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Van önéletrajzának egy részlete, egy kép. "Már láttam bizonyos részeg le
gényeket, akik csillagoknak képzelik magukat, meg éjszakáknak és nappalok
nak és már indulnak is, hogy agyonöntsenek egy leányt a husvéti kútnál, aki
holtan fekszik a kút káváján, míg kibontott nedves hajából. mint csillagok a
szép szeptemberi éjszakán, úgy hullanak a vízcseppek."

A látomás az elmondás tanúsága szerint akaratlanul, félig-meddig talán
öntudatlanul születik. Szépsége magát az írót is lenyűgözi: "Megmondjam-e
neki, hogy Husvét lesz az új novellám cime, s elmondjam-e neki a halott
leány hajából hulló csillagok gyönyörű képét?"

Aztán, egy oldallal és néhány órával később mégegyszer visszatér rá:
"Visszatérve kuckómba, pedig már előttem álltak a csíllaggá változott parasz
tok, szinte fehér fényben fürdött az egész szoba; arra balra pedig, ahol a vil
lanyóra állt, falusi lányok álltak már fehér és színes kötényben. A templomba
indultak, élükön a megölésre kiszemelt szűzzel, míg fölöttük a hegyen, mint
kürt, úgy szólt és búgott az áprilisi szél."

A kép megfoghatatlanul költői; ebben a néhány tökéletesen megírt mon
datban az áprilisi alkonyok minden szivet szorító fájdalma benne él, végtelen
és véges, földöntúli erő és nagyon is valóságos halál összecsapó tragikuma: a
képzelet földöntúlisága és az ösztönök földalattisága. A minden mesénél bi
zarrabb kép kettős hajlással siklik el areálistól : "akik csillagoknak képzelik
magukat, meg éjszakáknak és nappaloknak" . .. Ez a képzelet valóságosabb
lesz a valóságnál: a néhánysoros visszatérés, amely nem ismétel, hanem variál,
még egy súgarat vetít a képre, már minden hasonlítás nélkül a "csillaggá vál
tozott parasztokról" beszél; már csillognak és világítanak: "szinte fehér fény
ben fürdött az egész szoba". A másik erő lefelé, az égi képpel szemben az al
sóbb világ felé hajlik: milyen pogány erők áldozata a "megölésre kiszemelt
szűz" - miféle szörnyű szinjátékot érzünk ez előtt a megrázó finálé előtt, mí
lyen káprázatos forgatag merevült itt képpé?

Gellérinek talán legjellemzőbb írásai közül való ez a tíz sor. "Elmondjam-e,
hogy Husvét lesz az új novellám címe?" Gelléri nem írt Husvét című novel
lát - ez a történet ennyi maradt; mit is lehetett volna hozzátenni? Milyen
pszíhológiaí történés tudja megindokolni a részegséget - s nem csak a test,
de valahogyan az egész emberség öntudatlanságba szökkent szabadságát; mi
lyen időbeli előzmény vezetheti be azt a pillanatot, amikor egy mesebeli szín
padon kozmikus égitestek és megváltozhatatlan halál idötlensége találkozik?

Ebben a pár sornyi rövidségben Gelléri minden novellájának rövidsége
benne él. Valamit elárul, amit a többi novella olvasásakor csak sejteni mer
tünk. Biztosan látjuk itt azt, amit a kép születésének leírt körülményei meg
mutatnak: azt, hogy ez a fantasztikus, bizarr, költői kép: játék. Játék, amely
nek mélyén ki nem alszik a rettenet.

Gelléri világának ezt a játék-tartalmát, szeretném műveinek néhány vo
násával, néhány példával megvilágttanl.

