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ményekkel igyekezett még tovább fokozni, s aztán űjra várni 
tefvei, szándékai teljesültét. Nyolcvan évesen sokfelé tájékozó-
dó s az irodalom számtalan jelenségéről tájékoztató életművet 
vallhat sajátjának. Amit ezen belül esszéírói gyakorlatából, 
műfordításaiból kiváltképpen hasznosítani kell: ifjabb nemze-
dékeket váró intelem, biztatás, érték. 

REISINGER JÁNOS 

EGY ÖNERZET TÖRTENETE 

KÍSÉRLET EGY REGÉNY RÉGÉSZETI FELTÁRÁSÁRA 

Az irodalmi jelképek teljes megértéséhez távlat kell; mig 
nagyon időszerűek, a jelennek néma tanúi csupán, annyit lá-
tunk belőlük, mint Fabrice del Dongo a Waterlooi csatából. A 
két világháború között írott regényekben, például, gyakran 
esik az eső; szórakoztató ma olvasni a kritikákat, melyek 
ingerülten tiltakoznak a divatos, de semmi megfoghatót nem 
jelentő szimbólumok ellen. 

„Az eső sehol sem gyönyörűség — kezdődik Hevesi András Párizsi 
esője - , de Párizsban szívet marcangoló, megalázó, méltatlan szenvedés, 
amely a legellenállóbb idegzetet is felőrli, a legszilárdabb önérzetet is 
porba tapossa . . . Különösebb képzelőerő nélkül is gyaníthatja az em-
ber, mit érzett Kolumbusz a Santa Maria fedélzetén, ugyanazt, amit én 
a rue de Richelieu és a rue des Petits Champs sarkán, egyforma tehetet-
lenséggel vonaglottunk az ellenséges természet markában. Késő ősszel 
érkeztem Párizsba, éppen Anatole France-ot temették." 

Jó néhány év s egy világháború kellett hozzá, hogy a képhez 
társuló képzetekben többet lássunk, mint rutinos regényindí-
tást, ügyes és elegáns expozíciót, helynek és időnek a sablonos 
megoldásoktól eltérő megjelölését. A Párizsi esőről 1945-ben 
írta Sőtér István: 
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„Ma olvasva döbbenünk rá . . . hogy az a lassú, folyamatos, melodi-
kusán egyhangú, finoman és szürkén szomorú eső, mely függönyt von a 
regény eseményei mögé, a legszerencsésebb jelkép, amely e kor hangula-
tát kifejezheti.'" 

A leírás nemcsak a szállodai szoba unalmába kényszerült 
ember tehetetlenségét érzékelteti, de félelmét is, hogy elsza-
laszt valami fontosat, a megváltást, a csodát, aminek éppen 
most kellett volna bekövetkeznie. Az eső monoton ritmusa 
váratlan szüneteivel és hirtelen nekilendüléseivel a könyv szer-
kezetében kap igazi funkciót, a cselekmény bonyolításában 
érvényesül valódi jelentősége, meghatározza a jelenetek benső 
időtartamát és feszültségét. 

A szimbólum többértelműségét az idő múlásánál megbízha-
tóbban leplezi le a jelentésváltozás. Gelléri psztumusz könyve, 
az Egy önérzet története is az eső képével kezdődik: 

„Kint édesen esik. Mintha millió kis veréb kopogna a csőrével; 
később erősödik az eső, s ilyenkor úgy bugyborékolnak a pocsolyák, 
mint gyermekkoromban, ha szappanhabból fújtam buborékot és elpat-
tant." 

Öröm és béke van Gelléri leírásában, az eső „édesen", s nem 
„tébolyítóan" esik, a gyerekkor boldog emlékét idézve. A 
védettség, a békés sziget magánya elfüggönyzi az otthont az 
ellenséges világtól. 

Amennyire különbözik a jelkép értelme a Párizsi esőétől, 
annyira más a történelmi pillanat is, amit jelképez. 

* 

Gelléri az Egy önérzet történetéi a háború alatt írta, mun-
kaszolgálatban töltött hosszú hónapok közti rövid szünetek-

1 Sőtér István: Tisztuló tükrök, Bp., 1966. 314. 



Forum 957 

ben. Többször félbehagyatta vele a munkát a behívó, s több-
ször kezdte újra, fel-feltámadó reményekkel. 

Először 1940-ben hívták be Monorra, majd rövid szabadság 
után Nagykátára kellett bevonulnia. Az embertelen robotban 
szívbaja kiújult, kórházba került. Századát, míg ő kórházban 
volt, Voronyezsbe vezényelték, ahol szinte az utolsó emberig 
megsemmisült az 1942-es téli offenzíva napjaiban. 1943-ban 
kapott újra behívót; az aszódi táborban két hétig álltak hajnal-
tól éjszakáig felsorakozva, s várták, ki kerül Ukrajnába, ki 
Szerbiába, ki lesz az a szerencsés, aki itthon maradhat, mert 
akkor talán még van remény. 

A munkatáborokban is írói tervei foglalkoztatták. Az ifjúsá-
ga óta tervezgetett nagy regényt akarta megírni, a novellákra 
töredezett életregényt egy folyamatos történet segítségével tel-
jessé tenni, kiegészítve munkaszolgálatos élményeivel. Szerette 
volna bemutatni, hogyan olvad bele az egyéni sors a közösségi-
be, hogyan tűnik el minden megkülönböztető a történelem 
végzetes sorsközösségében. Úgy tervezte, szabályos önéletrajzi 
regényt ír, amelynek külső kerete az a helyzet lett volna, amit 
az elkészült könyvben sietősen csak az eső szimbolikus képével 
jelzett, a munkaszolgálatok története s a szabadság illanó 
napjai, összefonódva a múlt emlékeivel. A keret szinte önmagá-
tól meghatározta a cselekményt is, a kronologikus rendbe 
szedett élettörténetet. Úgy gondolta, ez a megoldás alkalmas 
arra, hogy az emlékeket újra élménnyé varázsolja, s az élmé-
nyeknek meseszerű távlatot adjon. Egyszerre akart emléket 
állítani önmagának s a közös sorsnak, amelyben százezrekkel 
osztozott. Realista ábrázolás és analitikus elemzés keveréke 
lett volna a könyv, a ,.megbékélt vándor" hangján, „örök és 
boldogító eszmények" igézetében. 

De a vándornak nem jutott béke, igazi kálváriája még csak 
most kezdődött. 1944 márciusa reménytelenné tette az írói 
terveket, s az esőfüggöny védte magány, az otthon sem jelen-
tett biztonságot. A megbékélt hangját az elbeszélésben felvál-
totta a halálraítéltté: 
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„Ez a csillag itt a szívem felett messziről ordító cégtábla. Ez, hogy 
elkerülhetetlenül és megjelölten a legrosszabbra vagyunk kiszemelve, 
olyanná teszi legtöbb órámat, mintha siralomházba lennék zárva, várva 
a porkolábot, aki a vesztőhelyre visz." 

A regény sietős számvetéssé alakult. Már csak írói sorsának 
tanulságait akarta felmérni, mert a halál előtt minden más 
lényegtelenné vált és elvesztette az értelmes hétköznapokból 
fakadó jelentőségét. Az első novellája megírása óta nyugtalaní-
tó kétségek foglalkoztatták, mindenekelőtt az elképzelés és 
megvalósulás szorongató ellentmondása, az írói álmok hajó-
törése. A gyertyánligeti táborból írta feleségének: „Csak egy-
egy órám volt, egy-egy novellára és eddig minden novellámat 
úgy írtam, hogy holnap, igen holnap folytatom, és történjék 
bármi, ebből az elbeszélésből regény kerekedik." 

