
alapján kellett felépítenie a kiadó történetét. 
Szorgos és alapos munkával méltó emléket 
állított a magyar kultúra egy feledésbe merült, 
jelentős intézményének. S, hogy ez teljes jelentő
ségében bontakozzék ki az olvasó előtt a kor
társak visszaemlékezésében, talán nagyobb súlyt 
nyerhetett volna annak érzékeltetése, mit is 
jelentett egy-egy Prager-könyv, s milyen erő
teljesen élt az akkori Magyarországon az igaz szó 
iránti szomjúság. 

Vásárhelyi Miklós 

Kosztolányi Dezső: Látjátok feleim. Bp. 1976. 
Szépirodalmi K. 340 1. 

Az írói arcképnek ezt a gyűjteményét Réz Pál 
állította össze, gondozta, jegyzetelte. Javarészt 
hírlapi cikkek vagy ezek alapján készített rádió
előadások sorakoznak a kötetben. Efemer-
jellegűek kétségtelenül, de egy nagy író szellemi 
műhelyének melléktermékei. A Bácskai Hírlaptól 
a Pesti Hírlapig terjed a cikkeket közlő újságok 
listája, s ugyanilyen változatosak a portrék meg
írásának időpontjai is. Kosztolányi egész művészi 
pályáját végigkísérik ezek a jobbára emlékező
ünneplő írások. Valóságos kis irodalomtörténet 
kerekedik ki belőlük, Pázmány Pétertől a 
XIX-XX. század fordulójáig. 

Kosztolányinak ezek az írásai, mint meg
jelenésük vagy elhangzásuk helye is jelzi, nem 
tudományos értekezések. De nem is impresszio-
nisztikus eszmefuttatások, vagy merőben 
személyes vallomások: pedig Kosztolányi mind
kettőt megengedhette volna magának. Cikkeinek 
megkomponálása előtt alaposan tanulmányozta a 
szövegeket, erről találó idézetei tanúskodnak, de 
nem röstellte a fáradságot Gvadányi kéziratban 
heverő írásainak tanulmányozásától sem. Az 
irodalmi zsurnalisztika olyan teljesítményei e 
cikkek, amelyek nemcsak kiváló stílusukkal 
tűnnek ki, hanem példaadó szakmai alapos
ságukkal, pontosságukkal is. 

Az emlékezés természetesen sohasem lehet 
teljesen tárgyilagos, emelkedett hangnemet 
követel meg, de nem lehet túlzó s ezáltal hamis 
sem: Kosztolányi a méltató műfajnak ezeket a 
buktatóit az írói személyiség és az életmű jellem
rajzának középpontba állításával kerüli meg, s 
következetesen azt firtatja, hogy ki miben volt 
utánozhatatlanul egyéni s ezáltal, ha olykor szűk 
területen is, a legnagyobb. Ilyenformán minden 
életműnek megtalálja a sajátosan egyedi vonásait, 

megkülönböztető érdemeit, még Pósa bácsi 
gyermeteg, szelíd lelke is megnemesül ebből a 
szemszögből, s talán méltányosan. Kosztolányi 
ugyanis az írói-költői tehetség jeleit ismeri fel 
tévedhetetlenül: s ezeket, legalább is itt közzétett 
írásaiban, nem viszonyítja mások teljesít
ményéhez, nem állít fel írói hierarchiát, noha 
ismeri az irodalomtörténetek rangsorait; az élet
mű zárt, szuverén tartományában veszi szem
ügyre a művészi karakter jegyeit. Az írói 
szuverenitás hangoztatása már-már elszigeteli az 
alkotót korától, környezetétől. Kosztolányi, 
különösen pályája kezdetén hitt egy ilyen típusú 
szellemi függetlenségben, az önmagáért való 
művészet lehetőségeiben, s ezt a meggyőződést 
rávetíti íróportréi alakjaira. 

