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a középnemességből és más osztályeredetű értelmiségiekből 
került ki, vonzotta magához. (E réteg törekvésének a történe-
lem igazat adott.) Élete utolsó évtizedeiben — a kapitalizálódó, 
„kozmopolita" nagyvárostól és a „hetyke urak, cifra nők" 
kasztjától való idegenkedéssel párhuzamosan ismét a termé-
szethez közel álló,népi életformába való visszavágyódás figyel-
hető meg költészetében. Látható: minden korszakban a nem-
zet legjobb rétegeivel vagy törekvéseivel vállalt közösséget. 

Mint közösségi költő, Arany nem szorul mentegetésre vagy 
szépítgetésre; de torzítást sem érdemel. 

MA KA Y GUSZTÁV 

GÁLL ISTVÁN: HULLÁMLOVAS 

1. 

A szerző szokásos apológiája ne tévesszen meg senkit. A 
Hullámlovas csak látszatra egy kitűnő prózaíró „mellékter-
méke", huszonöt esztendő alkalmi kritikáinak szedete. Valójá-
ban Gáli István, szándéka ellenére, merőben kíváncsisága 
ösztönzésére megírta az elmúlt két évtized magyar prózájának 
hézagos, mégis érvényes történetét. Azzal a ranggal és mércével 
mérjük tehát, ami a vállalkozást megilleti. Nem dőlünk be 
tehát a „hullámlovas" hasonlatnak, önmagát ugyanis surfot 
lovagoló hajósnak nevezi Gáli, aki ladikkal sem versenyezhet, 
hiszen egyetlen szál deszkán egyensúlyoz a háborgó tengeren. 

Ez többszörösen is balga hasonlat. A kortárs magyar próza 
nem tenger, még szerzőnk tükrében sem. Vízgyűjtő? Folyócs-
kák, patakocskák, erek találkozása? Nem tisztázhatom Gáli 
hasonlatát, kivált, hogy a „hullámlovaglásról" mondottak se 
felelnek meg annak, amit erről tudhatunk. Hullámlovas ugyan-
is nem lovagol ki a tengerek nyílt vizeire. A hazai hullámlovag-
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lás meg éppenséggel nem a tengerre, hanem édesvizekre, 
folyókra szorítkozik. 

Felejtsük el azonban ezt a hullámlovas-kihívást, mint 
ahogyan érdemes elfeledni minden apológiát, ami kritikagyűj-
temény élére kerül. Nem az olvasó, nem az író fél a kritika-
gyűjteményektől, hanem a kiadói előítélet. Nem egyes 
kiadóké, hanem A KIADÓKÉ, melyeket az egész szerkezet 
profilírozott magyarra és külföldire, szépirodalmira és „gon-
dolatra" , akadémiaira és ifjúságira. Hogyne írna apológiát még 
egy oly tisztán gondolkodó író is, mint Gáli István, aki a Koz-
mosz-könyvek sorozatára, az ifjúságnak szóló, egyébként 
kitűnő vegyesfelvágott-mélyhűtőre bízta fontos könyvét, a mai 
magyar prózairodalom elegyes darabokból egyberótt törté-
netét. 

Egy kritikagyűjteményt nem műfaja, hanem gondolati 
súlya, ítéletének biztonsága avat könyvvé. Gáli István Hullám-
lovasa tehát eszmei erejétől és ítélőerejétől fontos mű, óvjuk 
meg hát attól, hogy elsüllyedjen a presztízskiadványok, élet-
műnövelő papírfeleslegek sorsától. 

S beszéljünk róla, ne a formájáról, ne a műfajáról, ne a 
kiadójáról (mely egyébként minden dicséretet megérdemel), 
hanem a tartalmáról. 

2. 

