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Felelet? - mire? 
A „DÉRY-VITA" DILEMMÁI 

„Miért léptünk fel sok elvtárs számára érthetetlen keménységgel és eréllyel a Déry 
regényében jelentkező polgári moralizálás ellen? Azért, mert ez a moralizálás, ennek 
a politikai gyökere - és mindent le kell tudni fordítani a politika nyelvére - lényegében 
az ellenség megsajnálása, vagy az ellenség megsajnálására vezet". (Révai József) 

„...könyvem voltaképpen nem érdemelte meg sem a ráfordított indulatot, sem 
a rendkívüli elmeélt, amelyet a szónok leterítésére bevetett, még sokkal kevésbé az ér-
zelmi életnek azt a vad hullámzását, melyet a vita a magyar írótársadalomban elindí-
tott. Középszerű munka, bár - mondanom sem kell - megírásának megint csak úgy ül-
tem neki, hogy a világirodalom - no nem! - , hogy a magyar irodalom legjobb regényét 
nyújtom majd át az ámuldozó jelenkornak, illetőleg a jövőnek." (Déry Tibor) 

Beszéd '52 őszén: Irodalmunk egyes kérdéseiről. Visszaemlékezés a hatvanas évekből: 
ítélet nincs. Révai utolsó nagy „műítészi" közszereplése. Déry kései, átfogó, nagy ön-
elemzése. Kétségtelen bizonyosság az elsőben. Mérlegelő bizonytalanság a másodikban. 
Hol vannak a hangsúlyok? 

Például ott, hogy minden lefordítható, sőt lefordítandó a politika nyelvére. Például 
ott, hogy nem érdemelte a nagy elmeélt és indulatokat. Mert középszerű munka. Már-
mint Déry regénye. Tényleg, valószínűleg az. Mire adott hát a regény és „vita" felele-
tet? Nem a szerző szándéka érdekes, hanem a folyamat végeredménye. Arra, hogy egy 
teoretikusnak-esztétikainak álcázott ideológiai-politikai procedúra befejeződött. Befeje-
ződött és bizonyította: létrejött egy allapot. Amiben a művészileg viszonylagosan is 
öntörvényű és irodalmilag viszonylagosan is magas igényű alkotás lehetetlenné vált. 
Érthetőek a történtek ma is? 

Nehezen. Kívülről visszanézve nem. Belülről előre nézve talán igen. Pontosabban 
kívülről vissza és belülről előre, azaz egyszerre kívülről és belülről nézve talán igen. 
Mert adott volt egy politikai-ideológiai-esztétikai-irodalmi paradigma. Aki megélte 
vagy dokumentumokból rekonstruálni tudja, megértheti. Aki nem élte meg és doku-
mentumokból sem tudja rekonstruálni, nem értheti. A paradigmán kívülre és belülre 
csak két irodalmi példázatot. 

Anatole Francé: A fehér kövön. Gallio, a római prokonzul Korintusban. Előkelően 
fáradt, bölcseleten nevelkedett, antik világpolgár. Vitáról jön. A természet titkairól, az 
istenek milyenségéről, a lélek halhatatlanságáról esett szó. ítélkezni megy. Gyulladt 
szemű és tisztátalan ruházatú zsidók hangos civakodásában. De nem is érti, miről be-
szél a helyi zsinagóga dühödt papja és a Tarzusból származó hangos szónok. Paulus 
vagy talán Saulus? Nem hallani pontosan. Miért nem érti? Mert más paradigmában él. 
Kívül van a civakodók paradigmáján. Más paradigmában vitatkozott az előbb, és más 
paradigmát hall most. Az egész civakodás számara lényegtelen, legfeljebb komikus. 

Madách Imre: Az ember tragédiája. Méghozzá a hetedik, a bizánci szín. A keresztes 
lovag Ádám és Lucifer. A homousion és homoiusion halálos vitája. Mindketten értik, 
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miről van szó. Ádám a különbséget érti, a súlyát nem. Lucifer a különbséget és a súlyát 
is. O rendezi a történelmi látomást. Csak egy i nevetséges eltérése? Azonos és hasonló 
lényegűség végzetes szakadása? A költészetben az első; a gondolkodásban a második, 
így tudják a halálba küldő eretneküldözők és a halálba küldött eretnekek. Azonos pa-
radigmában élnek. Es azonos paradigmában élnek a szemlélők is. Belül vannak a vitatko-
zók paradigmáján. A halálos vita számukra lényeges, tragikus, legfeljebb tragikomikus . 

Nos, a „Déry-vita" részesei belül éltek az akkori paradigmán. Érthették. A mai ér-
telmezők kívül élnek az egykor i paradigmán. Nem érthetik. De dokumentumokbó l 
rekonstruálhat ják. Es megérthetik. Erre e kísérlet. 

Mi is ama bizonyos paradigma? Nagy elbeszélés a teleologikus, határozottan célra 
i rányuló, határozott távlatokat mutató történelemről. A felvilágosodás és Hegel nagy 
elbeszélésének megerőszakolt , f i lozófiából pol i t ikává vulgarizált változata. Ame ly nem 
az ésszerűség és szabadság magasabb fokainak bonyolul t megközelítéséről szól. Hanem 
a tökéletes, el lentétektől mentes társadalom tudatos-irányított cselekvéssorral történő 
gyors megvalósításáról. Hosszú átmenet nélküli , rövid időn belüli megvalósításáról. Es 
ezt szolgáló művészetelméletről , művészetpolit ikáról és természetesen művészetről is. 
A tökéletes és el lentétektől mentes társadalom megteremtésére i rányuló cselekvés ré-
sze, „kereke és csavarja" az i rodalom. Ame l y egyér te lműen va lóságtükrözés volt . De 
nem a volt és a van tényleges valósága, hanem a lesz és a legyen óhajtott valósága jegyé-
ben. A valóságtükrözés t ípusokat teremt. Nem az átlagos felé szürkítetten, hanem az 
ideális felé színesítettem Eszményeket felmutatva. Forradalmi romantikával . Rövidre 
zárt, közvetlenül megvalósított nevelési-pedagógiai célokkal . Mindezekkel nem a haj-
dani realista irodalomra, hanem a jelenbéli szovjet i rodalomra utalva. Meg a párt min-
denütt jelen lévő szerepére. Ame l y a távlatokat kijelöli , a valóságot formálja, a típuso-
kat alakítja, az eszményeket megmutatja , a nevelést irányít ja . 

