P. OWL

A popfesztivál
– ahogy azt nem csak képzeltük –

A Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című regény
teljes, illusztrált elemzése

Déry arcai
Amikor annak idején, tizenhét évesen először olvastam a popfesztivált, többször is meg kellett állnom,
annyira vibrált előttem az elképesztő mennyiségű
kép.
Miután az első olvasással végeztem, nekiálltam
még egyszer. Aztán még egyszer, majd kezdtem
elölről. Nem számoltam meg, összesen hányszor
olvastam el idáig a regényt, vagy néztem át belőle
egy-egy részt. Egyszerűen csak sokszor éreztem,
hogy ismét el kell olvasnom, és a végére kell járnom,
valójában miről is van szó.
Mivel az értelmezés minden várakozásomat
felülmúlta, ezért ebben a könyvben szeretném bemutatni a Képzelt riport valódi mélységét.
Legyünk őszinték: Déry nem túl kedvelt író, munkássága mégis meghatározó. Szeretik őt megkérdőjelezni, s mint kiderült, ő is szerette megkérdőjelezni
saját magát. Alakjának körvonalai hol erősek, valahol pedig teljesen homályban maradtak. Talán így is
van ez rendjén, de tekintsük meg közelebbről.
Ami az író személyiségét illeti, kutatásom során
meglehetősen eltérő véleményekkel találkoztam.
Azon kívül, hogy – mint minden írót –, van, aki kedveli, és van, aki nem, nehéz pontosan megrajzolni,
milyen is lehetett ő valójában. Egy embert korának
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fejlettsége, eszméi, nemzeti öntudata, saját személye
és az adott társadalomban elfoglalt helye határoz
meg. Az is fontos, hogy mindeközben ő maga menynyire képes alkalmazkodni környezetéhez.
Hosszan elemezhetnénk, hogy Déry a származása,
politikai nézetei, életvitele vagy írásmódja miatt
osztotta-e meg az emberek véleményét. Az író jellemzésére a sok leírás közül Pomogáts Béla szavait
érzem a legtalálóbbnak:
Igazi „próteuszi” alkat. Önmagát és mondanivalójának
formáját keresve többféle alakot ölt; irányokat cserél, iskolákat vált, hűtlen lesz művészi elveihez, közéleti szövetségeseihez, hogy betölthesse személyiségének törvényeit1.
A fenti idézet is mutatja, Déry személyisége igen
összetett. Korával együtt ő maga is változik, munkássága során a huszadik század eszméinek, forradalmainak, háborúinak és személyi kultuszainak
különböző változatait sorakoztatja fel. Hol egyetért
velük, hol nem, de jellemző, hogy egy-egy rendszert
mindig több szemszögből mutat be. Az így felhalmozott értékrendből egy egész korszak bontakozik
ki, amely tele van álmokkal, lázadással, lemondással
és reménnyel.
Ennek ellenére mégsem sokat emlegetett író. „Déryről legfeljebb akkor hallani, amikor kerek évfordulókon
kötelességszerűen megemlékeznek róla; igaz jobbára azért,
hogy hiányosságait e jeles alkalmakkor is felróhassák neki.

1

Pomogáts Béla: Déry Tibor; Akadémiai Kiadó; Bp.; 1974 p.7.
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(…) Déry hányatott élete valahogy tükrözi a 20. századot.
Írói munkásságában voltak csúcsok és mélypontok. De aki
a Szerelem című novellát írta, véleményem szerint a legnagyobbak közül való.” – jelentette ki Schöpflin Gyula,
Déry kortársa, 1993 szeptemberében adott interjújában.
Több társához hasonlóan Déry maga is a társadalom kegyvesztettjei közé tartozott, de egyúttal kitüntetett szerző is.
Sajátos világképe több műfajban is megmutatkozott. Verseiben avantgárd, sokszínű és rendkívül
dinamikus. Képei egyszerűek, ám ha egymás mellett
helyezkednek el, nagy feszültségek forrásai lehetnek.
Ezt az eszközt előszeretettel használja a Képzelt riportban is.
Regényírói munkássága kiemelkedő értékű, „szereti vegytiszta formájukban egymásnak ütköztetni a gondolatokat”2, melyek fő tárgya szinte minden esetben
az ember és az emberiség útja. Hogy ez az út épp
helyes-e vagy sem, azt az alkotó sugallja, de a döntés
meghozatala végül rajtunk áll.
Szavai egyszerre óvnak és ostoroznak. Írásmódjában „arra az emberre hasonlít, aki messziről nézve, mintha egy vasbottal haragosan verné a földet, s csak ha közelebbről vesszük szemügyre, látjuk, hogy kapálja”.3
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ua. p.9.
Tanulmányában Pomogáts Béla Déry szavait használta fel az író

jellemzéséhez, így olybá tűnhet, az író önmaga felett mond ítéle-

9

