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AZ àELBESZ°L°SÊ MINT ELýJçT°K:
D°RY TIBOR EST°JE

Az ELBESZ°L°S k¢ziratÀnak elsû k¢t f¡zet¢t 1960 karÀcsonyÀn kaptam ajÀnd¢kba D¢ry
TibortÂl szabad felhasznÀlÀsra.1 K´zz¢t¢tel¡kre akkor gondolni sem lehetett, publi-
kÀlÀsukra bennem s k´r¡l´ttem most ¢rt meg az idû. FûhajtÀs halÀlÀnak huszadik ¢v-
fordulÂjÀn.

D¢ry az ELBESZ°L°S-t a Fû utcai b´rt´nben Árta 1957-ben, ahovÀ Àprilis 20-Àn szÀl-
lÁtottÀk àaz Àllamrend megd´nt¢s¢re irÀnyulÂ szervezked¢s vezet¢s¢Ê-nek c¢lra tartott vÀdjÀ-
val. A vÀd november 13-Àn vÀlt kem¢ny Át¢lett¢. A kilenc¢vi b´rt´nb¡ntet¢s a hatvan-
hÀrom ¢ves ÁrÂ szÀmÀra ¢letvesz¢lyes fenyeget¢s volt. Ekkor m¢g nem tudhatta, hogy
Át¢let¢t 1960. Àprilis 1-j¢n felf¡ggesztik. A k´zel hÀrom¢ves b´rt´n ¢s b´rt´nkÂrhÀz
idej¢n ä a Fû utcÀban, majd a GyüjtûfoghÀzban, MÀrianosztrÀn ¢s VÀcott ä D¢ry eg¢sz-
s¢ge megrend¡lt, vesz¢lyesen lefogyott, csonttÀ s bûrr¢ aszott, ¢desanyjÀt elvesztette,
kutyÀja, Niki elpusztult. A lelket benne a szabadulÀs rem¢ny¢nek t¢tova lid¢rcf¢nyei,
feles¢g¢nek, B´be asszonynak szerelmes levelei, a zÀrkÀba vagy kÂrhÀzba bejuttatott
olvasmÀnyok s fûk¢nt a maga Árta müvek tartottÀk.

Az ELBESZ°L°S makacsul szÀlkÀs betüit az ÁrÂ ceruzÀval rÂtta hÀrom kisalakÃ (205
x 145 mm-es) vonalas f¡zetbe. Az elsûben az alapsz´veg 1ä111 szÀmozott oldalt tesz
ki. Ehhez jÀrul a mü homlokÀra tüz´tt Berzsenyi-mottÂ a D¹BRENTEI GçBORHOZ szÂ-
lÂ episztolÀbÂl ¢s k¢t pÂtlÀs a 115. ¢s 116. oldalon. A 112ä114. ¢s a 117ä118. oldal
¡res. A mÀsodik f¡zetben ä melybûl el van tÀvolÁtva a àvesz¢lyesÊ ac¢lspirÀl ä a sz´veg
a 112. oldaltÂl a 220.-ig terjed. A 221ä229. oldal szabadon van hagyva. A harmadik
f¡zet a Petûfi Irodalmi MÃzeum k¢zirattÀrÀnak D¢ry-hagyat¢kÀban van, sz´vege a
221. oldalon kezdûdik, ¢s a 286. oldalon marad abba, egy mondat kellûs k´zep¢n.2 E
befejezetlen mondatot szÀmos ¡res oldal k´veti. A harmadik f¡zet anyagÀt Botka Fe-
renc adta k´zre REG°NYT¹RED°K cÁmmel.3 A f¡zetekben alul, vonal alatt sz´vegvÀl-
tozatok jelennek meg. Fel¡l n¢ha vez¢rszavak Àllnak eml¢keztetû¡l ¢s ́ nbiztatÀsk¢nt:
ezek lendÁtik tovÀbb a t´rt¢netet.

Az oldalak t¡kre olykor nyugodtabb, mÀskor zaklatottabb: az ELBESZ°L°S ÁrÀsa k´z-
ben D¢ryt sürün vitt¢k kihallgatÀsra. A sz´veg azonban minden¡tt rendezett, gon-
dozott: ha mÂdosÁtotta mondatait, D¢ry vilÀgossÀ tette, mit mire vÀltoztatott, hogy
mondandÂjÀt elevenebb¢, szeml¢letesebb¢, plasztikusabbÀ tegye. Koronk¢nti k¢te-
lyeit is bejel´lte, a b´rt´nben felderÁthetetlen r¢szletek hely¢t kipontozta vagy zÀrÂ-
jelbe fogta. Az elûbb ceruzÀval, k¢sûbb golyÂstollal beÁrt variÀnsok arra vallanak, hogy
az ÁrÂ be akarta fejezni ¢s k´zre kÁvÀnta adni müv¢t. A munka m¢gis befejezetlen
¢s az ÁrÂ ¢let¢ben publikÀlatlan maradt, a t´rt¢net megtorpant, s a bontakozÂ reg¢ny-
bûl v¢g¡l is elbesz¢l¢s lett. Az ELBESZ°L°S D¢ry befejezetlen reg¢nye. Vajon mi¢rt?
TalÀn megtudjuk, ha az ELBESZ°L°S-t az utolsÂ pÀlyaszakasz elûjÀt¢kÀnak tekintj¡k,
¢s megvizsgÀljuk a benne kitapinthatÂ s a k¢sûbbi reg¢nyekben kiteljesedû reg¢nytÁ-
pusokat.
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B´rt´nreg¢ny? Az ÁrÂ b´rt´ntapasztalata k¢ts¢gkÁv¡l rajta hagyta ujjlenyomatÀt a re-
g¢ny tÀrgyÀn. Erre vallanak a RÂkus KÂrhÀz hÀlyogosan csillogÂ kicsiny b´rt´nabla-
kai, melyek a sikertelen szerelmi kaland utÀn hazabaktatÂ TamÀs ¢s Erzsi ÃtjÀt szeg¢-
lyezik. Ezt sugallja az ºllûi Ãti kaszÀrnya szÀz l¢p¢s hosszÃ, ´tven l¢p¢s sz¢les b´rt´n-
udvara kopÀr falaival, vasrÀcsos ablakaival. Ezt id¢zi fel a Tompa TamÀst hÀrom napig
fogva tartÂ VI. ker¡leti rendûrkapitÀnysÀg kihallgatÂ tisztj¢nek gÃnyolÂdÂ durvasÀ-
ga, fekete bajusza ¢s simÀra f¢s¡lt fekete haja. Fû utcai kihallgatÂjÀrÂl, VirÀg Gy´rgy
rendûrnyomozÂ szÀzadosrÂl a zÀrka¡gyn´k (betelepÁtett vamzer) ¡gybuzgÂ k¢mje-
lent¢se szerint az ÁrÂnak az volt a v¢lem¢nye, hogy àÃgy bÀnik velem, mint egy csomaggal,
mint egy bün´zûvelÊ,4 a D¢ryt elÁt¢lû bÁrÂsÀg eln´k¢nek, dr. Vida Ferencnek pedig fekete
nyÁrott bajsza ¢s fekete haja volt.5 TamÀs nevelûapjÀt, dr. Tompa KÀrolyt a TanÀcsk´z-
tÀrsasÀg idej¢n letartÂztattÀk, mivel egy feljelent¢sre elrendelt hÀzkutatÀs sorÀn a de-
tektÁvek az ÁrÂasztalÀban huszon´t darab hÃszkoronÀs aranyat talÀltak. A beteg orvost
a MarkÂ utcai foghÀzba zÀrtÀk, feles¢ge, Magda Kiss JÀnos professzor segÁts¢g¢t k¢ri.
A tanÀr megÁg¢ri, latba veti befolyÀsÀt annak ¢rdek¢ben, hogy Magda talÀlkozhasson
f¢rj¢vel, s az orvost kÂrhÀzba szÀllÁtsÀk. B´be asszony nem kisebb energiÀval harcolta
ki a besz¢lûket D¢ry Tiborral, akit b´rt´ncellÀjÀbÂl t´bbsz´r is kÂrhÀzba vittek.

Az ÁrÂt bekerÁtû b´rt´n term¢szetesen az ott Árott reg¢ny eg¢sz vilÀgÀt meg¢rintette,
s nemcsak k´zvetlen k¢nyszer¢vel, hanem k´zvetett jelenl¢t¢vel is befolyÀsolta a sze-
replûk gondolkodÀsmÂdjÀt, magatartÀsÀt ¢s mozgÀsirÀnyait.

A perbe fogÀs, kihallgatÀs, Át¢let ¢s b´rt´n a k¢sûbbi reg¢nyek egyik visszat¢rû,
visszacsapÂ ¢s r¢szletesen kimunkÀlt vez¢rmotÁvuma. Az 1934-es b¢csi munkÀsfelke-
l¢snek ¢s az 1956-os magyar forradalomnak k´z´s eml¢kmüvet emelû, 1958 elej¢n Árt
drÀma, A MAGYAR LçNY (k¢sûbbi cÁm¢n B°CS, 1934) kettûs rem¢nyked¢se utÀn,6 ¢s a
vilÀgn¢zeti, ÁrÂi ¢s szem¢lyes vÀlsÀg rem¢nytelens¢g¢t kifejezû, 1958 mÀsodik fel¢ben
k¢sz¡lt, k´zz¢t¢telre nem szÀnt, de sokszorosan cenzÃrÀzott ¹N°LETRAJZI JEGYZETEK
(B¹RT¹NNAPOK HORDAL°KA) papÁrra vet¢s¢t k´vetûen, 1958 v¢g¢tûl 1960 elej¢ig
D¢ry ism¢t jelentûs reg¢nyt alkotott. Nem tudhatta, nem az utolsÂt-e. A G. A. öR X.-
BEN a szellem diadala ¢s bosszÃja, az ironikus egyensÃlyÀt visszanyert ÁrÂ szellemes
remekl¢se: olyan negatÁv utÂpia, amely a tÀrsadalom b´rt´n¢ben adja a b´rt´n tÀrsa-
dalmÀnak ÀtfogÂ szatÁrÀjÀt, a valÂsÀggÀ vÀlt kafkai abszurditÀs eredeti ÀthangolÀsÀval.
JÂ oka van annak, hogy a ker¡leti b´rt´n X. omladozÂ vilÀgÀnak egyetlen fix pontja;
ha elûtte elhaladt, G. A. megemelte kalapjÀt, s amikor valÂszÁnüv¢ vÀlt, hogy bevonjÀk
Leone Ãr per¢be, elhagyta a vÀrost. Huxley SZ°P öJ VILçG-Ànak, Orwell çLLATFARM-
jÀnak ¢s 1984-¢nek nyomjelzû jÂslata itt s´t¢tre satÁrozott szem¢lyes ¢lm¢ny ¢s meg-
szenvedett tapasztalat.