A „Déry-vitá"-ban két mozgás ta lá lkozik. Déry '45 utáni tevékenysége. Amin t kö-
zeledik a paradigmához. Elérkezik hozzá. Talá lkozik vele - és igyekszik vál lalni . E vál-
lalás nagyszabásúnak szánt gesztusa a Felelet. Es a paradigma '45 utáni alakulása. Amint 
körvonalazza a tételeit. Megfogalmazza őket. Ta lá lkozik Déryve l - és határozottan ki-
iktatja. E ki iktatás nagyszabásúnak rendezett gesztusa a „Felelet-vita". Déry valóban 
akarja vál lalni . És úgy csinálni, ahogy a paradigma jegyében kell . De nem tudja jól úgy 
csinálni. Megóvja tőle eredendően jellegzetes írói egyénisége, fokozatosan k ia laku ló 
írói látásmódja. Sarkítottan fogalmazva: jobb annál, hogy jól tudja úgy csinálni. Ta-
lá lkoznak tehát. Az igyekvő, de képtelen Déry . A kia lakult és könyörte len paradigma. 
A találkozás ütközéssé lesz. A z ütközésben a paradigma határozottan k iny i la tkoztat ja : 
nem így kell jól csinálni. A z ütközésben a paradigma szándéktalanul b izonyí t ja : nem is 
lehet jól csinálni. A leszűkített mozgástérben nem jöhet létre semmiféle szuverén, ön-
magára alapozott művészi szándék. Es ha szándékában megfogan, megvalósulásában el-
vetél. A teljesíteni k ívánó Déryt elgázolja a paradigma vonata. A m közben ny i lvánva ló 
lesz: a paradigma vonata tehervonat. Nem lehet utazni rajta. Az ütközés és gázolás té-
nyét kétfelől érdemes megközel í teni . Déry szándékai és művei felől. A paradigma ki-
épülése és következményei felől. A paradigma fokozatosan keményed ik és egyszerűsö-
dik. Korábban Lukács György képviseli . Kevésbé keményen, bonyolul tabban, maga-
sabb színvonalon, gyengébb hatalmi pozícióból. Később Révai József képviseli . Sokkal 
keményebben , egyszerűbben, a lacsonyabb sz ínvonalon, erősebb ha ta lmi poz íc ióból . 

Déry szándékai és művei felől a folyamat meglehetősen világos. A legfőbb mozza-
nat az évtizeddel korábban írott, csak '47-ben publikált Befejezetlen mondat. Nagy tár-
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sadalmi-történelmi tabló. Kétfelől ábrázolva. A lentel, a nagypolgárság világát. A len-
let, a munkásság világát. Közvetítéseket keresve, de nemigen találva. Atlogó igénnyel. 
Félig real ista, k lassz ikus realista szemlélette l . Félig, avantgárd, k lassz ikus avantgárd 
módszerekke l . Sok tek intetben a Pelelct leié mutatva . Sok tek intetben sehol sem 
folytatva. Fontos mozzanat két dráma. A Tükör és az Itthon. F.rdekes dramaturgia i kí-
sérletekkel az első. Furcsa ideológiai következtetésekkel a második. Az Itt honnak no-
vel laváhozata is van. Hasonló konfl iktus, eltérő konzekvencia. A dráma nem jó. Kisik-
latja az erőszakolt tendencia. A novella majdnem mesteri. Megemel i az árnya l t pszi-
eholétgia. Mintha kiizdene a most épülő, vállalandó paradigma és a most teljesülő, érett 
epika. Az Alvilági játékok megrendítő, fiktív ostromnapló. Nehezen feledhető karakte-
rekkel és szituációkkal . A pince clair-obscurjében egy kínos korszakváltás történelmi, 
erkölcsi, lélektani pokoljárásaival. A Jókedv és buzgalom pompás novellafüzér. Grotesz-
ken téltragikus szituációkkal , Fsettségiikben megemelt je l lemekkel . Kint és bent felold-
hatatlan el lentétével . Ahogy a társadalmi külvi lágban készül valami megvalósulónak 
vélhető új lehetőség. Ahogy a lelki belvilágban megkövül valami feloldhatatlannak lát-
szó régi valóság. 

A krit ikai fogadtatás általában jó. Néhány vonást - a későbbiek fényében fontos! -
mégis észrevesznek. Hogv a munkásmozgalom ábrázoltatik ugyan. I)e szektás vonásai-
ban és szektás szemlélettel. Fs a munkásmozgalom ábrázolásában a kommunis ta párt 
jóformán sehol. Meg minden mozzanat - munkásmozgalom belül, kívül és a kettő kö-
zölt - morális és pszichológiai d i lemmaként jelenik meg. Kiismerik a helyzetek, em-
beri v i szony la tok és je l lemek művészi leg te rmékeny bonyolul tságát . A bátor időfel-
bontáson és e lvont esszébetéteken is átütő széles mesélőkedvet . Mindezek mögött 
azonban egyérte lmű: a paradigma még nincs kész és nem uralkodó. De már készül és 
uralkodóvá lesz. Fs Déry egyénisége, tehetsége, nagyságrendje ebbe nem fér bele. 

