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A szürrealista regényről beszélni manapság még egyet jelent a kalandra 
vállalkozással: az „ismeretlennek" kell nekivágni megbízható térkép nélkül. 
Egyértelműen az identifikáció kérdése körül vannak nem is újkeletű problémák, 
amelyek azonban nem egy forrásból táplálkoznak. Én ebben a pillanatban 
kettőt említek, bár valószínű, hogy ennél többről kellene beszélni. Az egyik 
a szürrealista elméletekből látszik fakadni. A szürrealizmus nem is egy kutatója 
hangoztatta, hogy a szürrealizmus igazi műfaja a líra és az esszé, és kajánul 
szokták Breton első kiáltványának a regényt a poézisből kiűző sorait idézni, 
ahol Breton „alacsonyabb rendű műfajnak" minősíti a regényt is, s mind-
azokat a műfajokat, amelyek az anekdota fogalomkörébe sorolhatók, mert 
ezeknél a kifejezés „figurális módja" az elsődleges. A második mintha a 
szürrealizmus definíciójából következne. Ilyenkor az „automatikus írás" 
szürrealista követelményét szokták előtérbe helyezni, mondván, hogy az 
igazi szürrealista szöveg tulajdonképpen nem más, mint „szabad ötletek 
jegyzéke" egy vagy több ülésben. S ha ez igaz, akkor a nagyobb epikai formák 
körül nincs mit keresgélni. El lehet képzelni egy automatikus vers- vagy 
novella-szöget, de regényt például már nem, hiszen ennek megszületése 
elképzelhetetlen a tudat ellenőrzése, tervező munkája nélkül, és céljának 
is kell lenni — akár erkölcsi, akár esztétikai vagy társadalmi cél legyen is 
az. A regény kompozíció, a szürrealista szöveg, ha igazán az, akkor tulajdonkép-
pen az önkény maga, ha a „szabad ötletet" ennek fogjuk fel. De holtpontra 
jutunk, ha a szürrealizmusnak egy nem az automatikus íráson, hanem az 
asszociációkon alapuló meghatározását vesszük alapul! Meg kell azonban 
hagyni, hogy ez a meghatározás a szürrealista regény viszonylatában közelről 
sem képez olyan akadályt és nem okoz olyan nehézséget, mint az előbbi, 
az automatikus írás ideálját szem előtt tartó. Ez a meghatározás Reverdytől 
származik, amelyet azután Breton is átvesz a szürrealizmus második kiált-
ványában. Ha elfogadjuk azt a nézetet, amely szerint a szürrealizmus a 
„képek használatának szenvedélyében" tobzódott, akkor a Reverdy defi-
níciója inkább a telitalálat. Idézzük tehát emlékezetünkbe: 

„A kép a szellem tiszta alkotása. Nem két, többé-kevésbé egymástól 
távoli valóságdarab összehasonlításából, hanem egymáshoz közelítéséből 
születik. Minél távolibb és pontosabb a két egymáshoz közelített valóság-
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darab kapcsolata, annál erőteljesebb lesz a kép, annál nagyobb emotív hatással 
és poétikai realitással bír." 

Egy regény részleteinek identifikálásában nyilván hasznát vehetjük 
a fenti soroknak is, célszerűbbnek látszik azonban mégis a szürrealizmusnak 
— mondjuk így — „eszmei lecsapódásával", leegyszerűsítve: „filozófiájával" 
foglalkozni, mert véleményem szerint a nagyobb terjedelmű műfajok, mint 
a regény, a film, de még a képzőművészeti alkotások közül is a nagyobb 
méretűek, csak ezeken a filozófiai alapokon konstituálódhattak. Produktívnak 
— véleményem szerint — csak egy ilyen módszerű megközelítés látszik, 
amit fiatal szerb irodalomtörténész kollégánk, Jovan Delic, kísérletének 
problemtikus volta is bizonyíthat, ő ugyanis az ún. szürrealista szöveg 
kérdéséből indult ki A szerb szürrealizmus és a regény (Srpski nadrealizam 
i román) című most megjelent könyvében. 