De a számvetés befejezetlen maradt. 1944 őszén újra behív-
ták. A 10. számú pesti helyőrségi kórházból írta utolsó levelét 
feleségének: 

„A kórházat is kiürítik. Állítólag Budára először, aztán ki tudja, hová 
. . . Belül én nyugodt vagyok . . . Mindent tégy meg, hogy a kicsik 
boldog és szabad emberek legyenek. S ha lehet, adasd ki a válogatott 
novelláskönyvemet." 

A háború már elérte Pestet, mikor az utolsó transzportok 
egyikével őt is elindították Németország felé. Mauthausen volt 
az első állomás. Majd Gunskirchenbe került, itt érte a felszaba-
dulás. A tábort kiürítették, a betegeket a német laktanyából 
átalakított neubau-hörschingi amerikai kórházba vitték. Itt 
halt meg végelgyengülésben két nappal a felszabadulás után. 

* 

A számvetés kényszere, az „önmagát megtisztító szándék" 
megváltoztatta a külső helyzet kényszerében fogant könyv 
tervét és célját. Visszamenekült a múltba, mérlegre tette egész 
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életét, hogy tisztázhassa írói sorsa problémáit, megvallatta 
magát mindarról, amit még nem volt ereje megkérdezni magá-
tól. írói kétségeinek eredetét akarta kinyomozni — remélvén —, 
a halálveszély elmúltával kínok és ellentmondások nélkül kezd-
heti újra munkáját. A tények és adatok mögött rejtőző igazi 
életrajz érdekelte, a műveket létrehozó élmények és kérdések 
anatómiája. 

Ezért következett az első tapogatódzás után rögtön a 
lényeg, mely a megdöbbenésből táplálkozik, a világgal való 
találkozásnak, az értelem keresésének élményéből: „Ki vagyok 
én? Miért születtem? Minek élek? Minden nagy műnek ez a 
kérdés az indítéka. Gelléri irodalmának személyessége, líriz-
musa abból fakad, hogy a kitalált alakok fiktív sorsában is a 
saját életének problémájára keres választ. Mivel élményei témái 
körén belül általánosak és egyéni sorsának tanulságai közös-
ségi érvényűek, a kérdésből kiinduló önéletrajz, az életút társa-
dalmi értelmét és jelentőségét is feltárja. 

Gelléri tudta ezt: „Választ keresek önmagamnak is, mások-
nak is" — írta. A könyv megváltozott célja természetesen 
átalakította a formát is: 

„Az írás, különösen az önéletrajz írása, az a forma, amikor a teremtő 
azonosul az élettel: hadd legyen az az írás olyan, mint az analitikusnál 
töltött óra: szabad és kötetlen asszociáció. Hadd írjam én e sok felesle-
geset is, míg egyszer felszínre jut a legfontosabb vele." 

Mindenekelőtt tehát őszinteségre törekedett. El akart indul-
ni az első emlékek útmutatása nyomán, azt remélve, majd 
kezébe adnak egy fonalat, amely elvezet a mindent megértető 
válaszhoz, amely nemcsak magyarázat, hanem jótanács is. 
Leltár, cimke, az anyag kezelhetősége, mindaz, amire az író 
kényszerül az olvasó érdekében, csak akadály lett volna. Bár a 
könyvet sem csupán magának szánta, a megszokott segítséget 
nem adhatta meg az olvasónak. A forma nemcsak kalauz a 
közönségnek, hanem gyakorta feladvány is, mert saját feleletét 
hozzáadhatva kibővíti, sőt át is alakítja az írói vallomást. Az 
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Egy önérzet történetében nem megtervezett, sokszor kipróbált 
mutatvány tanúja az olvasó, hanem résztvevő hallgatója a tuda-
tost és öntudatlant egyaránt görgető vallomásnak, mely saját 
törvényei szerint halad előre, vagy ugrik vissza az időben. 

A hangulatot, a könyv rendező elvét, nemcsak az újra átélt 
valóság, az emlékek ébresztették, hanem az íróasztalnál, mun-
ka közben töltött órák, tehát a jelen élményei is. Újra átélte 
múltját, egy pillanara sem tudván elszakadni a jelentől, a 
fenyegetéstől, mely békés regényírás helyett számvetésre kény-
szerítette. A felderített és megértett múlt kétségbeejtette, de a 
szerencsésebb újrakezdés reményével is biztatta. A jelen 
viszont nevetségessé tette a reményeket, újrakezdésről, regény-
írásról, az életmű boltozatának felépítéséről. Mert ha felállt az 
asztaltól s az ablakhoz sétált, nyilas suhancokat, géppisztolyos 
SS katonákat látott s falhoz lapulva osonó üldözötteket. Hit és 
hitetlenség hullámzik a könyvben, hiszen a józan ész kimond-
ta, hiába kérdez, nem éri meg a pillanatot, amikor a sors 
megsúgja a választ. 

Gelléri kétségei a formán túli értékeket ostromolják, a mű-
vészet értelmét és végső célját idézik az anyag ellenállásával 
küszködő elé, Csehov kérdésének szellemében: mi volt a célja, 
hite? Hol van írása és élete átfogó eszméje, az, „ami nélkül 
egyáltalán semmi sincs? " Mert „tudatos élet, határozott világ-
szemlélet nélkül az élet nem élet, hanem teher és borzalom". 
Kevesen érezték ennek a tehernek a súlyát úgy, mint Gelléri. 

Ha befejezett egy novellát, nyakába vette a várost, hogy 
megmutathassa valakinek. Nem dicséretet várt, csak azt akarta 
tudni, van-e „eszméje" írásának, s ez hozzáad-e valamit olva-
sója életéhez? • Lulutól — aki barátnőből lassan a „legjobb 
szerkesztője" lett — egy öl virágot kapott a Szállítókért, és 
csókokat egy bérház sötét pincelépcsőjén. Most már megnyu-
godva kezdte olvasni ő is a novellát: 

Úgy rémlett, tényleg élő sorokkal kezdődik, és azzal folytató-
dik is. De maga a téma milyen kicsinyes. Hogy szállítómunkások visz-
nek egy kasszát, és az majdnem visszacsúszik, aztán mégsem csúszik 
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vissza Ennyi az egész. . . . Még hasonlatok sem hemzsegtek benne, mint 
más írásomban." 

Nem tudott megszabadulni a tökéletes kergetésétől, rabul 
ejtette a gondolat, hogy a remekmű legyőzheti a halált, meg-
hódíthatja az életet. Gyötrődéseinek most már nemcsak a 
formai .remek kergetése ad tápot, hanem az írás emberi igazá-
nak szükségessége is; az egyik a személyes, a másik a közösségi 
összetevője volt ihletének, írói ambíciójának. 

Csak a mesében hitt, mert a mesében mindig győz a jó, s 
benépesítette tündérekkel a világot. De egyre nehezebb volt 
elhitetnie önmagával az öreg Underwood-írógép előtt, hogy 
Óbudán kapuzárás után kart karba öltve sétálnak a tündérek, s 
a hazatérő részegeknek nagyszakállú varázslók nyitják ki a 
kaput, ha nem boldogulnak a kulccsal. A módszeres írói mun-
ka illúzióromboló, a kifejezéssel való küszködés javarészt racio-
nális számítás; sétaközben még csak kísérgették a tündérek, de 
az íróasztalhoz nem ültek le mellé. A lelkiismeretét nyugtatta 
és vigasztalta a mesével, az irodalom lelkiismeretét, amely 
javítani akart legalább a novella-hősök sorsán. S hogy hihetett 
volna az irodalomban, ha még ez is csak ritkán sikerült, s ha 
sikerült is, mit ért? 

# 

A lelkiismeret kétségei kínzóbbak a sikertelenségtől váló 
félelemnél. Mérlegre tette irodalma igazságát, erkölcsi tartal-
mát; s megfellebbezhetetlen, ítéletként állapította meg, gyáva-
sága erősebb, mint a lelkiismerete: 

„Ha igazán hittem volna a szabadság szentségében, hát miért mond-
tam egy munkásnak: - Én gyújtsam föl a világot? Szaktárs! Tiszta hó 
és jég a világ, és nekem nincs hozzá elég tüzem. 