Mindenekelőtt arról a sajátos időtlenségről kell beszélnünk, amit Ungvári
Tamás (a Ház a telepen bevezetésében) Gelléri "pillanatnyiságának" nevez.
G€lléri .novellái nem időbeli cselekvések történései, nincs pszihológíai kifej
tésük. pszíhológtaí következetességük. Témája nem cselekvés, hanem kép:
maga a kép mindig rendkívül mozgalmas, azonban valamiképpen mindig rög
zített. Figyeljük csak meg: egy-egy jelenet marad meg emlékezetünkben min-

146



dennél erősebben; egyetlen kép a vén Pannáról, amint hideg ágyában dide
regve hímez, az előtte ragyogó, lángoló tükörrel, a Farsang fantasztikus álar
cosmenete, a Halál, az angyalok és az ördögök megrázó hatású maskarája; az
új facipőben a vízre lépő, megértést sóvárgó kékfestő profán Krisztus-vonásai;
az egyetlen egy vonással, nevével elénk' rajzolt sóhaj-szomorúságú Angelov
festő; és mind a keserű és bizarr képek sorozata, a megállott, vagy szubjek
tivvé vált, relativ időben. Gelléri novellái az időtlenségben élnek, a teljesen
relativ időben, az elképzelt, megjátszott időben. Az ő idejét a Vén Panna ko
vácsának tüze jelképezi: valóság is, meg képzelet is; csak ragyog, csak vilá
gít, de valami mesebeli módon mégis meleget áraszt - aztán egyszerre csak
kialszik és akkor minden sötétté és hideggé változik. A történetnek vége: az
idő tüze kialudt. Nem volt, és nem lesz: addig él, amíg tartalma, történése
élteti: káprázat csupán. Gelléri nem realista abban az értelemben, hogy no
vellái a valóságos világban történnének; nem novellái történnek az időben, ha
nem az idő a novellákban.

Ez a "relativ idő" minden játékosság velejárója. Gellériben azonban az a
különös és egyedülálló, hogy nála ez a relativ idő nem a tudatban válik rela
tívvá, hanem a történet objektívitásában. a történet külső világában. A gyer
mekkor relativ ideje ez: a gyermek valósága, relativ, szubjektiv valósága. A
gyermek rníndíg számol a valósággal; jobban ismeri, és jobban megfigyeli,
mint a felnőtt. Csak mást - néha többet jelent számára, mint a felnőtteknek.

Gelléri az impresszionizmusból, a gyermekkor impresszionizmusából in
dult. Számára a világ kissé mindig a pillanat élménye maradt: egyetlen, le
nyűgöző, mindent kiszorító pillanaté. A látványok káprázatában él, szó sze
rint is a képek káprázatában. Üjabb, s úiabb látványok ejtik rabul; az élet
jelenetek sora, végtelenül érdekes jeleneteké - hogyan is lehetne másra is,
előre, vagy vissza figyelni, a következményeken töprengeni? Minden igazi,
őszinte írásában valami ilyen képet ragad meg - vagy' talán inkább egy ílyea
elragadtatott csodálatról számol be. Vegyük például késői írásai közül a leg
szebbet, a Villám és esti tűzet, egyik kötetének címadó novellaját. A sürgős

munkán dolgozó segédeknek a mesterné ünnepi vacsorát készít. A hirtelen ki
tört zivatar villáma bevág a szobába, egyenest az esti tűzhely tüzébe - al:

ünnepi lakomának vége. Ennyi a történet. Utána még egyetlen mondat: "Más
nap kitört a háború". Szándékosan ezt a képet idéztem, a sok kínálkozó ha
sonló kőzűl. Közismert, hogy Gelléri második kötete után némiképpen hangot
váltott - új problémák felé közeledett. Megfáradt? 'Különböző vélemények
alakultak ki erről. Tény az, hogy ebben az írásban első, varázslatos írásainak
színei ragyognak. S mi maradt meg, mit tudott ábrázolni? Egy képet, a szim
bólum tágasságáig mélyült állóképet, a két tűznek ezt az iszonyú találkozá
sát - s azon túl mondani sem akar semmi mást. Mit tudunk meg az embe
rekről? Ennyit: "Már igazán megdolgoztak a segédek. Egyik cipészkalapács
túlkotyogta a másikat, mint cseppet a csepp. A szakadt ingeken még beért a
bordáikra valami kis huzat, de a szorgoskodás úgy tépte róluk a verítéket, mint
ezüstvirágot a szél." Három sor az emberekről, s egy valószínűtlenül gyönyörű

