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A harmincas évek elején a magyar esszéirodalomban felerősödött a na-
turalizmussal szembeni türelmetlenség hangja. Halász Gábor több ízben és 
több változatban azt bizonygatta, hogy a naturalizmus kibontakozásával a 
regényírók mind hajlamosabbakká váltak a demonstrálásra, hőseik sorsát 
mintegy illusztrációul szánták világos, könnyen megfogalmazható bölcseleti 
és társadalmi tételekhez, s az új szándékú regényírók épp e művészietlenné 
vált, tételigazoló, társadalmi törvényeket demonstráló ábrázolás ellen for-
dultak, hiszen műveikkel nem bizonyítani akarnak, hanem epikai történést 
rögzíteni. S Babits Mihály is milyen keserű iróniával szólt a naturalizmus 
örökölt konvenciójáról, mely az írót megtörpíti, a műfajt pedig elszegényíti. 
„A klisé túlságosan is kényelmes •— írta. — Konvenciós, de kifogástalan 
alkotások könnyű receptjét bírjuk; s az írót nem lehet rajtafogni tehetségének 
kihagyásain, legalább addig nem, míg élményeit írja. A zseni könnyen nélkü-
lözhető itt, jobb is, ha nincs. A fő, hogy az alkotás "tökéletesen ,életszagú' 
lesz, mert megfelel annak a konvenciónak, amely az ,életszag' jelszavával 
kialakult és beidegződött." 

Babitséknak ez a jól ismert és persze a XX. századi európai regény kima-
gasló megvalósulásaitól korántsem független szembefordulása közvetve egy 
olyan előítélet-hálózat meglétéről is tudósít, amely máig terjedően érezteti 
hatását a magyar irodalomban. Nemcsak arról volt szó ugyanis, hogy íróink 
nem kis hányada igyekezett szorgosan eleget tenni az ,életszagú' próza kon-
vencionális követelményeinek, hanem arról is, hogy az olvasók, köztük pro-
fesszionátusok is, szintén igényelték a regények valóságosságát, annak a jele-
ként, hogy az irodalmi közgondolkodásban a költészet és valóság relációit 
illetően sajátos torzulás jött létre. A látható valóság súlya olyannyira megnőtt, 
hogy a regények a valóság törvényszerűségeinek és jelenségei összefüggései-
nek tükrében mérettek meg elsőként, s ha tükörképükön nem voltak felfe-
dezhetők homályos, szokatlan, rendhagyó foltok, csak akkor kerülhetett sor 
az alakok, az eszmeiség, a stílus, a szerkezet méltató elemzésére. Némi túl-
zással azt is mondhatnánk, hogy a valóságosság az epikai hitel alapmércéjévé 
vált, másfél-két évtized múlva pedig a látnoki pártossággal megvasalt realiz-
mus-igény a valóságnak már nem is mondható valóság nevében tovább csök-
kentette az író kreatív szerepét. 
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E folyamat jelzetei, hogy végre tárgyamhoz térjek, a Gelléri Andor 
Endre első és egyetlen regényével foglalkozó kritikákban, irodalomtörténeti 
dolgozatokban is kiütköznek. Közvetlenül A nagymosoda megjelenése után 
egyik kritikusa azt rója föl Gellérinek, hogy az egyes emberek nyomorúságát 
külön-külön látja ugyan, de a „jelenségeket még nem tudja összefüggésbe 
hozni egymással"; egy másik korabeli kritikus azt kifogásolja, hogy némely 
„alakja elveszti maga alól a talajt, § tisztán a képzelet álomfigurájává válik"; 
egy harmadik a tapasztalatlanságát teszi szóvá, minek következtében a meg-
álmodott jellemeknek nem tud hátteret adni. Ezekben és az ezekhez hasonló 
kitételekben természetesen nem az a zavart keltő, amit megfogalmaznak, 
hanem ahogy megfogalmazzák. Aligha férhet ugyanis kétség hozzá, hogy 
Gelléri Andor Endre a jelenségek összefüggéseit valóban nem látta, annál 
kevésbé, mert hiszen maga is megvallja egyhelyt, hogy a világos képekkel 
és lázakkal feléje tóduló tébolyi látomásokat semmiféle tudományosan feltárt 
törvényszerűség szerint nem tudja levezetni. S ha a regény fűtőjére vagy 
zaklatott, gyors tempójú fejezeteire gondolunk, azt sem tagadhatjuk, hogy 
Gelléri Andor Endre többször-többször csakugyan elszakad ama talajtól, s 
az alakjaival történő eseményeknek nem ad szélesebb epikai hátteret. Mindez 
így van, s amíg csak jellegzetességként konstatáljuk, nem is lehet problema-
tikus. Amint azonban e tüneteket negatív előjellel látjuk el, s a korabeli kri-
tika éppen ezt tette, azonnal kitűnik, hogy szemlélődésünket a konvencionális 
valóságlátás és -láttatás igénye határozza meg elsődlegesen. 