Ha az elébb Gáli ítélőerejéről szóltam, keveset mondtam. 
Egy kritikust nemcsak az ítélőereje emel jelentőssé, hanem 
bizonyos előítéleteinek hiánya is. Gáli István mentes a próza-
bírálatban elterjedt hamis beidegzésektől. Elsőként attól, hogy 
a magyar prózát a lírától elmaradott tartománynak ítélje, mely 
magányos művek, félbemaradt kezdemények összege. Aki 
ismeri a magyar epika tárgyában írott, s halálharangjátékra 
hangszerelt panaszokat, jól érzékelheti, minő változást hirdet-
het Gáli könyve. Nem idézhetem fel persze egy rövid recenzió-
ban a magyar próza önlekicsinylő mardosását, mely — s ezt se 
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tagadnám — talán éppen Gáli István nemzedékére hatott 
ösztönzően. Csak rövid utalásként annyit, hogy a forrás a 
Nyugat vidékére vezet Babitshoz, s legfontosabb megfogal-
mazása Kolozsvári Grandpierre Emil nevéhez fűződik. Ő 
kitűnő érzékkel a Halálfiai alkalmából írott jegyzetekben fogal-
mazta meg a magyar próza viszonylagos elmaradottságának 
tézisét - egy esszében, mely az epikai formaalkotás világában 
viszonyaink nehéz lefordíthatóságára mutat rá.1 Ez a jelen-
tékeny és máig ható tanulmány azonban megannyi félreértésre 
is alkalmat adott. Pontosabban: hígításai és plagizálásai erősí-
tették fel a magyar regény, a magyar realizmus ön- és közle-
becsülését. A viszony „lefordíthatatlanságát" gondolta végig 
például egy felemás tanulmányában Devecseri Gábor, amikor a 
típusos magyar regényhőst vagy kamasznak, vagy félembernek 
jellemezte — ebbe az elemzésbe aztán Kosztolányitól Bóka 
Zenekíséret é\% vagy Hollós Korvin Lajos regényéig minden 
belefért. Nem volt hát alaptalan Hubay Miklós remeklése a 
Devecserinek adott válaszban: a csoportosítás önkényes, a 
„kamasz és félember" merő címke, s végül - minő mérce az, 
mely életkori sajátosság alapján minősít regényeket? 2 

A vita máig is, búvópatakként, előbukkan s elrejtezik. 
Sükösd Mihály egy kötetének címéül kölcsönzi Grandpierre 
tanulmányát, s véglegesnek rémlő megállapításban szögezi le: 
„Magyarország külső (történelmi) és belső (társadalmi) hely-
zete együttesen eredményezte, hogy jelentős korszakait, 
eseményfordulóit a regény nem (nem a regény) örökíthette 
meg."3 Ez a kijelentés persze feltételezi, hogy a regény dolga a 

1 Kolozsvári Grand pierre Emil: Küzdelem az epikával. (Széljegyzetek 
a „Halálfiai"'-ról.) In: Utazás a valóság körül. Bp. 1969. 9 0 - 1 0 8 . 

2 Devecseri Gábor: Kamaszok és félemberek. Magyarok, 1948. 
6 6 - 7 9 . Kötetben: D. G.: Lágymányosi istenek. Bp. 1979. 3 8 5 - 4 0 8 . ; 
Hubay Miklós: Izgatott efeboszok, avagy kikről írnak a magyar regény-
írók? Válasz, 1948. 8 8 4 - 8 8 6 . 

3 Sükösd Mihály: Küzdelem az epikával. Bp. 1972. 11. 
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sorsfordulók megörökítése: s ha ez igaz lenne, akkor nincs 
tizennyolcadik századi angol regény, mert Defoe, Swift, 
Fielding, Sterne vagy Goldsmith alig rögzített „sorsfordulót", 
annyira elfoglalták magukat a regényírással. 

Nincs itt szükség az én iróniámra ahhoz, hogy ezt a mester-
séges mércét érvénytelenítsük. Megtette ezt már Domokos 
Mátyás. Sükösd álláspontjában „európai fölényt" gyanít, s 
joggal mondja: 

„A magyar regénynek . . . nem az a baja, hogy nem lehet kihallani 
belőle egy teoretikusan föltételezett világirodalmi metronóm ütemjeleit: 
hanem sokkalta inkább, hogy alig lehet kihallani belőle a hatvanas, het-
venes évek, a mai magyar élet szívverését."4 