hasonlat. Körülbelül ennyit mond minden alakjáról: egyetlen pillantást vet
rájuk, aztán egy-egy megdöbbentő kép vagy hasonlat: és megtörtént a csoda;
előttünk állnak, minden nyomorúságukkal, az élet és szegénység minden ter
hével.

S ebben áll Gelléri emberábrázolásának furcsa kettőssége. A kép költői

szárnyalásában valami nagyon is földit és nyomorúságosat ábrázol. Témáit a
legszegényebbek, s legnyomorultabbak világából veszi: az örök szegénység mé
lyeíből. Csakhogy, ha a környezet a legteljesebb nyomorúságot is ábrázolja,
alakjai ennek a szárnyaló pillanatnyiságnak, "felelótlenségnek", gyermeki pH"'
lanatban-élésnek megfelelőek. Alakjaiban a szegénység elsősorban pszihológiai
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tény: Gelléri szegényei a lélek szegényei, minden remény, minden jövő és
sokszor minden vágy híján. Kitaszíttattak és elhagyatottak: lélekben, vágyaik
ban sem érnek el a tulajdon fogalmáig, még a dolgok világából is kilököttek.
A teljes, reménytelen szabadság lélektani kietlenségében élnek; illuzióik és ál
maik, életük szépsége is csak e sívárság mezői felett lebeghet. Gondoljunk
csak a Hűvösvölgyi nászutasok néhol még kissé naturalista ízű költészetére. s
később, összehasonlíthatatlanul költőibben az üvegház keserű romantikajára.
Társadalmilag is: alakjai majdnem mindig a társadalom alatti, kiszorított ré
teg tagjai: nem a jövőnek élő kispolgár, s nem is a szervezettségében a jövőnek

élő, valóságos munkásság, S kötetlenségük nem csak társadalmi helyzetükben,
hanem tetteik következetlenségében is megnyilvánul. A hirtelen ötlet villám
fényénél élnek, [övőtlenül a perc bűvöletében. Nem dolgoznak és nem harcol
nak jövőjükért. Tetteik nem következetesek a társadalmi. helyzet, vagy a tár
sadalmi lélektan logikája szerint. Más logikájuk van: az ösztönök, a virtus, a
nyí ltszívűség, jóság, a szerelem és az alkohol logikája; mindenekelőtt a játék
véresen komoly logikája.

Az igazi, jelentős Gelléri novellák mindegyikében valami olyasmi törté
nik, amit egyszerűen csak iszonyúnak lehet nevezni. !Viindennapi biztonsággal
mozog vér és halál szinte elképzelhetetlen borzalmai között. A szörnyűsógek

nem a mindennapok kis rémtettei ; valami ördögi képzelet által elénk vetített
film: a Kikötő összeroppanó rakodómunkása, a bányatóba kergetett Strogov,
akivel néhány órára azt hitetik el, hogy megnyerte a főnyereményt, a kék
festő elmerü1ése, aki száraz lábbal akar átkelni új facipőiében, mint Jézus 
s ahol nem végződik halállal a tragédia, ott is mélyen bizarr és tragikus tör
ténet: a Farsang Halált játszó maskarái, Georgi, a borbély, aki a Halállal
íjesztgeti vak feleségét. Megrázóak és fantasztikusak, valószínűtlenek ezek a
történetek - és levegőjük mégis ijesztően ismerős.