- Szép, romantikus szavak ezek, elvtárs - mondta a munkás - , 
fellengzős frázisok. Többet ér ennél egy kis agitáció a köpködőben. 
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Többet ér ennél egy kis szervezkedés a nyomdászok között. Tudja-e, 
hogy mi az, kivinni egy sztrájkot? . . . Nem egy iskolatársam ült már 
akkor börtönben. S ha ezekkel is találkoztam, mit mondtak nekem ezek 
a fiúk: - Ki vagy te? Egy büdös áruló. Szocialistát játszol, és bamba 
meséket írsz a kipolgároknak. Nincs az írásaidban semmi optimizmus. 
Hagyod a szegényt a sz . . ,. ban, de nehogy büdös legyen a kispolgár-
nak, hát szalonpapírba csomagolok. . ." 

Ki tudná eldönteni, mennyi a valóság ezekben az állítólagos 
beszélgetésekben, egyáltalán megtörténtek-e? Saját kétségei-
nek támadása volt ez irodalma ellen, beszélgetése kétségeivel. 
De a kérdések a lényeget ostromolták. 

Mi az igazi valóság? - kérdezte magától. - A szegénység, a 
kiszolgáltatottság, az a nyomorúság, ami alvástól alvásig tart? 
Nem ugyanilyen valóság-e az álom, melyben a meggyötört 
vigasztalást keres? Két valóság lenne, egy hétkönapi, mely 
közös sorsa mindenkinek és egy kivételes, mely egy-egy pilla-
natra kiemeli az embert a közös sorsból, a saját, az igazibb 
életébe? És ha a munkásnak van igaza, a börtönjárt hajdani 
barátoknak: mindez valóban hazugság, megszépítő csalás, a 
kapitalisták oly ritkán háborgó lelkiismeretének megnyugtatá-
sa? Kérdéseire nem tudott feleletet. Védekezésre kényszerült, 
a kényszerű védekezésben pedig az írói hivatás csődjét látta. 
Nyugtatgatta magát, hogy „. . . az írás sugallatos fönségével 
még sikerülni fog egyszer . . . változtatnom sok hozzám hű, 
nékem kedves szegény ember életén" — de ezt a reményt 
elfújta az irodalmi megváltás szándéka és eredménye, a novel-
lista technika és a valóság közti ellentét. A szenvedély elmpssa 
a különbségét múlt és jelen között: az Egy önérzet történeté-
nek szerkezetét az határozza' meg, hogy a tisztázó kérdéseket 
az írói pálya tanulságait keresve a jelen teszi fel az újrakezdés 
reményében, de a kérdésekre a múltból vett példák felelnek az 
önéletrajz eseményeinek sorrendjében. Gelléri magyarázatot és 
feleletet keresve újra átéli múltját, feleleveníti régi küzdelmeit, 
egy filmre veszi fel hajdani és mai kétségeit. A képen két kor, 
két élethelyzet vetül egymásra; a pályakezdésről beszél, de az 
eső hangulata a jelent is idézi. 
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Pontosan tudta, irodalmának legfontosabb dilemmája, ahol 
egész írói léte és rangja eldől, a mese és valóság egysége-ellen-
téte. Egész élete kényszerű, de bátran vállalt küzdelem volt a 
fizikai tapasztalásért, a hétköznap megismeréséért, melyet a 
létezés kegyetlen alaptényei, a jóllakás, a szerelem uralnak, 
olyan tájakon élt, ahol a fillérek életet vagy halált jelentenek. 
A tapasztalás nem egyszerűen a banális valóság megismerését 
jelentette, az irodalom szükséges nyersanyagával való ismerke-
dést, hanem azt a reményt is, hogy a nyomában járó magyará-
zatok egyszer majd választ adnak a csehovi kérdésre, lehetővé 
teszik, hogy tanácsot adjon novellái hőseinek, mit kell tenniök. 
S mit tegyen ő maga: írásainak személyessége, líraisága ebből a 
szorongásból fakad, meggyőződése volt: saját élete a megértés 
és magyarázat forrása. 

A tapasztalatot mégis gyakorta formálta vigasztaló és meg-
szépítő mesévé, hogy elviselhető és megbocsátható legyen, 
menekülvén az elviselhetetlen következtetésektől. A fillér útját 
csak zsebtől zsebig követte, azt már nem látta, hogy a fűszeres-
től a kocsmából a bankok széfjébe vándorolnak a kenyérért, 
fröccsökért kifizetett krajcárok — a tapasztalás nem vezette el 
a társadalom tudományos megismeréséhez. A prózai kifejtés és 
a költői kifejezés között vívódott: meg akarta találni a két 
kifejezésmód szintézisét, hogy összebékítse novelláiban a fizi-
kait a költőivel, a kemény realizmust a látomással. 

De hiába tanulmányozott át egy egész kis könyvtárat, hiába 
olvasott Kautzkyt és Marxot, az elmélettel nem tudott mit 
kezdeni, a tudományos tételek nem fértek bele a hasonlatok-
ba, költői látomásokba. Pedig József Attila is megkísérelte, 
hogy bevezesse a közgazdaságtan rejtelmeibe. Elolvasta neki 
egy 

„. . . mindennél fontosabb cikkét, tele egyenlő és egyenlőtlen téte-
lekkel Már hajnalodott, amikor még mindig magyarázta nekem azt, 
amit a cikke nem tudott eléggé megmagyarázni. Én pedig a szemeimet 
kimeresztve, fejemmel helyeslően bólogatva, egészen átadtam magam a 
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bér és profit kérdéseinek. De a lelkem a csillagjaimra kacsintgatott a 
szobám falán, s a fülem titokban a hegedülő ajtónk hangjait figyelte. S e 
kettős kacsintás alatt szavak siettek elő rejtekükből s a kezem akaratla-
nul is a tollam után kapott. Már láttam bizonyos részeg legényeket, akik 
csülagoknak képzelik magukat, meg éjszakáknak és nappaloknak, s már 
indulnak is, hogy agyonöntsenek egy lányt a húsvéti kútnál . . . Hova 
Ulesszem én ide be a profitot? " 

— kérdezte kétségbeesetten. De pontosabb lett volna a 
kérdés, ha jelen idő helyett feltételes múltat használ, mert a 
kérdésre az Egy önérzet történetének írása idején sem tudott 
válaszolni. 

A védekezés minden tudományosság, nagyobb formát 
igénylő elméleti alap ellen az egyéniség, a tehetség legszemélye-
sebb vonásainak természetes önvédelme volt. Azt féltette, ami 
csak az övé volt, megkülönböztette mindenki mástól, ami 
lehetővé tette, hogy meséje ne egyszerűen kitalált hősök kita-
lált története, hanem a saját élete legyen. Novelláiban arra 
törekedett, hogy szenvedések és örömök között vergődő élete, 
egyénisége kiteljesedjék az ember sorsává, ismétlődjék, sokszo-
rozódjék meg figuráiban, adjon ezer és örök életet neki. 

Gellérinek az önvédelem csak bűntudatát fokozta, kétségeit 
súlyosbította. Mert van-e joga — gyötrődött — ahhoz ragasz-
kodni, ami neki örömet, kielégülést ad, másnak pedig a világ 
igazságtalanságainak megszépítése és szentesítése csupán? S 
valóban az álmok, a bolond tündérek történetei az ő igazi mon-
danivalói? Hátha József Attilának van igaza, nem a líra 
fontos, hanem a tudomány, vagy Sz.-nek, aki szemére hányta, 
hogy 

„még semmit sem írtál ezekről a szegény kis proli lányokról, ezekről 
a mosólegényekről, a nyomorról és a kínról, ami körülvesz. 

