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HOZZÁSZÓLÁS 

Megkaptam a mikrofont azzal a céllal: szóljak bele — s ehhez ké-
pest rendezettebben illenék beszélnem annál, ahogy az sikerülni fog. 
De há t nem kizárólag azért kezdem „magam mentségével", mer t ez 
talán illő vagy divatos, hanem úgy érzem, tényleg vannak mentségemül 
fölhozható körülmények. — Abban a tudatban jöt tem ide, hogy végig-
hallgatok néhány előadást (illetőleg: amiről a vonat késése miat t esetleg 
lekésem, azt utólag elolvasom), és utána ma jd hozzászólok, — sokad-
magammal. A rendezőség jóvoltából viszont úgy adódott, hogy sajnos 
Béládi Miklós kéziratának is csak a részleges ismeretében szólok hozzá, 
és úgy, hogy sajnos Bányai Jánosra is csak félig tud tam figyelni, mivel 
az ő kor re fe rá tuma alatt próbál tam mégis valamennyire rendezni a 
gondolataimat. Ebben a helyzetben mondok el egy-két problémát, ame-
lyet ide tartozónak érzek; ami hol szorosabban, hol tágabbról kötődik 
a témához. 

Inkább messzebbről kezdeném: mi nevezhető szürrealizmusnak? 
Elég bonyolult kérdés, de azt hiszem, megkerülni nem lehet, hiszen vol-
taképpen a tudományos komolysághoz tartozik, hogy tisztázzuk: miről 
beszélünk. Azt hiszem, világos például, ha Béládi Miklósnak a t anu l -
mányát hall juk, és ha Bori Imrének a szürrealizmusról í r t könyvét 
olvassuk, hogy ők nem ugyanazt értik szürrealizmuson. Egészen más-
hol vonják meg a szürrealizmus határai t : Béládi Miklós nyilván szoro-
sabban, Bori Imre tágabban. Viszont anélkül, hogy tudnánk: miről be-
szélünk, nehéz azt várni hogy végül nagyjából azonos álláspontra fogunk 
jutni. 

Általában kérdés: mit nevezhetünk valamely stílustörekvéshez t a r -
tozónak? Azt hiszem, ha abból indulunk ki, hogy minden olyan művész-
nek minden olyan alkotását hozzá soroljuk, amelyik valamikor az illető 
stílustörekvést zászlajára író mozgalommal kapcsolatban állt, annak 
részese volt, vagy attól nem személyi kapcsolatok ú t j á n ugyan, de t anu l t 
(esetleg azzal rokon-elveket vallott) —, akkor nagyon tágra von juk az 
egyes stílustörekvések határát . Ha viszont beszűkí t jük arra , hogy mi 
foglaltatik ténylegesen benne az egyes program-nyilatkozatokban, és 
csak azt vesszük figyelembe a különböző művek közül, amelyik töké-
letesen megfelel a program-nyilatkozatokban foglalt ki jelentéseknek, 
akkor nagyon szűkre kell vonnunk a határokat . Különösen adódik ez 
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olyan esetekben, amikor egy-egy mozgalomnak vagy egy-egy stílustö-
rekvésnek esetleg nem voltak külön program-nyilatkozatai , hanem utó-
lag kapott valamilyen stílus-elnevezést. (Tudjuk, főleg a régebbi idők-
ben volt úgy, hogy utólag nevezték el így vagy amúgy azt a bizonyos 
st í lusirányzatot: ebben az esetben program-nyi la tkozat ta l nem is szá-
molhatunk, tehát egy i lyenfa j ta felfogás jegyében mintegy nemlétező-
nek kellene tekintenünk ezt a bizonyos irányzatot.) Ezt az u ta t nem 
lehet járni . Hogyha pedig, a másik u ta t j á r juk , akkor a különböző stí-
luskategóriák par t ta lanná tágí tásának a h ibá jába esünk. Ebben az eset-
ben — különösen a 20. században, mikor meggyorsult a változások üte-
me és egyes é le tműveken belül egymást vá l j ták a különböző stílustö-
rekvésekhez (esetleg éppen program-nyilatkozatokhoz) való kötődések 
—, állandóan átfedésekkel kell számolnunk. Illetőleg megtehe t jük azt 
az önkényességet, hogy ha az egyik stilustörekvés szempontjából nézem, 
akkor az irodalmi és művészeti jelenségeknek óriási százaléka beleesik 
abba, amelyiknek a szempontjából vizsgálódom, de ha a másik szem-
pontjából nézem, akkor meg egy óriási százaléka abba tar tozónak fog 
mutatkozni — és így tovább. Tehát ahogy a real izmusnak a pa r t t a lanná 
tágításával is talátkozunk, volt olyan időszak, amikor a szecesszió volt 
par t ta lan, hiszen Franz Kafká tó l Juhász Ferencig mindenki belefér t egy 
tág ér te lemben vett szecessziónak a kategóriájába. Azt hiszem, ezt el 
lehet mondani a szürrealizmusról is, — de akár az expresszionizmusról 
is, és még sok minden másról. Ügy érzem, egy i lyesfaj ta vizsgálódás 
is jelentős lehet; minden ilyen kuta tás lét jogosultságát maximálisan el-
ismerném és fontosnak és jónak ta r tanám, amennyiben nem jelenti ki, 
hogy ez a mű pedig ebbe a kategóriába tartozik bele, és másikba nem. 