A KIK¹Z¹SíTý mÀr az ÁrÂ szabadulÀsa utÀn vonja meg nagy fesztÀvolsÀgÃ, nagy Ávü
pÀrhuzamait az egyhÀzi ¢s sztÀlini dogmatika k´z´tt ÀltalÀnosÁtÂ ¢rv¢nnyel, müv¢szi
egyetemess¢ggel, Thomas Mann müv¢szet¢n, A KIVçLASZTOTT humorÀn edzett egy¢-
ni irÂniÀval.7 D¢ry b´rt´nbeli pokoljÀrÀsÀnak kit´r´lhetetlen eml¢ke mÀr A KIK¹Z¹-
SíTý egy korai hasonlatÀban fel´tlik, amikor a milÀnÂi p¡sp´ks¢gre kivÀlasztott, sût
megvÀlasztott Ambrus menek¡l a megtiszteltet¢s elûl. àV¢gelÀthatatlanul kÁgyÂzik elûtte
az orszÀgÃt, melyet helyenk¢nt ciprusok hosszÃ, fekete kerÁt¢se kÁs¢r k¢toldalt, mint egy b´rt´n-
rÀcs.Ê8 K¢sûbb azonban Ambrus belet´rûdik a vÀltoztathatatlanba, ¢s szent buzgalmÀ-
ban tüzzel-vassal, perrel ¢s furfanggal ¡ld´zi, gÀncsolja s k´z´sÁti ki az ariÀnus eret-
nekeket. Egyik k´z¡l¡k ä egy megbilincselt varÀzslÂ, neve szerint Àrtatlan: Innocentus
ä tÀrgyalÀsa sorÀn, bÁrÀja elûtt magÀra vall, majd a kÁnvallatÀs utÀn kieg¢szÁtû vallomÀst
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tesz: àAz elûbb emlÁtett, minden eddigin¢l undokabb bün´m az a kÁs¢rletem volt ä Istennek hÀla,
nem siker¡lt ä, hogy MilÀnÂ szent ¢letü p¡sp´k¢t, a jÀmborsÀgÀrÂl m¢ltÀn hÁres Ambrust, a ke-
reszt¢nys¢g s az egyhÀz nagy vez¢r¢t gonosz szellemek segÁts¢g¢vel eltegyem lÀb alÂl, latinul liqui-
dÀljam.Ê9 A bÁrÂ Innocentust elûsz´r magÀzza, k¢sûbb azonban tegezi ä mint az ELBE-
SZ°L°S Tompa TamÀsÀt a VI. ker¡leti kapitÀnysÀgon a kihallgatÂ rendûrtiszt.

A b´rt´neml¢k a TamÀs-hegyi kert tÂt¡k´r felett lebegû, k´r¡lkerÁtett idillj¢be is
be¡zen. Az íT°LET NINCS 21. fejezet¢nek eg¢sze cÁme szerint is P°LDçZAT A B¹RT¹N-
RýL. Nem is egyrûl, hanem kettûrûl, az 1938-as k¢t hÂnapi b¡ntet¢srûl Gide orosz-
orszÀgi ÃtinaplÂjÀnak lefordÁtÀsÀ¢rt ¢s az 1957ä1960-as, k´zel hÀrom¢ves bezÀratta-
tÀsrÂl àellenforradalmiÊ lÀzadÀs vezet¢s¢¢rt. A k¢t eml¢ket az indulat mÀsolja egymÀs-
ra. A fejezet nagyobbr¢szt az elsût Árja le, de fûk¢nt a mÀsodikrÂl szÂl. Ha a k¢t hÀborÃ
k´zti szociÀlis egyenlûtlens¢g D¢ryt szocialistÀvÀ tette, s a lÀzadÀs b´rt´nbe vitte, ¢s a
mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn torzan megvalÂsult àszocializmusÊ az ÁrÂt a demokrÀciÀ¢rt,
humanizmus¢rt ¢s nemzeti f¡ggetlens¢g¢rt szervezkedû orszÀgos ellenÀllÀs ¢s k¡zde-
lem egyik szÂszÂlÂjÀvÀ avatta, s rebellis magatartÀsa ism¢t b´rt´nbe juttatta, akkor sza-
badsÀgÀt kutatva ¢s igazsÀgÀt keresve àhovÀ forduljon az emberÊ? A bÁrÂsÀghoz? Az
Át¢lte el. Vagy íT°LET NINCS? Volt, k¢tszer is. S van a tünûdve k¢rdezû ´n¢letrajzi
visszaeml¢kez¢sben is, csak jÂl kell olvasni. KivÀlt a b´rt´nrûl szÂlÂ p¢ldÀzatot: az
1938-as b´rt´nb¡ntet¢s utÀn hÃsz ¢v mÃlva, Ãjra b´rt´nben àä bÀr ÀrtatlansÀgom biztos
tudatÀban ä felzaklatva, s ennek megfelelû igyekezettel kutattam magamban nem l¢tezû bün´m
utÀn (lÀsd szubjektÁv-objektÁv bün k¢nyelmes s¢mÀja)Ê.10 Az ELBESZ°L°S elsû mondata: àAz
ember tisztess¢ges.Ê A k¢t mondat egymÀsra mutat, egymÀst magyarÀzza.

Az Àrtatlanul elszenvedett b´rt´n a k¢sei, 1973ä74-ben Árt KYVAGIOK°N-ban jÀt¢-
kosan kÁs¢rt. Kyvagiok¢n PolikÀrp B¢csben nem tudja kifizetni hÀrom kiflij¢t, az utca
n¢pe a botrÀnyra ´sszecsûd¡l, a rendûrs¢g k´zbel¢p, egy ûrmester csendesÁti, csilla-
pÁtja a t´meget (àMi majd nyakon csÁpj¡k a bün´st, s ha nem, egy Àrtatlan is megteszi),11

Kyvagiok¢nt letartÂztatjÀk, beb´rt´nzik, halÀlra Át¢lik, de meghallgatjÀk hÀrom kÁvÀn-
sÀgÀt, s mivel a harmadik az, hogy bizonytalan idûre halasszÀk el kiv¢gz¢s¢t, kienge-
dik... D¢ry Tibor ekkor nyolcvan¢ves.

A b´rt´n-à¢lm¢nyÊ tehÀt nemcsak az ELBESZ°L°S-en hullÀmzik v¢gig, hanem a k¢sei
pÀlyaszakaszra is rÀter¡l. Ugyanakkor az ELBESZ°L°S ¢letrajzi reg¢ny is a szÂ tÀgabb
¢rtelm¢ben. BÀr Tompa TamÀst sem 1918 nyÀrutÂjÀn ¢s ûsz¢n, sem 1919 tavaszÀn
nem fenyegette huzamos b´rt´n, D¢ry Tibort 1957-ben annÀl inkÀbb, s Ágy nem csoda,
hogy az ELBESZ°L°S a b´rt´n vilÀgÀnak ellenvilÀga is, mely az ifjÃ reg¢nyhûst az ott-
hon f¢szekmeleg¢vel Âvja. Ez¢rt tud TamÀs oly bensûs¢ges besz¢lget¢seket folytatni
¢desanyjÀval, MagdÀval, akinek temperamentumos, kacagÂs, pirulÂs figurÀjÀt az ÁrÂ
sajÀt ¢desanyjÀrÂl mintÀzta, a k¢ziratba elûsz´r beÁrt ûsz hajÃ ´regasszonyt vonzÂ, t´-
r¢keny, sugÀrzÂ, nagy fekete szemü, f¢nyes fekete hajÃ fiatalasszonnyÀ vÀltoztatva.12

Ez¢rt fizeti ki v¢g¡l fia hÃszezer koronÀs kÀrtyaadÂssÀgÀt TamÀs nevelûapja, akire ke-
resztnev¢t, ûsz pofaszakÀllÀt, villogÂ szem¡veg¢t ¢s kopogÂs mankÂjÀt D¢ry ¢desapja
hagyomÀnyozta. Ez¢rt viseltetik TamÀs irÀnt oly atyai jÂindulattal ¢s gyeng¢d gond-
visel¢ssel a hatalmas testü, lapÁtott orrÃ Kiss JÀnos professzor, TamÀs igazi apja, kinek
modellje bizonyÀra a csalÀd ¢s biztosan a csalÀdanya egykori barÀtja, D¢ry Tibor ´cs-
cs¢nek, Gy´rgynek ¢desapja volt. S ez¢rt oly szeretnivalÂan naiv TamÀs maga, aki rop-
pant m¢reteit, tenyeres-talpas alakjÀt, nagy lapos arcÀt ¢s kiss¢ lapÁtott orrÀt D¢ry
Gy´rgytûl ´r´k´lte; hibÀs jobb karjÀt, deltoidos vÀllÀt, megnyerû mosolyÀt, hÀzassÀg
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fel¢ tartÂ elsû nagy szerelm¢t, szociÀlis ¢rz¢kenys¢g¢t, eszm¢nykergetû makacssÀgÀt
¢s igazsÀgkutatÂ szenved¢ly¢t D¢ry TibortÂl kapta. A szem¢lyi kapcsolatok sz´ved¢-
k¢n egy l¢lektani, tÀrsadalmi ¢s t´rt¢nelmi reg¢ny vÀzlata is Àttünik.13

Az ELBESZ°L°S ¢letrajzi indÁtÀsa a B¹RT¹NNAPOK HORDAL°Kç-ban m¢g cenzÃrÀ-
zott adatokon vesztegel s bukdÀcsol, de az íT°LET NINCS ¢s a KYVAGIOK°N lapjain
felgyorsul, felemelkedik, ¢s v¢gsû müv¢szi c¢ljÀhoz ¢r.

