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As idilltől fiS flbssurdig
Gelléri A.ndor Endréről

Költők, írók nevét mondjuk és mindjárt egy [elzőt is: a forradalmár Petőfi. az
epikus Arany, az álomlátó Krúdy, a szecessziós Szemorv.

Ha Gelléri Andor Endre nevét mondjuk, jelzőink kéttagúak : tündéri-rea
lista, vélte Kosztolányi; a valóság álmodéja. írta Füst Milán; az iszony idilljeit
álmodta, így B. Szabó György; világa a játéké és a rettegésé, mondja Beney Zsu
zsa. Kéttagú, egymásnak eJlentmondó megállapítások.

Ha Gelléri művészetét meg akarjuk fejteni. ellentmondásatt kell megfej te
nünk. Ellentmondásait, melyek az idilltól az abszurdig feszülnek. Arra a kér
désre keresünk választ. hogyan lett Gellért alapvetőerr lírai. romantikus alkatú
meaélőből irodalmunk egyik legpesszímistább, legabszurdabb víztóinak festőjévé.

Az idill változatai

Ahogyacseppben a tenger, úgy van a fiatal Gellért novellátban már az egész
életmű esirája is. Egy előző írásunkban (1) ú/W láttuk. hogy Gellérinek a Szállí
tók-ig megjelent írásai a realí tás-Irrealttás pólusai körül rendeződnek. Az trre
alítást e korai írásokban az álom burkolta. és az ellene való harc egyrészt
pszichológiailag a Ielnőtté válásért. másrészt esztétikailag a realizmusért folyt.
Az álmokat az érett Gellérinél az idill váltja fel. Ha Gelléri ..tündéri", akkor
ennek oka elsősorban abban van. hogy a valóságot írásai egy részében érzelmei.
romantícízrnusa hatására a líra felé tolja el.

Sajátos módon a fiatal Gelléri első idilljei a munkás és a munka harmónia
jának emberi boldogságát tükrözik, legtökéletesebben a Szállítók-ban. melvet 
mint Móricz mondta - "rundéreid hordtak apapírodra" . Miért tartjuk nem
csak Gelléri, de a két világháború közti magyar irodalom egyik legjobb novella
jának? Elsősorban zárt, belső világának harmóniája miatt, Ez az írás. ahogy
egyre szúkülő spirális körben fejlópik a végkifejlet felé. több mint a valóság hú
tükre. Megtudunk e látszólag eseménytelen történet kapcsán a munkásról és a
munkáról, a kettő kapcsolatáról valamit, amiről eddig a magyar irodalomban
nemigen olvashattunk.

A munkásábrázolásnak Kassáktól, Csízmádiától. Révésztől eltérő új lírai
változata ez. E novella a szerep és szeffiélyiség idilli azonosságát mutatja. A ..Szál
lítók" arra születtek, amit csinálnak, büszkék 'és kiegyensúlyozottak. Erejük, har
móniájuk ezért nemcsak fizikai. de lelki is. Mert mindennap harcolnak. rnin-.
dennap győznek is. A jó~ végzett munka öröme az övék. amely átsüt ezen az
íráson. E belső szemléleti harmónia idilljét tökéletesen tükrözi a mű zárt, a
tetőpont felé egyre egyszerűsödő szerkezete is. Az író látszólag tárgyilagosan,
pusztán regisztrálja az emberi munka hétköznapi csodáját. .ugyanakkor azonban
hangnemében. stílusában a csoda leírását olykor meseívé oldja, felhasználva a
mesék szö- és mondatfűzését is. a korai Szővőlegénll-ben például így:

Volt egy nagy sötét hodály - kezdődik a történet, majd: felnyílt ismét más-
nap a kapu és Végül elmendégélt az asztalos a faárushoz.

"S másnap érkezett is a szövő. Szétnézett levett kalappal és úg.y mondta:
- Ejha, de jó rneleg van itt- Fischer úr!
Felelte neki az idősebb:

- Vanni van.
A kisebb pedig kérdé:
- Hát eljött?

