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1914 nyarán Németh Andor egy bará t ja : Révész Andor1 társaságá-
ban Párizsba érkezett, azzal a céllal, hogy a modern f rancia költészetet 
tanulmányozza és a Nyugat számára beszámolót készítsen jelentősebb 
egyéniségeiről. Guillaume Apollinaire-t lakásán, a Boulevard Saint-Ger-
main-en kereste fel, egy háromemeletes ház manzardjában, amely néger 
faragványaival és ausztráliai bálványaival olyan volt, akár egy múzeum. 
Meglátogatta a f rancia költő lapjá t : a Les Soirées de Paris szerkesztő-
ségét is, ahol a falon Blaise Cendrars verse, a Le Transsibérien volt ol-
vasható. így ismerkedett meg az ú j f rancia lírával, alig néhány hét 
alatt.2 Hamarosan kitört a háború, a kíváncsi magyar Noirmoutier ko-
lostorerődjébe került . Sorsáról Kuncz Aladár emlékirata: a Fekete ko-
lostor adott beszámolót. A modernekkel kötött fr iss barátság megsza-
kadt, az érdeklődés és vonzalom mindazonáltal fennmaradt . Németh, 
mint a modern költészet híve és értő krit ikusa csatlakozott Kassák köré-
hez Bécsben a tanácshatalom veresége után, és lett a Ma munkatársa . 
Kassákkal együtt szerkesztette az egyetlen számot megért 2 x 2 című 
folyóiratot, amelyben Balázs Béla, Déry Tibor, György Mátyás versei, 
Gáspár Endre Cocteau-fordításai és Lengyel József elbeszélése mellett 
Kassák költeménye: A ló meghal a madarak kirepülnek is megjelent . 
A 2 x 2 a dadaisták és a későbbi szürrealisták i rányában tájékozódott, 
s a szürrealizmus esztétikáját vállalta a Dokumentum is, amelynek 
Németh Andor szerkesztői-főmunkatársai közé tartozott, sőt egyike volt 
a folyóiratban képviselt szürrealista irányzat teoretikusainak. 

Németh ebben az időben: 1922 és 1927 között Kassák szövetségében 
tevékenykedett . Minden i rányban nyitott egyénisége azonban nehezen 
viselte el a mester szigorát. Nem minden ellenkezés nélkül figyelte a 
prófétai magatar tás t és nem fogadta el azt az eszmei, valamint művészi 
fegyelmet sem, amelyet Kassák megkövetelt. „Miért a papi póz, az e r -
kölcsprédikátor póza, a vészes komolyság önkéntelen humora? Csak az 
komoly, amit komoly arccal állítunk? Ő gyertek már d a d a i s t á k . . . " 3 

— fordul t el attól a pátosztól, amelyet a Ma szerkesztője képviselt. 
Ironikusan tekintet t a forradalmi prófétizmusra, defanatizál t és demit i-
zált magatar tásra buzdított. „A világforradalom — ír ta — ma nem 
ábránd, nem vízió; absztrakt utópia helyett pontos célkitűzés; az oda-
vezető utak szélén nem a lelkesedés, a ra jongás rózsabokrai vir í tanak, 
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hanem az okos takt ika és a józan mérséklet tövises-tüskés bozót ja i ." 4 

A forradalmat , mint feladatot, éppen ezért kész volt átengedni azoknak, 
akik ezzel az „okos takt ikával" és „józan mérséklet tel" dolgoztak a t á r -
sadalmak átalakí tásán: a történelem technikusainak, a for radalom szak-
embereinek. A költészetnek, Németh Andor elképzelése szerint, mást 
kellett vállalnia és véghezvinnie. A költészet fe ladatának kijelölése 
szabta meg az „ú j vers" esztétikai és poétikai tulajdonságait . 