Ennek a gyermeki- borzalomnak, talán gyermeki szadizmusnak egyetlen
mozgatója a félelem. Egy iszonyú hatalomtól való rettegés; valami borzalom,
amit minden novella megpróbál túlbeszélni, túlkiabálni. Amit a leírt ször
nyűségele csak enyhítenek, csak szelídítenek. Realizálják és ezzel valamit
talán elvesznek szörnyűségéből. Az írás, a leírt világába kényszerítik és ezzel
talán száműzik a megtörténhető, a fenyegető lehetőségek birodalmából. Hogy
honnét ered ez a lenyügöző, gyermeki intenzitású félelem, ezt nem tudjuk.
Valószínű, hogy volt valami valóságos, reális, gyermekkori élmény-gyökere,
talán szexuális természetű, talán ösztön és erkölcs összeütközéséből származó.
Nem kívánjuk ezt vízsgální. Gelléri írt egy vitatható irodalmi értékű, önélet
rajzi vázlatot; ha elfogadjuk és megbízhatóan hitelesnek tekintjük vallomásait,
találhatnánk néhány támpontot a fenti feltételezésekre. Ez a posthumus könyv
(Egy önérzet története) azonban nem bizonyos, hogy az író tudtával is megje
lenhetett volna. Nem tudjuk, hogy leírt tényeiben mennyi a valóság és mennyi
az elkeseredettség, a minden-mindegy el-elkalandozó fantáziája. Úgy érzem,
nincs jogunk azt a nagyon is bizalmas, ebben a formában talán nem a nyil
vánosság elé szánt vallomást felhasználnunk - az ebből fakadó következteté
sek esetleg nem mindenben szólnának az író mellett.

Gelléri alakjai az önmaguk által is kitaszításra itélt szerencsétlenek. Tet
teikkel nem a kor szavára válaszolnak - valami időtlen és elmosódó távol
ságba néznek: társadalom és idő alattiak. Történeteik is irreális szférákban le
begnek: a valószínűtlenül, érthetetlenül borzalmas szféráiban. És mégis: alig
kaphatunk hitelesebbnek érzett társadalom-képet, pontosabb szociográfiát a
harmincas évek Obudájának nyomoráról - s kevés írás olvasásakor érezzük
azt a visszaemlékező félelmet, ami ezekből a novellákból árad. A történetek
irreálisak, de levegőjük, körülöttük, bennük. és alattuk a kor kísértetiesen
reális. Ez a levegő teszi érthetővé, elképzelhetővé és számunkra már ismerősen
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félelmetessé történéseiket. Mi már értjük Gelléri el nem mondott és el nem
ké pzelt rettegéseit: korának nyomasztó rettenete ez.

A kor rettenetének milyen ereje, erőinek melyik komponense hatott Gel
léri lelkére? A kérdés kettős és kettősen érdekes: mire reagált legérzékenyeb
ben ez a lélek, melyik pontján volt legbizonytalanabb. leginkább sebezhető?

S a kor szőrnyűségei közőtt melyik volt az, ami megfojtotta, amelyik specifi
kusan az ő légzőfermentjeitbénította meg? A valóság, az íróra ható erő, a kor
szelleme mindig rendkívül sokrétű: a lélek egyes komporiensekre különösen,
elektiven érzékeny. Az embertelenség tengerének volt egy Golf-árama, amit
Gelléri nem tudott kikerülni, ami elsodorta: lehet, hogy ez az erő a jövőtlen

ség sivársága volt. Talán tudta, talán megérezte - ha valószínű is. hogy tu
datosan nem élhetett ezzel a bizonyossággal -, hogy korai, idő előtti halál
várja. A jövő megszünt számára - az idő bizonyossága semmivé foszlott, a
lehetőségek földje elmerült a nemlétben. A világ sajátosan súlytalanná. elröp
penővé változott; fájdalma, gyötrelme, jelenének keserűsége annál súlyosabbá
lett. Az idő objektivitását a benne élő lehetőségek adják: a haldokló számára
a világ véget ér ez élettel együtt. Gelléri számára is így veszhetett el az idő

objektívitása. csak a jelenben élt, a jelen végtelenné tárult tágasságában - és
tegyük hozzá: ürességében. Abban a tágasságban, amit csak a halál előtti per
cek tudnak megadni, ami a folyamatosság számára elképzelhetetlen. Élet és
halál pengevékony mesgyéjén járt, a rémület dermedtségében; mit láthatott
ebből a magasságból - vagy ebből a mélységből ? Csoda-e, hogy ilyen hely
zetből a sors groteszk tragikumaira látott, ha írásaiban az együttérzés és sze
retet sorai közé be-beáradt az iszony jogos lehelete?