Az ELBESZ°L°S-ben egy nevel¢si, fejlûd¢si reg¢ny tervrajza is k´rvonalazÂdik. MÀso-
dik feles¢g¢hez, Oravecz PaulÀhoz Árott, 1954. januÀr 23-i level¢ben D¢ry tanÀcs for-
mÀjÀban foglalja ´ssze e reg¢nytÁpus elveit. Oravecz Paula ekkor PETRI ANNA cÁmü
reg¢ny¢n dolgozik. D¢ry ehhez füzi megjegyz¢seit: àNos, ami az Ãj reg¢nyedet illeti, ¢n
azt nem f¢ltem... S hogy AnnÀt nem tudod mozgatni? PrÂbÀlj meg a fantÀziÀdon Ãgy segÁteni,
hogy helyzeteket, t´rt¢neteket k¢pzelsz el Anna szÀmÀra, t´bbet is, olyanokat, amelyekben a lÀny-
nak valamilyen neh¢zs¢gen tÃl kell jutnia, valamit meg kell oldania, s ezeket a helyzeteket, t´r-
t¢neteket Ãgy helyezd el sorrendben, idûrendben, hogy a megoldÀsokban a kislÀny fokozÂdÂ ¢rett-
s¢ge, n´vekvû ´ntudata, ¢rlelûdû nûiess¢ge stb. mindjobban kifejez¢sre jusson ä Ágy fog fejlûdni
a figura. Term¢szetes, az sem Àrt, ha egy-egy ilyen helyzetben elbukik ä mondjuk, elûbb egy kicsit,
aztÀn nagyobbat ä, s aztÀn az utÀna k´vetkezû helyzetben bizonyÁtja be egy mÀr siker¡lt, helyes
megoldÀssal, hogy megint tovÀbbnûtt. Ezekben a helyzetekben AnnÀnak nem kell okvetlen¡l a
fûalakokkal egy¡tt szerepelni, hozzÀl elû egy addig alig mutatkozÂ figurÀt a reg¢ny alakjai k´z¡l,
vagy esetleg egy eg¢szen ismeretlent, annÀl frissebb ¢s meglepûbb lesz, s a lÀnyt is egy Ãjabb ol-
dalÀrÂl mutathatod meg, mint ha mindig a r¢gi fûalakokkal hozod ´ssze, akikhez valÂ viszonyÀt
mÀr ÀbrÀzoltad, tehÀt az Ãj helyzetben is azonosan viselkedn¢nek.Ê14

Ilyen szempontok szerint bontakoztatta ki D¢ry K´pe BÀlint alakjÀt a FELELET-ben,
mÁg R¢vai JÂzsef fejleszt¢si elvei vilÀgossÀ nem tett¢k szÀmÀra, hogy e k´vetelm¢nyek
alapjÀn sem ¢rv¢nyes feleletet adni, sem fejlûd¢sreg¢nyt c¢lba juttatni nem lehet.15

S ilyen müv¢szi elgondolÀs nyomvonalÀn indÁtja ÃtjÀra az ÁrÂ Tompa TamÀst is, akit
¢desanyja, nevelûapja s fûk¢nt Kiss JÀnos professzor prÂbÀl ´nismeretre nevelni, ´r-
v¢nyeitûl megÂvni, botladozÀsaiban talpra segÁteni, bukÀsaiban gyÀmolÁtani s csalÂ-
dÀsai utÀn befuthatÂ r´ppÀlyÀra ÀllÁtani.

Kev¢s sikerrel. Az ELBESZ°L°S-ben ugyanis D¢ry a nevel¢si, fejlûd¢si reg¢ny negatÁv
k¢p¢t is kimunkÀlja, s a pozitÁv k¢pet is Ãgy hÁvja elû, hogy azt szakadatlanul a nega-
tÁvjÀval perelteti. Kiss JÀnos professzor, a szkeptikus idealista, a csalÂdÀs okÀn s a ta-
pasztalat jogÀn igyekszik megÂvni TamÀst az eszm¢nykerget¢s rajongÀsÀtÂl s a nyo-
mÀban jÀrÂ keserü ´regs¢gtûl, de a meg¢lt szenved¢s s a pedagÂgiai szenved¢ly elle-
n¢re is azt tartja, hogy egy huszonk¢t ¢ves fiatalembert mÀr nem lehet nevelni, csak
v¢deni. TamÀs v¢delmezi eszmei ¢s eszm¢nyi hadÀllÀsait, ¢s azzal ¢rvel, hogy a rossz
tudata a jÂ tudÀsÀbÂl ered, s a hazugsÀg kitalÀlÀsa az igazsÀg ismeret¢bûl szÀrmazik,
de vÀlaszk¢nt a tanÀr csak cukorkÀval kÁnÀlja.

Olykor a tanÀr szerep¢t az ÁrÂ veszi Àt. MiutÀn TamÀs szerelm¢vel, ElzÀval az Otthon
kÀv¢hÀzban tanÃja volt annak, hogyan fogott el ¢s vert meg egy tiszti tÀrsasÀg egy
menek¡lû k´zkatonÀt, kinek futÂ alakjÀt a falit¡kr´k egymÀsba dobÀltÀk ¢s megsok-
szoroztÀk, TamÀs, a felhÀborodÀstÂl reszketve s a lÀnyt hazafel¢ kÁs¢rve, elûadÀst tart
ElzÀnak a k´z¢psû pleisztoc¢n korbÂl valÂ csu-ku-tieni koponyaleletekrûl. A bezÃzott,
megl¢kelt fejü hominidÀk m¢g emberevûk voltak, t´rt¢nelm¡k mintegy szÀzezer ¢ves.
ýket vÀltotta fel a homo sapiens. TamÀs, a politikÀtÂl tartÂzkodÂ leendû antropolÂgus
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bizakodÂ lend¡lettel ¢s szerelmes hev¡lettel magyarÀzza a lÀnynak, hogy feltehetûen
szÀzezer ¢vn¢l jÂval kevesebb idû telik el addig, amÁg egy elj´vendû Modern kÀv¢hÀz-
ban majd nem emelnek kezet v¢dtelen emberekre. A k¢sûi kamaszkor szigorÃan tu-
domÀnyos fejteget¢s¢t a lÀny ism¢tlûdû, egykedvü, ¢rtetlen kommentÀrja sarkallja, ¢s
az ÁrÂ lÀthatÂ, hallhatÂ, n´vekvû irÂniÀja kÁs¢ri.

TamÀs k¢sûbb is hosszas fejteget¢sben magyarÀzza ElzÀnak, mi¢rt szorÁtkozik a tu-
domÀnyra, s mi¢rt tartÂzkodik a k´z¡gyektûl, a politikÀtÂl. MÀr-mÀr a fiatal D¢ry po-
litikus izzÀsÀval ostorozza a kisszerü, szellemtelen, vÀltozni ¢s vÀltoztatni k¢ptelen sza-
tÂcsmentalitÀst, kicsinyess¢get ¢s k´z¢pszerüs¢get, a hÀborÃ haszonelvüs¢g¢t ¢s esz-
m¢nyn¢lk¡lis¢g¢t, a gyarmatok megszerz¢s¢¢rt bemutatott esztelen emberÀldozatot.
Szavain az apolitikus szÀnd¢k ellen¢re is Àt¡t ¢s Àts¡t a forradalmak k´zels¢ge. Az idûs
ÁrÂ kez¢t m¢gis lefogja a tovÀbblÀtÂ tudÀs, az Ãjonnan szerzett tapasztalat s a t´rt¢nelmi
k¢tely: a 211. k¢ziratoldal tetej¢n, golyÂstollal Árva, ez Àll: àS a SzovjetuniÂ?!!Ê A lassan
mozdulÂ fejlûd¢sreg¢ny megtorpan, TamÀs a majmokrÂl ¢rtekezik, a t´rt¢net meg-
akad.

