
BEVEZETÉS 

A vendéglátó intézet nevében üdvözlöm a szümpozion résztvevőit. 
Hagyományosak már ezek a mi találkozásaink, és termékenyítő, eleven, 
élénk tudományos eszmecserévé váltak. Az információk cseréje, a néha 
nagyon kiélezett és éles vita segít a problémák megoldásában, segít 
nézeteink tisztázásában és segít ahhoz, hogy egymást jobban megismer-
jük. A mi vitáink mindig ilyenek voltak, és azt hiszem, hogy egy néhány 
kérdésben sikerült részint közelebb jutnunk egymáshoz, részint a tények 
aránylag helyes értékelését megközelítenünk. A mi beszélgetéseink 
hagyományosan a huszadik század és annak is egyik probléma-csomó-
pontja, az avantgarde körül forogtak. Konferenciánk rendezői ebből a 
bonyolult probléma-komplexumból most egyet emeltek ki, és az a 
szürrealizmus problémája, esztétikája és poétikája. Joggal; kevés vita 
lehet azon, hogy az avantgarde hullámok, az avantgarde áramlatok 
közül, — akárhogyan vagy akárhova sorolunk egyes jelenségeket — a 
szürrealizmus a leghosszabb életű, a legtartósabb hatású és majdnem 
töretlen folyamatosságé keletkezésétől napjainkig. Az expresszioniz-
musnak is, és különösen a konstruktivizmusnak és más áramlatoknak 
van egy hatalmas törése már 1920-ban, utóbb 32—35 körül, de legké-
sőbb 38-ban. Az egyetlen olyan áramlat, amely majdnem folyamatosan, 
ha nem is mozgalomszerű folyamatossággal, de gondolatokban, poétiká-
ban, törekvésekben és személyekben tovább folytatódik hosszú idősza-
kon keresztül: a szürrealizmus. Részint azáltal, hogy fő francia képvi-
selői a II. világháború idején az Egyesült Államokba mentek, részint 
azáltal, hogy különféle változatokban és különféle formákban más orszá-
gokban tovább éltek. Ilymódon 1945 után a szürrealizmus valóban föl-
támadhatott szinte egész Európában. De ez csak az egyik oka annak, 
hogy a szürrealizmust közelebbről érdemes szemügyre venni. A másik, 
ami nyilván a tanácskozáson ki fog derülni, hogy másodlagos hatásában 
és kisugárzásában az avantgarde áramlatok közül a szürrealizmus adta 
a legtöbbet. Egy egész sor jelenség a modern költészet képtechnikájától 
kezdve a négr i tude felfedezéséig, vagy a mai latinamerikai irodalmakig, 
hogy a mi irodalmainkról ne is beszéljek — a szürrealizmus másod-
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vagy harmadlagos hatásának is következménye. A magyar irodalomra 
vonatkozólag a szürrealizmus problémáját sokan elemezték az utóbbi 
időben, de rendszeresen az ide vonatkozó esztétikai problémákat talán 
most kezdjük világosabban látni; most nem is annyira a történeti vizs-
gálatra gondolok, hiszen ezt a jelenlevők közül legalább kettőnek — 
Bori Imrének és Béládi Miklósnak — a munkája eredményeként eddig 
is megkaptuk, hanem a szürrealizmus mai továbbélésének, mai válto-
zatainak problémájára. Végül általános irodalomelméleti, és ha tetszik, 
komparatisztikai szempontból éppen a szürrealizmus az, amely a leg-
meglepőbb alakváltozatokat mutatja, a legtöbb proteuszi változást és 
ugyanakkor állandóságot, tehát az áramlat, az irányzat problémája 
éppen a szürrealizmuson tanulmányozható igen jól; valamint a program 
és a realizáció viszonya; az elvi alapvetés és a költői gyakorlat viszonya; 
és a mi bonyolult középkelet-európai viszonyaink között mindezeknek 
a kérdéseknek összefonódása a nyelvi problémával, a nemzeti problé-
mával, a 30-as évektől fogva a fasizmus elleni harc problémájával; a 
45 utáni évektől fogva és főleg 50-től fogva a dogmatizmus kérdésével 
és az az elleni harccal; mindezek a tényezők, amelyek a mi tájainkon 
az ilyen általános irodalomelméleti és esztétikai kérdések megvitatását 
még komolyabbá, még mélyebbé teszi — ugyancsak sokban kapcsolód-
nak a szürrealizmushoz. Jó munkát, eredményes vitát és nagyon-nagyon 
jó baráti, emberi, elvtársi együttlétet kivánok mindnyájatoknak. 

Szabolcsi Miklós 
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