Kissé hosszan idéztem fel az előzményeket. Szükséges volt 
talán. Mert Gáli István könyve voltaképpen ebbe a vitába szól 
bele. íróként eleve eloldja magát a teoretikus (s olykor csak-
ugyan dogmatikus) feltételezésektől. Nem feladatot szab tehát 
a kortárs prózának, nem méricskéli egy feltételezett világiro-
dalmi ideálhoz. Mindössze annyit mond szorgos jegyzeteiben, 
hogy ez a kortárs próza felnőtt, tartalmas, érdekes, realista 
híradásban jelzi a „mai magyar élet szívverését", s nem elmara-
dottabb a váteszi ranggal megkülönböztetett lírától. A líraköz-
pontúság felülvizsgálását Gáli egy naplójegyzetében sürgeti 
(61.), s kritikái sorában egy igazán nem teoretikus, merőben 
tapasztalati tényből indul ki. A próza — legyen az szociográfia, 
önéletírás, novella — voltaképpen „parttalan", sokműfajú ki-
terjedés. Nem a regény sorsát kutatja tehát csupán Gáli István, 
hanem mindent, ami a versen kívüli epikus ábrázolás. S így, 
ezen a laza és nagyszemű szűrőn bocsátja át olvasmányait, s ír 
róluk az író közvetlenségével, s a jó ízlésű olvasó (azaz kriti-
kus) biztonságával. 

4 Domokos Mátyás: Ugyanarról - másképpen. Bp. 1977. 408. 
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3. 

Gáli Istvánt néhány véleménye mégis megkülönbözteti a 
„hivatásos" kritikustól. Elsőnek az, hogy magát a kritikai tevé-
kenységet sem sokra tartja. Ritkán idéz műbírálót, s ha testü-
letükkel foglalkozik, akkor is atyai leereszkedéssel vagy elége-
detlenséggel. Felismeri például, hogy Esterházy, Csalog Zsolt, 
Hajnóczy útját fiatal kritikusok egyengették; felrója nekik 
mégis a nemzedéki elfogultságot (330-331). Vajon észbe 
vette-e Gáli, hogy az ő nemzedékét, Szakonyi, Kertész Ákos, 
Kardos G. György, Sántha igazát és hitelét egykoron (s részben 
még ma is) egy kortárs vagy — horribile! — idősebb kritikusi 
nemzedék teremtette meg? 

Gáli István könyve ugyanis korántsem előzmény nélküli. 
Akadtak már komoly gyűjtemények, melyek egy-egy korszak 
tükrét tartották fel, s amelyek, a „megvédett írók" érvénye-
sülése után mintha a feledésbe hullottak volna. Még ha Gáli 
nem idézi őket, akkor is: könnyebb Illés Endréről brilliáns 
portrét írni a Rosta Illés tanulmánya után.5 Egyszerűbb értő 
bírálatot formázni Faragó Vilmos „irodalomtörténete" után.6 

Nem éppen az írók, hanem a kritikusok voltak azok, akik 
tanulmányokkal siettek egy legújabb magyar irodalom elismer-
tetésére (Balázs József, Esterházy, Csörsz, Spiró, Csap-
lár stb.).7 

Igazán nem azt kérem Gáli Istvántól, hogy visszajelezze, 
mintegy a „szépirodalom" oldaláról ennek a kritikának a hatá-
sát. Csak annyit, hogy öntudatában ott derengjen ez a jelenlét. 
Könyve eszméletünkbe akaija emelni egy friss magyar próza-
irodalom létét. Ez azonban csak akkor sikerülhet maradék-

5 Nagy Péter: Rosta. Bp. 1 9 6 5 . 2 0 3 - 2 2 3 . 
6 Faragó Vilmos: Perben-haragban. Kritikai jegyzetek a mai magyar 

irodalomról. 
'Kis Pintér Imre -.Helyzetjelentés. Bp. 1979. 
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talanul, ha a szépirodalom is regisztrálja annak a kritikának a 
működési hatósugarát, amely jól-rosszul, de szüntelen műkö-
désben vizsgálja a horizontot: feltűnt-é valaki? 

4 . 

Gáli István egyébként úgy „ússza meg" a kritikusi tevékeny-
séget kritikaírás közben, hogy szigorúan ragaszkodik annak az 
egyetlen könyvnek a felméréséhez, amelyről éppen szól. Ritka 
kivétellel recenziói kerülik az összehasonlítást a nemzedékkel, 
még az író korábbi könyvével is. Ez is legitim és tisztességes 
eljárás: kiszűri kétségkívül az álteoretikus halandzsát, a neo-
sznob jólinformáltságot és tudálékosságot. A bírálatot a portré 
és a jellemzés körébe utalja át. S itt valóságos műremekek 
szaladnak ki Gáli tolla alól, aki nem fél azt is bevallani, hogy 
kritikaírás közben nem birkózik olyan igényekkel, mint ami-
kor epikát fogalmaz. 