Az ELBESZ°L°S 211. k¢ziratoldalÀnak k¢rd¢s¢re a G. A. öR X.-BEN Àllapotszerü li-
d¢rcnyomÀsa vÀlaszol, a k¢rd¢sn¢l tÀgabb k´rben is. JÂ oka van annak, hogy X.-ben
az esû ànem lazÁtotta fel az ÂnszÁnü felhûr¢teget, mely mint egy messzi f¢nyforrÀs el¢ tartott ho-
mÀlyos ¡veglap, egyenletesen elosztotta a sz¡rke f¢nyt, ¢s sz¢tpermetezte a borzongÂ f´ldre. A meg-
alkuvÀs szÁnjÀt¢ka: sem f¢ny, sem s´t¢ts¢gÊ.16 Amikor a szÀllodai pinc¢r megk¢rdi G. A.-t,
hogy az û hazÀjÀban hisznek-e m¢g a fejlûd¢sben, a szomsz¢d asztalnÀl egy f¢rfi letor-
kolja, megfeddi, ami¢rt k¢rd¢s¢vel àbotrÀnyosan egy¢rtelmü tÀj¢koztatÀstÊ17 nyÃjtott X.
k´z¡gyeirûl, s a biztonsÀg kedv¢¢rt m¢g fel is jelenti: panaszt tesz ellene az igazgatÂ-
sÀgnÀl. A sz¡rke ÀtlagtÂl csak egy-egy ember, leginkÀbb a volt Àllameln´k, az aggastyÀn
Larra ¡t el. MÀr m¢retei is rendkÁv¡liek. àMinden k¡l´n´sebb fÀradsÀg n¢lk¡l jobb kez¢vel
bele tud nyÃlni bal nadrÀgzseb¢be s a ballal a jobbaÊ,18 akÀrcsak Walter Shandy Sterne
TRISTRAM SHANDY cÁmü reg¢ny¢ben, ahol is a cÁmszereplû k¢tbalkezes, k¡l´nc aty-
ja bal kez¢vel vette ki zek¢j¢nek m¢ly¢re varrt jobb zseb¢bûl indiai csÁkos keszkenû-
j¢t.19 E motÁvum ¢s mozdulat D¢ry müv¢t a fejlûd¢sk¢ptelens¢g egyik legszellemesebb
XVIII. szÀzadi angol reg¢ny¢vel k´ti ´ssze.

A KIK¹Z¹SíTý-ben pedig D¢ry a korszak nagy negatÁv fejlûd¢sreg¢ny¢t Árta meg
Ambrus p¡sp´kk¢ szentel¢s¢tûl az ariÀnus eretnekek ¡ld´z¢s¢n ¢s kitaszÁtÀsÀn Àt a
szent p¡sp´k k¢sei, d´bbenten k¢rdezû felismer¢s¢ig: à°n voln¢k az Antikrisztus?... Vagy
ha nem is maga az Antikrisztus, de egy a szÀz ÀlprÂf¢ta k´z¡l? çlprÂf¢ta? Hamis prÂf¢ta? An-
tikrisztus? Uram, vÀlaszolj!Ê20 E k¢rd¢sbe torkollt a FELELET. NegatÁv fejlûd¢sreg¢nybe
a fejlûd¢sreg¢ny.

A k¢tely t´preng¢shez vezet, a t´preng¢s az es¢lyek latolgatÀsÀhoz. A pozitÁv ¢s negatÁv
fejlûd¢sreg¢ny sz¢ttartÂ pÂlusai k´z´tt tÀrsadalomb´lcseleti, t´rt¢netfilozÂfiai ¢s etikai
essz¢reg¢ny is k¢sz¡lûdik az ELBESZ°L°S-ben. Kiss JÀnos professzor azon tünûdik,
hogy az emberis¢g szÀmÀra hasznos nagy eszm¢k vesz¢lyeztethetik az egy¢nt. Tompa
TamÀs azon gondolkodik, hogy a t´rt¢nelmet nem lehet erk´lcsi szempontok szerint
megÁt¢lni, a hÀborÃ csak a gyarmatosÁtÂkat gazdagÁtja, s a fejlûd¢s csak antropolÂgiai
tÀvlatban ¢rhetû tetten az alacsonyabb rendü majmoktÂl a gorillÀn kereszt¡l az em-
berig. D¢ry Tibor azon gy´trûdik, hogyan p¢ldÀzza a b´rt´n egy¢n ¢s t´rt¢nelem egy-
mÀst keresztezû, egymÀson ÀthurkolÂdÂ vargabetüit. Az elm¢lkedû essz¢ nem terheli
holt anyaggal az eleven elbesz¢l¢st: a gondolatok a jellemekben fogannak, s a helyze-
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tekbûl nûnek ki. Ha TamÀs t´preng¢seiben elveti a sulykot, kamaszos nagyzolÀsÀt a
szerelem is füti, ¢s Elza jÂzan ¢rtetlens¢ge sem hüti.

Essz¢ ¢s epika arÀnya vÀltozik, de egyensÃlya ott sem borul fel, ahol az elm¢lked¢s
jelentûs¢ge tetemesen megnû, s az intellektualitÀs az elbesz¢lû mondatrendj¢t is fo-
kozottan Àthatja, mint G. A. Ãr elûadÀsaiban hazugsÀgrÂl ¢s p¢nzrûl vagy Ambrus p¡s-
p´k politikai felhangÃ teolÂgiai okfejt¢seiben az ariÀnus eretneks¢g term¢szet¢rûl.
NemhiÀba olvasta Ãjra D¢ry a b´rt´nben Thomas Mann DOKTOR FAUSTUS-Àt ¢s VA-
RçZSHEGY-¢t.21

A mÃltat faggatÂ s a j´vût f¡rk¢szû essz¢ az íT°LET NINCS lapjain t´ri Àt az epika
kereteit. A k¢telked¢s itt mÀr kozmikussÀ vÀlik, s ugyanakkor az ELBESZ°L°S gondo-
latait is tovÀbbgombolyÁtja, gyakran fÀjdalmas vagy ironikus irÀnyvÀltozÀssal. àNem tu-
dom ä Árja D¢ry ä, hogy higgyek-e a t´rt¢nelmi folyamatok csupasz sz¡ks¢gszerüs¢g¢ben. BÀr-
milyen hü is az ember paleontolÂgiai alapterm¢szet¢hez, de ez az Àrnyalatoknak, a vÀltozÀsoknak
csodÀlatosan gazdag, ravasz jÀt¢kÀra ad lehetûs¢get, s talÀn az egyetlen rem¢ny ÃttalansÀgunk-
ban.Ê22 °s: az emberis¢g àfejlûd¢se a legkev¢sb¢ sem nyugtat meg, bÀr tagadhatatlan, hogy ma
mÀr ûserdeinkben ¢s dzsungeleinkben sem csak bunkÂkkal ¡tj¡k agyon egymÀst. A templomfal
Àrny¢kÀban, a nagy g´d´rben hadd hÃzÂdjam hÀt k´zelebb azokhoz ott lenn, akik mÀr nem fej-
lûdnekÊ.23

A t´rt¢nelem egy¢ni ÀrÀt a t´rt¢net is megfizeti. A fejlûd¢s furfangjait az essz¢ meg-
fogalmazza, a forma megjelenÁti. Az ELBESZ°L°S-ben az ÁrÂ ¢rdeklûd¢se ez¢rt fordul
fokozott m¢rt¢kben a fejlûd¢sreg¢nyt megelûzû reg¢nytÁpusokhoz. Mindenekelûtt a
kalandreg¢nyhez, melyben a formateremtû hangsÃly nem elsûsorban egy¢n ¢s k¡lvi-
lÀg gazdagodÂ, bonyolÂdÂ k´lcs´nhatÀsÀra, szem¢lyis¢g¢pÁtû szerep¢re, hanem a k¡-
l´n´s esem¢nyek, epikus epizÂdok egyenes vonalÃ lÀncolÂdÀsÀra esik. A lÀncforma
az ELBESZ°L°S eg¢sz¢ben kitapinthatÂ, ¢s k¡l´n´sen plasztikusan ¢rz¢kelhetû az Ott-
hon-k´r belteny¢szet¢nek ¢s hazÀrd kÀrtyacsatÀinak leÁrÀsÀban.24 TamÀs az Ãj birodal-
mat egy Ãj Gulliver kaland¢hs¢g¢vel utazza be ¢s t¢rk¢pezi fel. Mihelyt mohÂsÀga a
sohasem lÀtott ter¡leten partra vetette, ¢s vezetûje, a p¢nzes balekot orrontÂ, mozg¢-
kony ÀdÀmcsutkÀjÃ, bennfentes Rubinyi utat t´rt elûtte, TamÀs szeme elûtt csodÀlatos,
ismeretlen vilÀg tÀrult fel. Menn¢l t´bbet ivott a leendû paleontolÂgus, annÀl nagyobb
biztonsÀggal ismerte fel a paleontolÂgia vilÀghÁrü tudÂsait, akik inkognitÂjukat gon-
dosan megûrizve kÀrtyÀztak az asztaloknÀl, s miutÀn elvesztette hÃszezer aranykoro-
nÀjÀt, eg¢sz nagyanyai ´r´ks¢g¢t, mellyel paleontolÂgiai pÀlyÀjÀt kÁvÀnta megalapoz-
ni, konflisban hajtott haza, ¢s n¢gyk¢zlÀb kapaszkodott fel a l¢pcsûn.