De ha egy a valóság iránt támasztott új igényben jelöljük ki a szemlé-
lődés kiindulási pontját, és csak ezután vesszük elő a szürrealizmus olyan 
kulcsszavait, mint amilyen a vágy, az álom, a csoda, a mítosz például, azután 
pedig a teljesség fogalmát vezetjük be, amelynek realizálódása a végső célok 
közé sorolható, akkor lényegében kiküszöböltük azokat az akadályokat is, 
amelyek a szürrealista regény identifikálási kísérlete előtt tornyosulnak. 
Olyan tényezők ezek ugyanis, amelyek jelentős szerepet más, az 1920-as 
évekkel kezdődő törekvésekben nem játszottak, illetve ha jelen is voltak, 
legfeljebb enyhén színezték, de nem nyomták bélyegüket az alkotásokra. 
Hogy bizonyos szürrealista poétikai vívmányok át meg átjárták az elmúlt 
ötven esztendő regény-produkcióját, az kétségtelen, s ebben a kutatók rendre 
meg is egyeznek. Érthetetlennek látszik azonban, hogy éppen a francia szür-
realizmus produkálta viszonylag a legproblematikusabb regény-szövegeket, 
míg más irodalmakban, évtizedekkel a szürrealizmus virágkora után, nagy 
jelentőségű regény-irodalom alapjául szolgálhattak a szürrealizmus elvei. 
Kézenfekvőnek látszik tehát, hogy nem doktrinér formáira és elveire kell 
figyelnünk, s főképpen hiba lenne a szürrealizmus Breton-féle változatát, 
illetve az első kiáltványt, tartani zsinórmértéknek. Különben is: nem volt 
egyetlen olyan művészeti irányzat a művészetek történetében, amelyben 
az esztétikai doktrína és a megvalósult mű azonossága létrejött volna. Nem 
jött létre a szürrealizmusban sem. 

Ám ha azt állítjuk, hogy a szürrealista nagyepika a szélsőségek össze-
fogását, egymáshoz való közelítését, érintkeztetését akarta elérni mind a 
reális és imaginárius, mind pedig az asszociációs, tehát fluid és a valóságos-
ság és jelenlevőség kettősségeinek a köreivel, akkor — véleményem szerint 
— az identifikáció lehetősége már körvonalat kap, és alapjaira is rábukkanunk, 
amikor a „mindennapok, a hétköznapok csodálatosságát" említjük. Baná-
lisan hangzanak ezek az állítások? Igen! De csak addig, míg nem emléke-
zünk arra, a XX. század művészetét döntő módon befolyásoló tényre, amit 
Ady Endre a „Minden Egész eltörött" képletébe foglalt, és nem feledjük 
el, hogy a szimbolizmus is már a jelképben ezt az Egészet sóvárogta, az ex-
presszióval ezt vélték visszaállítani — nyilvánvalóan heroikus utópizmussal, 
hiszen a „létben" volt a probléma, s a tudat, valamint az ösztönök ennek 
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csak hírmondói voltak, nem pedig kiváltói. A szűrrealizmusban — ez volt 
a többlete elődeihez viszonyítva — a pólusok legalább megmutatták magukat. 
Az ideál éppen ezért más nem is lehetett, mint a kül- és a belvilág „látomás-
szer ü" egysége — egy eredendően lírai maggal a közepén. Összetétele termé-
szetesen más és más volt, s ha a szürrealista regény tipológiáját akarjuk el-
készíteni, akkor ezeknek az osztályozásával kell kezdenünk a munkát. Egy 
megjegyzés erejéig azonban itt meg kell állnunk. Egészen kézenfekvő ugya-
nis, hogy nem lehet csupán azokat a regényeket szürrealistáknak tartani, 
amelyeket a francia szürrealisták Breton vezette csoportja alkotott, s csak 
azokat a regény-változatokat vizsgálni, amelyeket ez a csoport produkált. 
A szürrealista regény-lehetőségek skálája szélesebb és gazdagabb volt, mint 
amit a francia doktrinér mozgalom forgalomba tudott hozni, meg tudott 
teremteni. Természetesen semmi újat nem mondtunk ezzel a megállapí-
tással, hiszen végeredményben elvekről, nézetekről, nem pedig mintákról 
volt csupán szó. Tudatában kell lennünk annak is, hogy nincs egyetlen eu-
rópai s nem európai irodalom, amely egy irodalmi irányzat, esetünkben 
a szürrealizmus, valamennyi lehetőségét realizálta volna — akárcsak ala-
csony szinten is. Mint jeleztük: nem tapasztalható ez a franciánál sem! 