Néhánv, az ütközés szempontjából lényeges mozzanatot érdemes összefoglalni . 
A drámák, az ostromnapló és a novellafüzér nincs beállítva a küszöbön álló világmegvál-
tás távlatába. Ám a novellák között egy külön említést érdemel. A Porban. Furcsa írás. 
Kitűnő munka - igaztalan alapokon. Pócspetri szomorú históriája. Nem az üldözöt-
tek, hanem az. ü ldözők, nem a megbántottak , de a megbántok szemszögéből . Rossz 
ügyet jóvá avatva. Nagy elhitető erővel. Ezzel valamelyest a művészi igazsághoz fű-
ződő i l lúziókat is megkérdőjelezve. Mintha a készülő paradigmához való igazodni aka-
rás legk ínosabb mozzanata lenne. Aztán ott van A fehér pillangó v i tá ja . Kis ü tközés 
a nagv ütközés előtt . '51-ben. Az '52-es nagy szcéna primit ív prológusa. Semmiképpen 
sem főpróbája. Legfeljebb olvasó próbája vagy előjátéka. Meglehetősen igénytelen el-
beszélés. Az eleven-pajkos munkás lány szerelméről. Es házasságáról - annak rendje és 
módja szerint. Mégis vita - talán mesterségesen gerjesztett vita - lesz belőle. Pedig még 
mozgalmi munká ja is bőségesen ábrázoltatik. Csak valahogy mégsem igazi példakép. 
Nem képviseli a paradigma pofon egyszerű pedagógiáját. Fis ne feledjük: '51-ben a pa-
radigma már készen van. 

Nos, a Felelet a készülő paradigmához való igazodás jegyében koncipiá l tat ik . Még-
hozzá a bölcseleti nagy elbeszélés megerőszakolt , f i lozófiából pol i t ikává vulgarizált va-
riációjáról van szó. Nem a nagyobb ésszerűség és szabadság bonyolul t , történelmi lép-
tékű megközelítéséről . De a tökéletes társadalom egyszerű, gyors cselekvéssel történő 
megvalósításáról. Vagyis '48-ról. A „fordulat éve" kezdetéről. A m i k o r a nagyüzemeket 
ál lamosítják. Érdemes pontosítani. Teleologikus, a mozgásába bekódolt célokat követő 
történelemszemlélet ez is. De rövidre zárt, gyalogos teleológia és rövid távú, gyalogos 
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polit ika értelmében. Ame ly ellentétére változtatja az előjeleket, lejtetőre állítja az, ér-
tékrendeket , igazsággá avatja az igaztalanságokat. Vagy a história valódi igazságaivá 
avatja a paradigma áligaz.ságait. Miről is van - pontosabban - szó? A négy kötetre ter-
vezett regénytolyam koncepciójáról vagy inkább prekoncepciójáról . 

I Iúsz év társadalmi-történelmi lejlődése. A húszas évtized végétől a negyvenes év-
tized végéig. A nagy gazdasági válság,előtt, a nagy történelmi fordulat után. Belülről : 
emberi sorsokban és j e l l emekben. Es k ívü l rő l : társadalmi e rővona l akban és folya-
matokban. Nem megalomán, de monumentál is elképzelés. Mint hajdan, majd' két év-
tizede a Befejezetlen mondat. Csakhogy az belülről jött, a művész históriai víziójából. 
Ez kívülről jött, a paradigma polit ikai sugallatából. Vagy abból is jött. A külsőt bel-
sővé téve. A polit ikát históriává, a sugallatot vízióvá nemesítve. Ebből fakadtak a gon-
dok. I l ogv a mé lyponto t vagy az ahhoz, vezető utat: a csúcspontnak vagy az. ahhoz 
vezető útnak nézte és kívánta megjeleníteni. I Iogy a diktatúra kezdetét vagy a hozzá ve-
zető utat a harmónia kezdetének vagy a hozzá vezető útnak nézte és k ívánta meg-
jeleníteni. Erre, a csúcspontnak nézett mélypontra , harmónia-kezdetnek nézett dikta-
túra-kezdetre akarta a hőseit elvezetni, l l o g y ott sorsuk beteljesedjen. Rosszsorsból 
josorsba iorduljon. Je l lemük kiteljesedjen. Részleges, egyéni jel lemből, teljes, közösségi 
je l lemmé alakul jon. 

Az eltévesztett koncepción belül nagyszabásúnak tervezett kompozíc ió és kiemel-
kedő művész kvalitás. Csak röviden és a példák szintjén. 

Tehát nagyszabásúnak tervezett kompozíció igaztalan perspektívában. Itt is fenn és 
lenn. Nagypolgárság és magas értelmiség. Munkásság és elesett munkanélkül iség. Fény-
űző földszint és nyomorúságos alagsor a kistarcsai „kastélyban". F'enn excentr ikusan 
zseniális tudós. Lenn lassan öntudatosodó munkásgyerek. Fizikai lag kéznyúj tásny i kö-
zelség. Szociál isan fényévny i távolság. Ennek kell - négy köteten át - megvá l toznia . 
A kéznyújtásnyi közelségből társadalmi találkozássá, legalábbis a találkozás lehetőségévé 
alakulnia. A lényévny i távolságból emberi közeledéssé, legalábbis a közeledés lehetősé-
gévé alakulnia. A z elkészült két kötetben a mozgás sejthető. Korábbi és késcíbbi nyilat-
koz átokból a szándék kikövetkeztethető. Csakhogy a második kötet után jön a robba-
nast hozó ütközés. Es a megerőszakolt regényciklus torzó marad. í gy , félbemaradottan 
a kompozíc ió nemigen értelmezhető. A paradigma jegyében született egykorú k iny i -
latkoztatások mél ta t lanok. A két pólus nagyon messze van egymástó l . A szerkezet i 
ivek még nem is közelednek. A fenn lakó Farkas Zénó, a tudós és a lenn lakó Köpe Bá-
lint, a munkásgyerek alig ta lá lkoznak. Periférikus találkozásaik nem a jövőbeli közele-
dést, inkább a jelenbeli távolságot érzékeltet ik. Fontosnak tűnő apró mozzanatok mu-
tatják: a közepén vagy még a közepén sem vagyunk valaminek. Miért Brány ik a meg-
•dázottan ijedt kist isztviselő és az öntudatosan kommunis t a munkás . Mi lesz ebből? 
Hem tudni. Félúton vagyunk. Miért - hangsúlyozottan - negyvenegy éves a szomo-
rúan koravén t i tkárnő, a nélkülözésektől meggyötört proletáranya, a pompásan élet-
erős majdnem félvilági fél-úriasszony? Ezt sem tudni. Itt is félúton vagyunk . Déry 
'gencsak tudatos elbeszélő. Valamit pontosan megtervezett. De nem fejezhette be. 