Mert elsősorban szeretetével és együttérzésével állt azok oldalán. akikhez
valami szoros kötöttség révén maga is tartozott. Ahogyan nem élhetett Gel
léri a reális lehetőségeket érlelő időben, éppenúgy nem élhetett reális, számára
lehetőségeket érlelő társadalomban sem. A társadalom, korának hivatalos tár
sadalma kivetette, s ő nem volt elég erős ahhoz, hogy maga-választotta tár
sadalmat találjon magának. Félreállt és elmerült a magány iszapjában. Ha
anyagi helyzeténél, vagy származásánál fogva nem is, de lelkileg, és sorsa ala
kulásával maga is azok közé tartozott, akiknek krónikásává vált: az ide-oda
hányódó, osztálytalan, mert semmiféle kötöttséget nem vállaló, exísztencia
nélküli emberek csoportjához. Gelléri születésekor apja jómódú iparos-vállal
kozó, lakatosüzem-tulajdonos. A család egyre szegényedik. egyre jobban le
csúszik. Maga az író szinte mesébeillően sokat próbál: volt technikus, tisztvi
selő, tisztító vegyí munkás, szállító, legtöbbet azonban munkariélkül i író. Ko
rának társadalma perifériájára szorította, a rendszer kiközösítette; a zsidó
sághoz nem kötötték érzelmi szálak, a haladó erőkhöz nem kötötte áldozatot
vállaló meggyőződés: nem kötötte erő és kitartás. A forgószél homokként tudta
elsodorni : nem volt semmiféle erő, amely összeköthette volna széthulló iszo
nyatát.

A világ bizonytalanná vált körülötte, s napról-napra, percről-percre bizony
talanabbakká váltak értékei is. Ez az időbeli és értékbeli relativitás tükröződik

írásaiban.

Itt kell visszatérnünk ahhoz, amit Gelléri írásaiban "játéknak" neveztünk.
Az ő számára a játék nem lebegő gyönyörűség, nem az élet egyes pillanatainak
önfeledt szórakozása, kedvessége. Az ő játéka nem báj, nem gyengédség, nem
a szavak, vagy ötletek kedvtelt variálása. Gelléri számára az, amit mi játék
nak nevezünk, az élet, az írás alap-attitude-je: a képek víziója a semmi mély
ségei fölött, a bizonytalanság felett épült komolyság. A világ játék: azért já
ték, mert nem valóság. S ennek a [átékosságnak, Gelléri oeuvrejében két jel-
lemzője van: az egyik képeinek megdöbbentő bizarrsága, a másik az erkölcsi
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állásfoglalásnak az a hiánya - helyesebben az a burkolt erkölcsi állásfoglalás,
ami legtöbb novellájában megfigyelhető.

"Már fázott Dávid király és máglyák lobogtak minden szobában, amerre
csak ment" - így kezdődik egyik legszebb és legrejtélyesebb novellája, A
hárfás. Szerte az országban tüzeket gyujtanak, hogy ezáltal is melegebb le
gyen Izraelben. A haldokló király pedig, utolsó leheletével a bosszú és gyil
kosság esküjét csalja ki Salamonból. "Nemsokára utána, Abiság kifutott a
horkoló szolgák közé; felrázta őket: - Meghalt, meghalt, mondotta nékik. Be
tódultak hozzá és látták Dávidot összehúzódva, hideg orral kimúltan,

S szaladt a híre, el lehet már oltani a tüzeket Izraelben. S a lángok ki
aludtak, s az éjben felkelt a Hold. Dávidról az öregasszonyok lemosták a bar
mok vérét s vászonba göngyölték szomorú kis testét.