A fiatal Gelléri azonban sajátos líraiságához nemcsak a mese stiláris elemeit
használja fel. Egyes írásai, a klasszikus novellával szakítva, már-már prózavers
ként is ritmizálhatók. Az ugyancsak munkás témájú Részegen-ben igy ír: "Belenéz
a nyár csereszayeszínébe, az arcára akarja lopni. Belenéz a kis patak kék vizébe
és szemébe akarja csalni. A bőrét hajnaiba fürdetné."
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A munkások élete. viszonyuk a munkához azonban még a ..tündéri Gellé
rínél" is csak ritkán )ehetett idilli. harmonikus. E munkásoknak ugvanís leg
többször nincs murrkájuk, mint ahogy nincs GeHérinek sem. A munkás témájú
irások mind gyakrabban szólnak tehát a valóságról. Igy az önéletrajzi fogantatású
Egy fillér is. Itt figyelhetjük meg először, hogyan töri szét az idillt az' e2yre
ríasztóbb, kegyetlenebb valóság. a novella elején méa ilyen képeket lát a hajlék
talan munkás:

A nap egyre gömbölyűbben állt fölébe.a kivájt agyagbányának, és a dróton
lógó csilléket teleöntötte fénnyel... Kis féreghalak úsztak alattam. csöpp
ormányukkal finom erőket verve. s mintha ez lenne ébredése a fúnek: lep
kék lebbentek.

Aztán egy még az idillbe ugyan beleillő. de már groteszk ötlet: a munka
nélküli utolsó fillérjének papírhajót csinál és útjára engedi. Hirtelen azonbli~
megszelal a gyár dudája és a felriadt ember megint csak. ezt olvassa: MA MUl\J
KÁSFELVÉTEL NINCS. És ekkor néhány percen belül az idill, majd a groteszk
után bizarr, szürrealísta képek jelennek meg:

Két karom azonnal zsebre dugtam: minek fáradjanak a lóbálásban. És szí
vesen bedugtam volna elgyöngült lábaimat is elIT óriás zsebébe, csüggedt
életemmel együtt. Oh. szavesen fel nyal tam volna nyelvemmel egy konyhát. a
nyelvemmel, már csak munkát kapjak.

Mentem, sovány árnyékomat nézve, úgy tűnt néha, hogy jobbra és balra
rengeteg ilyen árnyék van velem.' és azok közül a szél felfújt néha egyet
-egyet a sötétes felhőbe: azok meghaltak - gondoltam könnyedén.

A rnunkás és munka harmóniájának emberi idíllfeít hamar széttörí a való
ság, groteszk, abszurd vízlóknak adva át a helyet. Gelléri ezért velük párhuza
mosan megpróbálkozik az idill megteremtésének másik lehetőségével. Olyan szi
tuáció ábrázolásával, melyet a leülvilág. a rend kevésbé zavarhat meg, és ez a
szerelern. az ember kiteljesedésének a rnunka mellett másik lehetöséae.

A szerelemmel, legtöbbször a szexuálís, de rníndíg humanizált, lírizált vágy
gyal foglalkozi'k a fiatal' író idiJljeinek másik csoportja. Ez a témaválasztás Gel
lérinél nem programszerű, emberszeretete ösztönösen állítja írásainak középpont
jába a munkát és a szerelmet, amelynek talán ..a neki olv kedves, és hozzá oly
hú szegény emberek" számára is adott lehetőséget az idillnek, a boldogságnak.

Emlékekból is táplálkozik Gelléri első kötetének címadó írása. a Szomjas
inasok, amelynek cselekménye a Szállítók-hoz hasonlóan ugyancsak igen hédtöz
napi. A kis inasok kirándulní mennek és a nagy hőségben megszomjaznak, majd
egy erotikusságában is bájos incidens közben ráébrednek arra. hogy nemcsak
vízre, szornjuk sokkal nagyobb - szerelemre is szomiasak, Mi adja ennek az esz
köztelen, lírai egyes szám első személyben elbeszélt történetnek legnagyobb érté
két? Elsősorban bája, amely nemcsak a pikáns történetből, de az író cinkos,
meleg emberszeretetéből is fakad. Az emberszeretet persze nem írói erény, írói
erénnyé is válik azonban akkor, ha nem tételszerűen nyilvánul meg, hanem a
mű belső sugárzásából, tökéletes harmóniájából fakad, - ahogy ezt a Szakácsnő

kegyében .Idrll! meséjében is látjuk.