A háború utáni időkben, érthető okokból, tovább sorjáztak a hasonló 
észrevételek A nagy mosodáról. Egyesek irracionálisnak találták, mások egysé-
ges cselekményességét hiányolták, külön is nyomatékosítva, hogy Gelléri 
Andor Endre a „regényhez illő jellemeket és társadalmi pszichológiai moz-
gatóerőket nem tudja megfesteni". S hogy ennek a sztereotípiáktól körül-
határolt prózapoétikai elvárásrendszernek mennyire szívósak a gyökerei, mi 
sem bizonyíthatja meggyőzőbben, mint a Gelléri-irodalom egyik legfrissebb 
eredménye, Nagy Sz. Péter Az idilltöl az abszurdig című kismonográfiája, 
amely kellő bizonyító erővel cáfolja ugyan az író életművéhez tapadt elő-
ítéletek egyikét-másikát, de amely A nagymosoda kapcsán mégis meglepő 
kettősségig jut el. Egyrészt „erősen expresszionisztikus regénynek" nevezi, 
s épp ezért elérkezettnek látja az időt, hogy végre ne csak a realizmus stílus-
igényeivel közeledjünk hozzá, másrészt azonban a fűtő cseppet sem reali-
sztikus alakja miatt eszmeileg zavarosnak, naivnak, hamisnak, sőt, a szocia-
lista realizmus terminológiai eszköztárának emlékét idézve, pesszimistának 
tartja. Amennyiben Nagy Sz. Péter a regény expresszionista jellegét nem 
Gelléri életérzésétől, képzeletétől, szorongásaitól függetleníthető hozadék-
ként értelmezi, s fel kell tennünk, hogy nem, felvetődik a kérdés, hogy magá-
val a művel szemben miért támaszt mégis olyan követelményeket, amelyek 
idegenek az író intencióitól. Más szóval, miért sugallja azt, hogy egy erősen 
expresszionisztikus regény is csak akkor mutathat tiszta képletet, s lehet fel 
nem feslő műegész, ha a realista kritériumok próbáját is kiállja. 

Egyszerű lenne feltételezni, hogy e gondolati kettősség, vagy inkább 
kontamináltság abból ered, hogy érvelésében, ha itt-ott vitázva is, Nagy 
Sz. Péter a Gelléri-irodalom alaptételeihez kötődik, s megpróbálja árnyalni, 
kiigazítani, továbbfejleszteni őket. Nyilván közrejátszott ez is, ám magának 
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a regénynek a kihívásairól sem feledkezhetünk meg. Gellérinél ugyanis olyan 
nem várt metamorfózisok játszódnak le, amelyek kellő óvatosság híján csak-
nem kikényszerítik a műről való kettős gondolkodást. 

A kövér Taube Jenőt például, a mosodai cárt a regény expozíciójában 
pillantjuk meg először, amint autóján begördül a Császárok utcájába, s leeresz-
kedő közönnyel fogadja alkalmazottainak hajbokolását. Vagy vegyük Tir 
János példáját. Midőn először esik szó róla, Népújságot olvas a kazánok között, 
s lázas öntudattal lelkesedik a Kínában kitört forradalomért. Kezdetben tehát 
mindkét figura típust ígér, s így az olvasóban, irodalmi emlékek hatására, 
szinte reflexszerűen működni kezd egy mechanizmus, amely, a jellemábrá-
zolás ismerős megoldásait sejtetve, tulajdonképpen nem is az alakok felé 
tereli figyelmét, hanem a rájuk váró események, szituációk felé. Gelléri Andor 
Endre azonban ezeket a perspektívákat igen gyorsan lezárja, alakjait kisik-
latja, várható sorsukat megtöri, s éppen ezért azok az olvasók, akikben e re-
gény indítása elvárássá erősíti a realista ábrázolásmód igényét, az inercia 
törvénye szerint megkísérlik meghosszabbítani a mű kezdeti erővonalait. 
Minthogy azonban ez az út homályba vész, hiányérzetüket az író tapasztalat-
lanságának, fegyelmezetlenségének, naivitásának hangoztatásával ellensúlyoz-' 
zák. Annál inkább, mert az események színtere, a gőzmosoda tárgyi világának 
rajza, egyszóval a regény egész kulisszarendszere mindvégig változatlan marad. 