Tehát k iemelkedő művészi kvalitás félbemaradt kompozícióban. Főként az a lakok 
megjelenítésében. Az emberi kapcsolatok érzékeltetésében. Vizuál is megjelenítésében, 
s2enzuális érzékeltetésében. Csak néhány példa. 

A vizuális megjelenítés néhány jellegzetes vonás többszörösen megismételt kieme-
lése. Ahogy nagy realista mesterek mindig is csinálták. Maga is korábban, a Befejezetlen 
Mondatban. És a legjobb novelláiban is. Farkas Zénó mély ránc kettéosztotta dupla 
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homloka. Domború hasa előtt malmozó hüvelykuj ja i . Húgának elhízott arcában mé-
lyen ülő, ragyogó szeme. Vastag ujjai között iiistölgő szivarja. Józsi bácsi bibircsókos 
orrának letörii lhetetlenül gúnyos l intora. Mondatainak visszafogott, ironikus-önironi-
kus íelhangja. Nagy Júl ia sápadt arca fölött kékestekete hajkoszorú. Törékeny alakjá-
ból előtörő mély hang. Eszter libagágogással teli falusi utcát idéző fejmozdulata. Dél-
somogyi tájszólásának kihívóan vidám érzékisége. Es a példák még sorolhatók. 

A szenzuális érzékeltetés mozdulatok, gesztusok, testfelületek, testhőfokok néma 
jelbeszéde. Köpe Bál int és Ocsenás Feri menekülése a tömegtüntetésen . M ö g ö t t ü k 
a rendőr - villogó kardlappal. Ocsenás Feri már a kerítés tetején. Köpe Bálint még a ke-
rítés tövében. A fenn ülő az utolsó pil lanatban húzná-húzza maga után a lenn maradot-
tat. Összefonódó, egymást szorító kezek. Ara egyszerre - talán csak tizedmásodpercre -
meglazul a felső kéz szorítása. Bálint elengedi, visszaesik, elfogják. Egyetlen mozdulat-
ban két jel lem villanása. Két sors előrejelzése. Egy kapcsolat elemzése. Az összefagyott 
Bálint anyja ágyában. Aki testmelegével szinte újraszüli gyermekét . Zénó hátat ior-
dítva szakít Júl iával . Nem bírja a rászegeződő, súlyos tekintetet. Es a példák még sorol-
hatók. 

Egyébként is a f igurák, az emberi arcok a legjobbak. Igaz, éppen ezért ezt, az em-
berábrázolást éri az egy ik leghevesebb támadás. Főként Farkas Zénót, Nagy Júl iát és 
Esztert. Farkas Zénó, a tudós kémikus a kompozíció legpompásabb alakja. Ahogy ext-
rém, o l y k o r egymássa l e l lentétesen extrém vonásokból kézze l fogható elevenséggel , 
tapinthatóan összeáll. Lusta és zseniális. Tohonya és érzéki. Érzékeny és durva. Szána-
kozó és kegyet len. Logikus és szeszélyes. Indulatos és el lágyuló. És főképpen ami a leg-
nehezebb. Hogy közvetetten érzékeltetni tudja, ami közvetlenül ábrázolhatatlan. Már-
mint irodalmi eszközökkel ábrázolhatatlan. Hogy a kémiában tényleg zseniális. Majd-
nem i lyen remeklés Jú l ia és Eszter is. Az első gyöngéd és erőszakos. Törékeny és ma-
kacs. Érzéki és aszketikus. Majdnem tragikus, amint „osztályidegenbe" szerelmesen, 
rossz lelkiismerettel végzi szürke pártmunkáját . Majdnem komikus, amint hősies pá-
tosszal, nevelő küldetéssel éli színes szerelmét. A második gyenge és szívós. Szerelmes 
és léha. Érzelmes és számító. Csupa sodró életvidámság. Csupa eleven romlottság. Elet-
vidámságának sodrása szinte lefegyverez. Romlottságának elevensége szinte vonz. Ezen 
túl van az ábrázolásban valami egyenetlenség. Az író a fenn világában, Gri iner báró 
szalonjában, Farkas Zénó családjában otthon van. Ot thon van, de nem szereti . Ezért 
kar ik í rozza . Az író a lenn vi lágát , a t i zenharomház légkörét , a tömegtüntetés lélek-
tanát tanulja. Tanul ja és szeretni is akarja. Ezért patetizálja. De a torzóban ez is kibon-
tatlan-kifejtetlen marad. 

Nos, eddig a folyamat. Déry szándékai és művei felől. Ezután a fo lyamat a para-
digma kiépülése és következményei felől. 