Az aktivizmus esztét ikája a költészetet cselekvésnek tekintette, és 
Kassák még „dadaista" vagy „szürrealista" korszakában sem szakított 
teljesen ezzel a meggyőződéssel. „Az ú j verset a régitől — nyilvánítot t 
véleményt abban az eszmecserében, amely 1927 tavaszán kereste a köl-
tészet ér te lmét — nem a r ímtelen zakatolás és a felbontott forma, hanem 
az ú j költőnek ú j konstukt ív formát alakító kozmikus és szociális élet-
érzése különbözteti meg." 5 A „szociális életérzés" hangsúlyt kapó fogal-
ma tar to t ta fenn a költő korábbi for rada lmi hitét De a költészet cselekvő 
szerepe mellett tanúskodott Illyés Gyula is: „A költő nem énekel az 
esőről. Esőt csinál ."6 E szociális és for radalmi költészeteszménnyel 
szemben Németh Andor azt vár ta a verstől, hogy a megismerésben vál-
lal jon szerepet. Ebben a tekintetben André Breton első szürrealista 
k iá l tványának (Manifeste du surréalisme) gondolatát fogadta el. „A kép-
zelet ta lán azon a ponton van — olvassuk Bretont —, hogy visszasze-
rezheti sa já t jogait. Ha le lkünk mélységei különös erőket zárnak maguk-
ba, olyanokat, melyek megnövelhetik a felületi erőket, vagy éppenséggel 
győzelmesen szegülhetnek velük szembe: az az érdekünk, hogy előbb 
fölfedezzük, fö l tár juk, ma jd — ha szükségesnek látszik — eszünk ellen-
őrzése alá rendel jük őke t . " 7 Németh a belső erők felfedezését és má-
gikus bir tokba vételét tekintet te a költészet elsőrendű fe lada tának: 
„a racionalizált világ — jelentet te ki — csak fogalmilag tartozik össze, 
amint hozzányúlok millió darabra esik. Az élt élet, a valóságosan való 
mélyen különbözik róla alkotott fogalmainktól. Az élt élet nem mered 
magába: könnyen ömlik át minden pil lanat a következőbe, a dolgok 
minden pi l lanatban más világítást kapnak az elfoglalt álláspont szerint, 
az ellenálló tárgyak engedelmesen ki térnek az útból, a költő diktató-
rikus elragadtatása mintegy eljövendő időket pref igurál , amikor a meg-
hódított tárgyvi lágra végleg ráteszi kezét az e m b e r . . . Nem a fogalmi-
lag racionalizált életet másolja ez a vers, hanem a hazaérkezés benső-
ségét. Nem a dolgokat szólítja üzemi nevükön, hanem minden szavával 
asszociációs köröket indít meg, melyek mágikusan folynak egymásból. 
Belekerülnek a költemény áramába és az á t j á r bennünket : ennyit akar 
a költő. A maga érzelmi megvilágosodását és megkönnyebbülését a k a r j a 
közölni velünk, semmi egyebet." 8 A költészet legfőbb célja ezek szerint 
az érzelmi megvilágosodás, a mágikus megismerés. 

Németh Andor költészettana Freud és Bergson taní tására épült, 
emellett szerepet kaptak kialakulásában bizonyos okkult ista: kabbalisz-
tikus tanok is, amelyekkel bécsi tar tózkodása során foglalkozott. Az „élt 
életet, valóságosan valót" úgy fogta fel, mint Bergson az „élan vi tal"- t : 
teremtő pr incípiumnak „ . . . a valóság — állította — nem azonos a róla 
készült fotograf ikus fogalmi felvételekkel. A valóság nem rögzíthető 
meg, mer t az az ,élan vitai ' , a dolgok benső lendülete, mellyel túlsod-
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ródnak önmagukon".9 A bergsoni filozófia, hasonlóan a f reudi lélektan-
hoz, ugyanazokat a re j te lmes erőket nevezte meg, mint az ősi zsidó 
Kabbala. ,,A vers zárt láncán belül — jelentet te ki Németh —• az igazi 
cél a kozmogónikus központ, a megnevezhetetlen, sötét, erős létezés le 
nem ír t ideogrammája ." 1 0 A „kozmogónikus központ", a „sötét, erős 
létezés", mondhatnók a bergsoni „élan vi tai" t a r t j a ha ta lmában az ú j 
vers költőjét. Az automat ikus írásmód, ezek szerint nem technika és 
nem mesterségesen előidézhető lélekállapot dolga, hanem pusztán az 
önfeledtségé, amelynek során az alkotó személyiség átengedi magát a 
mélyből jövő ismeretlen erőknek. A költő, ebben az értelemben, nem 
alkotó és nem kifejező, szerepe inkább a médiumé: olyan ha ta lmaka t 
szolgál, amelyekről alig is tud valamit. „Mi a poézis célja? — kérdezi 
Németh Andor. — Nyilvánvalóan nem az élet ábrázolása, nem az élet-
ből leszűrt megismerések fennköl t kifejezése, nem a filozófia és nem 
a morál — mi tehát? Az olvasó, ha vers tar ta lmon, r ímen és r i tmuson 
túl meg t u d j a érezni a vers legmélyebb szándékát, egy akara to t érez 
magára hatni, egy akaratot , mely nem azt akarja, amit mond — 
legalább a régi versben nem azt. Egy akara to t érez, mely rá és r a j t a 
keresztül az egész természetre rá akar ja diktálni magát . Ha elég erős, 
ha elég tiszta ez a hang — ha át tud ja törni az érzéki szemlélet négyes 
burkát , ha le t ud j a küzdeni a szavak természetes ellenállását, ha fel 
tudta fokozni azt a mondhata t lanul finom rezzenést, hogy eljusson hoz-
zád, akkor á tplántál ta beléd a mindenség anonim ti tkát, ami ember t 
emberhez, világot világhoz kötöz láthatat lanul . A művész egyetlen célja 
veled, hogy ki ragadjon a mindennap látszatából, s belesodorjon abba 
a gyönyörűséges áramlatba, melyet a versen át — ismeretlen helyről 
ismeretlen címre — továbbküld." 11 