A rnunkás témájú novellákhoz hasonlóan azonban részben esztétikai. de sok
kal inkább világnézeti okokból hamarosan széttörnek a szerelem idilljei is. Pi
rók, a Szerelmes ágyfestő még boldogan indulhat a novella végén a széo öz
vegyhez és A vén Panna tükré-ben is még reménykedőn lobognak a lángok. ám a
Temettünk lányanyája már cukrosdobozba rejti megölt gyermekét. a Rablás há
zaspárja pedig egy Nők feliratú házikóban követi el megdöbbentő öngvilkossá
gát. Az érett Gellérinél a szerelern Idi llje! is elöbb groteszk tragédíákba, majd
később az abezurdba fordulnak.

Itt, a munka és a szerelem idilljeinél kell beszélnünk Gelléri legmeghatá
rozóbb tulajdonságáról. Iíraíságáról. Indulásakor e líraiság okát érzelmein átszúrt
világlátásában, derűs humanizmusában kell keresnünk. E líraiságnak azonban más.
konkrétan tettenérhető és felfejthető formai jegyei is vannak már a fiatal Gellé
rínéí. Említettük, hogy Gelléri novelláínak nagy része önéletrajzi jeIIegú. Ez a
személyes, vallomásszerű attitűd azonban nem azonos egyszeruen ~,.öI'1é1et

rajzi elbeszélő modorral, Az író ugyanis sosem elmúlt ~int!onYeket mond
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el. Novellái szinte az akció pídlanatában születnek, az átélés indulatával. Már
Halász Gábor feUigyelt rá: Gelléri szereti az első szernélvt és a jelen időt. Ungvárt
Tamás a Gelíérí-novellák e sajátságát, a klasszikus elbeszélések epikus múlt ide
jével szembeállítva, "lírai jelenidőnek" nevezi.

E líraiság másik ismertetőjegye az expresszivitás. a belső indulat. Gelléri
nem elvonultan, higgadtan míntázza alakjait. írás közben is harcol, feszültségei
től akar megszabadulni. Élesen, határozott vonalakkal és színekkel lát minden
mozgást, Minden novellája akkor kezdődik, amikor egy probléma vagy feladat
megragad egy embert és azonnal elvágja a történést, mihelvt megoldotta fel
adatát. Alakjainak tragédiáját nem belső vívódásaikban. hanem egy-egy moz
dulattal mutatja be - ez Gelléri líraiságának harmadik ismertetőjele. Sebesta
magányossága, céltalan ereje a Facipő-ben például így válik mozgássá, cseleke
deteiben is megfoghatóvá:

Sötét van, de ó olyan hatalmas mostan, hogy megrázza az útjába eső fá
kat, és vissza-visszanézve lesi, hogyan mozognak a lombek. Szinte a vihar,
a szél ereje van benne... Hogy zizegnek. recsegnek ezek a lombok ! És a
vére: mintha egy folyót hajtanának körbe, talpától a fejéig. A szívénél ör
vénylik ez a tüzes folyó, és az ágyán, mint a sziklán tartéket vet és bosszú
san zeng. Afféle mázsás kő akad útjába Sebestának. felkapja, tudja, hogy
egy mázsa, de alig érzi.

- Tojás - vigyorogja, és elhajítja félre. De érzi, hogya lány az úgy nézne
ki vastag markai között, míntha egy vékony virágszálat próbálna babusgatní.

Gelléri nemcsak a lélek belső mozgását vetíti ki külső cselekvésekké. d~ még
tajleírásokban, . környezetfestésében is rníndíg a mozgást, a változást tükrözi. A
rablás-ban például így: "A város úgy merüít el a kék fagyban, mint valami üveg
tóban. .. És már beértek a körűtra. kávéházak mellett mentek el, és a villa
mossínek szíszegve vezették a mélyedésükbe fúródó szélrohamokat".