A fő alakok metamorfózisa, kisiklása arra figyelmeztet, hogy A nagy-
mosoda esetében, a külsőleges kritériumokat háttérbe szorítva, olyan, magá-
ban a szövegben fellelhető támpontok után kell néznünk, amelyek a vizsgáló-
dás tényleges kiindulópontjául szolgálhatnak. S ez nem is oly nehéz. Angelov, 
kinek alakjában a legtöbb az önéletrajzi elem, létének értelmét kutatva, arra 
a következtetésre jut, hogy minden szenvedésért csak a „születésben, halálban 
egyaránt véletlen" életet lehet okolni. Eszmefuttatása túlmutat minden rend-
teremtési lehetőségen, minden biztos célt vagy megnyugvást ismerő tudáson, 
s mint ilyen az emberi közösségnek egy olyan látomását körvonalazza, amely-
ben a létért való küzdelem pőre drasztikuma uralkodik, lévén hogy az „ördögi 
akarat mindig gyorsabb néhány pillanattal, mint a jóság". A gőzmosoda ilyen-
formán nem pusztán a „szennyessel bőven megtelt társadalom monumentális 
szimbóluma", ahogyan Kodolányi János véli, hanem az egész emberiség szín-
pada is, melyen bukdácsoló, kiszolgáltatott egyedek játsszák a léttől rájuk 
rótt szerepet. S ezek a szerepek csaknem kivétel nélkül zsákutcába, pusztulásba 
torkollnak, függetlenül attól, hogy eljátszóikat a társadalmi ranglétra mely 
fokára vetette a véletlen, hatalom van-e a kezükben vagy koldusbot csupán. 
Akit ebben az átvilágíthatatlan nyüzsgésben, tülekedésben hatalmába kerít 
a hübrisz, menthetetlenül elpusztul; aki szembeszáll, elpusztul; aki töprengőn 
sodortatja magát, elpusztul. Egérutat csak a fanatikus álmodók és a gyerekek 
nyerhetnek. 

Teljesen periferikus, hogy az életnek ezt a sötét vízióját magunkévá 
tudjuk-e tenni vagy sem. Fontos viszont, hogy épp ez a szorongásteli látomás 
áll a regény középpontjában, ebből indulnak ki az első szelíd, még esetleges-
nek tetsző halálképzetek, ebből a mind zaklatottabb, zihálóbb képsorok, egészen 
a bizarrsága ellenére is feszültségi tetőpontot elérő zárójelenetig. A kérdés 
csak az, hogy Gelléri Andor Endre létélménye elég intenzív-e ahhoz, hogy 
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hitelt érdemlőn kiteljesítse önmagát. Nagyrészt igen. Gondoljunk csak Taube 
úr elborulásának és megroppanásának szakaszaira. A regény elején még a 
„minden jón, kéjen, örömön túljutott ember merev szobrának látszik", ké-
sőbb azonban lépésről lépésre kiderül, hogy külszíni mozdulatlansága való-
jában nem érzéketlenséget és kiégettséget jelez, hanem vihar előtti csendet, 
amikor is a lélekben felgyülemlett mérgek felkészültek már a szobor ledön-

v tésére. S milyen jó, hogy Gelléri nem pszichologizál, nem magyarázza meg 
részletekbe menően Taube idáig vezető útját. Mindössze annyit árul el oda-
vetőleg, valahol a regény derekán már, hogy az ámuló Taubét gyerekkorában 
el-elpüfölték a parasztfiúk, messze elkerülték a lányok, s erre következett 
aztán bosszúra alapozó, önnön sérelmeit másoknak százszorosan visszaadó, 
habzsoló élete. Gelléri tehát abban a pillanatban állítja elénk alakját, amikor 
Taube úr már semmiképpen sem tudja elhallgattatni tudatában a gyerek 
Taubét. Előbb a „tárgyak tompa szemei" merednek rá, később hallani véli 
a „porszemek beszédjét", majd az Eszméletre asszociáltató módon meg kell 
élnie azt is, hogy a szoba lassan fordul vele egyet, s lelkében a nappal éjsza-
kára vált. Csak ilyen finom előrejelzések után szabadul el benne teljes inten-
zitással a zűrzavar, amelyben tehetetlenül eszmél rá, hogy a kusza, kiszá-
míthatatlan, az emberekkel kedvére labdázgató világ félrevezetettje és áldozata, 
s épp ezért nem válthatja meg eltékozolt életét. 

S ha a regény talányos, legtöbbet vitatott alakjára, Tir Jánosra vetünk 
pillantást, azt fogjuk tapasztalni, hogy ő sem bontja meg, ellenkezőleg, erő-
síti az írói alapélmény sugárzását. Bár titokzatoskodón, már-már megszállot-
tan élteti a forradalmat, egyáltalán nem forradalmár. A forradalom számára 
már nem reális lehetőség, s ki tudja, volt-e valaha is, hanem álom, melynek 
segítségével kiszigetelheti magát az egyén és a társadalom konfliktusaiból, 
amely megtartja a véletlenektől felkorbácsolt vizek felett. Vonzó, meglepő 
és egyben szomorú groteszksége a tisztaság árát is érzékelteti. 

A nagymosoda fő alakjai tehát sokoldalúan kiteljesítik Gelléri Andor 
Endre életérzését. Ez -azonban nem jelenti egyúttal azt is, hogy remekművel 
állunk szemben. Nem. Ha, mondjuk, Taube úr poétizált belső monológba 
kezd, ha a szerző a céllátomás sürgetésére kihajol a szövegből, magyarázatba 
fog, vagy ha rosszkor aktivizálja látomásos képeket teremtő hajlamát, mindany-
nyiszor kizökkenünk a regény világából, s a magunk idejére eszmélünk. Ezek 
a homályos foltok azonban az összképet nem kezdik ki, sőt, paradox módon 
megismételhetetlen egyszeriségét teszik nyilvánvalóvá. Annál inkább, mert 
egy más irányultságú és karakterű élményiségből A nagymosoda „képeskönyve" 
sohasem születhetett volna meg. 
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