Nyilván a magyar szürrealista regény kérdéséhez is ebből a szempont-
ból érdemes közeledni. Nem kérhetjük egyfelől számon rajta a francia 
szürrealizmus eredményeit (érdekes hogy eszünkbe sem jut Stendhalt, Bal-
zacot, Baudelaire-t számon kérnünk!), s nem marasztalhatjuk el azért, mert 
egyes regény-változatait a szürrealizmus gazdag lehetőségeinek nem „ma-
gyarította" meg, de azt sem tehetjük, hogy kirekesszük a szürrealizmusból 
azokat az alkotásokat, vagy tagadjuk szürrealista karakterüket csak azért, 
mert elsősorban önmagukhoz, nem pedig valamelyik francia műhöz hason-
lítanak. 

A magyar szürrealista „regény" első hullámának eredményeit is csak 
ilyen módon mérhetjük fel, de ezek az eredmények — tegyük hozzá — nem 
lebecsülendők. Vagy megelőzték a francia szürrealizmus nevezetes regényei-
ről szóló magyar híradásokat, vagy azokkal egyidőben keletkeztek. Tudjuk, 
Illyés Gyula 1927-ben ismerteti Aragon: Párizsi paraszt című művét, a 
Nyugatban Francois Gachot Breton: Nadjáját mutatja be 1929-ben. Ugyan-
akkor Déry Tibor 1924-ben közli a Nyugatban az Alkonyodik, a bárányok 
elvéreznek című regényét, 1927-ben Komor András a Pandorában A Berlini 
tértől a Bor áros térig című kisregényszerű művét, 1929-ben jelenik meg 
Déry Tibor: Ébredjetek fel! című kisregénye, amelyet nem is nagyon pa-
radox módon költeményként is interpretálni szoktak. A két utóbbit szemlélve 
észerevehetjük, hogy azok még egészen közelállnak a francia gyakorlathoz 
— Déryé a mítosz-interpretációval, amely egyúttal programnyilatkozatot 
is tartalmaz, Komor Andrásé pedig azzal a szürrealista tudatosságával, amely 
már-már a paródia lehetőségét kezdi ostromolni. Az Ébredjetek fel! az is-
mertebb, Komor Andrásé alig vizsgált még, pedig ez is megérdemli a fi-
gyelmet. A Pandora borítóján lévő tartalommutatóban a szerző „egy szür-
realista regény első taktusait" ígéri, a szöveg fölött ellenben sz „egy új élet 
taktusai" alcím van már. Én a tudatosságot hangsúlyoznám, amely oly szem-
mel látható a szövegben, elannyira, hogy iskolapéldája egyúttal a szürre-
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alista módon való szövegalkotásnak ez a művecske, különösképpen az „Ólea, 
a papagályos nő, vagy a szimultanizmus diadala" című részletében. Nyilván 
zavarban kellene lennünk e szöveg olvasása közben, ha nem tudnánk Sza-
bolcsi Miklós jóvoltából, hogy éppen tíz esztendővel később Komor András 
Útleírás címen írt egy szürrealista elbeszélést, amely ugyanazt az írói maga-
tartást tükrözi, mint a Pandorában megjelent. 