Akkor, ha csak azt mondja , hogy ezt a művészt, ezt a művet is érin-
tették ilyen törekvések, kisebb vagy nagyobb mértékben. Ebben az 
esetben valóban megkapha t juk a 20. századnak a művészeti képét, kü-
lönböző törekvésektől á thatot t voltában, és megta lá lha t juk azt, hogy 
egyes művekre hány f a j t a stí lustörekvés hatot t kisebb vagy nagyobb 
mértékben. Századunkra jellemző, hogy igen nagy mér tékben érvénye-
sültek r a j t a különböző úgynevezet t stílustörekvések. Azért teszem egy 
kicsit idézőjelbe ezt a szót (hogy úgynevezett stílustörekvések), mer t 
úgy érzem, hogy a 20. századi, a korábbiakhoz viszonyítva „mozgal-
mibb" arculatú művészeti életben — amelyben a korábbinál egy fokkal 
nagyobb szerepet kaptak a pontokba foglalt program-nyi la tkozatok — 
ezeknek az i rányzatoknak talán a valóságosnál nagyobb jelentőséget is 
tu la jdoní tunk. Tehát ennek megfelelően gyakran beszélünk arról eset-
leg — ha nem vagyunk elkötelezve egyik vagy másik törekvésnek, vagy 
nem érezzük magunka t egyik vagy másik ilyen st í lusirány elkötelezett-
jének —, hogy „átmenet i alkotásokkal" találkozunk. A nagy alkotások 
az eseteknek igen nagy százalékában „átmenet i" alkotások. Ebben az 
esetben föl tenném viszont azt a kérdést, hogy minden tekinte tben 
a lényegre mutató elnevezés-e vajon, hogy „átmeneti"; helyes-e, ha 
ha olyan sok mindent valamilyen „keresz tezéseként fogunk föl. (Mert 
vagy úgy tekint jük, hogy egyik i rányzat azt mondja , hogy ebbe tartozik 
bele, a másik azt, hogy abba, vagy pedig ismételten el ismerjük, hogy 
ezeknek az átfedésében született.) Haj lamos vagyok egy olyan nézetnek 
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a megfogalmazására is — és aztán visszakanyarodom mind já r t a szo-
rosan vet t témához —, hogy az egyes koroknak a legfőbb törekvése nem 
egyes „tiszta" st í lustörekvéseknek a létre hozása, hanem nagy művek 
kiérlelése. Tehát, mond juk ezeknek a mélyén valahol olyan erők mo-
zognak, amelyek különböző remekművek létrehozásának i rányába visz-
nek. Mint ahogy az egyes é le tművekben is megfigyelhető, hogy hány 
oldalról próbálkozik egy-egy író valamilyen témával, megoldásmóddal, 
és aztán esetleg az élete vége felé ezek a tendenciák összetalálkoznak 
és nagy művet alkotnak. Esetleg a korokban is i lyen különböző törek-
vések, innen-onnan való próbálkozások születnek, és ezek a próbálko-
zások voltaképpen a nagy művek létrehozására i rányulnak. Tehát föl-
tételezhető, hogy ezeket nem elsődlegesen abból a szempontból kell meg-
közelíteni, hogy meg aka r juk pontosan határozni : meddig szürrealista, 
meddig szecessziós, meddig ilyen vagy olyan jellegű egy alkotás, hanem 
ar ra tekinteni elsősorban, hogy milyen ér tékek jönnek létre, és a külön-
böző st í lustörekvésekre pedig abból a szempontból kitekinteni, hogy 
azok a különböző mozgalmak mennyiben járultak hozzá ezeknek a létre-
hozásához. — It t kapcsolódnék Bori Imrének a szürrealizmusról szóló 
izgalmas könyvében levő Déry-példához, A befejezetlen mondat minő-
sítéséhez. Itt, úgy érzem, van Béládi Miklós és Te közötted egy indirekt 
polémia, amiről i t t — legalábbis nyíl tan — nem esett szó. Te azt szür-
real is tának minősíted, míg Miklós — úgy veszem észre arról, amit mon-
dott a szürrealizmusról, — azt minősíti nemszürreal is tának. Én úgy ér-
zem, hogy mindaz, amit a könyvedben szürrealista jel legűnek mutatsz, 
az valóban szürrealista — legalábbis abban az értelemben, hogy a szür-
realizmus nélkül nem jött volna létre. Ugyanakkor azt hiszem, el lehet 
