N¢meth Andor sz¡rrealista pillanata ezzel a jelentûs müvel le is zÀrult. N¢hÀny agi-
tatÁv, programos tanulmÀny, n¢hÀny vers, prÂzai mü, Cocteau- ¢s Tzara-fordÁtÀs ä
mindegyik a magyar sz¡rrealizmus jelentûs alkotÀsa, N¢meth Andor szerteÀgazÂ, sok-
szÁnü pÀlyÀjÀnak ¢rt¢kes darabjai. JÂl mutatjÀk a müv¢sz eg¢sz ¢letmüv¢n v¢gigvo-
nulÂ k¢t jellegzetess¢get, egyr¢szt a hangsÃlyosan irodalmias ¢rdeklûd¢st, a literÀtor-
l¢t zÀrt vilÀgÀt, mÀsr¢szt e literÀtorl¢t, e szük mozgÀst¢r ¢rzelmi telÁtetts¢g¢t, amely a
sz¡rrealizmus ¢rzelemundorÀt a szem¢lyess¢g, a szubjektum hagyomÀnyosabb szÁnei-
vel festi Àt.

N¢meth Andor ä akÀrcsak JÂzsef Attila, D¢ry vagy Illy¢s ä hamar tÃll¢pett ezen az
Ãj irÀnyzaton is, felhasznÀlva annak eredm¢nyeit, levonva tapasztalatait. 1932-ben egy
Nyugat-konferenciÀn mÀr mint a mÃlt egy tanulsÀgos epizÂdjÀrÂl, lezÀrt fejezet¢rûl
szÂl a valaha felszabadÁtÂ, r¢gi kalandrÂl, pontosan jellemezve, ¢rt¢kelve azt:15 àMa
mÀr tudom, hogy a k´zl¢si szÀnd¢knak ez a teljes kik¡sz´b´l¢se, a retorikÀnak ¢s a pÀtosznak
k´vetkezetes hiÀnya nem adhat teljes verset, teljes eszt¢tikai kiel¢g¡l¢st, de a frissen felfedezett
lÁralehetûs¢g felszabadÁtÂlag hatott rÀnk: Ãj müv¢szi technikÀt kaptunk, amely a mozaikok mo-
hamedÀn tartÂzkodÀsÀval ad szÀmot egy t´k¢letesen objektivizÀlÂdott lÁrai ÀllapotrÂl.Ê
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