- Mintha megölt volna ezzel a néhány mondatával Mintha eltaposta 
volna csekélyke önbizalmamat 

— Miért? A tündérek nem elég szépek? - kérdeztem siránkozva. 
- Elvész az ember a mesékben - mondta . . . - Nézd azt a vastag 
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lábú vasalónőt . . . van olyan érdekes, mint a villámfénytől teherbe 
jutott tündér szorongása." 

A vasalónőről szóló novella, amit Sz. kérésére írt, észrevétle-
nül megváltoztatta viszonyát az írói munkához. Egyszerre ter-
mészetessé lett, miről is kell írnia. Ez a változás nemcsak a 
tartalomra terjedt ki, hanem az egyTe magabiztosabban és 
egyre tökéletesebben alakított formára is, és napjaiba némi 
megnyugvást hozott. Nem kételkedett már munkája értelmé-
ben és hasznában, a felfedezett valóság megnyugtatta; írásai, ha 
szerény sikerrel is, de egy tisztább és emberibb világ születését 
segítik, s a jövőt szolgálják az általa s általában az/írás által 
megváltoztathatatlan lehetőségek keretei között. írói élete 
egyszerűbb lett, kevesebb vihar dúlta, de kételyei továbbra is 
mellette maradtak. A megelégedés nem adott hitet neki, nem 
szüntette meg azt a belső ellenkezést, amit a modern társada-
lom iránt érzett. Nemcsak a kizsákmányolás a tömegek rab-
szolgasága riasztotta a kapitalizmus világában, hanem az ará-
nyok is; csak óbudai méretek között érezte otthon magát. 
Pedig itt is oly sokszor volt idegen. A munkások nem fogadták 
be maguk közé a műhelytulajdonos fiát, a polgárok, között 
pedig prolinak számított. A világból kiesett szerencsétlenek 
között volt leginkább otthon, a társadalom legalsó szintjén, 
ahol a gyereklányokból részeg szeretők lesznek, ahol oly ha-
mar elmúlik az önfeledt játék ideje, s halálig tartó robot jön 
utána. 

Az írás is, mint a szerelem is, az élet és halál határterületén 
tett kirándulás, s Gell éri úgy vélte, hogy e kirándulás élményei 
csak látomásokban, torlódó képekben és hasonlatokban feje-
ződhetnek ki igazán. Olyan látomásokban, melyekre egyik 
oldalról a halál árnyéka, másik oldalról az élet fénye vetődik. 
De gyakran csak a képzeletbpn ragyogtak a fények, a betűket 
már nem világították meg. Ilyenkor a novella nyersanyag 
maradt, az elmúlás győzött a megmaradás vágya felett. 

1 Irodalomtörténet 
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S maradt a keserű tanulság: a csodát és a valóságot áthágha-
tatlanul magas fal választja el, s át kell mászni rajta, hogy 
testközelbe kerüljön azokkal, akik között él. 

* 

önéletrajzában kétségei elhatalmasodásának okait nyomoz-
va, különös hangsúllyal foglalkozik írói pályakezdésével. Ez a 
nyomozás értette meg vele, hogy az első lépések determinálták 
egész sorsát. Valóban, első írása keletkezésének véletlensége a 
befutott, gyakorlott író munkáit is jellemezte. „Még ma is 
emlékszem arra a délutánra, amikor az isiben megjelent az új 
magyar tehetségekhez szóló felhívás." Az újságot olvasva úgy 
érezte, egyenesen neki szól. Gyorsan írt egy karcolatot egy 
rövidlátó fiatalemberről, aki lekapja a szemüvegét, hogy ne is 
lássa, mikor imádottja elmegy egy másik fiatalúrral. Az iskolá-
ból egyenesen a szerkesztőségbe inalt. 

„ - Ezt maga írta? - kérdezte Mikes. Nevetni kezdtem. Olyan 
valószínűtlen volt, hogy tőlem valami érdemes munka kikerüljön; mert 
apám mit mondott? 

- Marha vagy! . . . 
S most Mikes kinézett a folyosóra s így szólt; - Elnézést, drága urak. 

Az isten küldött hozzám valakit s most megvizsgálom az isteni küldött 
angyalszárnyait." 

De a mesébe illő sikerrel együtt járt a bűnhődés is, az öröm-
mel a csalódás, és sohasem vált el többé pályája során. Mert a 
következő írásnak már az lett a sorsa, hogy csak az eleje 
ítéltetett jónak, a vége pedig pocséknak. „Mondja, ezt nem 
valami alvállalkozóval íratta meg? " - kérdezte Mikes. „S 
akkor veszett el az önbizalmam. Mert éppen hogy a végét érez-
tem kitűnőnek, ott éreztem azt, hogy igazi ihlet viszi a 
tollam. . . " 

Furcsán, majdnem komikusnak hangzik az idézetben az 
ihlet szó, tizenkilencedik századi csengésétől elszokott a fü-
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lünk. Gellérin kívül alig akadt író, aki áhítattal le merte volna 
írni. Mert az ihlet egy idejétmúlt irodalomfelfogás kulcs-szava 
volt, romantikus esztétikák, különc ízléssel berendezett dol-
gozószobák, egy megbukott vallás szertartásainak hangulatát 
idézte a harmincas években. 

„Ihlet nincs" - jelentette ki Hevesi András. „Csak kötelességérzet 
van. A legnagyobb ihlete a pontos, szerződésben rögzített határidő. 
Csak pénzért szabad írni. Abból tudja meg az ember, hogy mit ér az, 
amit ír. Akit jól megfizetnek, az lehet ponyvaíró is. De akinek nem 
fizetnek, az biztosan tehetségtelen." 

Gelléri írói temperamentumát mégis pontosan jellemezte az 
ihlet szóval, noha nem volt 19. századi, sem embernek, sem 
írónak, s amatőr sem volt. De írásait mindig meghatározta a 
pillanat természete, hangulata, amelyben keletkeztek. Akkor 
és addig jó a novellája, ameddig a termékeny és dús pillanat 
energiáiból, érzelmi-indulati erejéből futja. írói alkata kény-
szerítette, hogy a kis formák embere legyen, s mindenekelőtt 
kiszolgáltatottsága az „ihlet "-nek, a perc termékenységének, 
amely fölött sosem tudott úrrá lenni. 

De ritka az ilyen pillanat, néha hónapokig kellett hasonlóra 
várnia. A várakozás elviselhetetlen idegfeszültségbe kergette. A 
munkaképtelenség időszakaiban átélte az írói lét társadalmi 
csődjének minden kínját, amelyet annyian szenvedtek meg vele 
együtt kortársai közül, amely az írói technikák és trükkök, hol 
agresszív, hol védekező jellegét magyarázza. De ő sosem volt 
képes belekapaszkodni a reménybe, hogy a céltalanul végzett 
munka is megtermi a maga gyümölcsét. Nem egy kortárs 
életművének adott erkölcsi tartalmat pusztán a munka, amely, 
az emberi sors kérdéseire adott hasznos válasz nélkül is tiltako-
zás a kiszolgáltatottság és mindenfajta megalázás ellen. Gelléri-
nek nem volt érzéke a cirkuszi artista hősiességéhez vagy a 
polgár heroizmusához. Olyan világban nőtt fel, ahol a munka 
értékét gyakorlati haszna méri. íróként apja példáját akarta 
követni, aki a pénzszekrényekre olyan zárakat készített, ame-

7* 
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lyek ellenálltak a legügyesebb betörőnek is; ez a lényeges, nem 
az elismerés, amivel a zárba vésett nevet emlegetni fogják. 
Abban reménykedett, hogy írásai egyszer majd gyakorlati 
segítséget adnak az embereknek életük megváltoztatásához; 

De a „mit kell tenni" kérdésre, amivel szüntelenül gyötörte 
magát, s amit minden novellahőse feltett, a „sugallatos fönség" 
éppúgy nem adott választ, mint az esztétikum és a művészi 
harmónia megváltó hatalmába kapaszkodó, céltalanul végzett 
munka. Kétségeit a novella-forma is fokozta. A novellista csak 
a pillanattól remélhet segítséget, a helyzet és a személyiség 
konfliktusának reflektorfényétől, csak ez világíthatja meg azt a 
titokzatos többletet, amely mindenkit egyedivé, páratlanná 
tesz, külön bolygóvá az emberi világegyetemben. S minden 
bolygó más feleletet tud: az író ellentmondó válaszok közt 
keresi az igazságot. Előfordult, hogy Gelléri kérdésére csak a 
gyakorlati segítség szándékának és a valóra válás tehetetlensé-
gének ellentmondása volt a válasz, élete elhibázottságának kín-
ja, az önutálatot keltő vergődés, amely ellen úgy küzdött, mint 
hősei, mint az óbudai munkások a munkanélküliség, a lét alá 
húzó nyomor ellen. 