Az ú j vers a „mélyről jövő erőket" közvetíti, ez a fe ladat szabja 
meg poétikáját , képalkotó technikájá t és szerkezetét. Németh Andor 
már Apollinaire költészetét ismertetve, 1923-ban a költészet és a zene, 
a költészet és az álom s t ruk tú rá j ának megfelelésére hivatkozik. „A köl-
temény — ál lapí t ja meg — Apollinaire óta — precíz műfa j , a tiszta 
élmény egyenértékű kifejezője, és mentes kell hogy legyen minden re f -
lexív tartalomtól. A vers most már egészen közel ju t a legigazabb művé-
szethez: a zenéhez, miután már előzőleg megszabadult formai lag a ha-
mis, imitat ív zenétől, a zörgő ritmustól és a csilingelő rímektől. ( . . . ) 
Milyen az Apollinaire-vers? (. . .) olyan, mint egy álomkép. Megvan 
benne az álmok különös, nyugtalanító szuprarealitása; sehol, csak az 
álomban van a külvilágnak, a maga valóságán túl, fenyegető, nyug ta -
lanító és rej télyes ereje. A képek, a reális t á rgyak pi l lanatonként vá l ta -
koznak az álomban: és mindig jelentenek valamit , de anélkül, hogy ezt 
a jelentésüket szavakba tudnám szorítani." 12 

A képek álomszerű váltakozása, úgy tetszik, a szabad képtárs í tás 
módjá t követi, ez a szabadság azonban részben korlátozott. A mélyből 
áramló belső erő, a költői én rej telmes szerkezete vagy kozmogónikus 
középpontja nemcsak felszínre ju t a versben, hanem szabályozza is a 
kompozíciót. Valamiféle logikán inneni vagy logikán túli logikát te-
remt. „A modern költészet érzésképeinek — ál lapí t ja meg Németh 
Andor — nincs más kr i tér iumuk, mint az erő. Az erő, amelynek miben-
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létét nem tud juk , de amelynél fogva valamely fantaszt ikus sor beáll 
az egzisztenciába-létbe mint új , eddig nem volt valóság. Ugyanígy va-
gyunk a kompozícióval is: az első sor szabad (a szabadságnak a l í rában 
eddig elképzelhetetlen mértékével), de a következő sorban már kötve 
van a költő, mer t élő alakban dolgozik, egy készülő vers f inom lelkét 
kell körül támasztani szavakkal. Ez az archi tektúra a modern l íra egyet-
len törvénye." 13 Ezt az „archi tek túrá t" javasolta A szürrealista varázs-
művészet titka (Secrets de Vart magique surréalista) szerzője, André 
Breton is: „Az első mondat erőlködés nélkül előjön m a j d azért, mer t 
minden pi l lanatban van egy olyan külsőséges gondolat tuda tunkban, 
mely felszínre akar törni. A második mondat kiejtése azonban már sok-
kal nehezebben fog menni: ez kétségtelenül a tudatos cselekvésünkhöz 
és ahhoz az előzőhöz tartozik, feltéve, hogy az első mondat leírása köz-
ben egy kissé az ér telmét is felfogtuk. Nem számít: a szürrealista já ték 
érdekességének nagy részét ez adja ." 14 Az „archi tektúra" , amelyet Bre-
ton és még korábban Németh megjelölt, zárt asszociatív láncba szervezi 
a képeket, megteremtvén a költemény érzelmi rendjét , képtársí tásokból 
épülő hálózatát. 