mondani, hogy nagyon sok minden — a kompozíciója meg a tudatossága 
például — nem jött volna lé tre egy racionalista, realista igény nélkül 
— és megint más tényezők, más törekvések nélkül nem jöt tek volna 
létre. József Atti la nagy alkotásaival kapcsolatban is hasonló a helyzet, 
s külföldi példákat is lehetne így vizsgálni. Ezért is gondolom, hogy 
ta lán nem az a legfontosabb feladat , hogy a ha tá roka t tisztázzuk, hanem 
hogy elsősorban a nagy müvekre f igyel jünk, a különböző mozgalmakat 
pedig abból a szempontból nézzük, hogy mennyiben j á ru l t ak hozzá 
ahhoz, hogy ezek lé t rejöj jenek. 

Ebben a tekintetben a 20. századra vonatkozáan még a r ra is h a j l a -
mos vagyok, hogy a fu tu r izmus bizonyos tendenciái, az expresszioniz-
mus jelentős tendenciái és a szürrealizmus számos jellegzetessége között 
fontos egyezéseket lássak; még a r ra is haj lom, hogy bizonyos tek in te t -
ben ez utóbbi is egyfa j ta expresszié: a szürrealista életélmény k i fe je -
zése. Másfa j t a életélménynek a kifejezése, mint amilyen az expresszio-
nistáké volt, de úgy érzem, elméletileg eléggé jellegzetesen kifejezés-
esztétikának a megvalósítása. Kérdésesnek érzem, hogy sokkal n a -
gyobb-e a különbség az expresszionizmus, szürrealizmus, fu tu r i zmus 
között, mint a korábbi időkben, mondjuk a romant ika nemzetek szerinti 
és korok szerinti tagolását tekintve, tehát kora-romant ika , késő-roman-
tika, vagy kora-klasszicizmus, késő-klasszicizmus és ezek német, angol, 
f rancia stb. változatai között. Abban a tekinte tben érzem itt elsősorban 
megszorí tandónak a mondottakat , hogy a fu tu r izmusban a legerőtel je-
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sebbek — az emlí tet teken belül — a konstrukt ivis ta törekvéseknek a 
csírái, amelyek pedig azután ma jd a kubizmusban, és a szorosabb ér te-
lemben vett konstrukt ivizmusban tel jesednek ki; tehát még esetleg 
abból a szempontból is érdemes vizsgálódni, hogy a fo rmáka t szétrob-
bantó, feloldó, fellazító törekvések vonula tá t megfigyelni egyik i rány-
ban: végigkövetni a szabadság, szabad asszociáció, szabad versszerkesz-
tés vonulatát , — a másik vonalon pedig a konst rukt ív rendteremtésnek 
a hagyományosabb és modernebb vonulatai t feltárni. 

A szabad képzettársí tásról esvén szó, azt hiszem, az érdemelne még 
nagy mér tékben figyelmet, hogy egyáltalában: meddig lehet szabad a 
képzettársítás? Hiszen vi tán felüli, hogy m á r az expresszionizmusban 
is szerephez jut, a fu tur izmusban is jelentkezik a szabadabb képzet tár -
sítás, mint ahogy Apollinaire-nél is nagy mér tékben jelentkezett — akit 
némelyek fu tu r i s tának is mondtak (és ő maga is csatlakozott hozzájuk), 
ugyanakkor a szürrealisták tekintet ték az ősüknek. Tehát világos, hogy 
itt valamilyen fontos közös tulajdonsággal van dolgunk. No de világos 
az is, hogy dilettánsok sokasága hivatkozhat arra , hogy „kérem szépen, 
én is szabadon társ í tot tam a képzeteimet", és há t milyen igaza van: 
szabadon társí tot ta a képzeteit. Tehát valahogy talán ezeken belül is 
meg kellene keresni — és úgy éreztem (ha csak fél füllel tud tam is oda-
figyelni), hogy Bányai János is ebben! az i rányban tapogatózott —, hogy 
melyek ugyanakkor az összetartó tényezők, amitől a szürrealista vers 
mégis versnek minősül? Annak földerí tésére is rá kellene térni vizsgá-
lódásaink során, hogy mennyiben tekinthető mégis az egyik értékes 
műnek, a másik ér téktelennek. Mert abban, hogy az érzelmeit, a gon-
dolatait engedi szabadon mozogni, még nem érhető tet ten a művész. 