A személyes élmény a benső természetében rokon társadal-
mi tapasztalattal találkozik. A tapasztalat ritkán több egyszerű 
történet magvánál, a modell szociográfiai érdekességnél; az 
írónak azonosulnia kell hősével, a személyes élménynek a 
tapasztalattal, hogy a valóságos figura a novella világában is 
eleven és egyéni legyen. „Lelkem újabb alakja Tir" - mondta 
egyik figurájáról, akit ugyan mintázott, történetét mégis az író 
sorsának egyik epizódjából kapta. 

„Ebben a magatartásban a prózai ihlet nagyon hasonlóvá válik a lírai 
ihlethez - mondja Szász Imre Hemingway-ről - , a hős tehát, a kor, a 
társadalom problémáinak kifejezője és prototípusa maga az író, éppúgy, 
mint a versek hőse s egy egyetemes tapasztalat kifejezője a költő. Ez az 
önéletrajziság természetesen korábban is felbukkan az irodalomban, 
hisz az élmény, a tapasztalás nagyrészt személyes és személyesek, tehát 
önéletrajziak az érzések is. De a régebbi íróknál ez burkoltabb, szemér-
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mesebb, és sohasem növekszik írói magatartássá, elvvé . . . Az emberi 
lélek mérésére nem szolgálnak műszerek, s az író, ha tehetsége van, 
őszinte és kíméletlen magával és környezetével szemben; így fedezheti 
fel legmegbízhatóbban, mi is történik valójában benne és vele . . . Igazi 
író, ezt csak akkor vállalhatja, ha tudja, hogy élményei bizonyos határo-
kon belül - éppúgy, mint a lírikuséi - általános érvényűek."2 

Minden különbség ellenére Gelléri novelláit is jellemzi a lírai 
ihlet. Feleségének írt egyik levelében írta: 

,,S amint ezt a sok novellát nézem, arra jöttem rá . . . hogy nagy 
távolságokban, de mégis novelláról novellára haladva, valami életregény-
félét szövögettem, s ha ez nem is szabályos menetű és vonalú, ha nincs 
is pontos eleje és vége, mégis csak egy egész t ö r t é n e t . . . " 

Bár novellái személyes tapasztalatból születtek, önéletrajza 
tanúsága szerint, mégis kideríthetetlen maradt számára élmény 
és novella kapcsolata. írásai az élménynek csak azokat a voná-
sait őrizték meg, melyek alkalmasak voltak arra, hogy jelezzék 
személyes problémáit. Amikor a novelláiból kiolvasható ön-
életrajzról beszélt, nem az élettényekre, élete eseményeire gon-
dolt, hanem a kétségekre, ellentmondásokra, amelyek igazabb 
és őszintébb életrajzát alkotják, mint az adatokkal jellemez-
hető életsors. Hőseire átruházta személyes gyötrődéseit, sorsuk 
mozgatói többnyire az író életének, egyéniségének ellentmon-
dásai. A novellákban azonban könyörtelen törvények vonzásá-
ban és taszításában hányódó emberi sorsokban kifejeződő álta-
lános érvényű társadalmi tapasztalattá, körülmények determi-
nálta kollektív reakciókká lettek az író egyéni érzései. A 
magány, a sehova nem tartozás, a félelem az ellenséges hata-
lomtól, a kiszolgáltatottság, az éhség, a fáradtság, a gyötrődés 
az igazság és az egyéni érdek között nem csak egy ember 
személyes élménye. Még akkor sem, ha elsődleges célja saját 
élményeinek és gyötrődéseinek kifejezése volt. 

* 

2 Szász Imre: E. Hemingway. Az amerikai irodalom a XX. sz.-ban; 
Bp. 1962. 295. 
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Az önéletrajz az egyetlen műfaj, amely az irodalom szemé-
lyes hátteréről nyíltan és őszintén beszél, a nemegyszer szé-
gyelnivalóan és megalázóan kicsinyes indítékokat nem rejti 
fiktív sorsok mögé. Első személyben szól mindarról, aminek 
nyomorúságát csak az irodalom társadalmi szükségessége eny-
híti, és a célja, amely megnemesíti a személyest, és alárendeli a 
közösséginek. Az Egy önérzet történeté ben Gelléri mazohista 
őszinteséggel leplezte le irodalmának személyes mozgatóit, két-
ségei eredetét nyomozva az egyik legfontosabbat: apja szerepét 
az életében. Szinte biblikus szabadversben panaszolta el bol-
dogtalan gyerekkorának sérelmeit, amiket az idő sem tudott 
begyógyítani. Úgy érezte, apja gyűlöli, s ez bűntudatot, kínzó 
szégyenérzetet keltett benne. Később a bűntudathoz megkeres-
te a bűnt is: apja példálózásai küzdelmes ifjúkoráról, nélkülö-
zéseiről, szegénységéről, amiből a maga erejéből verekedte ki 
magát értéktelenség-tudatot keltettek benne, s valami ellent-
mondásos viszonyt alakítottak ki közte és a szegények világa 
között. Kétségbeejtően fontos volt számára, hogy az irodalom-
ban sikert érjen el, mert ez végre bizonyság lenne az apja 
számára is. S igazolná a létét, az apai gyűlölet indokolatlan-
ságát, szabaddá tenné végre, visszaadná hitét önmagában. Tit-
kon reménykedett, hogy apja talán nem is őt gyűlöli, csak vélt, 
vagy valóságos rossz tulajdonságait. Talán féltette is, hiszen 
„. . . mire viheti egy álmodozó? " De nem a hibái ellen küz-
dött, hanem fia egész lénye ellen, összekeverte, vagy nem tudta 
különválasztani a tulajdonságot és a személyiséget. Gelléri az 
irodalom ösztönös parancsaként megpróbálta a különbség-
tevést. Ha az elvet nem is tudta megérteni, meg akarta érteni az 
embert. Ugyanúgy, ahogy a saját életében, apja életében is 
nyomozta az okok logikáját, a bukások hátterében. Tiszta 
műhelycsarnokra, ügyes gépekre, szorgalmas segédekre vágyott 
a mesterségében kiváló lakatos mindig, s egy koszos sufninál, 
rozoga, lábbal hajtott fúrógépnél több sosem jutott neki. Talán 
azt remélte, majd a fia valóra váltja álmait. Az apa nemcsak 
reményeiben és a fiában csalódott, de azt is meg kellett érnie, 
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hogy a munka lehetőségét is elvették tőle. A válság csődbe 
kényszerítette, el kellett bocsátania alkalmazottait, hitelbe 
anyagot nem kapott, s ha kapott volna is, kinek kellett a 
tőzsdék és bankok összeomlása idején páncélszerény? 