Az éjjel hideg volt, s mondták is Izraelben: - Milyen szerencse, hogy
nem él már a mi királyunk, Dávid. Fázna ma éjjel nagyon."

Mi ez a befejezés? Szánalom és igazi szeretet? Vagy példázat a bűn hi
degéről ? A fellélegző szabadság iróniája? Vagy semmi más, mint egy megdöb-'
bentő kép, a művész ösztönösen tökéletes befejezése, hogy felejthetetlen ki
csengést adjon kétoldalas remekének - vagy talán tényleg nem több, mint
amennyit szavai mondanak: ennyi volt a történet és nem több ...

Majdnem mindegyík írása felveti ezt a kérdést. Mi az indítóoka alakjai
tetteinek? Erő, hatalom, vagy csak puszta szeszély kormányozza őket? S
míndaz, amit látunk, maga az egész világ, erő, hatalom, vagy puszta szeszély
műve-e ? Alakjainak tettei első pillantásra meghökkentően indokolatlannak
tűnnek - az első megközelítésben pszihológiailag és erkölcsileg egyaránt in
dokolatlannak.

Hadd mutassunk be egy hosszabb idézetet, egy olyan novellájából, amely
ben Gelléri magát ezt az índokolatlanságot választja tárgyául, ezt a fantaszti
kus, emberélettel játszó szeszélyt, A novella címe: A tolmács. Velencében ját
szódik. Az érkező király ellen merényletet követnek el, és a csendőrök elfog
nak néhány embert.

"Az, akit a merénylettel gyanúsítottak: nagytestű, pirosarcú ember volt, s
leírhatatlan rémület látszott rajta." Gelléri aztán - nem tudja, volt-e valóban
valami hasonló élménye - önmagát írja le. S az első kihallgatáson a tolmács,
unalmától és vajmi rejtélyes rosszindulattól hajtva, meghamisítja vallomását.

"Négy napja múlt ennek. Még mindig ül. S ez valamiért nagyon tetszett a
tolmácsnak. Ostoba, szószátyár fickó, gondolta, s mosolyogní kezdett - még
csak németül se tud - egészen a kezemben van - egészen a kezemben van 
ismételte diadalmasan Szkulézi - tagadhat, kiabálhat, sírhat - Szkulézi csa
var egyet a szavain - homályos helyeket hagy majd a vallomásában ..."

Es aztán, napok múlva, megtörik a fiú. ,,- Hány évet kapnék, ha mégis
én tettem volna azt? - kérdi a tolmácstól, - bár nem én voltam a merénylő

teszi hozzá csöndesülten."
S a tolmács "lágyan, s hízelkedve beszéli rá a bűnre."

,,- Nézze - folytatja a tolmács - mit szólna, ha most azt mondanám: igen kapi
tány úr, ő volt az - megengedi? Gondoljon Krisztusra, aki az egész világért bűnt vál
lalt. Jó hozzá hasonlítanunk. Magát az eddigi élete nem engedte fejlődni ... Csak két
évet veszít ... ha igen, akkor mondía utánam olaszul.

- Nem vagyok bűnös.

S a tolmács puhán, lágyan figyeli, hogy elvállalja-e ?"
_ "Két óra múlva el is engedték. De a fiút alig érintette. pedig a búcsúzásnál a

szeme közé nézve azt mondta neki szxutézr: - Ha magára bizonyul a király elleni rne-:
rényiet, halál járt volna érte ...

11:s most a tolmács, a torz márványvitézek szobrának támaszkodva boldogságo! érez.
"Valamit megváltoztattam végre magamon kivül is."