Itt.. e környezet-Ieírásoknál ismét meg kell állnunk, hogy rámutassunk az író
Iiraiságának újabb eredőiére. Néhány novella kezdömondatait idézzük: "Lehull
előttem a hó, és én mögötte lépdelek" (Messzeség). - "Itt a fagy, dideregve
mártogatjuk jeges vízbe a nehéz ruhákat" (Részegen). - nA város úgy merült
alá a kék fagyban, rnint valami üvegtóban" (A rablás). - .,Tündéri hó hullás volt,
gyémántos idő, de a vén Panna megzavárva és sírva fogadta a nagy havat"
(A vén Panna tükre). -"A dér hullott. És a bányató fölött. mínt összefogódzott
keringő tündércsapat gomolygott" (Csákányos).

Látjuk, már az első kötet írásai közül is feltűnően sok kezdődik évszak-, idő

járás-Ieírással, már az indítás első mondataíban, meghatározva a természet álla
potát, általában a telet. De nemcsak a természet állapotát - a lélek ál~aIPOtat

is -, és a közvetett lélekábrázolásnak e módia megint csak lírikus tulajdonság.

A realizmus változatai

Míg a fiatalkori álomnovelláktól egyenes út vezetett a fentiekben elemzett
idillekig, addig az ezekkel szembeforduló "élet"-novellákat továbbfejlesztő. nagy
realista írásokhoz Gellérinek már nehezebb útja volt. Utaltunk rá, az idillek
kel való szembefordulásnak kettős, esztétikai és világnézeti oka volt. Illés Endre,
az első valóban realista írás, a Ház a telepen kapcsán. így látja ezt az idillel való
szakítást: "És ekkor már rnegcsukló és Iuldokló önvallomás ez ai írás: hogyan
űzte ki az írót önmaga kételye, olvasók várakozása, krí tika sürgetése a megszer
zett műfaj biztos fedele alól a bízonvtalanságba, egy barbár. rídea és kegyetlen
világba."

Az idiHből való k] törés egyik eszköze az irónia, melv legpregnánsabban Gel
léri második kötetének címadó írásában. a Hold utcá-ban figyelhető mea..Ebben
Majzikék egyik vasárnapját írja le: "A kuporgató, gazdagodni vágyó kispolgár
visszataszító képe bukkan fel egyszerre a Majzik család portréiban. iróniával,
gúnnyal ábrázolva" - véli kissé leegyszerűsítve többek között Ungvári Tamás
is. Am Majzikék kicsinyes, a tárgyak, a dolgok hatalmába korlátozódó életében
szerintünk Gelléri inkább általában az eszköztelen realizmust íronízáf ia. Az idill
merev ellentétének érzett száraz realizmust ülteti át a hétköznapi életbe és mea-
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mutatja, hogyan torzul el ez az élet. Semmit sem tenni. de még csak gondolni
sem, aminek nincs haszna, ami nem reális ez Majzikélc filozófiája, a "realiz
mus" filozófiája.

Megmaradt tehát Gelléri fiatalságának álomvilágában. idilljeiben? Marzíkék
egyhangú vasárnapját egy különös alak zavarja meg, a köpönyeges fiú, aki egy
kisasszonnyal társalogva épp kapujuk előtt áll meg:

- heh, heh, heh, - mondja a köpönyeges - gondolja Adél. hogy én törő

dök a világgal? A nagy emberek rníndig a tömegen kivül állnak. Múltkor is
kérem, megyek elmerülve. utca utcára vonz engem, a szél belefúj köpe
nyembe . .. de én csak gondolkozom valamin. őszintén szólva azt sem tudom
mín, ámbár mégis valami különös. különös éteri doIgon... És egyszer csak.
felnézek, a szemern emelkedik, és meglátok kérem egy táblát, amin ez áll:
Hold utca ... ó! ez a te tájad, talán idevaló vagy, így felelt a sors néked
egy hirtelen Ielbukk-n ó utcanévtáblával akkor. amikor bizarr. nevén nem
nevezhető érzéseidnek gondolati élete sem volt ... Hold utca! rádlépni és men
ni, menní rajtad. végig, végtelenűl!

E botor monológ válasz előbbi kérdésünkre. Az idillt - a Hold oUtcát- vá
lasztja Gelléri a realizmussal szemben? Látjuk, hogy nem, hiszen a köpönvegest,
az álmok megszállottját még maröbb iróniával gúnyolja ki, mint Majzikékat.
Tegyük hozzá, öntróníával, mert a Gombház című novellából. de az Egy önérzet
történeté-ból is tudjuk. a köpenyéges fiú Gelléri maga. A köpenyt Szegitő! kap
ta, és azt - romantikus hangulataiban magát Hoffrnanstahlnak álmodva
hordta is.