Gelléri több novellájában is feltűnik a kép: a műhelyében 
munkátlanul fel-alá sétáló kisiparos, aki a munka lehetőségével 
együtt az élete értelmét is elvesztette s nem képes megérteni, 
mi és miért történt vele. Nem tud már sem alkalmazkodni, sem 
ellenállni, megszokott világa összeomlott s az űjban, melynek 
annyira mások a törvényei, haláláig idegen marad. Gellérinek 
maradandó élménye a kézművesség és a kisipar visszavonhatat-
lan csődje, a válság, mely egy értékes embertípust ítélt pusztu-
lásra. És a figurák mögött mindig egyetlen modell áll: az apa s 
a kollektív tragédia hátterében, az ő egyéni tragédiája. 

Gelléri érezte, hogy a vereség akkor kezdődött, amikor apja 
kilábalva az ifjúkorbóltudomásul vette a társadalom szabályait, 
beletörődött a körülményekbe, amik olyanok, amilyenek: 
,Akkor tört meg a vére, akkor adta át magát a férji sorsnak, az 
apaságnak, a világ rendjének s mindennek, ami számára időn-
ként olyan iszonyú volt." 

Ez a sors már nem volt tőle idegen, és a magyarázatot 
elfogadta felmentésnek is. 

Az írói létének értelmét támadó kétségeket, az egyre elha-
talmasodó önbizalomhiányt származása is magyarázta. 

„Élni és még hébernek is lenni! — írta önéletrajzában. - És tulaj-
donképpen mégsem annak lenni, hanem elsőül és inkább csak ember-
nek, zavart, kósza léleknek, aki a héberi terhek folytán kétszer, hússzor 
igyekszik igazabbnál igazabb emberségre. S hallani: átkozott zsidaja, 
büdös zsidaja, rohadt fajtája, csaló gazembere." 

Az ember szó Gelléri értelmezésében az egyetemes szimbó-
luma, felszabadulás a helyzet és az idő, feloldozás a különbö-
zés kényszeréből. Minden élő egyenrangúságát és testvériségét 
jelentette, azonosulását nemzetek és vallások felett. Ugyanazt, 
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mint a mese és a költészet. De ember és zsidó szembeállítása — 
aljasabb ellentétpárt aligha talált ki a kor — a Gelléri Andor 
Endre nevű fiatalembert egyszerűen kitaszította az egyetemes-
ből. S ez a kényszerűség nemcsak tragikus végzet, hanem 
fnegoldhatatlan dilemma is volt számára. Hiszen mégcsak udva-
riasan hűvös kapcsolata sem volt a vallással, amelybe beleszüle-
tett, mert „csupa tilalom, csupa félelem". Irtózott áttól a 
kegyetlen istentől, aki csak büntetni tud, érthetetlen és kiszá-
míthatatlan, s az élők közül legjobban az apjához hasonlít. 
Tiltakozott az ellen a magatartás ellen, amely elfogadta — ha 
bűnnek nem is érezte — a különlegeset az egyetemes helyett. 
De a helyzetből nem talált kiutat, pedig feltúrta önéletrajzának 
írása közben gyermekkori emlékeit is. 

Hiába azonban a társadalomtudományilag racionális magya-
rázat, a fasizmus lélektanának ismerete, Gelléri valami miszti-
kus titkot sejtett származásában, írói természetétől elválaszt-
hatatlant. Ez is azok közé a ,.rejtelmes motívumok" közé 
sorolódott, amik témák és történetek fátyla mögül elővillant-
ják a valóság igazi arcát; Gelléri irodalmának csontrendszerét 
ezek a talán szándékosan logikus magyarázat nélkül hagyott 
motívumok alkotják. De a téglagyári gyerekek gúnyolódását — 
„zsidó! zsidó!" —, ha önéletrajza írása közben mára végzet első 
figyelmeztetésének érezte is, mégsem tartotta gyerekcsínynél 
többnek. Később találkozott azonban a gyűlölet szervezett 
formáival, s megismerkedett az antiszemitizmus egész termé-
szetrajzával. 

* 

A legtöbb novellista ismer „rejtelmes motívumokat". Ka-
therine Mansfield írta le naplójában, hogy egyetlen témája sem 
volt olyan fontos számára, mint a szél. Nemegyszer akarta 
megírni a különböző szelek természetét: az őszi szelet, mely 
úgy zúg, hogy nyomorulttá lesz tőle az ember, az éjfélit, mely 
leül a fák ágai közé, aztán kinyúlva a védettségből hivogatóan 
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megzörgeti az ablakot, s a halálos hívásnak nem lehet ellen-
állni.3 A szeleket nem írta meg, de novelláiban gyakran meg-
testesítette őket, egy-egy figurája jellemében, sorsában ráisme-
rünk a természetükre, egyéniségükre, amire az író olyan érzé-
kenyen figyelt. Gellérinek is volt egy-két rejtelmes motívuma, 

„aminek nagyon szerettem volna az igazi magyarázatát megtalálni -
írja, bárha megtaláltam volna, akkor se biztos, hogy eltávozott volna 
belőlem és tőlem ama rejtelmek bármelyike is . . . Én utazás előtt 
mindig valamiféle lázas állapotba kerültem . . . S ha vidéken voltam, ott 
olyan állati szorongás és gyávaság uralkodott el rajtam, aminőt városban 
nem tapasztaltam magamon . . . S most megint a szegény őseimre kell 
gondolnom, akik kóbor ebként kószáltak a fényes, édesfényű városok 
körül. . . . Talán az ősök féltek bennem annyiraa falutólsa vidéktől. És 
ők tettek engem a város szerelmesévé." 

Elbeszéléseinek hősei gyakran élnek számkivetésben, kívül 
az emberek világán. Gyakran lesznek valami kimondhatatlan 
félelem áldozataivá, mely megérteti velük, hogy eleve kilátás-
talan minden küzdelem, s törvényszerű sorsuk a félreállás, 
majd a pusztulás. 

írói életének eredménytelenségében is érzett valami végzet-
szerűt. 

Minden népnek kialakulnak történelme folyamán azok a 
művelődési és művészi értékei, melyek a közösségbe tartozás 
legfontosabb ismérvének tűnnek. Egy épülethez, képhez, vers-
hez olyan érzelmi tartalmak kötődnek, amiket nem szoktak 
megfogalmazni, mégis léteznek, mégis valóságosak, s mindenki-
ben ugyanazt a biztonságérzést s a közösségbe tartozás meg-
nyugtató hangulatát keltik. Ezek az irodalomban normákat is 
jelölnek, bizonyos hangsúlyt, indulati lejtést minden versnek 
követnie kell, hogy legalábbis otthon igazi értékké legyen, s 
hallgatólagos megegyezés alapján nemzeti kincsnek fogadják el. 
S mert ezek az értékek hallgatólagosak és nem megfogalmazot-

3 Journal of Katherine Mansfield, The Albatross, 1933. 
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tak, könnyű visszaélni velük, könnyű kisajátítani őket, s 
könnyű másokat, néha egész közösségeket kitagadni birtoklá-
sukból. 

Gelléri elismerések és sikerek ellenére ebben az értelemben 
mindig kitagadottnak érezte magát, tudta, hogy írásai sohasem 
emelkedhetnek erre a rangra, ezeknek a megkülönböztetett 
szerepet betöltő műveknek a sorába. Gyerekkori bántalmak, 
kamaszkori sérülések logikus folytatásának érezte a kitagadott-
ságot, sorsszerűnek és végzetesnek a kényszerű különállást, 
„rejtelmes motívumai" következményének. 

* 

Az életrajzból nem hiányozhat a történelmi dokumentáció, 
a tér és az idő pontos ábrázolása, a „tacitusi elem", ami nélkül 
egy sors eredői közül sem a kivételest, sem az általánost nem 
lehet megbízhatóan felderíteni. Gelléri könyvében ezt az iro-
dalmi állapotok elnagyolt rajza jelenti. De ezen a vázlaton 
kivehetők a társadalom körvonalai is az irodalmi kulisszák 
mögött. 