Bicikli és tehervonat 

„Amikor a pol i t ikában és a gazdaságban legyőztük népünk nyí l t ellenségeit, egyre 
inkább előtérbe nyomul t dolgozóink helytál lásra, bátorságra, áldozatvállalásra való ne-
velése, és észrevettük, hogy ebben a munkában túl kevéssé segít az új magyar iroda-
lom. Rájöttünk: magában az irodalomban van a hiba.. . Az irodalom is egy ik módszere 
népiink nevelésének.. . ha az irodalom nem tud élni a maga sajátos nevelési módszerei-
vel, akkor nem tölti be hivatását" (Révai József). 
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„...egy vagy két nagy jelenettel érzékeltetni tudtam volna a pártban rejlő nagy er-
kölcsi, embernevelő és forradalmi erőt. . . e tekintetben teljesen egyetér tek Révai elv-
társsal . . . egye tér tek vele abban, hogy az. író egy ik legfontosabb feladata k ie lég í teni 
a népnek, az. olvasónak a hősök utáni vágyát . Ezt soha nem is tagadtam, ha nem is tar-
tom egyformán érvényesnek minden műfajra (például novella, szatíra stb.). De hogy 
Bálintot hősnek tartom s annak is k ívánom megírni , azt regényemben nemcsak egyes 
jelenetek, hanem maga az egész regény tanúsítja". (Déry 'Tibor) 

A paradigma kiépülése és következményei felől a folyamat ugyancsak meglehető-
sen világos. Egyes etapjai, lépcsőfokai is jól megkülönböztethetők. Révai lehengerlő 
fellépései, nagy jelenetei. Egymás után - legalább öt. 

Az első a „Lukács-vita". '50. Nem ő indítja, de ő zárja. Nincs hosszú átmenet kapi-
tal izmus és szocial izmus között . Népi demokrácia van. Vagyis már proletárdiktatúra. 
Az irodalomban nem a hajdani nagyreal izmus az eszmény. Hanem a mai és majdani 
szocialista real izmus. Nem a tegnapi polgári irodalom, de a mai szovjet irodalom. Be-
csukja Lukács egykor i e lmélet i k i skapui t is. Nincs egyen lőt len fej lődés. A m e l y b e n 
a fejlettebb társadalomhoz nem kötődne automatikusan fejlettebb kultúra . A legfejlet-
tebb szovjet társadalomban a legfejlettebb szovjet kultúra. Nincs real izmus diadala. 
Amelyben az. író konzervat ív nézeteit legyőzhetné realista művészi látásmódja. Pártos-
ság kívántat ik , a társadalom tudatos elemzése és megjelenítése. 

A második az MDP második kongresszusa. '51. Harc az irodalmi sematizmus ellen. 
A sematikus irodalomban kevés a realizmus. Nem jelenlegi, valódi ellentéteiben ábrá-
zol ja a v i lágot . De kevés a romant i ka is. Nem jövőt építő hősiességében ábrázol ja 
a világot. Vagyis a sematizmus egy ik ellenszere a jelenbeli valóság. Másik a jövőre irá-
nyuló hősiesség. Mintha a két ellenszer kioltaná egymást. Több realizmust, azaz több 
súlyos valóságot. Több romantikát , azaz több il lanó valótlanságot. Déry arisztokratiz-
musa külön is megemlít tet ik . Ami párton belüli útitárssá teszi. 

A harmadik az írókongresszus. '51. Itt fogalmaztat ik meg egyérte lműen a pedagó-
giai-esztétikai(?) cél. A helytállásra, bátorságra, áldozatvállalásra való nevelés. Amiben 
az irodalom keveset segít. Márpedig ha nem nevel, vagy nem erre nevel, nem tölti be 
hivatását. Ezért kell több romantika . Ny i lván forradalmi romant ika . Á lmodni a jövő-
ről. De v igyázzunk : á lmodni a realitás talaján. Ebből születhet a hős mint e szmény . 
A hős t ipikus. De nem átlagos, mert mindig egyénített . De nem is különc, mert akkor 
túlzottan egyénített . í gy lehet az író a nép, az ál lam és a párt szócsöve. „Ez legyen és 
ne a műgond a fő gondod". 

A negyedik a színház- és f i lmművészek kongresszusa. '51. A jelen a dráma újjá-
születésének, legreprezentatívabb műfajjá válásának kora. Mert a jelen a nagy társa-
dalmi-emberi összeütközések évada. Középpontban az új és régi kiélesedő harcával. De 
tragédia, tragikus bukás és tragikus hős nem lehetséges. Mert az új képviselői nem buk-
nak el. Tehát nincs tragikus bukásuk, nem lehetnek tragikus hősök. Mert a régi kép-
viselői bukásukban is gyűlöletesek. Tehát bukásuk nem tragikus, nem lehetnek tragi-
kus hősök. És fe lbukkan még valami. Ami végletében jel lemző. Nem tragikus, inkább 
tragikomikus . H o g y tervezni kell. Nemcsak a színházak műsorát, hanem a bemuta-
tandó drámák tematikáját is. Nemcsak a f i lmgyártás programját, hanem a gyár tandó 
fi lmek tematikáját is. , 

A z ö töd ik az épí tészet-"vi ta" . '51. A modern építészet a cé lpont . Es Ma jo r Máté , 
a modern építészet reprezentánsa és teoret ikusa. Nagyon , egy sze rű konzekvenc i ák . 
Nincs modern építészet. Se Bauhaus, se Le Corbusier . Se MEMOSZ-székház, se csepeli 
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szakmunkásképző. I Iagvományos klasszicizmus van és szovjet neoklasszika. Az egész-
ben egy furcsa-erőszakos, elméleti-álelméleti csavar, bel kell támasztani az építészet 
nemzet 1 hagyományai t . lés a legnemzetközibb európai klasszika a legnemzetibb építé-
szeti hagvomány. Sok mindent elárul a paradigma teoretikus vértezetéből. De ez iga-
zán messzire vezetne. 