Mindez így van rendjén, s így gyümölcsözik. Karinthy 
Ferencből ez a szellem veszi észre a világhabzsoló mohóságot, 
Szakonyiban a feltűnés nélküli biztonságot, Kardos G. György-
ben a salaktalan írnitudást. Gáli a saját nemzedékének értő és 
megértő tolmácsa; az előtte járóknak pedig szelektív és szemé-
lyes közvetítője. Öröm olvasni, ahogyan Gáli ráérez a ragyogó 
és ritkán méltatott Sziráky Judithra, ahogyan érti Örkényt és 
Illés Endrét. Déry Popfesztiválját, e kétséges tartalmú formai 
bravúrt viszont túlságosan ünnepli. 

A tatai gimnázium egykori növendéke Gáli István, a polgári 
iskolai tanár vidéki gyermeke eszmélésekor Szabó Pált, Tamási 
Áront és Móricz Zsigmondot olvas - de lám, felnőtt íróként 
leginkább a polgári radikalizmus, a Tanácsköztársaság kommu-
nizmusa, és — meijem-e kimondani? — a hajdani urbánusok 
öröksége foglalkoztatja. Alkalmi kritikus, megengedem. De a 
véletlen sem adja tollára Németh László, Szabó Pál nevét, Veres 
Péteré egyszer merül fel. A hiány is kritikai vonulatot rajzol itt 
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— nem valamely hajdani, továbbélő urbánus-népies ellentétét, 
hanem éppen annak meghaladását. Gáli szuverénül és felnőtten 
követi az ízlését, nem a táj és környezet küldöttét látja az író-
ban, hanem azt, aki élményét általánosítani tudja. 

„Még mindig szűklátókörűén vizsgálódunk íróink körül. Sémáink van-
nak: parasztíró, munkásíró, polgári író. A származás, a család, a környe-
zet mellett a szellemi hatások felismerésében bizonytalanok vagyunk. 
Pedig az is meghatározó erejű. Illyés Gyulát nem a puszta tette íróvá, 
Kassák Lajost nem a lakatosműhely Kassákká, Füst Milánt nem egy 
mellékutcai trafikoshelyiség Füstté." (29.) 

Tisztában van tehát Gáli az íróteremtő tényezők ranglistájá-
val, s ezek között nem kis szerepet játszik az intellektuális 
élmény. Mindehhez Gáli stilisztikája is racionálisan egyszerű. 
Sohasem írna le olyan mondatot, hogy a „magyar irodalom 
szívverése". Restellené agyonmetaforázni a véleményét. Legfel-
jebb fogásokhoz nyúl, hogy véleményének hitelt adjon. Egyik 
ilyen fogása a bejelentett elfogultság. Amikor közli, hogy az 
írót „szereti". így tesz Moldovával, Lengyel Józseffel, Mészöly 
Miklóssal, Hernádi Gyulával (115.). Egy példa: „. . .Szeretem 
Rákosy Gergely regényeit, novelláit szőröstől-bőröstül, és 
próbálok másoknak is gusztust csinálni hozzájuk." (165.) Ez 
kritikusi attitűdnek végtére is megfelel — elkél egy nemze-
dékéért rajongó kortárs, kivált, hogy ennek az irodalomnak a 
felnőttségét próbálja bizonyítani. Gáli leírásai amúgy is ítéletté 
emelkednek, mert kitűnő szeme van, eleven érzéke a jóra. Oly-
kori rajongása amúgy is csapda: Rákosy Gergelyt például 
szőröstül-bőröstül szereti, de megrója szelíden, hogy alakjai 
olykor egysíkúak. Ugyanezt a megállapítást illeszti Major 
Ottóra. Afféle „captatio" tehát ez a „szeretem", felkínálja a 
kritikusnak a további ítélkezés lehetőségét. S ez az ítélet Gáli 
Istvánnál biztos, tisztességes. 
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5. 

Megváltozik ez a hang, amint a nemzedékénél fiatalabb 
írókra kerül sor. Pártfogójuk, ez igaz. Helyzetüket kevesen 
mérték fel nála találóbban. 