A szürrealista regény második hulláma két egymással semmi köze-
lebbi kapcsolatban nem álló, ám mégis rokon regényt hozott: Szentkuthy 
Miklós Praejét és Tamási Áron Jégtörő Mátyását. „Visszafelé nyomozni.. . 
térben, időben, élményekben emlékekben — legalább az ártatlanság kor-
szakáig, a gyermekkorig, s ha lehet, még tovább is, egészen az ős-múltig" 
— ennek igénye ott volt abban az ötletben is, amely az „automatikus szö-
veget" kitaláltatta, s tetőzött a csoda- és álomkultuszban. Ideológiailag az 
emberiség boldog aranykorának a visszaszerzési kísérlete volt ez, eljutás 
az ösztönök rendezett birodalmába, arra az ismeretlen kontinensre, ahol 
álom és való egysége a természetes állapot, s minthogy onnan a mítoszokon 
át vezetett az emberiség útja, nyilván a visszavezető út is a mítoszokon át 
vezethet, hiszen a mítosz tud még valamit erről az elveszett paradicsomról, 
éppen ezért hírértéke is nagy. Irodalmilag, s alkotáslélektani szempontból 
ugyanakkor az „ihlet mechanizmusának" a megismerési kísérletét jelentette. 
A „szűz Ihlet" „mágneses terei" tehát adottakká váltak, s ezeken helyezhetők 
el regényeink: a Prae és a Jégtörő Mátyás is. Az ihlet „előke pillanata" Szent-
kuthy Miklósnál és az állatősökre is emlékezés Tamási Áronnál — íme, 
ugyanannak a problémának két, s tegyük hozzá, szélsőséges megjelenési 
formája. Az egyikben egy mű, a másikban egy ember megszületése pillana-
táig tart a regény — mind a kettő ott fejeződik be, ahol a regények általában 
kezdődni szoktak. Hogy Tamási Áron kezében tartott egy „világkulcsot", 
amikor a Jégtörő Mátyást írta és „folklorizált", azt évtizedek múlva nem 
a magyai- irodalom, hanem a modern dél-amerikai regény igazolja. A Prae 
ellenben még mindig rehabilitációjára vár, s talán majd a mai magyar re-
gényirodalom fogja igazolni az ő — nevezzük most így — „fehér" szür-
realizmusát, azzal hogy Tamásiét kereszteljük „fekete" szürrealizmusnak 
egy olyan analógia alapján, amelyet a szecesszió két pólusának megkülön-
böztetésére használnak. Vannak a Praenck kiáltvány értékű részletei, amelye-
ket egy Breton s egy Aragon is aláírtak volna. Például: 

„Különös és kitűnő dolog, hogy minden korszak a maga stílusában 
nem az elérhetetlen szépségnek egy ornamentikái megközelítését látja, ha-
nem a szépség lényegének röntgenjét, princípium-vázát. Én is így járok 
a »neue Sachlichkeit«-tel, szürrealizmussal és még egy pár társával; nem 
úgy látom, hogy szép dolgokat produkálnak, hanem hogy félredobva a mű-
alkotás tradícióját, magát a szépséget kutatják a kísérleti metafizika önellent-
mondó formájában; mintha végre nem stílus kezdődnék, hanem anti-stílus, 
a művészet dilettáns kertelései után a szépség konkrét élettana. . ." 

Kitérőként talán azt is meg kellene említenünk, hogy a Prae-bői a 
szürrealismusnak egy terminológiai szótárát is ki lehetne cédulázni, s ha 
József Attila terminusait is hozzájuk csatolnánk, azt állíthatnánk, hogy még 
az 1930-as években a magyar irodalom megteremtette szürrealista fogalom-
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tárát is. S ha elmélet kell, az is benne van a Prae-ben. A korszak ellenben, 
amelyben született, feltűnően teória-ellenes volt a szürrealizmus vonat-
kozásaiban. Talán azért is többek között, mert akkor a Nyugat már meg-
húzta a lélekharangot az avantgarde halálhírét költve. 