Ezzel kész is a paradigma „bölcselete", „művészetelmélete", művészetpolit ikája. Ér-
demes összetoglalni. Nincs: tartós átmenet, nagyrealista eszmény, egyenlőtlen fejlődés, 
real izmus diadala, művészeti autonómia, tragikus bukás, modern építészet. lés a sor 
lolytatható. Van: megvalósult proletárdiktatúra, tudatos pártosság, szovjet példakép, 
szocialista real izmus, forradalmi romant ika , nevelő irodalom, klasszicista építészet. 
Mindebben három vonás is megligyelhető. Először: teljessé zárul a paradigma gyűrűje . 
Majd' minden művészet ügyében ítélet: hirdettetik. Másodszor: nagy lormátumú figu-
rák detronr/.áltatnak. Akik a kijelölt méretekbe nem férnek be. Például Lukács Gvörgv 
és Major Máté. I Iarmadszor: Révai Zsdánovot követi. Beszédéi a szovjet írókongresz-
szuson. I l írhedett ítéleteit a li lozótia, a zene, az irodalmi folyóiratok ügyében. Minő-
sítéseiben Lenin vitamódszerei , mondatrendjében Sztálin kinyi latkoztatásai kísértenek. 
I)e ez már egy Révai-tanulmány témája lehetne. 

Világossá vál ik: a ki jelölt méretekbe Déry sem fér be. Lukács G y ö r g y és Ma jor 
Máté után ő lesz a harmadik . Mármint detronizált , nagy formátumú figura. Bicikl i je 
ütközik a paradigma tehervonatával. Megpróbál egy darabig mellette kar ikázni . Végül 
mégiscsak eléje kerül. Hl is gázolják. Biciklijén csak írói egyéniség van és kiérlelt művé-
szet. A tehervonaton elméleti d iktátum van és politikai hatalom. 

A Felelet első kötete '50-ben-, a második kötete '52-ben jelenik meg. Erre sújt le Ré-
vai. De visszatekint az első kötetre, sőt a Befejezetlen mondatxw is. Teszi a kiépült para-
digma jegyében. '51 volt Révai nagy éve. A paradigma kidolgozása. Most, '52 nyár vé-
gén-őszén telteheti művére a koronát. Vitaindító krit ikája, vitazáró fi l ippikája igazi bo-
szorkányüldözés. Ezzel művét befejezi vagy inkább lekerekít i . Déry regénye megfelelő 
alkalom, megtelelő célpont, megfelelő áldozat. A harmadik - Lukács és Major után. 
i l i t té te le i i még egyszer összegyűjtheti és alkalmazhatja. Meg talán mozgathatják sze-
mélves indítékok is. Déry ki i i tközően egyéni lénye, átlagtól eltérő volta eredendően 
irritálhatta. Nem ellenséget vagy közönyösét sejtett. Hanem sokkal rosszabbat: eretne-
ket. Meg indulat lappanghatott benne a Rajk-intermezzo miatt is. Hogy Déry ugyan 
megírta a kért cikket. De nyi lvánvalóan, feltehetően szándékosan is, használhatat lanul . 

Viták voltak korábban is Déry körül . A Tükör ügyében dicsérően - legfeljebb vala-
melyest zsurnal iszt ikusan. Az Itthon ügyében magasztalban - legfeljebb valamelyest 
komikusan . Azután pedig a Fehér pillangó. Levelek a szerkesztőségben. Meg utána 
kerekasztal-beszélgetés is. Majdnem mindegy, hogy gerjesztették vagy meg is rendel-
ték. Pontosabb a hangvétel. Derék g imnáziumi önképzőkör . Benne mintha a kongre-
ganisták lennének többségben. Változik - a nagy szcénákban - Révai hangvétele is. 
Gsak példaként. Az írószövetség kongresszusán osztályfőnöki óra. Benne az osztály-
főnök kioktató ugvan, de még türelmes és jóindulatú. A „Déry-vita" is osztá lyfőnöki 
óra. Ami benne az osztá lyfőnök ledorongaló, és már türe lmet len és rosszindulatú. 
Mindez az i roda lompol i t i ka i prob lémán túl lé lektani d i l emma is. De az utóbbi az 
előbbi mellett alárendelt szempont. 

A vitaindító krit ikában és vitazáró f i l ippikában három tétel. Javíthatat lanul hibás 
pártábrázolás. Végzetesen elrontott emberformálás. Elviselhetetlen polgári moralizálás. 
A három hiba - persze - kölcsönhatásban van - és fel is erősíti egymást . 



2003. március 

Tollát javíthatatlanul hibás pártábrázolás. Mert Köpő Bálint alig ta lá lkozik vele. 
Csak '45 után lép be. Lehetetlen. Egy kiváló munkáshősnek korábban kell ta lá lkoznia 
a párttal. 11a nem találkozik, két eset lehetséges. Vagv nem kiváló munkáshéls. Vagv 
hib ás a pártábrázolás. Az utóbbiról van szét. Köpe Bálint kiváló mnnkáshéís. Fejlődése 
normális logikája a párthoz vinné. De Déry keresztezi, nem engedi érvényesülni hőse 
lejlődésének normális logikáját. Visszafogja hősét, azzal, hogy nem talá lkozik. Sőt: 
megrágalmazza hősét azzal, hogy nem találkozik. Nyi lvánvaló: nem a reális volt vágy-
ván kéretik számon. I lanem az. ideális lesz vagy legyen. Nem a valóságos realizmus, de 
a iorradalmi romantika. Amely - tudjuk - csírájában is meglátja a jövőt. A szürke má-
ban a iényes holnapot. A párt nem lehet a periférián. Nem lehet, hogy szűklátókörű, 
szektás módon viselkedik; nem lehet, hogy az áruló Ocsenástól vezettetik - ama bizo-
nyos, szociá ldemokrata teadélutánon. Ahol - éppen ezért - nem vonzza, hanem ta-
szítja Köpe Bálintot. Furcsa szempont '52-ben. Nemcsak előre néző, de vissza is for-
duló forradalmi romant ika . Az egykor i il legális párt glorif ikálása? A m i k o r egykor i 
reprezentánsait vagy kivégezték (mint Rajkót), vagy bebörtönözték (mint Kádárt). 