Alkotó-ideálja, amely szintén saját és 
nemzedéke művészetfelfogásából sarjad, az ön
magát megvalósító, életét s annak kifejezését 
egybeolvasztó író vagy költő, akinek igazi biográ
fiája maga a mű. Ezért a gazdag, színes vagy 
érdekes élet, amely talán csak belül, szellemi 
síkon, vágyakban, fantáziában, nosztalgiákban 
valósul meg nemcsak az egyéniség tükre, hanem a 
mű anyaga is. így válik értékké a saját magát 
naivul és közvetlenül tolmácsoló „laudans 
temporis acti" típus, az ifjúkora eszményeit 
dicsőítő őskonzervatív, amelyből kettő is szerepel 
a kötetben: Apor Péter és Gvadányi. Az ő vonzó
erejük a világukat reveláló közvetlenség, a 
nagyobbaké a tudatos közvetítés biztonsága, 
mesterségbeli bravúrja. Kosztolányit az ábrázolás 
hogyanja, a stílus érdekli mindenek előtt. Az ő 
idejében ifjabb és eredetibb volt az a közhely, 
hogy a legnagyobb bölcsesség s legnemesebb 
szándék is ellaposodik rosszul előadva. E tény 
közhelyszerűsége miatt ma már alig kelt figyel
met, noha az akkori hangsúly jogosult volt, s egy 
alkotó művész, aki a mesterség titkait fel tudja 
tárni, új fényt vet erre az alapigazságra. Koszto
lányi cikkeinek ma is aktuális tanulsága az írói-
költői mesterség, vagy ha úgy tetszik tehetség 
jellegének pontos és kongeniális érzékeltetése. 

A kötet írásai több évtized tartama alatt 
készültek, közben Kosztolányi nézetei is vál
toztak, alakultak. Az ifjúkori cikkek 
harciasabbak voltak, s olykor egyoldalúak is: a 
népnemzeti akadémizmus ellenében egy friss, 
városias irodalmat hirdettek meg, néha a nemzeti 
problematikát és a politikumot mindenestül ki
rekesztve az igazi művészetből, de mindamellett 
beleragadva a „magyar karakter" némileg 
misztifikált eszméjébe. Pedig hajlékonysága 
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minden érték méltánylására képessé tette, a 
költői talentumot Vargha Gyula és Kozma Andor 
verseiben éppúgy felfedezte, mint a hozzá 
közelebb állókéban. 

Az igazi nagyokról, Vörösmartyról, Petőfiről, 
Aranyról áhítattal szól; számára minden nagy 
költő a legnagyobb a maga nemében. Az iro
dalom szeretete, az érték jelenléte lefegyverezte. 
A legihletettebb hangon az öreg, lírikus Aranyról, 
Komjáthy eszméktől áthatott éteri költészetéről, 
Reviczky tépett sorsáról szól, azokról tehát, 
akiknek költészetében, életében, emberi gesz
tusaiban, rezignációiban és viaskodásaiban a maga 
s a hozzá hasonlóan érző nemzedéke előfutárait 
ismerte fel. 

Wéber Antal 
/ 

A gyengéd óriás. Emlékezések Gelléri Andor 
Endrére, Bp. 1977. Magvető K. 165 1. (Gyorsuló 
idő.) 

A Magvető által kiadott kötet nagyjából arra 
vállalkozik, amit a cím ígér: Emlékezések Gelléri 
Andor Endrére. A sorozat terjedelmi lehetőségét 
figyelembe véve természetes is ez: hiszen a 
Gellériről szóló kritikák, tanulmányok teljes — 
vagy akár válogatott - gyűjteményének a meg
jelentetése elképzelhetetlen lenne ebben a soro
zatban. Nem mintha a Gellériről szóló szak
irodalom az életmű teljességét tárhatná elénk: 
nemcsak a pályakép egészének a megjelenítése 
hiányzik, hanem a jellegzetes Gelléri-novella-
típusok, stílusjegyek s a motívumhálózat rend
szerező és elemző számbavétele is. Vargha 
Kálmánnak az Arcok és vallomások sorozatban 
megjelent könyve a Gelléri-kötetek megjelenési 
időpontjához korántsem köthető tematikai és 
stiláris-művészi hangváltások jelzése szempontjá
ból is irányadó mű, de a funkciójából követ
kezően természetszerűleg nem vállalkozhatott a 
teljes életmű elemzésére. Színvonalas esszék, 
arcképek és kritikák is születtek az íróról: a 
Szomjas inasok megjelenésétől az 1970-es évekig. 
Eredeti, pontos - ma is sok vonatkozásban 
mérvadó — stiláris, alkotáslélektani, tipológiai 
megfigyeléseik ellenére azonban ezek csak rész
munkák mindmáig, s ebben a kötetben, A 
gyengéd óriásban még az összegezésük sem 
történhetett meg. 