Látja a különös érzésekkel küzködő fiút, amint megy és eüsmétlí magának: halál
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járt volna érte ... egy véletlen: s meghalhattam volna ... aztán Szlculézín fog tűnődni 
hogy is történt, folyton rágódik benne - rníért bocsájtották el éppen akkor, amikor be
vallotta ... Rejtelmes vagyok egy emberben, gondolja a tolmács és nagyot nevet: úgy
jálBzottam valakivel, ahogy a mí tolmácsunk játszik velünk; emberekkel, imáinkat, vá
gyainkat, reményünket hamisan fordítva le élet s halál között."

19y játszik Gelléri is novelláiban, így fordít a valóság és az irodalom kö
zött. Mégis - ha mélyebbre tekintünk, Gelléri alakjainak tettei távolról sem
indokolatlanok, s ha nem is mondja kí, mély erkölcsi állástfoglalás tükröződik

bennük. Csakhogy ítt érkeztünk el Gelléri művének saját paradoxiájához, írói
tragédiáj ához.

Talán egyetlen, társadalmilag, erkölcsileg, technikailag következetes műve,

egyetlen regénye a Nagymosoda. Novellák laza láncának szokták nevezni, és
v-alóban, történetei a novellás kötetekben is megtalálhatók. alakjai is innét is
merősek, vagy ugyanilyen történettel, vagy más helyzetekben vissza-visszajár
nak. Szétágazik a történet, nemcsak egyetlen sorsot mutat és mégis: a szétágazó
epizódokat egységbe foglalja egyetlen ember életének története. Anagymosoda
tulajdonosának bűnös életéről és iszonyú bűnhődéséről szól ez a regény: ennek
a pokoli lángnak a fényénél kavarognak a többi szereplők. De Gelléri itt vi
szonyít és ezzel értékel és állásfoglal: nemcsak szeret, hanem gyűlöl is, nemcsak
ment, hanem el is itél. A bünhődés a lelkiismeretfurdalásnak lapról-lapra tö
kéletesen felépített ábrázolása az őrületíg és halálig. Ebbe a bűnhődésbe, bár
belülről indul és belső erők akarataként teljesedik be, óriási erővel avatkozik
bele Taube úr külső világa: hatalmas üzerne, minden megkinzott, meggyalázott
? lkalmazottja jelképpé növekedve hajtja a magakereste halálba, S ezt a halált
saját üzemének gépei között találja meg. A befejező kép rettenetes, de itt va
Júban, szándékoltan jelképes: nemcsak a megtisztulás vágyát jelképezi, ha
nem a munkások világát ís, rettenetes, őrlő, emberfeletti, pusztításra és megtisz
tításra képes erejével. Ebben a regényben az eddig ismert történetek és sze
replők is más fényben jelennek meg. Gelléri hangja ebben a műben nemcsak
a szánalom és szeretet hangja, hanem az igazság és szolidaritás hangja is.
Itt, ahol Taube sorsában, az alulról jött, szegénységből zsarnokká lett, saját
multjához és közösségéhez hűtlenné lett ember sorsában felteszi, itt meg is
válaszolja magának a hűség és a társadalmi hovátartozás kérdését. Ezek a
munkások, bár sorsuk semmivel sem valószínűbb, mint a novellák munkásaié
- gondoljunk csak a Kínába induló Tir csodálatos kalandjára a szépséges
Almafine-el - sokkal határozottabb társadalmi tartalmat képviselnek.

Nagyobb regényíró lett volna, mint amilyen novellista volt? Egyetlen szó
v-al sem akarjuk ezt állítani. Gelléri igazi novellista volt, igazán rövid for
mákban tudott csillogni - maga a regénye is ezt bizonyítja.

Novellái rövidsége mindig inkább prllanatnyiságot, képszerűséget, mint sű

ritettséget jelent. Egy-egy villanás, egy-egy bizarr kép, a kedvtelés és játék
szülötteí ; mint maga írja elcsodálkozását: "Elmondjam-e a halott lány hajából
hulló csillagok gyönyörű képét"? Ilyen ösztönös volt minden alkotása: ebben
a bizonytalan szférában lebegnek, remekmű és banalitás, vérfagyasztó giccs
között. Hajszálvékony pengén járt, igazi bűvész módján: maga kereste a ve
szélyt, kötelét egyre magasabbra feszítette. Sokat írt arról, hogy mílyen rette
netes gyötrelemmel, magában mennyire nem bízva alkotott.