Ügy tűnhet, hogy elszigetelt, nagyon is magános alkotásokról van 
szó, amikor a magyar szürrealista regények felett tartunk szemlét. Ám ha 
a széppróza nagyobb tömegében vizsgáljuk őket, már kevésbé lesz ez a fel-
fogásunk: egy sor szürrealista novella veszi körül őket. Többek között Ta-
mási Áron- és Gelléri Andor Endre elbeszélés is — az utóbbitól hadd említ-
sünk egy kiabálóan szürrealista novellát 1929-ből: Könnyes tenyér címűt. 

A magyar szürrealista regény harmadik periódusa sem váratott sokáig 
magára. Tulajdonképpen azt kellene mondanunk, hogy ez a harmadik kor-
szak a magyar szürrealista regény aranykora. S itt — hogy érdekesebb le-
gyen — szinte nincs szükség megkésett rehabilitációra: a kodifikálást az 
a nemzedék végezte el, amely a szürrealista regényeket letette az asztalra. 
Nevezetesen Sőtér István e korszak végén a Játék és valóság című tanulmá-
nyában, az „ősök" felé is tekintve. Csak szerzőket, címeket és dátumokat 
sorolunk fel, mert véleményünk szerint ezek is kellő módon dokumentál-
ják mondandónkat. íme: Hevesi András: Párizsi eső (1936), Márai Sándor: 
Féltékenyek (1937), Szerb Antal: Utas és holdvilág (1937) „ez a sokaktól 
kárhoztatott szürrealista regény" (Sőtér István), Komor András: Varázsló 
(1937), Kolozsvári Grandpierre Emil: Alvajárók (1938), Sőtér István: Felleg-
járás ( 1939), Örley István: Flocsek bukása (1941), Thurzó Gábor: Nappalok és 
éjszakák (1944), s végül Sőtér István: Bűnbeesés (1948). Ám ez a névsor 
sem teljes még. Például azt is tényezőként kell említeni, hogy ugyanezek-
ben az években készül a Befejezetlen mondat is. Azt hiszem azonban, hogy 
nem járok messze az igazságtól, ha e korszak szürrealizmusát — éppen a 
regény síkján — Határ Győző 1947-ben megjelent Heliane című könyvében 
látom a magyar irodalom egén színes tűzijáték-rakétaként kinyílni, majd 
az irodalmi sötétségbe veszni. 

Megállhatunk-e itt, tehetjük fel a kérdést, arra emlékezve, hogy van-
nak, akik már a húszas évek végén „megálljt" kiáltanak. Nyilván nem! Üjra 
alapozódik a magyar szürrealista próza, s benne a regény is. A novellákban 
talán gyorsabb ütemben, a regényben lassabban. Pontos, megbízható infor-
mációink azonban nincsenek — egyszerűen azért, mert az azonosítás és 
a minősítés munkáját még nem végeztük el, még abban a kis mértékben 
sem, mint az előző korszakokkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy minden kor-
szakban újra kell definiálni is, leírni is a szürrealizmus tünet-rendszerét, 
hiszen ezek is állandó változásban, metamorfózisban vannak, anélkül hogy 
„szürrealista lényegüket" elveszítették volna. Akik a szürrealista regény-
pozíciók újrafogalmazását a művészi gyakorlatban vállalták a magyar szür-
realista regény negyedik korszakában, azok között ott van Mándy Iván is: 
az ő világa szinte kiabálóan a szürrealizmus „síkján" épült. Harminc év 
termését kellene számbavenni a szürrealizmus szempontjából, s ha újjá-
született a szürrealista líra és piktúra, nincs okunk kételkedni, hogy a pró-
zában is jelt adott magáról. Csak tetten kell érnünk! 
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