Az idillekkel való szembefordulás másik eszköze az önirónia mellett a portré.
(2) Am ez írások alacsony színvonala zsákutcát jelentett, bizonyítva. hogy Gellé
rinek a realizmushoz feltétlenül szükséges távolságtartást nem a témák érdek
telenségével kell elérnie. E portrékban az író éppen azért tudja a realizmus esz
közeit, hangnemet kipróbálni, mível hőseivel már nem érez együtt, és így a
távolságtartás eleve adott.

A harmadik kötet, a Kikötő hozta meg aztán újra a magasabb harmóniái, a
tágabb világot. Megmutatta azt, hogy Gellérinek a realizmust nem a lírai roman
tikus alaphanggal. az idillel szemben, hanem azzal ötvöződve kell rnegvalósitania.
A Szállítók és a Ház a telepen realista vonulatát e kötetben a B folytatja. me
lyet a portrék után tablónak nevezhetnénk. Gelléri felismerte. hogy sajátos realiz
musát nein .érdektelen műhelvtanulmánvokra, hanem a valóság összetettebb meg
festésére kell Ielhasználnia. Felismerte, hogy' a: 30-as évek iszonyatát leghívebben
a realizmus tükrözheti, és bár közvetlenül állást foglaló, politízálő műveket még
ekkor sem írt,- új. kísérleteiben letisztult eszközei segítségével eddig soha nem
tapasztalt tisztánlátással tükrözi kora társadalmának mozgását, Igyegyértelműen

a 30-as évek véres tüntetéseinek lecsapódása a B círnű novella. ha csak a lát
vány erejéig is:

Hatalmas, szép menet ez: oldalvást rendőrök ballagnak nagy csízmájuleben.
derekukon ezüsttényü karddal és revolverrel. S az ő fedezetük mellett sír
nak. rínak a csecsszopó gyerekek, pörölnek az éggel. élettel. halállal az asz
szonyok, teherbejött lányok, kívertszemü férfiak, vak hadirokkantak, akik fe
hér bottal fenyegetőznek és nagy lomha Iéhűtők, akiknek teste több helyen
át van verve kocsmai késnyomokkal. Mennek. beszélnek zokognak, zsíbogva
betódulnak az elöljáróság folyosóira. Ilyenkor a tisztes polgár félrehúzódik,
falhoz lapul, és szánalommal vegyes undorral nézi ezeket a féregszerű lényeket.
A novella mellé felsorakozik magas színvonalú írások egész sora. (3) melveket

már a realitás álmainak nevezhetnénk. E novellák világlátása, szemlélete reális.
Egyediségükben is tipíkusak, és így megfelelnek a realizmus követelményeinek.
De realista szemléletüket legtöbbször nem hagyományos értelemben vett realista
eszközökkel érik el. Hiszen az olyan egyértelműen társadalmi indíttatású írások,
mint a B, vagy az Epreskert, reális mondanivalóikat túlnyomórészt expresszio
nisztikus lendületükkel. szürraalista képeikkel sugallják.

1935-ben született meg aztán Gelléri szemleletileg és művészetílea is egyik
legtökéletesebb írása. az Ukránok kívéazése. Benne az író sajátos realizmusának
csúcsát éri el: E műben futnak össze Gelléri fejlődésének a novellák különböző

típusaiban fentebb vázolt útjai. Társadalmi Iogantatású ez az írás. ugyanakkor
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emlék-novella is. Az egész mű viszont lírai hangvételű portrékból épül fel, s bár
a téma nem önéletrajzi. vallomásos jellegú, mégis az író Iíraiságára legjellemzőbb

jelen idő egyes szám első személyben szólal meg. Jól mutatia tehát ez az írás
Gelléri viszonyát a realizmushoz. Egyrészt. hogy azt csak egyéniségéből fakadó
Iíraísággal vegyítve tudja megvalósítant. másrészt azonban rávilágít arra is, holO'
az író fejlődéséhez, a realizmus megtalálásához a pusztán esztétikai indíttatású
harc kevés volt.