Tehát végzetesen elrontott emberformálás. Főként Farkas Zénóról van szó. De 
Nagy Júl iáról , kettőjük viszonyáról és Eszterről is. Mert a professzorban túl sok az ér-
ték, hogy a polgári rothadás hordozója lehessen. Es túl sok az értéktelenség, hogy pol-
gári-értelmiségi útitárs lehessen. Nemcsak túl sok az értéktelenség. De züllött is. Itt áll 
meg a paradigmán kívül, bűvköre előtt vagy után gondolkodó normális értelem. Mitől 
züllött? Attól, hogy rossz társadalmi közérzetből fakadó indulataiban o l ykor iszik? 
Attól, hogy negyven valahány éves nőtlen emberként szeretője van? Itt tűnik leg-
inkább úgy, hogy a kr i t ika szerzője, a l i l ippika szónoka mit sem ért Déry legjobb ligu-
raja megjelenítésének írói bravúrjából. A rendkívülivel nem tud mit kezdeni. Nem lér 
a parad igma sémáiba. Sem a t ípusba, sem a perspekt ívába , sem a rea l izmusba , sem 
a romantikába. A típus a fő gond. Mert ha kevés benne az egyéni, akkor átlagos. Ez pe-
dig nem jó. I la túl sok benne az egyéni, akkor különc. Es ez sem jó. A tudós nyi lván 
az utóbbi. Tehát nem fér bele. Ahogy Nagy Júl ia szerelme sem. A kommunis ta diák-
lány nem lehet példakép. Mert beleszeret zseniális tanárába? E tapasztalati-lélektani 
képtelenségtől még a krit ikus-szónok is visszariad. Azért , mert nem hősies pártmun-
kájában, hanem esendő szere lmében ábrázol ta t ik . Tehát nem fér bele Farkas Zénó, 
Nagv Júl ia és kettőjük szerelme sem. Es itt van még Eszter. A tudós régi szeretője. Aki 
egyszerűen - minden esztétikai árnyalás és pszichológiai finomkodás mellőzésével -
t' ingyonak nvi lváníttat ik. Mert nagyon alulról jött, élvezi az. életet, szereti a szerelmet? 
Bomlott? I.ehet. De oly egészségesen, életvidámán, őszintén, játékosan romlott , ahogy 
a maga paradox voltában csak a legnagyobbak szoktak ilyet teremteni . Ara a para-
digmának nincs érzéke az életvidámsághoz, játékossághoz, paradoxiához. Marad tehát 
konipl ikálat lanul r ingyónak. Ahogy a kisstílű mérnök és a megalázott kispolgár lány 
szerelme - Örkény nem túlságosan sikerült, mégis botránykővé vált korabeli novel-
lájában, a Lila tintabari - is egyszerűen prostitúció. Miért? De ne firtassuk a paradigma 
szimpla-primitív titkait. 

Tehát elviselhetetlen polgári moralizálás. Mert Köpe Bálint mereng: minden polgár 
' 'omlott, minden proletár hibátlan, minden lázadás igazságos? Ez pedig gyengít i osz-
talvösztönét. Visszafogja osztálytudata alakulását. így moral izáltak már a Befejezetlen 
n'ondat hősei is. A szerző saját di lemmáit vetíti hőse lelkébe. Azaz burzsoá d i lemmák-
kal gyengít i hőse proletárösztönét. Ez pedig az ellenség megsajnáltatásának kísértése. 
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Ara ez lehetetlen. Az osztályellenség csak gonosz lehet. Keményebb, elszántabb, gond-
talanabb hősök nevelése a leiadat. 

Nos, megismétlem. Déry művét a paradigmán belül, legalábbis az. igazodás szándé-
kával koncipiá l ta . Mégis - valóban realista szemlélettel , bonyolu l tabban kidolgozott 
szerkezette l , pompásan egyéni emberábrázolássa l - lé trehozott va lami a parad igma 
„kánonától" eltérően érdekeset. Ezt kellett megsemmisíteni. Megsemmisíteni vagy ra-
dikálisan másfelé orientálni. Az, osztályfőnöktől gyakran idézett példaképek, Grossz-
man és az ő Kolcsuginja, Osztrovszki j és az ő Korcsaginja felé. Vagyis az ifjúsági iroda-
lom irányába tendáló szovjet forradalmi regények felé. Ame lyek szerelmi szálaikban 
akár leányregényként is értelmezhetők. 

A paradigma, osztá ly főnök, kr i t ika , f i l ippika , „vita" mindennel - igazodási szán-
dékka l , real ista szemlélet te l , bonyo lu l t szerkezette l , pompás emberábrázolássa l -
együtt elgázolja Déry regényét. Az összefoglalásnak becézett f i l ippika még súlyosbít ja 
is a kr i t ika tételeit. Ezzel minden esetleges átírási szándékot is lehetetlenné tesz. Déry 
nagy jeleneteket ajánl fel. Amelyek világossá tennék a párt szerepét. Az osztá lyfőnök 
ezt is elutasítja. Rossz koncepción nagy jelenetek sem segítenek. Ezzel lett vége. De ér-
demes leszögezni . Nemcsak a „Déry-v i tának" lett vége. Hanem a pa rad igmának is. 
A végpontra érkezett . Folytathatatlansága és alkalmazhatatlansága tökéletesen bebizo-
nyosodott . 

Már a vitán is érezhető volt ebből valami. Ami a íolytathatat lanság és alkalmazha-
tatlanság felé mutatott . Benjámin László, Eörsi István és Zelk Zoltán e l lentmondott . 
Az első a sematizmus ellen szólt. Bálint alakját most is jónak tartotta. A második az 
esztétikai értékeket védte. A tipizálás többféle változatát is felvetette. A harmadik az 
irodalom lehetőségeiről beszélt. Flogy Déry körül a legjobbak csoportosultak. Nem-
igen lett foganatja. A zárszófi l ippikában ismét kímélet lenül megbíráltatott Örkény . 
Sőt, Hajnal Anna, Zelk Zoltán, Benjámin László, Remény i Béla is. A legutóbbi már-
már a pol i t ikai feljelentés hangnemében. Egyedül Kónya Lajos kapott furcsa dicséretet. 
A többi szempont messzire vezetne. Ezért ezúttal mellőzendő. 