G. A. Ãr komorabb kalandokban szerez bizonysÀgot X. bizonytalan viszonyairÂl,
amikor az idegen f´ldre vetûd´tt felvilÀgosult utazÂ felfedezû ¢s leleplezû nyomozÀ-
sÀval megismeri az omladozÂ, bûv¡lû ¢s szük¡lû vÀrost, melynek nincs k´z¢ppontja;
a szÀlloda ä ablakÀn nincs kilincs ä ajtajÀt kÁv¡lrûl zÀrjÀk, ¢s lÀmpÀit k´zpontilag gyÃjt-
jÀk, oltjÀk, t´bbnyire alkalmatlan idûben; a szeg¢nyes vend¢glûket, ahol a levest csaj-
kÀban, a fûfogÀst repedt, csorba tÀny¢rban szolgÀljÀk fel az unatkozÂ pinc¢rek, egy-
egy szelet szÀraz ¢s v¢kony keny¢rrel; az utcÀkat, melyeknek az Âvatos polgÀrok Àlta-
lÀban az Àrny¢kos oldalÀn jÀrnak, mivel a naps¡t¢s elbizakodottÀ teszi az embert; a
ker¡leti b´rt´nt, hovÀ G. A. egyelûre nem csenget be, bÀr tudja, hogy ¢letfogytiglan
el van Át¢lve; a bÁrÂsÀgi eljÀrÀst, mely abbÂl indul ki, hogy a t¢nyek alkalmatlanok az
igazsÀg kiderÁt¢s¢re, mivel az igazsÀg àa mindenkori vÀdlott ellent¢teÊ;25 a k¡l´n vend¢g-
lûben bûs¢gesen ¢tkezû lovasokat, akik felfogadott ´szt´v¢r szolgÀik nyakÀban ¡get-
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nek, ¢s morcosak, ha a teherhordÂ csontos vÀlla felt´ri ¡lep¡ket; a k¢ssel v¢grehajtott,
müt¢teknek elkeresztelt nesztelen gyilkossÀgokat, melyeket a jÀrÂkelûk egykedvüen
vesznek tudomÀsul; Leone Ãrnak a Rajk-temet¢sre eml¢keztetû meghatÂ bÃcsÃbesz¢-
d¢t a halott Elza felett, akinek f¢rj¢t û ´lte meg, s aki ä miutÀn Leone vele t´lt´tt egy
vigasztalÂ ÂrÀt ä belehalt bÀnatÀba; s a komornyikot, aki, meglehet, k¢m, de min-
denesetre talÀlÂan foglalja ´ssze az x.-beli ¢letforma alapelv¢t: àmegtalÀltuk a t´k¢letes
egyensÃly titkÀt, mivel sÃlytalanok lett¡nk, uramÊ.26 D¢ry mÀr a Petûfi-k´r sajtÂvitÀjÀn Ãgy
jellemezte a RÀkosi-korszak irodalmi viszonyai k´z¢ ellÀtogatÂ k¢pzeletbeli utazÂ ta-
pasztalatait, mintha Gulliver ä a swifti sorrendet megfordÁtva ä az ÂriÀsok f´ldj¢rûl
Liliputba ¢rkezn¢k.27 G. A. Ãr is Ágy ¢rzi magÀt X.-ben.28 S a swifti ÃtirÀnyt ¢s Ãtmu-
tatÀst folytatja k¢sûbb D¢ry a DR. NIKOD°MUSZ LçZçR HíRES öTIKALANDJAI-ban is,
àLemuel Gulliver Ãr nyomdokain, Swift Jonathan Ãr irÀnyÁtÀsa szerintÊ,29 Gullivernek Lili-
putba ¢s Blefuskuba tett kalandos lÀtogatÀsÀt modernizÀlva.

Az ELBESZ°L°S a kalandreg¢ny egy korÀbbi nevezetes vÀlfajÀt, Cervantes DON QUI-
JOT°-jÀt is visszaid¢zi. Hogy a t¢mÀhoz D¢ryt belsû ¢rdeklûd¢s ¢s ironikus hajlandÂsÀg
vonzhatta, arra az öJABB NAPOK HORDAL°Kç-nak egy k¢sei (1974. mÀjusi) feljegyz¢se
enged k´vetkeztetni: àR¢g d¢delgetett ´tletem, tÀn mÀr egy ¢vtizede babrÀlgatok vele gondo-
latban, hogy Árok egy mai Don Quijot¢t, ki erk´lcsi eszm¢nyeinek fegyverzet¢ben a mai magyar
valÂsÀg megtisztÁtÀsÀra indulna harcba. Sancho Panzak¢nt egy jÂzan magyar parasztot tenn¢k
mell¢je... Az idegen hangzÀsÃ DulcineÀt JuszticiÀra, r´vidÁtve Jusztira magyarÁtanÀm, Don Qui-
jote az û szolgÀlatÀban vit¢zkedn¢k. Hogy valÂsÀgos v¢r is folyn¢k-e, m¢g nem tudom.Ê30

A BÃsk¢pü Lovag ¢ppannyira halhatatlan, mint amennyire ¢lhetetlen; Ãjra ¢s Ãjra
feltÀmad, amikor csak a hittel vallott eszm¢ny szembeker¡l a vonakodÂ valÂsÀggal.
D¢ry k¢t b´rt´nb¡ntet¢s¢nek egy¡ttes tanÃsÀgt¢tele k¢tszer is megid¢zte Don Quijote
alakjÀt: egyszer az ELBESZ°L°S-ben ¢s m¢g egyszer a KYVAGIOK°N-ban. Mindk¢t al-
kalommal a visszatekintû ´nvizsgÀlat jegy¢ben.

Az ELBESZ°L°S Tompa TamÀsÀnak figurÀja a tisztess¢g s a tompasÀg bottal esketett
nÀszÀbÂl sz¡letett. TamÀs az emberi tisztess¢gre hivatkozva utasÁtja vissza orvos apjÀ-
nak azt a kÁs¢rlet¢t, hogy a fiÃ izomsorvadÀsos vÀllÀra hivatkozva egy ismerûs ezred-
orvossal mentesÁttesse a katonai szolgÀlat alÂl. TamÀs elhÀrÁtÂ mozdulatÀt az apa ä Don
Quijote mellett Sancho Panza ä annak f¢lre¢rthetetlen jelek¢nt ¢rtelmezi, hogy a fiÃ
javÁthatatlan futÂbolond, aki sorozatos ball¢p¢seit egyszer valamilyen jÂvÀtehetetlen
ostobasÀggal fogja tet¢zni.

A bevonulÀs elûtti est¢t TamÀs a csalÀdnÀl szolgÀlÂ csel¢ddel, Erzsivel t´lti, akit sÀr-
kÀny´lû lovagk¢nt v¢d meg minden nemtelen szÀnd¢k, alantas gyanÃ, tolvajt kiÀltÂ
ä nem is alaptalan ä vÀd ellen, de szerelmi kalandja balul ¡t ki a RÀkÂczi Ãti PannÂnia
SzÀllÂban, ¢s v¢g¡l kettej¡k k´z¡l az ¡gyetlen ¢s tapasztalatlan TamÀs az, aki szüzen
baktat haza elûresietû, bÀr eln¢zû s a felt¢telezettn¢l jÂval korosabb DulcineÀjÀval.

BevonulÀsa utÀn a seg¢dszolgÀlatra beosztott langal¢ta ´nk¢ntes tovÀbbra is Don
Quijote marad: ́ nk¢nt ûrszolgÀlatot vÀllal egy csontjÀra aszott ûsz hajÃ ember helyett,
de a rabok levizelik, s a szÀzadparancsnok kaszÀrnyafogsÀgra Át¢li a szolgÀlati Ãt meg-
ker¡l¢s¢¢rt ¢s ûrhelye elhagyÀsÀ¢rt. TamÀs k¢t hÂnapos katonaidej¢nek nagyobb r¢-
sz¢t fogdÀban t´lt´tte.

SzolgÀlatÀnak ¢s b¡ntet¢s¢nek let´lt¢s¢t k´vetûen TamÀs rendûri razziÀba ker¡lt.
Lett volna rÀ ideje, hogy megsz´kj¢k, de Don Quijote-i ÀrtatlansÀgÀnak tudatÀban
nem lÀtott okot a menek¡l¢sre. KihallgatÂ tisztj¢t rokonszenvesnek talÀlta, akÀrcsak
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azt az idûsebb, tisztes, nyÀjas urat, aki a razziÀbÂl azzal vÀgta ki magÀt, hogy egy lopott
lev¢ltÀrcÀt TamÀs zseb¢be csemp¢szett. A fiÃ a rendûrtiszttûl csak akkor vonta meg
bizalmÀt, amikor az tegezni kezdte, ¢s udvariassÀgÀt gyÀvasÀgnak tekintette.

Don Quijote az¢rt Don Quijote, mert eszm¢nyeinek a vilÀggal valÂ ´sszef¢rhetet-
lens¢ge, sorozatos koccanÀsa csak megerûsÁti ideÀljaiban. TamÀst apja hiÀba vilÀgosÁtja
fel, hogy az¢rt ker¡l ÀllandÂan konfliktusba a gyanakvÂ valÂsÀggal, mert egy¡gyünek
lÀtszik, a fiÃ nem hajlandÂ ä ¢s nem is tudna ä ravaszkodni. Kiss professzor sem k¢pes
meggyûzni a diÀkot arrÂl, hogy nem lehet b¡ntetlen¡l lelkesedni nagy eszm¢k¢rt.
(Igaz, k¢sûbb Kiss professzor is Don Quijote-i sz¢lmalomharcot vÁv szobaberendez¢-
s¢nek kisebb bÃtordarabjaival, amikor hol û maga f¢lt¢keny MagdÀra, hol pedig Ta-
mÀsnak tulajdonÁt freudi f¢lt¢kenys¢get.)

Az Otthon-k´r nagy kÀrtyakalandja is ÀbrÀnd ¢s valÂsÀg ¡tk´z¢s¢t p¢ldÀzza: TamÀs
r¢szegs¢g¢ben ¢s megr¢szegedetts¢g¢ben Rubinyiban barÀtot, kÀrtyapartnereiben
csupa nagy embert ¢s tudÂst tisztel, ¢s nem veszi ¢szre, hogy mÂdszeresen kifosztjÀk.