Gellérit egyénisége, írói alkata és sorsa elkülönítette a kor 
csoportosulásaitól, s egyre magányosabbá tette. Pályakezdésé-
ről írta: „Általában és egészében az egész dicső magyar iroda-
lom egyre csak velem foglalkozott", de 1936-37 körül már 
kifulladásáról írtak, s Füst Milán volt kortársi kritikusai közt 
az egyetlen, aki utolsó kötetében is felfedezte a nagy írót. A 
céhhé szerveződő irodalomban a különállás kívülállást kezdett 
jelenteni, visszhangtalanság és sikertelenség lett a következ-
ménye. Az irodalom — különösen a próza — átlagszínvonalá-
nak emelkedésével párhuzamosan uniformizálódott is, az író 
legfontosabb céljának a kifejezés lehetőségeinek tökéletesítését 
tartotta, kevesen vállalkoztak felfedezésekre, inkább járt uta-
kat akartak kényelmesebbé tenni. A problémák stíluskérdéssé 
egyszerűsödtek. A mellékmondat jelentősebb lett a főmondat-
nál, az állításnál az árnyalás. Az író, aki elvesztette társadalmi 
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szerepét, új szereppel vigasztalódott: szakembernek vallotta 
magát. Az irodalmárok legfontosabb gondja ezután a szak-
ember feleszmélése a mesterségre, annak a felfedezése, hogy 
problémának elegendő maga az irodalom. Ez a program a 
kiválást csakúgy akadályozta, mint a kiválókat. Az író lassan 
kitartott lett, abból a készből élt, amit az előtte járók felhal-
moztak. 

Gelléri bármennyire akart is, nem tartozott igazán a céhbe. 
Egy kedves, árulkodó mondata, egy megkülönböztetőnek 
szánt jelzője elárulja: „Az Akadémia előtt diskuráltunk - írta 
Kosztolányival való találkozásáról —, ahová régies könyveket 
ment átvizsgálni, mert szeretett minden régi írást." Ha iroda-
lomról beszélt, mindig leleplezte magát. Mert úgy szólt az iro-
dalomról, ahogy csak azokon a helyeken szokás beszélni, ahol 
ez nem főtéma, ahogy sohasem szoktak beszélni az irodalmi 
kávéházakban, a céh találkozóhelyein, úgy beszélt, ahogy az az 
író, akit nem a mesterség érdekel, hanem a saját mániája. De 
rettegett a sikertelenségtől, tehát minden áron tartozni akart 
valahová. Megpróbált közkatona lenni Babits zászlaja alatt. 
Csalódott, mert felismerte, hogy az elismeréshez, a 
Baumgarten-díjhoz előírt rendben meg kell másznia az összes 
rendfokozatokat, egészen az ezredesig — tábornokságra már 
nem számíthatott. Az Egy önérzet történetében a „szenvedő 
zsarnokról", Babitsról ejtett keserű szavai erről a csalódásról 
vallanak. Részt vett kirajzási kísérletekben, csatlakozott Szabó 
Lőrinc rövid életű folyóiratához, Németh Lászlóhoz, aki a 
Tanút kezdetben egy nemzedék független orgánumának szán-
ta. De sehol sem találta helyét, sem közösségben, sem magá-
nyosan. 

Őszintén szenvedett attól, hogy az irodalom visszhangtalan 
betű maradt csupán, s az élet, aminek élménnyel kellett volna 
táplálnia az irodalmat, lézengés, a puszta megélhetésért végzett 
lélektelen, örömtelen robot. 

A megoldást nem eredményező vívódások természetes 
következménye lett az a lézengő állapot, amelyben cselekvés-
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képtelenné válik az ember s az eszmék is elhagyják, amikbe 
fogódzkodhatna. Elveszti a választás képességét a kínálkozó 
lehetőségek között, s úgy rohan át a napokon, mint az aka-
dályfutó a gátak felett, csak cél hiányában az akadályok nem 
érnek véget. Aktivitása nem talál teret és életének egyetlen 
tartalmává válnak az éberálmok, amiket kis tréning után már 
valóságnak s főleg vigasznak lát. 

Az Egy önérzet története: csalódásainak története elsősor-
ban. Kiábrándult és csalódott, legfőképpen önmagában, 
annyira, hogy gyakorta csak dühödt undort érzett maga iránt. 

Kétségbeesésének legfőbb okát vágyai és a vágyakat meg-
hiúsító gyávaság ellentétében látta. Úgy érezte, nem hozta meg 
azt az áldozatot az irodalomért, amit meg kellett volna hoznia 
műve „örök élete" érdekében. Pedig ő nemcsak melengette 
kezét a tűznél, mikor leírta a tűzvészt, meg is égette, de nem a 
másodrendű romantikusok módján, irodalmi programból. Neki 
a történelem gyújtotta a tüzet. 

* 

A csalódás ellen mesével és csodával védekezett. Védekezése 
is lázadás volt, az adott világ elutasítása és tétova reménykedés 
a változásban. Pályakezdése időszakában írt elbeszéléseiben a 
csoda mindig megoldást jelentett, menekülést a tényleges való-
ság szorításából. Lírai ,,ihlete", célja elhitette vele, hogy tehet-
ségének legeredetibb és legegyénibb vonása a csoda felidézésé-
nek képessége, az a mágikus erő, amellyel mindenkor maga 
köré tudja csalogatni a tündéreket. Ehhez nem volt nehéz a 
húszas—harmincas években igazolást találni: „Szürrealista 
vagyok, párizsi művész, akinek a novelláiban a csillagokon át is 
hó esik." Nem tudta, hogy a szürrealisták fütyülnek a hóra is, 
a tündérekre is. Ő pedig a magában és a világban rejtőző 
ellentmondásokat akarta feltárni, a belső zűrzavart, s eljutni a 
társadalmi igazságot megteremtő rendhez. Mint kortársai közül 
annyiran, a Nyugat alkonya, a Tömegek lázadása, A 20. század 
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mítosza korszakában, révületek, mágiák, izmusok labirintusai 
között keresve valami emberhez méltó megoldást vagy elfogad-
va azt a pusztulásba és pusztításba vezető oitat, amelyen a 
Drieu la Rochelle-k meneteltek a „Rend" felé. Ennek a lázas 
állapotnak, melynek Európa szerte közösek voltak a tünetei, 
izgatottsága, remény és tragédia közti hangulati hullámzása 
Gelléri könyvében is felfedezhető. Mindaz, amivel elkeseredet-
ten és túlzóan vádolta magát, bizonyítja, hogy személyes prob-
lémaként élte át kora nyavalyáit, s becsületesen, önmaga tiszta-
ságát meg óva vívódott velük. 

Becsületesebb és tehetségesébb is volt annál, hogy megelé-
gedjék a mese nyújtotta megoldással. Az űjabb csalódás hozzá-
segítette, hogy felismerje tehetségének másik, mindenesetre 
időtállóbb vonását. (írói fejlődésének állomásait pontosabban 
látta, mint nem egy kritikusa.) Könyvében elemzi ezt az átala-
kulást, többnek tartotta egyszerű stilisztikai váltásnál: 

/ 

„Ugy rémlett, végére értem annak a rettegésnek, hogy csak szívem 
van és indulatom; úgy tűnt, értelmem is van; s bizonyos pszichológiai 
novellákat írtam; s nem győztem csodálkozni, hogy tollam alakok 
mélyét tárja fel. Honnan ez a megértés a lélek dolgai iránt? Hol aludt 
bennem a magasabb rendű ösztön idáig? S ha benne így elrejtőznek az 
igazi tulajdonságok, mi minden rejtőzhetik másokban, az egész világ-
ban? Mint építész, aki csak terveket kohol és rajzol és álmában sem 
látta téglából és kőből összerakva, olyan volt az én eddigi íróságom. De 
most már megjelentek a napszámosok ásóval, csákánnyal, hogy kiássák 
az alapot. Végre felépítem a magam házát, igazán. Ajtóval, ablakkal, 
erős falakkal. Realitás lesz minden, ami eddig csak álom volt." 