Hold-utca című kötetét az akkori kritika és későbbi méltatói is nagy, és
kétséges értelmű változás beköszöntőjének tartják. Valóban: később, még késői

írásai legjobbjaiban sem tudta megtalálni ifjúságának elgurult gyémántját,
soha többé nem térhetett vissza ragyogó üvegpalotájába. Ez a forma, a kíra
gadottságnak, játékos villogásnak ez a formája nem bírta el tartalomként a
realitást, megtört. elfakult.

Milyen erők akadályozták meg abban, hogy igazi nagy művét megalkossa?
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Vajon mit tudott volna akkor írni, ha első, legmélyebb érzése nem a rettegés,
ha valóságosabb világban élt volna, olyan világban, amelyben lehet hinni és
bizakodni? Vajon akkor is a játék formáiban élt volna - a sötétség és rette
net víziói helyett a szabadság ragyogó káprázatában ? Vagy megnyugodott
volna valaha is annyira, hogyeltaláljon az igazi epika társaságáig ?

Igy is nagy írónak tartjuk, Olvasása így is nagy élmény: különös fanyar
ízt érzünk utána, és ez a keserű hangulat sokáig elkísér. Különös, rejtélyes író
volt, újabb irodalmunk egyik legérdekesebb alakja, furcsa, megbízhatatlan te
hetség, tündéri gyermek és idő előtt felnőtt férfi különös keveréke. Minden so
rában, minden mondatában korának szenvedése és bizonytalansága él: i rreali
tása így lesz megdöbbentő realitássá, üvegháza mögött így látjuk meg a puszta
nyomorúságot, játékessága mögött kora fojtogató rémületét. És ezt a rémüle
tet később, utolsó alkotó éveiben már semmiféle játék nem tudta felejtetni.
Valóságos, testi halála előtt így okozta ez a kor írói halálát: felnőtté tette,
elvette minden gyermekkori hitét és amikor felnőtt lett, elvonta előtte a le
vegőt. Késői írásai többnyire erőtlen csillanásai a régen annyira eleven ké
peknek: a régen oly élő ötletek el-elakadva szívárognak egyre kétségbeeset
tebb novelláiban.

Georgi, a borbélya halál megérkeztével ijesztgeti vak feleségét.
,,- Bezárlak - mondja neki - bezárom az ajtót, ablakot, itt maradsz

reggelig, s csináljon veled amit akar a halál. Hová megyek ? Eliszom a ké
semet !"

Becsapja a műhelyaitót, rázárja az asszonyra. Valami kis vidámság is van
benne, hogy ivók és kártyások közé kerül hamarosan ... Ez az igéret. De mi a
valóság? Az égre néz, amely oly mérhetetlenül sötét és magas: s hirtelen va
lami összeszorítja a borbélymester szívét. "Romlás, romlás" - motyogja maga
elé és befordul a sarkon.

•

TELI REGGEL ABALATONON

Szelektől borzolt kora téli reggel,
friss jégvirágok minden ablakon.
zajok ébrednek szivbeteg sereggel ...
Magamban ülők s a neszt hallgatom.

Ébreti a táj pufók felhősereggel

zőldesbe-játszón kél a Balaton;
mindenütt élet: zengő habot ver fel
az induló szél a jeges tavon.

Hogy is volt régen? ... Kora nyári reggel
ugyanígy élet indult a tavon:
tavaszi kedvem amadársereggel

csicsergett, - s vijjogott a Balaton.
Azóta sok ifjú év menetelt el:
most már csak rokkant szivem hallgatom.

Agoston Imre
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