Az abszurd változatai

~ár a fiatalkori írásokban találkoztunk az idill és a realítás mellett a bízar
ral is. Úgy véltük. Gelléri a bizarr leírásában csupán saját művészetének hatá
rait járja körül, e korai novellák extremításaí csupán feladatok. melyekben a
fiatal író erejét méri. Am a borzalom megjelenésének már e korai írásokban
sem csak esztétikai okai voltak.

1928-OOn Az Est lapok fél-ösztöndíjával Gelléri Németországban járt. A fenn
maradt levelek, amelyeket Szabó Lőrincnek és feleségének írt. rávilágítanak
Gelléri egyéniségének eddig még fel nem tárt oldalára. Ezekben a levelekben
domináló hang a szorongás, bennük Gelléri szinte kafkai víziókban számol be
útjának kísértéseíröí. Az idézetek bizonyítják, a bizarr, az extrém megjelenése
már ekkor sem csupán múló epizód. kísérlet volt. A karakter tulajdonsága. amit
időlegesen elfojt ugyan, de amely művészetének egyik legmarkánsabb Jellemaőre

marad. Hogy majd a kiforrott írónál központi motívum lesz, annak okát itt. az
alábbi ijesztő idézetekben megnyilvánuló szorongásokban, félelmekben is kell
keresnünk.

1928. VI. 25-én írja Szabó Lőrincnének:

"Új utakon járni sokszor üvegcserép. míndig őrillteket írni olyan megrémítő
dolog, hogy az ember életösztöne kézzel-lábbal csapkod ellene. Hát ez most ilyen
idő. De csak magávalragad megint, és visz a bolondok országáig."

Szabó Lőrincnek pedig így ír:

"Haj, Lőrinc, de jó lenne eldobni a fejem. Ott fáj míndíg egy borotva. Néha
végighúzzák magamon és én a mísztikus fájdalomtól sikoltok, ordítok. jajgatok:
írok." ,

" ... azt hiszem megőrültem a Dürer kiállításon. Először az önarckép szem
nézett rám élve. Aztán éppúgy lihegett O), rnínt én. Minden mozog, a szobrok
hoz nem merek hozzányúlni, velem futnak. Most AZ utcán egy hetvenháromteiű

csecsemőt látok."

" .. ', sokszor üveg. állat. vagy ember vagyok. míndig magányos. Egy szín,
amitől felborzad a haj. Irtóztató szín."

Lehet, e színek csak a fiatalság romantikus túlzásai, ám a borzalom, mint
láttuk, megjelenik az idilli novellákban is. összetörve a munka és a szerelern
boldogságát, a halálnak adva át a helyet.

Sokkal erősebben nyilvánul meg azonban ez az elkomorulás az utolsó kötet
ben, malyben az iszony, a borzalom már dominál az írások nazv részében. köz
vetlenül, áttételek nélkül. E novellákban Gelléri már nem szürrealista viziókat
ír le, mínt indulásakor. Sőt, feltűnően tartózkodik a lírai azonosulástól. Kései műveí

már hangsúlyozottan realista, epikus alkotások, mert a borzalom bízarraágát már
nem a vízí ók, hanem mindig maga a valóság adja.

Igyegyértelműen a valóság borzalmának megmutatása végett születtek meg
olyan írásai. mint a Pirók-novellák közé tartozó Rémítő éi, a Vo/hínia vagy a
Szegény szörnyekrö!. Hogy mennyire nem öncélúak e novellákban az iszony képei,
és hogy mennyire nem vfziók, arra jó bizonyíték az első világháborút idéző. de
a másodikra is figyelmeztető idézet a Vo!hiniá-ból:

Mondjam-e tovább. mí történt még akkor Volhiniában? Hogyan haflítot
tunk földig két magas fát és kötöttünk rá a lábánál fogva egy kémkedő
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parasztot ? Mint szállt fel a szétrepedt testtel a fa csúcsára és csöpögött le.
mint piros eső - a vér ...

Azt a vad patakot mondjam-e onnan. amelynek vörös lett a partja. úl{Y röp
ködtek ágyútűzben hullámai. mint a boszorkák, fejekkel labdázva.