Érzékelésében, társadalmi tapasztalatai értékelésében volt 
realista. Neki a frissen mosott küszöb kuglófszínű volt, a 
tárgyakat láttatni tudta, tapinthatóvá tenni célbataláló jelzői-
vel, pontos, mégis távlatot nyitó hasonlataival. Jelzői elkülöní-
tik az egyedit a hasonlótól, összefüggéseket fedeznek fel a 
dolgok között, megállapítják pontos helyüket a valóság rend-
szerében. Úgy tobzódott a leírható jelenségek között, mint az 
ételek és italok között, ha volt némi pénz a zsebében. A 
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tényeket és adatokat úgy gyűjtötte, mint Móricz, a megfigye-
lés volt írásaiban a fantázia szilárd alapja. Mikor hozzákezdett 
életrajzához írta: 

„Szeretnék elmenni az Alsóerdősor utcai lakatosműhelyhez, ahol 
apám dolgozott akkor, amikor a világra jöttem. Megnézni a vasajtót, a 
pincét A pókhálókat, amiket sohase engedett lesöpörni, hogy egyszer 
szerencséje is legyen!" 

De a valóság több riasztót tárt elébe, mint örömtelit, s ezért 
az álmoktól sosem tudott szabadulni: 

„Az élet fakó, gonosz színei közé mindig behúztam a mese szivár-
ványát, mert másként írni sem tudtam volna az életről. Ám néha csak az 
életet írtam meg. S az ilyen írásom borzalmasabb, mint maga az élet." 

Halálig birkózott irodalmában a mese és valóság, ha úgy 
tetszik, realizmus és szürrealizmus; nála mégis jóval kevesebb a 
romlandó anyag, mint azoknál, akik az igazság kimondására a 
góbés csali-mesét, a tréfás anekdotát tartották legalkalmasabb 
eszköznek. 

Ezt a történelmi helyzet által fokozott alkati kettősséget 
sejtette meg az Egy önérzet történetének egyik kritikusa a 
motívumok hátterében. Felismerte, hogy ebben a könyvben 
minden valami mást jelent, de az író nem tudja, vagy nem meri 
megfogalmazni, hogy mit. Pedig mindkettő egy irányba fut. 
Minden motívum írói sorsában játszott szerepétől kapja értel-
mét. Az önéletrajz bevált szabályai szerint novellizálta, port-
rék, jelenetek keretébe foglalta ezeket, hogy általánosíthassa a 
személyest, a tipikus rangjára emelje az egyénit, jelentőssé, 
történelmivé téve az életsors tanulságait. 

A motívumok nagyjából két szerelmi történet köré csopor-
tosulnak. A Lulu-szerelem többé-kevésbé csak ürügy, lehető-
ség, hogy írói gondjairól, pályakezdéséről, kétségei elhatalma-
sodásáról valljon. A Vera-szerelem története majdnem sza-
bályos regény. Vera butácska óbudai kispolgárlány volt, egyik 
nap az elérhetetlen Madonnát, másik nap a megközelíthetetlen 
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Démon szerepét alakította, persze, mindegyiket óbudai fogal-
mak szerint. Aztán egy véletlen megkönnyítette a lánynak a 
választást. Nagynénje néhány парта Kalocsára vitte Verát, s itt 
eldőlt a sorsa. A kezdetet a Gellérinek írt szakítólevél jelentet-
te: „Kedves Uram! Arra kérem, küldje vissza a levelemet. Itt 
küldöm azt az arany keresztet, amit adott. Mindig gondolkoz-
tam azon, hogy miért nem tudom szeretni? Azért, mert zsidó. 
Vera", a befejezést pedig az esti strichelés az Üllői úti kaszár-
nya előtt. 

Az önéletrajz legterjedelmesebb s leginkább regényszerű 
része a kalocsai tartózkodás leírása, a bál helyenként Móricra 
emlékeztető jelenetei és alakjai. Ezek - a könyv egészében 
mellékszerepet játszó figurák — elevenebb életet élnek, mint 
azok, akiknek a koncepció ad jelentőséget, mert egyének és 
típusok, nem írói gondok megjelenítői csupán. Itt oldódik fel a 
könyv kicsit introvertált személyessége: az élményekből re-
gényanyag lesz, egyéni szorongások leírása helyett ábrázolással 
érzékelteti a kor fojtó atmoszféráját, s ezért itt a legkisebb a 
távolság költészet és valóság között. 

Hogy az író célja szempontjából kevésbé jelentős fejezet a 
kész műben egyszerűen a közvetlen ábrázolás segítségével 
ekkora hangsúlyt kapott, elárulja, hogy problémáira nem talált 
megoldást. (Hű vallomás ez a könyv arról is, hogyan torzította 
el egyéniség és mű viszonyát ez a kor, hogyan növelte a 
mindenkori és természetes távolságot a megvalósulás és szándé-
kok között, hogyan kényszerített gyötrő lelkiismeretfurdalá-
sokba egy becsületes írót olyasmiért is, amiért csak a társada-
lom felelős.) Igazi titkát, problémáját nem ismerte. Ehhez 
József Attüa nézőpontjából kellett volna széttekintenie a vilá-
gon. 

„Minden ilyen kettősség 'életnek és ábrándnak' a kettősége vég-
eredményben, s ha egy szóval akarjuk kifejezni: vágy a neve. Vágy, hogy 
legyen, ami nincs s hogy ne legyen, ami van. Távolság, ami fáj, ha 
megvan, de amit megteremtünk, ha nincs meg. Az ábránd nem válhatik 
életté, s az élet nem hajlandó ábránddá válni. 
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Ebből a megoldhatatlan helyzetből számára csak a művészet 
jelentett kiutat, s tette elviselhetőbbé, egyszerűbbé az életet 
azáltal, hogy időnként jelentősebbé lett nála: „Nem az élet 
kedvéért jöttem én a világra; csak az írásért, csak azért, és 
semmi másért . . . " — summázta Gelléri az egyetlen kibúvót. 
Életét nem tudta megváltoztatni, inkább az írás idejére hátat 
fordított gondjainak. Nem a kor polgári írói kedvelt aforizmá-
jának értelmében, amely szerint az élet értelme az írás, s az írás 
értelme, hogy több, mint az élet. Gelléri nem úgy gondolt az 
életre, mint a szerzetes a nőkre, kívánatos sültekre, a földi 
örömökre, tudván, hogy még ez a megvalósítatlan röpke vágy 
is árulás. Azt találta kevésnek és rossznak, ami jutott belőle. 

önéletrajza írói sorsának a története, vallomás arról a küz-
delemről, melyet az életében és írásaiban kifejeződő kettősség, 
a nyugalmát feldúló kétségek ellen és műve maradandóságáért 
folytatott. De vágya, hogy örök életűt alkosson, szembe talál-
kozott a halál kikerülhetetlen tényével: 

„így jutok el ahhoz, hátha egy mély halál-ellenesség mozgatja felszín 
alatt két izzó vágyamat: a szerelemét és az írásét? Megmaradni! Hátha 
ez a valódi cél? Mint aki gramofonlemezre énekel, mint ahogy holt 
énekesek is még egyre áriáznak a megmaradottaknak, úgy szeretném én 
visszahagyni létezésem élő hangjait Hogy hallják! Hogy értsék! Apák és 
fiúk! Keresztények és zsidók! Elnyomók és elnyomottak!" 

Mint minden igaz írásnak, az Egy önérzet történetének is ez 
a végső értelmé. 

SÍK CSABA 


