
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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a zuglói történeteivel a Pirók-novellák motívum
körét tovább építő Szabó Istvánra is. Sajnos a 
kötetbe bekerült, „ars poeticának", vallomásnak 
szánt írásokból ennek az orientációnak a lényege 
nagyon kevéssé revelálódik. 

Czére Béla 

Juhász Béla: Irodalom és valóság. Bp. 1977. Szép
irodalmi K. 429 1. 

Juhász Béla könyvének egyik legfontosabb 
jellemzője: hűsége a vizsgált anyaghoz, igyekszik 
azt minél intenzívebben feltárni, nem enged a 
divatos elméletek kísértéseinek, hagyományos 
eszközökkel közelít az alkotásokhoz. Ö maga, a 
vizsgálódó, tapintatosan a háttérben marad, hadd 
beszéljen helyette az anyag, az író, a kor. Vannak 
kedves írói, szívéhez közel álló művek, melyeket 
újra meg újra vallatóra fog, s minden egyes 
elemzés tud újat közölni róluk. Puritán módon, 
közérthetően fogalmaz. Ám egyszerűsége nem 
egyszerűsítés, a vizsgált alkotás legapróbb 
rezdülése sem kerüli el figyelmét, a történelmi 
háttér felrajzolására épp olyan gondot fordít, 
mint — ha erre szükség van - az író filozófiai 
szemléletének elemzésére. 

ízléséhez a realista szándékú epika áll a leg
közelebb. Szabó Pálról írt tanulmányait Met
szetek Szabó Pál életművéből címmel foglalja 
ciklusba. Ám e metszetekből teljes pályakép 
bontakozik ki. Szeretettel és megértéssel követi 
nyomon Szabó Pál pályáját és törekvéseit, bizton
sággal helyezi el az életművet a kor legfonto
sabb regénytörekvései között. Megalapozottnak 
érezzük vélekedését, hogy Szabó Pál „szoro
sabban tapad a valóság esetlegességekben gaz
dag világához, mint Tamási, szemlélete ugyan
akkor költőibb, mint Veres Péteré." Mindez nem 
jelenti azt, hogy ne volna tisztában azzal, hogy 
Szabó Pál életműve egyenetlen. Juhász Bélát 
ugyanis nem a kitérők, nem a művészi fiaskók 
foglalkoztatják elsősorban, hanem maga a jelen
ség, annak gyökerei, környezete, s nem utolsó 
sorban az a probléma, vajon korjelzők-e törek
vései, vállalkozott-e az író a valóság művészi újra
teremtésére, vagy éppen elszakadt-e attól a belső 
kényszer vagy egy ki nem mondott fikció 
igézetében. 

Nem fogalmazza meg pontosan, milyen az 
irodalmi eszménye, de írásait olvasva nyilván
valóvá válik, hogy az emberként vállalt küldetést, 
az emberi tartalmak kifejezését érzi az író fő 

feladatának. Megbecsüli és fontosnak tartja a 
művész „szuverén teremtő erejét", de érdeklő
dése csak akkor izzik fel, amikor úgy látja, hogy e 
teremtő erő az ember kiteljesedését szolgálja első
sorban, nem pusztán a műét. Ilyenkor meg
bocsátja az alkotás zökkenőit, következetlen
ségeit, hiszen érzi benne az „életszerű mozgás"4, 
mely a maga ráérős tempósságával végül is teljes 
világot hoz a felszínre. Ezzel a megközelítéssel 
Szabó Pál regény trilógiájának új értékeit tudja 
felmutatni, s a műveinek hátterében felsejlő, 
szüntelen jelen lévő lírát elemzi nagy affinitással. 

Aprólékos részletezéssel mondja el a vizsgált 
epikai művek tartalmát, cselekményrajzát. Aki 
azzal a meggyőződéssel ír, hogy nemcsak az író és 
szakma számára akad mondanivalója, hanem az 
olvasók számára is, aligha tehet máskérit. 

Juhász Béla írásai kitűnő fogódzót adnak a 
művek megismeréséhez, hiszen a cselekmény 
hátteréből érzékletesen, pontosan bontja ki a 
jellemeket, s ezek ismeretében, nagy óvatossággal, 
az esetek többségében hitelesen következtet az 
író szándékára. 

Ha prózai művekről ír - és a jelek szerint 
szívesebben ír ezekről —, a mércéje kimondva-
kimondatlanul Illyés Gyula prózája (mint ahogy 
alighanem Illyés emberi habitusát is ideáljának 
vallja). Ha versekről szól, ugyancsak Illyéshez 
viszonyít. Mert azt a lírai magatartást érzi kor- és 
időszerűnek, mely nem zárkózik el a világ elől, ha 
kell, vállalja a kísérletek és kudarcok kockázatát 
(mint ahogy Illyés kimondva is vállalta ezt az 
Abbahagyott versekben), aki nem zárkózik el 
hermetikusan a kíváncsi pillantások elől, hanem 
vállalja a világgal való kapcsolatot, „a közösségi 
gondok gravitációs terének" vonzását. Vagy 
ahogy Illyés tanulmánykötetével kapcsolatban 
fogalmazza meg: „a szemlélet határozott vonalait, 
irányulását, realista természetét, közösségi von
zalmát, nemzeti-társadalmi sorskérdések és 
egyetemes emberi gondok iránti elkötelezett
séget". Ezek az eszmények Juhász Béla szerint 
szavatolják a szemléletmód „tágas befogadó
képességét, nyitottságát". Ez a nyitottság lesz az 
ő ideálja is. Mint ahogy alighanem Illyés esszé
írása és tanulmányírói munkássága volt a példája 
abban is, hogy nála is mindig az állításon van a 
hangsúly a tagadás ellenében, és sosem valami 
ellen fog tollat, hanem mindig valamiért, ön
magáról is elmondhatta volna, amit Illyéssel kap
csolatban ír le: „Értéket véd, helyez méltóbb 
megvilágításba, von ki a félreértések köréből, 
igyekszik tisztázni". 
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