Az 1930-as évekből beválogatott kritikák 
valóban Gelléri felfedezésének és inter
pretálásának az állomásait jelzik. A Szomjas 

inasok megjelenésének évében írta le a, ma is 
megkerülhetetlen „tündéri realizmus" definíciót 
Kosztolányi „a valóság érzéki varázsa" által 
ihletett kötetről a Nyugatban. Az óbudai miliő 
proletárjainak természetrajzát, az élethez, a 
munkához, az anyaghoz való kapcsolatuk 
izgalmas ambivalenciáját - „Az élet nehéz, 
küzdelmes, kegyetlen, de a legnyomorultabbak 
számára is tele van rejtett varázzsal, bujkáló 
ingerekkel és apró kielégülésekkel" axiómájával -
egy évvel később majd ugyancsak a Nyugatban 
Halász Gábor elemzi tovább. A helyszín és a stílus 
vonatkozásában egyaránt - mint írói elődöt — 
Krúdyt- említi Halász Gábor. De a látomás és a 
stílus elhatárolása már korántsem ilyen elmélyült 
és meggyőző: „Amíg a vérbeli impresszionista 
számára a téma csak ürügy volt, hogy elkalandoz
hasson képzeletének tarka birodalmába, Gelléri-
ben megvan nemzedékének egyszerűsége: 
ábrázolni akar, ami az őszinte az elbeszélőben, 
mint a lírikusban a tárgyiasság. A képet nem 
borítja el a stílus önállósult ornamentikája". A 
szintén Krúdy rokonaként jellemzett Gelléri 
figuráinak „társadalomkívüliségével" kapcsolat
ban ennél pontosabb Vas István megfigyelése: az 
egyes ember magányos harcáról az „össze-
működésében már merev gépezetnek látszó 
társadalom ellen". Az „opalizáló natura" sajátos 
fénytörésére, a novellafigurák bonyolult, kettős 
pszichikumára figyelt fel szép esszéjében Kardos 
László is. „Almok a valóságról, ezt a címet 
lehetne adni könyveinek . . . mintha ez az örökös 
szemléletessége magával a teremtéssel akarna 
versenyre kelni, hogy még egyszer megmutassa 
nekünk teljes izzásában a világot" - írja a posz
tumusz Téli kikötő emlékezésében Gelléri 
mentora, Füst Milán. 

A Gelléri-novellisztika legkarakterisztikusabb 
jegyeit kirajzoló szép esszék közül Sőtér Istváné a 
balladai kompozíció feszességére figyel fel, Déry 
Tibor az ösztönös alkotó álomjárásának nagyon is 
logikus röptét kíséri konkrét novellaelemzésekkel 
figyelemmel, Illés Endre az író utolsó művészi 
korszakát vizsgálva azt a valószínűnek tűnő 
hipotézist állítja fel, hogy „Gelléri útja tündéri 
novelláitól, álomjátékokba tévedő önáletrajzától 
a groteszk drámához vezetett volna". 

A kifejezetten emlékező jellegű írások Gelléri 
életrajzát, emberi portréját teszik teljesebbé. 
Tudjuk, az ötvenes években több hullámban ki
rajzó prózaírókra nagy hatással volt Gelléri írás-
művészete. Elsősorban Moldova Györgyre, Fejes 
Endrére gondolunk itt, de az élete utolsó éveiben 
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