Érdemes egy pillantást vetni Németh Andor verskompozíciójára, 
amely ennek az asszociatív rendnek alakot ad. Vegyük szemügyre, rö-
vidsége okán, Az ibolyaszínű csillár című költeményt.1 5 „Az ibolyaszínű 
csillár mindenekfele t t" — kezdődik a szöveg. Az ibolyaszín h ív ja elő a 
következő kép „bársony"-motívumát : „És bársonybélésű kocsik gördül-
tek elő", ma jd a „kocsi" mot ívuma a „ló" mot ívumát : „a rendőr lova 
a középen ficánkolt, egy két u j jny i ra a föld felett" . Ezt a „ló" motívum 
részletesebb kidolgozása követi: „A ló fü le fekete lakk sárga szügye 
fényezett fából van vadonatúj" . A „fekete lakk' bizonyára a rendőr 
csizmájára vagy övére, a „fényezett f a " ta lán a fegyver tusára utal. 
„S a szája fekete rózsát habzik" — folytatódik a motívum, a „fekete 
rózsa" színe talán a csákó vagy az uniformis színére utal. A „rózsa" 
motívumhoz társul a következő sor „pázsit" és „ fű" mot ívuma: ,,A szél 
tenyérnyi pázsitot sodor fel a füvek együgyű gügyögése gondolkodóba 
ejt" . A „füvek gügyögése" veti felszínre a „ tündér"-motívumot , ta lán 
azért, mer t a népmesék sejtelmes elképzelése szerint is a „gügyögő" 
természetben, a harmatos füvek tavaszi vi lágában szokott lenni a tün-
dérek otthona: „Tündérek kötekednek velem név szerint törökböske 
bubboris és izi". És a , , tündér"-motívum hívja elő az „álom" motívu-
mát : „Álom vagyok én", az „álom" pedig az „árnyék" mot ívumát : „és 
az árnyékon vadszederbokor". Majd ez a mot ívum is tovább fejlődik, 
tel jesebb kidolgozást kap: „Tele pókhálóval és fekete gyümölccsel". 
A szín ismét asszociatív erőt jelent: „Arcom fekete hold kezeim alvó 
pillangók". Végül az árnyék, a feketeség, a sötét csillogás többször is-
métlődő motívuma zár ja a köl teményt: „A nevem árnyék fényem ke-
ményzöld levelek közt lobog." 

Pusztán a vers asszociatív hálózatának felületi rétegét tekinte t tük 
át, s lényegében f igyelmen kívül hagytuk azt a színkompozíciót, amely 
az „ibolyaszín", a fekete, a sárga, megint a fekete, a pázsit és a füvek 
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zöldje, végül ismét a fekete (tehát a világos, derűs színek és a fekete) 
r i tmikus ismétléséből ered. De figyelmen kívül hagytuk azt az ellent-
mondásos szerkezetet is, amelyet a lovasrendőr szorongást keltő látvá-
nyának és a tündéri f iatal nők (bizonyára a Hadik-kávéház asszonyi 
tenyészete: Kar in thy Frigyes feleségének „udvarhölgyei") frivol vilá-
gának egyszerű szembeállítása hozott létre. Pedig a verskompozíció 
megítélése során e re j te t t szerkezeteket is figyelembe kell vennünk. 
A képi elemek asszociatív hálózata és az egész szöveget átható többszö-
rösen megszerkesztett ellentétezés igazolja, hogy Németh Andor költé-
szetében nemcsak a grammatika, hanem a kompozíció rendező elve is 
működött. „Vezérelt automatizmus" —- állapította meg Bori Imre e ver-
sek poétikai tulajdonságairól szólván.16 Valóban: az automatikus írás-
módnak ebben az esetben csupán korlátozott szerep jutott . Németh 
Andor lényegében irracionil ista költészettant dolgozott ki, ám a művé-
szi gyakorlatban nem tudott teljesen megszabadulni attól, amit rendező 
értelemnek nevezünk. 
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R E Z I M E 

MAGICNI NADREALIZAM ANDORA NEMETA 

Suprotstavljanjem Nemetovog shvatanja poezije sa Kasakovim shvata-
njam (donekle i üjesevim), u ovoj studiji se izvodii ars poetica Andora 
Nemet®. Nemet je blizi Bretonu i pridruzujuci se njegovom naöinu mislje-
nja, od pesme ocekuje da otkrije unutrasnje snage, da ih osvoji i da rasvetli 
emocije. U njegovim nacelima o poeziji lakó se mogu prepoznati ucenja 
Frojda i Bergsona. Tu poetiku autor prikazuje analizirajuci pesmu „Az ibo-
lyaszínű csillár" (Luster ljubicaste bője). 
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S U M M A R Y 

THE MAGIC SURREALISM OF ANDOR NÉMETH 

Németh's ars poetica has been demonstrated by confronting Németh's 
conception of poetry to Kassák's. Németh is closer to Breton, and expects 
the poetry to be able to discover internal powers and to illuminate emotions. 
His poetic principals reflect the teaching of Freud and Bergson. In the pre-
sent paper the ars poetica is demonstrated on the poem „Az ibolyaszínű 
csillár" (The violet lustre). 