Mennyiben sikerült ennek jegyében ténylegesen ú j művészi ér téket 
teremteni, mennyiben jelent ez ténylegesen — esetleg részleges vagy 
á tmenet i — hanyatlást , és mennyiben jelentet t ez ú j ér tékek létreho-
zásához elengedhetetlenül szükséges utat , mennyiben jelent előrelépést 
ú j f a j t a konstrukciók létrehozásához. — És egy kérdést ebben a tekin-
tetben. Azt hiszem, megint kapcsolódom egy kicsit az előbb elhangzot-
takhoz. Hogy mi a mi fe lada tunk a szabad képzettársulásos művel szem-
ben. Van egy olyan álláspont, amelyik a r ra törekszik, hogy ezeket is 
maximálisan racionalizáljuk. Tehát, ha megkeressük, hogy azok mögött 
a sokszor abszurdaknak tűnő kijelentések mögött milyen egyéni élet-
tények húzódnak meg, mi hozta létre azoknak a képzeteknek olyan 
módon történő társítását , akkor mintegy megmagyaráztuk a verset, 
akkor mintegy racionalizáltuk azt, és akkor te t tük igazán „a helyére". 
Ebben az esetben azt is mondha t juk róla, hogy a vers vol taképpen csak 
érdekes, a mű befogadója számára feladatot, igényes intellektuális m u n -
kát jelent, rej t jeles, valójában azonban racionális közléseknek a soro-
zata. Munkára serkent bennünket : keressük ki az életrajzi tényezőket, 
keressük meg a lehetséges logikai összefüggéseket és hogy ha ezt a mun-
kát elvégeztük, akkor végeredményben az ilyen vers számunkra egyér-
te lműen értelmessé válhat . (Itt például a r ra utalok, hogy Török Gábor-
nak vannak ehhez hasonló el járásai : logikus mondatokká, logikus köz-
lésekké építeni azokat a műveket , amelyek számunkra meghökkentők-
nek mutatkoznak.) Vagy pedig úgy kell tekintenünk, hogy a művész 
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tényleg meghökkenteni akar bennünket , megdöbbenteni, sokkoló hatást 
akar elérni különböző abszurd dolgok egymás mellé társí tásával — a 
világ abszurdi tásának élményéből akar t esetleg számunkra valamit át-
adni vagy éppen a korlá t lan szabadságnak a lehetőségéből — és nem 
kell semmiféle mögöttest keresni. Azt hiszem, ilyen értelmezésekkel is 
ta lálkozhat tunk. — Nem akarnék a bölcs középút propagátora lenni, 
mégis azt hiszem, hogy valahol a kettő között kell a fe lada tunka t meg-
talá lnunk. Tehát soha nem letagadva azt, hogy ha két dolog egymás 
mellé állítva meghökkentő hatást kelt, akkor a művésznek szándéka 
volt a meghökkentés is, tehát az hozzá tartozik, szükségszerű része a 
műélménynek; nem lehet föloldani valami mássá. A művész számára 
döntő tényező volt ez az abszurditás- vagy éppenséggel könnyed lebe-
gés-élmény, a végtelen szabadságra i rányulás vagy valami ilyesféle. 
Másrészt viszont nyilvánvaló, hogy az egésznek a törvényszerűségeit 
nemcsak kompozíciójában kell f igyelembe venni, hanem úgy, hogy az 
egyes szavaknak, a szószerkezeteknek a jelentés-szféráját , asszociatív 
szférá já t is belevonjuk a vizsgálatba, a ránk tet t hatással, benyomá-
sainkkal együtt . Valahogy ennek az ú t ja i t kellene kidolgoznunk — most 
már nem azt mondanám, hogy a szürrealista verseknél, hanem a szür-
real is táknak nevezhető verseknél is, — ál ta lában is: a modern avant -
garde jegyében született műveknél. 
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