Az írói hang megváltozásának azonban az elkomorulás. az iszony mealele
nése csak kisérő jelenségei, elsődleges oka az elidegenedés. Ellentéte míndannak,
amit a lírai Gellériről eddig elmondtunk. Mostanáig nyomon kisértük azt a har
cot. melyet az író saját művészí egyénisége, látóköre kiteljesedése érdekében ví
vott az idilltől a realizmusig. A világtól való idegenség, - ez állt eddig legtá
volabb Gelléritől. A világ azonban egyre inkább borzalommal terhes. a lírai
alkat ezt már befogadni, humanizmusával feloldani nem tudja. Idegennek. érthe
tetlennek érzi: már nem ő szilli a víziókat. hanem a valóság. Az 1940-es évek
magyar valósága válik v: «vá. S a tűndértből ördögi lesz. Megjelennek az elide
genedés novelláí. Némelyekben ez az elidegenedés még teljesen mentes a borza
lomtól. mint a lírai készségű - az utolsó kötet cimet is adó - Villám és esti
tűz-ben, melyben az író a sejtetés legmagasabb fokát valósítja meg.

A novella a fiatal Gelléríre emlékeztető idillikus hanggal kezdődik. Cipész
műhelyben vagyunk, ahol a mesterek a halászlé és a bor reményében az utolsó
pár cipőket készítik. Ekkor azonban becsap a villám:

S a mesterné orra előtt elszálh a lenyakazott ponty rubíntos feje. míg a
tűzhely lángja fehér és olvasztó hőségű lett. A felfüggesztett petróleumlám
pák maguktól kigyulladtak és sistereave lobogni kezdtek.

Az idillbő-l meghökkentő groteszk lett. hogy abból, egy helyzeténél fogva az
egész novella energiáját magába gyűjtő mondat okán: ..s másnap' kitört a hábo
rú" - tragédia legyen.

Idill, groteszk, tragédia: ez az elidegenedés novellátnak három Iéncsőfeka

gyakran egy novellán belill is. IdiHel kezdődik ez írások legtökéletesebbje, a go
goli fogantatású Filipovics és a gigász is. F'iltpovícs Anton az Agost királyi her
ceg védnöksége alá tartozó hadastvánok egyletének vacsorájáról tér haza. némi
bor és két adag székelygulyás hatásáea kellemes állapotban. A vacsoráról. ahol
ráadásul jegyzővé avatták éppen ma éjjel Fí lipovicsot, de:

Ez a míndenképpen mellérendelt alak, ki mind ez ideig nem bírt semmi
féle ranggal az életben, nem törődött azzal. hogy közel van a szelternek ide
je. és jó ha az ember tizenkettő fele másra is gondol, mint a földi hiúságokra.

Es ez már maga a ..hübrísz", melynek megtorlásaként az idill eJ!(Y félelmete-
sen groteszk találkozáaba torkollik:

Megálljon! - rnondta most egy pincehang. s tulajdonosa hátulról rátette a
kezét Filipovics vállára. Filipovics megállt. megdermedt. és erre minden oka
megvolt neki, mert {lz ismeretlen torony alakú volt. hatalmas órarejiel, amely
ben mint a számrovátkák. késes vágások. sötét szemek. s mutatóul egy akkora
orr. rnínt egy szafaládé.

A találkozás tragíkuma fokozódik. Az ismeretlen óriás, míután elmesélte sik
kasztását, megfenyegeti hősünket. ha elárulja. bosszút áll, és a megrettent je~yző

nevét ordítozva eltűnt az éjszakában. Fí lipovics pedig:

Miniszteri engedelemmel megváltoztatta a nevét. így járt álcázottan. nevé
ből, jegyzői rangjából kifordítottan évek-ig, míndhalálía rettegve a téli éjjelek
tól, amelyeknek titkosságaiból óriások bukkanhatnak elő. Iepattogtatva a gya
nútlan Filipovicsok nadrággombjaíf hogy egy-eg.. súitással csíllaazáporba
borítva megrémült fejüket, eltűnjenek őrjöngve oda. ahonnan jöttek "
semmibe.
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A szerep és a - név által szimbolizált - egyéniség elvesztése el'(y ismeret
len hatalom által egy félelmetes világban: ez az elidegenedés legtipíkusbb esete.
ez már az abszurd.