Don Quijote a magÀn¢letben is BÃsk¢pü Lovag. TamÀs fenntartÀs n¢lk¡l lelkesedik
Dulcinea Ãjabb alakvÀltozatÀ¢rt, Braun ElzÀ¢rt. Nagyra nûtt, sz¢les vÀllÃ alakjÀban
karcsÃ, t´r¢keny, kis termetü lÀny figurÀjÀt ä anyja hasonmÀsÀt ä lÀtja, mÁg anyja El-
zÀban ä bûkezüen megelûlegezett anyÂsi f¢lt¢kenys¢ggel ä nûi ruhÀba ́ lt´z´tt, d´ngû
l¢ptü dragonyost vesz ¢szre. TamÀs Elza lassÃ, jÂzan, kiss¢ prÂzai gondolkodÀsÀt, be-
sz¢d¢t ¢s mozgÀsÀt f¡rg¢nek, ¢l¢nknek ¢s szaporÀnak v¢li; ha megpillantja, istennû-
nek hiszi, aki az erdûk ¢s hegyek biztonsÀgÀval mosolyog, s kinek kim¢rt mozgÀsa,
jÀrÀsa sÃlytalannak tünik. VillÂdzÂ szûke haja annyival emeli fel a f´ldrûl, amennyivel
TamÀs megsz¢pÁti a valÂsÀgot.31 Csoda-e, ha TamÀs nem veszi ¢szre, hogy Elza csal-
¢teknek hasznÀlja, fûn´k¢nek f¢lt¢kenys¢g¢t ¢breszti fel vele, s csak azutÀn hajlik fel¢,
miutÀn a P¢nzint¢zeti K´zpont tÃlkoros igazgatÂja, BalÀzsfalvi Boldogh SÀndor al-
kalmasint mÀr visszal¢pett. Ha koronk¢nt TamÀs felfedez is n¢mi ellentmondÀst Elza
viselked¢s¢ben, a gyanÃt gÀlÀns mozdulattal azonnal elhÀrÁtja.

Az ELBESZ°L°S Don Quijote-i vet¢se a k¢sûbbi D¢ry-müvekben is fel¡ti fej¢t,32 szÀr-
ba azonban a KYVAGIOK°N lapjain sz´kken. Az ´nazonossÀgÀt hÂdÁtÂ Don Quijote-i
kalandokban keresû, a vilÀgra rÀcsodÀlkozÂ ¢s ´nmagÀra rÀk¢rdezû Kyvagiok¢n Po-
likÀrp a Margit hÁd budai hÁdfûj¢n¢l szÀll lÂra ä ki vonhatnÀ k¢ts¢gbe, hogy csakugyan
lÂra szÀll, ha D¢ry hûse nyeregbe pattanÀsÀt megfellebbezhetetlen¡l egyszerü, r´vid
¢s t¢nyk´zlû mondatban Árja le, ¢s lovagja lovaglÀsÀt reÀlis r¢szletekkel is valÂszÁnüsÁti?
A Don Quijote-i fantasztikumot mindv¢gig k¢zzelfoghatÂ kalandok hitelesÁtik mo-
dern, sût posztmodern jelleggel.

Ha egy parajz´ld TÀtra g¢pkocsit vesz ¢szre maga elûtt, Kyvagiok¢n megsarkan-
tyÃzza lovÀt, ¢s Àtugrat az autÂn. Amikor B¢csben beb´rt´nzik, azon bÀnkÂdik, hogy
nem hûsi pÀrharc d´nti majd el sorsÀt, Àm az emberi civilizÀciÂ irÀnti bizalma t´retlen.
TizenhÀrom ¢ves korÀban ¢desanyja a Margitszigeten felvilÀgosÁtja arrÂl, mi a k¡l´nb-
s¢g f¢rfi ¢s nû k´z´tt, s PolikÀrp t¡st¢nt a vilÀg meghÂdÁtÀsÀra szÀnja el magÀt, elha-
tÀrozvÀn, hogy k´ltû, tudÂs ¢s szabadsÀgharcos lesz, a àjÂzan emberis¢gÊ azonban sajnos
ànem szereti a csillagragyogÀsÃ p¢ldak¢peketÊ.33 PolikÀrp prÂf¢ta csakhamar a f¢nyes, igaz-
sÀgos j´vendûrûl pr¢dikÀl Hermann nagybÀtyjÀnak, a Nasici Rt. vez¢rigazgatÂjÀnak,
¢s sztrÀjkot szervez ellene, a vez¢rigazgatÂ Ãr azonban azon nyomban kipenderÁti szü-
r¢t a vÀllalattÂl. Sebaj, a VigadÂ kÀv¢hÀzban a Nyugat t´rzsasztalÀnÀl a folyÂirat vezetû
munkatÀrsai egymÀssal versengve t¡ntetik ki Kyvagiok¢nt megtisztelû figyelm¡kkel,
Babits azonnal felajÀnlja hely¢t Ady mellett az asztalfûn, Ignotus pedig menten rÀbÁzza
a lapot.



F¢rfiÃi ¢s k´ltûi ´n¢rzet¢ben megizmosodva, Kyvagiok¢n meghÀzasodik, feles¢g¡l
veszi OlgÀt. Keresztnev¢t ugyan nem szereti, de amikor az anyak´nyvvezetû eml¢kez-
teti, hogy az ANYEGIN egyik nûalakja is Olga, az ifjÃ k´ltû beadja a derekÀt, s forradal-
mÀr l¢t¢re igent mond a f¢rfiszabÂ lÀnyÀnak, aki ä mint az ELBESZ°L°S ElzÀja ä feh¢r
batisztblÃzt ¢s elegÀns angol koszt¡m´t visel. NÀszÃtra elûbb Velenc¢be, utÂbb Peking-
be mennek, ahol ä PolikÀrp tulajdon szem¢vel lÀtja ä maga a csÀszÀr fogadja ûket,
mandarinokkal a trÂn k´r¡l. àKedves kicsi uram, nem vette ¢szre, hogy rÀszedt¢k?Ê34 ä k¢r-
dezi Olga Sancho Panza szerep¢ben ¢s modorÀban. Nem a csÀszÀr, hanem egy Juan-
Si-Kai nevü n¢pi kÀder szÁne elûtt jelentek meg. A csÀszÀrt r¢g megfosztottÀk trÂnjÀtÂl.

Kyvagiok¢n nem veszti el lovagi lend¡let¢t. Elindul a csÀszÀrvÀros bev¢tel¢re, s
B¢csben ä kev¢s haszonnal ä paprikÀval ¡gyn´k´l, NizzÀban a kaszinÂban Doszto-
jevszkijjel talÀlkozik, ¢s ruletten elveszti p¢nz¢t, Budapesten dÁszruhÀban, karddal,
darutollas s¡veggel bel¢p egy k´rÃti kÀv¢hÀznak ÀlcÀzott kast¢lyba, mely (mint Elza
az ELBESZ°L°S-ben) a f´ld f´l´tt lebeg, meghÂdÁtja a kirÀlyn¢t, AnasztÀziÀt (neve Aran-
kÀ¢ra hasonlÁt), pÀrbajozik a kirÀllyal, çgost Kereszt¢ly Frigyessel (neve Karinthy Fri-
gyes¢re eml¢keztet), ism¢t B¢csben r¢szt vesz egy munkÀsfelkel¢sben, Berlinben t´bb-
sz´r egymÀs utÀn agyonl´vi Hitlert, ¢s Budapesten, Rosinant¢jÀn lovagolva Àtveszi
HorthytÂl a hatalmat, majd MagyarorszÀgot a k´lt¢szet orszÀgÀnak kiÀltja ki.

HalÀla elûtt hÀrom ¢vvel az ÁrÂ Ágy foglalja k´ltûi k¢pbe Don Quijote-i ´nmagÀt,
felelv¢n a ki vagyok ¢n? (KYVAGIOK°N) cÁmben jelzett ¢s ´nmagÀnak feltett k¢rd¢s¢re:
àAz Àlom megduplÀzza az ¢letet? çm csak oly minûs¢gben, amilyenben a vÁz t¡kre a f´l¢je hajlÂ
alakzatot. S mivel mikor ez ä halandÂ! ä visszavonja magÀt, a t¡k´rk¢p is eltünik, a k´ltûk mi
egyebet tehetn¢nek, mint hogy mohÂ k¢zzel utÀnakapva megÀllÁtani igyekeznek az elÃszni k¢sz¡lû
t¡nem¢nyt: igazolja l¢t¡ket! çlmuk a bizonyÁt¢k.Ê35

Az ELBESZ°L°S-ben egy abszurd reg¢ny is k¢sz¡lûdik. LeginkÀbb Tompa TamÀs ´n-
k¢ntes ûrszolgÀlatÀnak van abszurd vet¡lete. Hogy a nagyra nûtt ûrszem kism¢retü
k¢k pamutnadrÀgja a combjÀra csavarodott, ¢s szabadon hagyta lÀbikrÀjÀt, szük ¢s
kicsiny zubbonya a hasÀn tÀncolt, a hÂnaljÀn felhasadt, s csupÀn a k´ny´k¢ig ¢rt, ¢s
csukaszÁn sapkÀja a feje bÃbjÀn billegett, az nem n´velte a peckesen l¢pegetû, elsû
feladatÀt k¢szs¢gesen teljesÁtû seg¢dszolgÀlatos tekint¢ly¢t, de m¢g megmaradt a hÀ-
borÃ v¢gi Áns¢g ¢s katonai k¢ptelens¢g humoros keretei k´z´tt. Hogy az ́ nk¢ntes ́ n-
k¢ntelen¡l is viszolygott a vesz¢lyes hadieszk´z´ktûl, s hogy TamÀs megr¢m¡lt a ke-
z¢be nyomott puskÀtÂl, melyet hasznÀlni sem tudott, de nem is lett volna hajlandÂ,
az a kÀromkodÂ kÀplÀr szem¢ben ¢ppoly k¢ptelens¢g volt, mint a riadozÂ marcona
Ãjonc szÀmÀra a parancs, hogy lûj´n a fegyverrel, ha megsz´kik egy rab. A b´rt´nud-
var fojtogatÂ szük´ss¢ge, a szemetes, forrÂ kockak´veken kopogÂ l¢p¢sek zaja, a hang-
nak az ûr torkÀban dobogÂ visszhangja, a szennyes udvar madÀrtalan, Àrny¢ktalan,
izzÂ katlana, a mozdulatlan, fullasztÂ, izzasztÂ hûs¢g, a szük teret hatÀrolÂ n¢gy ha-
talmas, Àthev¡lt sÀrga fal, a magasban sorakozÂ vasrÀcsos aprÂ ablakok, a vasrudak
k´z¢ szorult leborotvÀlt emberfejek, a fintorgÂ, vicsorgÂ, tÀtogÂ, r´h´gû arcok, a nyel-
vet ´lt´getû, szitkozÂdÂ, obszc¢n szÀjak ¢s hugyozÂ testek pedig mÀr sohasem lÀtott
abszurd tÀjak mocskos, büz´s, lid¢rcnyomÀsos, klausztrofÂbiÀs pokolbeli bugyraiba
taszÁtjÀk a h¡ledezû ́ nk¢ntest. TamÀs alvilÀgi tapasztalatÀban ¢letk¢ptelens¢g¢nek bi-
zonysÀgÀt lÀtja, melyet a vilÀg azzal b¡ntet, hogy kitaszÁtja magÀbÂl.