„A kezdő író mintha egy tó fenekén ülne. Messze fönt világosságot lát: 
a felszínt, a levegőt. Oda kellene feltörni. De minden ügyetlen úszómoz-
dulattal mintha inkább távolodna a felszíntől. Egyre reménytelenebbül 
mélyre süllyed. Egyre magasodik fölötte a víz. N ő a nyomás. Fogy a 
remény. Aztán egyszer — a tehetségesnek és szerencsésnek — mégis 
sikerül felszínre vergődni; később maga se tud számot adni róla, hogy ez 
miként sikerült. De a felbukkanás előtti félelmet, dühöt, reménytelen-
séget, önkínzást soha nem felejti el." (239.) 

Gáli István bizonyára emlékszik fiatal évei búvárharangjára. 
Ám a nálánál fiatalabbakat merészebben bírálja, mint kor-
társait. Ez rendjén is való: a mestervizsga jogosít korrekcióra. 
Gáli a legmerészebb esszéjét Péter, küzdjünk meg? címmel írja 
az új Péterekről, Nádas, Hajnóczy, Lengyel és Bólya Péter(ek) 
munkásságáról, a hetvenes években feltűnt fiatalokról. Gáli 
megpróbálja „szeretni" Esterházyt, ez persze, mint kritikáinak 
olvasói tudhatják, mit sem jelent, ettől akár egy atyai pofont is 
lekenhetne a hetvenes évek ügyeletes géniuszának, legfrissebb 
bírálhatatlanjának. Gáli István érzi a feladat súlyát, talán leg-
hosszabb bírálatát szenteli a „Pétereknek" s kellőképpen 
óvatos, személyes-önvallomásos. Dicséri Esterházy formaérzé-
két és stílusát, felismeri a mítoszát, s az ebből is táplálkozó 
erőt. De a főhajtás felér egy derékroppanással, a magyarázata 
egy kitérővel. Gáli nem „szereti" ezt a líraiságot, ezt a privati-
zálást. Mégsem kiált válságot, megálljt. Inkább csendesen és 
szerényen jelenti be, hogy az utak elváltak:- Esterházyt idézi 
ironikusan: „Én én vagyok, ti: ti; nem haragszom." 

A mérkőzést a „Péterekkel" elkerülte. Legfeljebb a többi 
szösszenet igazít el abban, hogy Gáli István figyelmes és gon-
dos térképén csakugyan szerepelnek a legjobb fiatal írók, kik a 
„szeretem", kik az „olvasom, ám idegenkedem" rovatában -
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így Spiró, Dobai, Balázs József, Simonffy, Módos, Ördögh Szil-
veszter. Feljönnek-e vajon abból a mélyvízből, ahol nemzedék-
ként élnek? Megszületik-e sikerük, elismerésük? Mikor húzódik 
szét a mezőny, ahogyan egykor Szakonyi, Rákosy, Moldova, 
Csurka, Sántha esetében? 

Ha ez a valóban gazdag, valóban életes kortárs magyar próza 
szélesebben hat majd, abban nem kis része lesz az olyan figyelő 
szemnek, mint a Gáli Istváné. írni és olvasni tudó írók csak-
ugyan nevelhetnek annyit egy irodalmon, mint a hivatásos 
kritikusok, vagy még pontosabban: a „hivatásos" kritika csakis 
az írói kritikával karöltve érvényesülhet. 

S még egy utolsó, bár fontos megjegyzést. Ezeknek a kriti-
káknak az ad külön ízt, hogy tárgyukkal egyidőben születtek. 
Vagyis például akkor, amikor Galgóczi Erzsébet realizmusának 
még akadályai voltak, Szakonyit el kellett fogadtatni stb. Egy 
kritika értékét rádiumbomlásának hányadosa is meghatározza 
- igazát a jövő hordozza, a beteljesült jóslat. Gáli itt is jól vizs-
gázik, a kritikai archeológiában. Megmenti és elénktáija a teg-
nap küzdelmeit, azon a józan, normál Ű-hangon, amin kriti-
káit írja. 

Az eredmény egy pompás kis irodalomtörténet a magyar 
prózáról. Forrásműve lesz majd minden összegezésnek. 

UNGVÁRI TAMÁS 

9 Irodalomtörténet 1982/4 