Ettől az elidegenedett világtól szenved egy másik, Fí lipovicshoz hasonlóan
jelentéktelen -alak, Mufics is. És mikor egy baleset míatt - Kosztolányi Appen
dtcitis-ére emlékeztető módon - szemének elvesztése árán az érdeklődés közép
pontjába l5-erill s végre beszélhet. és mások is beszélnek hozzá. magánya meg
szűnik. Boldogsága azonban csak időleges. meggyógyulásával együtt elmúlik. Míg
Ftllpovícs a nevét. Mufics a szemét, addig Hele, a Vásár főszereplője saját csont
vázat veszti el. - míndegyíkük egyéniségének egy-egy darabjával lesz kevesebb.

A kor és az írások hangulatát talán legtökéletesebben a Georgi, a borbély
cimű novella fejezi ki:

A kis borbélyüzletben lappang a fény. Megnől, amikor a lámpa levegőt

kap. megijed, összehúzza magát, amikor nem mozdul se a szél. se az ember ...

A borbélymester - köpcös, puffadt, iszákos ember - nagyokat sóhajt.

- Romlás, romlás - mondía ..•

- Romlás, romlás - suttogja hangosabban. s kitép egy szál szőrt a fille
rnögül, Az égre néz, amely oly mérheteUenül sötét és magas s hirtelen 'valami
Összeszorítja a berbélymester szívét, "Romlás. romlás" - motyogia maga elé,
s befordul a sarkon ...

Mire vonatkozik ez a romlás? Egész életünkre, az oly mérhetetlenül sötét
és magas ég alatt - sugallja Gelléri ez abszurditásában legpesszimistább rnüve,
amit nem sokkal tragikus halála előtt írt. Mert GeHérit pályája csúcsán érte
a halál, életműve torzó maradt. ám e novellákkal már a világirodalom legmo
dernebb áramlataíhoz, így az abs2Jurdhoz is kapcsolódott. Illés Endre írja épp a
Geotgi, a borbély kapcsán: "A történet eddíg is szíkrázó, j."(roteszk dráma, és h~y

mílyén villódzó díalégussal folytatódnék azt Gelléri. a drámaíró írta volna meg,
- Ionescót és Beckettet elhomályosítva. Hiszem. hogy Gelléri útja tündéri no
velláítöl, -álomjátékokba tévedő önéletrajzától a groteszk drámához vezetett volna."

•
Gelléri stílusának legállandóbb és Iegmeghatározóbb jegye a líraiság. A valós-ágot
érzelmein keresztül tükrözte és alakjainak is elsősorban érzelmeit vizsgálta. ábrá
zolta. Irásat többségében inkább a pszichológiai hítelességre törekedett. mint a
társadalmira, és ebben. a századforduló nagy novellista nemzedéke - Petelei.
Lovík, Gozsdu, a Cholnokyak és Szini - utódjának érezzük, Az őt közvetlenül
ln,egelóző nemzedékből leginkább Krúdyval rokonítható. Líraiságában tehát in
kább a "ködlqvagokhoz/' tartozott. rnínt a realístákhoz.rannak ellenére. hogy velük
is - elsősorban Móricz-cal - főként drámaiságában. rokon.

Stílusának és - ezzel szoros összefüggésben "'- szemleletének változásait vizs
gálva, elsősorban az elkomorodást, a lehiggadást figyelhettük meg, Láttuk. ho
gyan lett az idillből előbb groteszk. később abszurd. Láttuk. tragikus korát tük
rözve, hogy szállt el a "tündéri", s hogyan erősödött az "ördögi". €s ebben 
ahogy fiatalkorának kócosságát; indulatait levetve. izmusaiból kilépve egyre tra
gikusabb, pontosabb lett. közeledve egyúttal a hagvományosabb stílus és hang
vétel felé - már József Attila és Radnóti Miklós társának érezzük.

Jegyzetek: (l)· Nagy Sz. Péter: GelJért Andor Endre pályakezdése. Irodalomtörténet, 1974/3.
- (2) A következő novellakat véljük többek között e csoportba tanozóknak: Egy UII&Ga5',
Vera naplója, EImIiIás. - (3) A következő novelJákat véljük többek között e csoportba
tartozóknak: Htlvllsvlllgyl nászutasok, Szerelmes ágyiestIi, Barna sllr.
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