Mik´zben az ELBESZ°L°S ÁrÂja szÀmÀra a b´rt´n term¢szetszerüleg eleve a k¢pte-
lens¢g k´zege volt, a b´rt´nb¡ntet¢s egyes epizÂdjai az abszurditÀs benyomÀsÀt mÀr-
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mÀr karikaturisztikus m¢retekben ÀltalÀnosÁtottÀk. 1957. jÃlius 10-¢n B´be a besz¢lûn
arcon csÂkolta f¢rj¢t, ¢s a f¡l¢be sÃgta, hogy a kem¢ny vonalas Molotov lebukott. A
megtorlÀs nem maradt el. Az ¢beren hallgatÂdzÂ LÀszlÂ IstvÀn szÀzados azonnal je-
lentette a p¢ldÀtlan szabÀlys¢rt¢st, s a b´rt´nigazgatÂsÀg hÀromszorosan is megb¡n-
tette D¢ryt: visszavonta enged¢ly¢t, hogy az ÁrÂ az ÁrÂszobÀban dolgozhasson; megtil-
totta, hogy feles¢g¢tûl gy¡m´lcs´t kapjon; ¢s elrendelte, hogy a j´vûben D¢ry ¢s D¢ry-
n¢ csak szÀjon csÂkolhatja egymÀst. A k´zeli szabadulÀs bizonytalan rem¢nys¢ge ha-
marosan a per ¢s az Át¢let bizonyossÀgÀba vÀltott Àt.36

LÀzÀlom? Az, ahogyan az ELBESZ°L°S k¢ptelen elemei is egy àszatirikus lÀzÀlomÊ37

eg¢sz reg¢nyt kit´ltû abszurditÀsÀba torkolltak a G. A. öR X.-BEN lapjain. Ezt mÀr nem
b¡ntette k¡l´n a cenzÃrÀzÂ b´rt´nhatÂsÀg, mivel nem ¢rtette, mit tesz az, hogy àaz
elk¢pzelt Át¢lûsz¢ken kimondatott: meghalni nagyobb bün, mint becstelen¡l ¢lniÊ;38 nem fogta
fel, hogyan fordÁtja ironikusan visszÀjÀra a felismert sz¡ks¢gszerüs¢ggel azonosÁtott
szabadsÀg filozÂfiai fogalmÀt a konformizmust, az Áns¢get ¢s a szabadsÀg hiÀnyÀt gÃ-
nyolÂ t¢tel az x.-beli vilÀgrÂl, ahol àaz emberek sz¡ks¢gleteiket a szabadsÀgra cser¢lt¢k beÊ;39

nem ¢rz¢kelte, hogy mit fejez ki a kirÀndulÀsnak elkeresztelt halÀlmenet ¢s halÀltÀnc
k¢pet, k¢psort, allegÂriÀt, jelk¢pet ¢s lÀzÀlomszerü, lid¢rcnyomÀsos Àlomk¢pet f¢lel-
metesen szuggesztÁv tÀrgyi egys¢gbe foglalÂ abszurditÀsa; s nem lÀtta Àt, hogy mit su-
gall a mankÂjÀra tÀmaszkodÂ x.-beli ¡gy¢sz Kafka PER-¢tûl is meg¢rintett,40 de D¢ry
per¢nek k¢ptelen tanulsÀgÀt k¢pletesen ÀltalÀnosÁtÂ k¢pes besz¢de: àa t¢nyek... teljes-
s¢ggel alkalmatlanok arra, hogy az igazsÀg¡gyi eljÀrÀsban felhasznÀljuk ûket. [...] Tisztelt ta-
nÀcs, az igazsÀgszolgÀltatÀs egy megsebes¡lt szarvas ¡ld´z¢se. [...] Arra k¢rem a bÁrÂsÀg sokat
szenvedett tisztelt tagjait, hogy k¢nyes bÁrÂi f¡ggetlens¢g¡k kev¢ly tudatÀban, elfogulatlanul, csak
a sajÀt lelkiismeret¡kre hallgatva hozzÀk meg marasztalÂ Át¢let¡ket. A sz´rnyü büntett ¢gre kiÀlt.
Az igazsÀgszolgÀltatÀs fens¢ges elv¢nek a balga t¢nyek m¢rlegel¢se ¢ppÃgy ellentmondana, mint
a tanÃvallomÀsok vagy akÀr a vÀdlott vallomÀsÀnak aggodalmaskodÂ, kicsinyes latolgatÀsa.
Tisztelt tanÀcs, a vÀdlott mindig bün´sÊ.41 Leone kirakatper¢be, tudjuk, G. A. urat is be
kÁvÀntÀk vonni, mert ÀllÁtÂlag Leone ¢let¢re t´rt...

X. abszurditÀsa tehÀt D¢ry szem¢lyesen megszenvedett tapasztalata, magÀnemberi
¢s vilÀgt´rt¢nelmi k¢ts¢geinek ¢s k¢ts¢gbees¢s¢nek kivetÁtûd¢se. A k¢p k¢ptelens¢g¢-
be alkalmasint az ÁrÂ eredeti mÂdon Àthangolt ¢s ÀtkomponÀlt olvasmÀny¢lm¢nyei is
belejÀtszottak. Nemcsak Kafka PER-e, hanem Beckett MOLLOY-a is. A reg¢nyt B´be
1958. szeptember 1-j¢n k¡ldte be a b´rt´nkÂrhÀzba.42 Molloy t¢tovÀn tapogatÂdzÂ
eml¢kezete a G. A. öR-ban tÀrgyiasult: itt nem a tudat tudatlan, hanem a vilÀg valÂ-
szerütlen. Az X.-be igyekvû, anyjÀhoz k¢sz¡lû, biciklin indulÂ, mankÂn bicegû, majd
hason csÃszÂ Molloy testi kÁnjai az X.-be tartÂ, sok kilom¢teres roncstelepen Àtvergû-
dû, mind lassabban vÀnszorgÂ, feldagadt bokÀjÃ, v¢resre horzsolÂdott, legyeng¡lt G.
A. fizikai fÀradalmait ¢s fokozÂdÂ fÀjdalmait elûlegezhetik, bÀr k¢ts¢gtelen, hogy a G.
A. öR elsû fejezete mÀr k¢szen volt, amikor D¢ry a MOLLOY-t (Ãjra)olvasta, ¢s az is
tagadhatatlan, hogy G. A. ÃtjÀt az ipari civilizÀciÂ g¢pi roncsai k´z´tt fekvû harckocsik
¢s felemelt ÀgyÃcs´vek t´rt¢nelmi felkiÀltÂjelekk¢nt, magyar mementÂk¢nt is szeg¢-
lyezik. K¢t ¢vvel az antiutÂpia megÁrÀsa elûtt komor irÂniÀval hirdette egy tÀbla a sz¢t-
lûtt ºllûi Ãton: Ágy jÀr az a nemzet, amelyik sajÀt bel¡gyeibe beavatkozik.

Beckett groteszk humorÀra eml¢keztet a G. A. öR hatodik fejezete. MÁg Molloy az
¢hs¢ge csillapÁtÀsÀra ´sszegyüjt´tt tizenhat szopogatÂk´v¢t Ãgy igyekszik Ãjabb ¢s
Ãjabb rendszerek kidolgozÀsÀval elosztani ¢s ÀtcsoportosÁtani n¢gy zseb¢be, hogy fo-
lyamatosan, felvÀltva, egyenk¢nt ¢s ism¢tl¢s n¢lk¡l vehesse szÀjÀba ûket, Àm megunva
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az erûfeszÁt¢st, v¢g¡l elhajÁtja tizen´t kavicsÀt, ¢s elveszti, eldobja, elajÀnd¢kozza vagy
lenyeli az utolsÂt,43 addig G. A. Ãr Ãgy jut X.-ben egy pepita t¢rdnadrÀghoz, hogy
elfogadja egy szenvtelen komornyik ajÀnlatÀt, melyet az a pepita nadrÀg unatkozÂ ¢s
kimer¡lt tulajdonosÀnak, a kereskedni rest boltosnak tesz: àaz Ãr eladja ´nnek a nad-
rÀgjÀt, ezt ´n megveszi, s eladja nekem. °n eladom ´nnek az ¢n nadrÀgomat, ezt ´n megveszi, s
eladja az Ãrnak. Ezek utÀn ´n tûlem megveszi az Ãr nadrÀgjÀt, s eladja nekem a kirakatban
kiÀllÁtott pompÀs pepita nadrÀgot. Az Ãr megveszi tûlem a pompÀs pepita nadrÀgot, s eladja nekem
az ¢n nadrÀgomat. így egyik¡nk sem marad egy pillanatig sem nadrÀg n¢lk¡l, s mind a hÀrman
rosszul jÀrunkÊ.44

Az abszurd rendszer: variÀciÂk sora a semmire. Ez¢rt semmisÁti meg ´nmagÀt. Az
ELBESZ°L°S-ben r¢szben, a G. A. öR-ban eg¢szen.