Hogy folytathatat lan és alkalmazhatat lan lett a paradigma? Valóban azzá lett. Csu-
pán összefoglalok néhány kr i t ikai mozzanatot . Ha a mű gondtalanul derűs, sekélyes 
hurráopt imizmust sugároz. Ha gondokkal telített, dekadens halálhangulatot . Fia alak-
jai nem egyénítettek, az átlag felé torzítja a típust. Fia egyénítettek, a különcség felé. 
Ha nagyon egyszerűek, élvezhetetlen papírf igurák. Fia bonyolul tabban gondolkodnak, 
elviselhetetlenül moral izá lnak. Ha felhőtlen jövőt látnak, nem mennek elég mélyre . 
Ha borús jelent éreznek, még vereségre is számítanak. Nem folytatom. Pedig lehetne. 

Úgy tűnik , ezután büntet lenül megszólalni sem lehet. Csak a halá los vagy leg-
alábbis a bocsánatos bűn terhével. A paradigma kiépítette magát. Es lehetetlenné tette 
magát. A kiépítés elemzése eszmetörteneti , i rodalomtörténeti , pol i t ikatörténet i kérdés. 
A lehetetlenség elemzése személyiséglélektani , pszichoanalit ikai , pszichopatológiai kér-
dés is lehet. De ez utóbbi biztosan nem e dolgozat kompetenciája. 

A „Déry-vita" '52 őszén esik meg. '53 nyarától új periódus. 
Az eddigit Révai - tarta lmában és vitamódszerében is - egyérte lműen összefoglalja: 
„A szocialista real izmus kapcsán ál l í tottam, hogy az az író, az a mű, amely nem te-

remt hősöket, pozit ív f igurákat , nem nevelő irodalom. Ezt kétségbe vonni nem lehet 
és nem szabad. Nem fogjuk megengedni, hogy ebben a kérdésben visszarántsanak ben-
nünket attól, amit már egyszer t isztáztunk és e lértünk. Nem fogjuk engedni, hogy 
bárki kérdésessé tegye azt, vajon szükség van-e a mi új i roda lmunkban pozi t ív hősre." 
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Déry rezignált bölcsességgel válaszol - jóval később. A színvonalra és az összefüg-
gésekre is: 

„Rossz ügyet r i tkán védtek meg e lmésebben, nagyobb körül tek intésse l és több 
meggyőző erővel , mint Révai a maga i rodalompol i t iká ját . Kiismerő fejbólintással la-
pozgatom a vita j egyzőkönyvé t , ugyancsak kék a borítója, mint volt az e lőbb a Rajk-
pör jegyzőkönyvéé is, még csak nem is halványabb, a tárgy jelentéktelenségének meg-
felelően." 

O u y Á N BÉLA 

A zsarnokság „szabadsága" 
A G. A. ÚR X.-BEN MODELLÉRTÉKE 

Talán az áttételes ábrázolásmód: a groteszk, jelképes, mit izáló elemek, az irónia és 
paradoxon számtalan árnyalatának villódzása okozza, hogy Déry : G. A. úr X.-ben c. 
regénye , egymásnak gyak r an e l l en tmondó ér te lmezéseket szült . Vagy még inkább : 
a mű tényleges sokszólamúsága? S az egyes írások más-más vonást k iemelő hangsúlya , 
ugyanazon egység újabb és újabb dimenzióiról ad érvényes hírt?1 

Déry maga Előszavában így ír a mű parabolisztikus lényegéről : 
„Rend szabadság nélkül? Előbb utóbb felrobban. Szabadság rend nélkül? 
A pokolnak erre a bugyrára igyekszik f igyelmeztetni regényem jajkiáltásként. . . Azt 

írtam meg, hogy a tőkés rend szabadságeszméje mint tekeri ki a saját nyakát . . . A kísér-
let szabadabb já téka kedvéért k i h agy t am belőle a tör téne lem valóságos e l lenál lását : 
a szocial izmust, hogy annál meggyőzőbben ábrázolhassam a rémületemet." 

Fe l tűnő, hogy míg a „szocia l izmus k ihagyásának" írói közlését a k r i t i k a felül-
bírálta, s a mű motívumaiból kimutatta , hogy a szocial izmusnak csak eredményei s le-
hetőségei rekedtek kívül , tévedéseinek hangulati utórezgései nem, a „szabadság rend 
nélkül" formulát az ábrázolásban realizálódni látja. Ugyanakkor : az értékelések egy-
öntetűen a szorongató kafkai légkör jelenlétét is érzékel ik. S az ellentétek, a mű körül i 
vitában, e két a lapvonatkozás kapcsán mintha elcs i tulnának, végső fokon - a minő-
sítés megoldottságának il lúzióját keltve. 

Pedig nyi lvánvaló: a „szabadság rend" nélkül képlet esetleges kirajzolódása, s az át-
törhetetlen zártságéi, egyént béklyózó kafkai atmoszféra együttes érvényesülése, a ket tő 
összefüggése, korántsem tisztázott körü lmény . Elvileg ugyanis nem feltételezik, in-
kább tagadják egymást . Ebből következően: a G. A. úr X.-ben vagy a kafka i teljesít-
ményhez nem hasonlítható, vagy ha igen: fő tendenciájában nem lehet a „szabadság 
anarchiájának" modellje, s új értelmezés igénye merül fel. 

Me ly ábrázolt tények tagadják a korlát lan szabadság létét X. városban? Kétségtelen: 
X- teherhordó lakói kötetlenül kóborolhatnak a város utcáin, csapongó beszélgetése-
ket fo lytathatnak, váltogathatják szerelmi partnereiket, de nem kerülhetnek szembe X. 