Az ELBESZ°L°S-ben az epikus k¢reg alatt bÃvÂpatakk¢nt lappang a lÁra, ¢s olykor ä a
k¢sûbbi k´ltûi reg¢nyek elûhÁrn´kek¢nt ä nagy erûvel a felszÁnre t´r.

Elsû Ázben az elsû lapon. A Berzsenyitûl vett id¢zet joggal ker¡lt a k¢sz¡lû reg¢ny
¢l¢re, ¢s m¢ltÀn lett mottÂja az eg¢sz t´rt¢netnek: szellemi foglalata az ÁrÂ egy¢ni ¢s
k´z´ss¢gi igazsÀgkeres¢s¢nek, ¢rzelmi t´lt¢se a mü indulati Áv¢nek, ¢s k´ltûi cÀfolata
a D¢ry ellen emelt vÀdaknak. Jambikus l¡ktet¢se ¢s anapesztussal gyorsulÂ szÁvver¢se
a szÀnd¢k tisztasÀgÀt hangsÃlyozza, amikor dacosan hirdeti, hogy àaz ember nem v¢thet,
ha jÂzanÊ, ¢s makacsul vallja, hogy àElûbb lehetne a lÀngbÂl vÁz ¢s j¢g / S az ¢gi f¢nybûl vastag
¢jszaka, / Mint a valÂdi b´lcsbûl rÃt gonoszÊ.45 Amit a kihallgatÂ tiszt nem ¢rtett, ¢rtse az
olvasÂ. Amikor mÀsk¢ppen nem tud, az ÁrÂ irodalommal ¢rvel, ¢s k´lt¢szettel v¢de-
kezik.

A lÁrai szÁn ¢s szÀl az ELBESZ°L°S sz´vet¢ben mÀsutt, mÀsk¢nt ¢s mÀs funkciÂval is
jelen van. Olykor a szabad vershez k´zelÁt, mint a s´t¢ts¢g t´mbj¢t felhasÁtÂ f¢ny exp-
resszionisztikus szineszt¢ziÀja: àaz Oktogonon az ¢jjel-nappal nyitva tartÂ AbbÀzia kÀv¢hÀz
kiÀltott bele hangtalan f¢nynyelv¢n az ¢jszakÀbaÊ. MÀskor az aktivista szabad vers ¢s a lÁrai
prÂza hatÀrmezsgy¢j¢n tünik fel, mint az Otthon-k´rben kifosztott TamÀs komor han-
gulatÀt materializÀlÂ tompa dereng¢s metaforÀt megszem¢lyesÁt¢ssel pÀrosÁtÂ mozdu-
lata: àA virradat az ablakokba akasztotta szennyes kendûit.Ê öjra ¢s Ãjra visszat¢rû szerelmi
szimbÂlumk¢nt, wagneri vez¢rmotÁvumk¢nt jelenik meg, valahÀnyszor Elza s vele a
vÀgy szÁnre l¢p: ànagy nyugodt nûi alak Àllt az ÁrÂasztala elûtt, mint egy r¢gi germÀn istennû,
s nyÁlt homloka alÂl sugÀrzÂ tekintet¢t rÀszegezve, az erdûk s hegyek biztonsÀgÀval n¢mÀn mo-
solygott maga el¢Ê. A lÁrai hev¡let elevenn¢, intimm¢, ¢rzelemmel telÁtett¢ teszi D¢ry
szobabelsûit, melyek sohasem puszta tÀrgyak holt halmazÀt testesÁtik meg, hanem ä
mint Rippl-RÂnai JÂzsef vagy BernÀth Aur¢l enteriûrjei ä mindig valamilyen szem¢-
lyis¢g, ¢letforma ¢s ¢let¢rz¢s kisugÀrzÀsai. S megannyi lÁrai remekl¢s D¢ry k¢pet ¢s
szÂk¢pet, leÁrÀst ¢s hasonlatot, tÁpust ¢s trÂpust k´ltûi ¢rz¢kenys¢ggel ¢s megjelenÁtû
erûvel egyesÁtû vÀros- ¢s term¢szetÀbrÀzolÀsa, mely akkor is alakjait jellemzi, ha jelle-
mei nem tudjÀk kifejezni ¢rz¢seik Àrnyalatait.

A zajlÂ Duna leÁrÀsa egyetlen szÂval sem mondja ki, de m¢gis minden szavÀval, k¢-
p¢vel sugallja, hogy a koros fûn´k¢t megfogni nem k¢pes Elza most fogja megk¢retni
magÀt ä jobb hÁjÀn ä TamÀssal: àA j¢g z´m¢ben mÀr leÃszott a DunÀn, mÀr csak itt-ott buk-
dÀcsolt egy-egy kisebb, sz¡rk¢n csillÀmlÂ tÀbla a rohanÂ s´t¢t folyÂ k´zep¢n; lent, a rakparton is
teljesen elolvadt mÀr a hÂ, n¢hol a fal t´v¢ben feh¢rlett m¢g egy-egy halom, mint a t¢l utolsÂ,
f´ldre heveredett kuvaszai, egy-egy kis kupac, mint egy f´ldre ejtett puha nûi zsebkendû. OdaÀt
sÀrgÀn vonult a pesti part lÀmpasora. A parlamentben n¢hÀny ablak ki volt vilÀgÁtva. A hatalmas
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folyÂ egy-egy aprÂcska ¢rthetetlen hullÀmÀban olykor megbuktatta magÀt egy lÀmpÀs buzgÂ f¢-
nyecsk¢je, s egy perc mÃlva, mintha elunta volna, mÀr ki is aludt; a mulandÂsÀg gy´ng¢den
vigasztalÂ bÀja ¡lte meg az eg¢sz nagy ¢jszakai tÀjat. Langyos sz¢l fÃjt.Ê

Amit mindebbûl a huszonk¢t ¢ves leendû antropolÂgus, Tompa TamÀs ki tudott
mondani, azt a hatvanhÀrom ¢ves ÁrÂ hÀrom szÂba foglalja: àSz¢p este van ä mondta
TamÀs a maga k´z´ns¢ges modorÀbanÊ, bÀr mindazonÀltal lelkesen. A m¢g tompÀbb ¢s
¢rz¢ketlenebb, bÀr f¡rg¢bb ¢szjÀrÀsÃ ¢s gyakorlatiasan szÀmÁtÂ ElzÀnak ä aki àa s´t¢t
rakparton nem sugÀrzott olyan ¢rthetûen, mint megvilÀgÁtott helyekenÊ, s akinek ezÃttal a
hangja is m¢lyebben szÂlt ä D¢ry irÂniÀja mÀr csak egyetlen szÂt juttat: àSz¢p ä mondta.Ê
KommentÀrnak ennyi is el¢g.

Az ELBESZ°L°S utÀn Árott reg¢nyeken a lÁra ¢s az irÂnia k¢t Àga egy¡ttes sz´kûÀrk¢nt
´mlik el, h´mp´ly´g Àt ¢s vÀgtat kereszt¡l, egymÀson Àtcsapva, egymÀst erûsÁtve vagy
ellenpontozva. SodrÀsukat ¢s ´rv¢nyl¢s¡ket, mozgÀsukat ¢s ellenmozgÀsukat, szÂla-
mukat ¢s ellenszÂlamukat a reg¢nyekbe foglalt el¢gikus ¢s szarkasztikus, n¢ha szÂ sze-
rinti, t´bbnyire azonban mÂdosÁtott, gyakran takart s rejtett versid¢zetek ¢s utalÀsok
k¢pl¢keny t´mege jelzi. PrÂteuszi gazdagsÀguk ¢s kifejezû¢rt¢k¡k egyszersmind an-
nak is f¢lreismerhetetlen jele, hogy D¢ry nyelvmüv¢szete milyen sok ponton k´tûdik
a magyar irodalom hagyomÀnyÀhoz, melyet eredeti szellemben folytatott ¢s ÃjÁtott
meg.46

Elindulhat-e egy t´rt¢net egyszerre tÁz k¡l´nb´zû irÀnyba, egy b´rt´nreg¢ny, egy sü-
rüs´dû l¢lektani, tÀrsadalmi ¢s t´rt¢neti k´zegben mozgÂ ¢letrajzi reg¢ny, pozitÁv ¢s
negatÁv fejlûd¢sreg¢ny, essz¢- ¢s kalandreg¢ny, Don Quijote-reg¢ny, abszurd, lÁrai ¢s
ironikus reg¢ny fel¢? Elindulhat, de nem ¢rkezhet meg. Cselekm¢nye megszakad, a
reg¢nybûl elbesz¢l¢s lesz, s az elbesz¢l¢s ´sszekapcsolt, de sz¢ttartÂ novellisztikus epi-
zÂdokra oszlik. Az ELBESZ°L°S m¢gis helytÀll ´nmagÀ¢rt, hiszen cselekm¢nye olvas-
mÀnyos ¢s fordulatos, s jÂtÀll az elbesz¢lû¢rt, aki azzal is mentette, hogy megÁrta ¢let¢t,
s aki a b´rt´n alvilÀgi jÀt¢kainak ¢s t´rt¢nelmi pokoljÀrÀsÀnak epikus epizÂdjaiban
kÁs¢rletezte ki k¢sûbbi nagy reg¢nyeinek polifon szÂlamvezet¢sü, de immÀr nagyvo-
nalÃan egys¢ges kompozÁciÂjÀt. így lehetett az ELBESZ°L°S a szellem ´nv¢delm¢nek
dokumentuma ¢s D¢ry est¢j¢nek elûjÀt¢ka.
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S addig akÀr el se olvasd!
Aranyos kis feles¢geddel egy¡tt sok szeretettel ́ lel-

lek, kedves fiam.
960. XII. D¢ry TiborÊ
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