
VARGHA KÁLMÁN

"A SZERETET BOLONDJA VAGYOK"
Zsidóság és kereszténység
Gelléri Andor Endre világában

S olvastam, hogy a hold közelében csillog kétezer év óta újra az a csillag, amelyik a
kis Jézus születésekor csillogott, s most újra megjelent. S azt hiszem, az egyik csil
lag a jézusi csillag, ott a hold körül. Hármunkat láttam kedvesem aranyban, ezüst
ben, repülő felhők között.

Gel/éri Andor Endre leveléböl, amelyet 1942 tavaszán, munkaszolgálatosként kül
diittfelesegének és kislányának a Máramarosi havasokból.

1. 1942 őszén, két munkaszolgálati ciklus között kezdte írni Gelléri Andor Endre befejezetlenül
maradt művét, az Egy önérzet történeté-t Amikor már nyugalmát és biztonságát elveszítve úgy
érezte, az állandó életveszélyben nincs módja és türelme arra, hogy novelláít kiérlelje és megfor
málja, baráti tanácsra fogott élete történetének megírásába. Úgy gondolta, ha naplószerű kötet
lenséggel rögzíti emlékeit, szüleivel, gyermekkorával, ifjúságával, egyénisége kialakulásával kap
csolatos gondolatait, az később, nyugodtabb körülmények között hasznos forrásanyagként szol
gálhat egy életrajzi regény megírásához. Függetlenítve magát a szerkesztés szigorú fegyelmétől,

nem sokat törődve anyagának arányos elrendezésével, sem az írás közben feltörő indulatainak
racionalizálásával, szabadon és kötetlenül akarta megírni élete történetét Egész művét önmaga
megtalálásának és megértésének szenvedélye hatja át. Ki vagyok én? Miért születtem? Minek
élek? - kérdezi magától újra és újra életének külső és belső eseményeit fölidézve.

Ahogy múltját-karakterét vizsgálja, sorsa buktatóinak végső okát keresve mindig visszajut a
szülők világához, a családnak mint egyéniségét már fejlődése kezdetén meghatározó közősség

nek az elemzéséhez. Minél több mozzanatot tár fel gyermekkorának mélyvilágából, annál bizto
sabban érzi, hogy kiszolgáltatottja volt szülei törekvéseinek, terveinek, vágyainak, elképzelései
nek, mert olyan értékitéletek, hagyományok, beidegzettségek alapján akarták életét és egyénisé
gét alakítani, amelyek tőle idegenek voltak, s amelyeket ő nem tudott elfogadni.

Az utcán már a Gestapo nyomozóijárnak és szedik áldozataikat, míg ő szobájába zárkózva,
önéletirásának munkája közben, képzeletben még mindig az apjával vivja reménytelen küzdeI
mét egyénisége védelmében. "Hatalmas kobakú ember ; vastag bajuszú, mint Arany János, Szenve

.délyes antiszemita, zsidó létére ; gyűlöli a szocialistákat és a kommunistákat, Hosszúnapon szalon
nát eszik és cigarettázik. És az első szívroham után megy - meggyávu/va - a templomba - így jel
lemzi apját - Milyen különös előttem, amikor vastag ujját vezetőnek használva fel, a rég elfelejtett
héber betűket böngészi. És imádkozás alatt sohase néz rám, mintha ő maga szégyellné ezt a kései
hi/buzgalmat. És amíg a családja megfagy a közelében, halála után idegen keresztény nők gyertyát
gyújtanak emlékére, s ha kimegyünk anyámmal a sírjához, mindig találunk rajta virágot, amiket
nem mi víttünk ki . . . Miért nem szeret? Miért bírálja minden tettemet? Miért nem hisz abban,
hogy érdemes vagyok arra, hogy éljek? Miért nincs egye tlen jó szava soha hozzám? Mint az őrült

követeli, hogy lakntos legyek . . . Ha reszelek a satunál, mögöttem áll ; hidegen, gúnyosan figyeli a
mozdu/a taimat."

Az apa és a fiú között kialakult feszültség alapképlete életből és irodalomból meglehetősen is
mert. A saját erejéből feltörő apa, aki sokat nélkülözve tanulta ki a lakatosmesterséget, akinek
műhelye volt Pesten, majd páncélszekrény-készítő üzemet nyitott Óbudán, nem tud belenyugod
ni abba, hogya fia nem jó tanuló, elégséges eredménnyel végzi a technológiát, nem alkalmas ar
ra, hogy valaha is átvegye tőle az üzem vezetését, nem tudja magát összefogni, ábrándozik, csa
varog, lányok után futkos, versek és elbeszélesek írására pazarolja idejét.
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Ami a szokványos konfliktust, a maga erejétől, elért eredményeitöl megmámorosodott apa és
a lágyabb karakteru, művész hajlamú, nehezen kibontakozó fiú párharcát jelképes méretű küz
delemmé növeli, nemcsak az apa erőszakostermészetébőlkövetkezett, hanem legalább annyira a
másik fél, a fiú érzékenységéből. védtelenségéből. idegalkatának labilitásából is. Nemcsak az apa
erőteljes, nyers és indulatos egyéniségének volt kiszolgáltatva a fiatal írójelölt, hanem a maga ter
mészetének, olthatatlan szeretetéhségének, boldogtalan boldogságvágyának is.

Önéletrajzának tanúsága szerint a kereszténység iránt időnként feltörő nosztalgiáinak is ez a
forrása. Néha úgy érzi, a jézusi vallás révén olyan mértékű szeretetben részesülhetne, amilyent
saját környezetétől sohasem kapott meg. "Nem tudom, elmondtam-e már - ÍJja - mint álltam egy
idegen ablak alatt a Föld utcában, mint néztem be karácsony estéjén az ösmeretlen keresztényhez,
aki térden állva,fejét a keresztre hajtva imádkozott, s egyre csak imádkozott, s amint a szája moz
gott, úgy tört egészen össze, mig lassan, káprázó szemem előtt felszállt egy magas keresztfára, s a
hajában kinyílt a hegyes töviskoszorú. Jaj, mennyire szerettem volna én is keresztény lenni, kicsike
kis keresztény, apró kereszttel a nyakamon. de már nem lehetett, mert az én pólyámra héber betűk

voltak arannyal hímezve ; s egy nagy, sűrű szakállú kántor vett a két kezébe, hogy éles fájdalmat
okozva nékem, megmetéljen. Szinte hallom ijedt sivításomat ; élesebb. mélyebb sivitásomat annál,
amivel az életre születést fogadtam. MeT'tmi az, élni? ...élni és még hébernek is lenni! És tulajdon
képpen mégsem annak lenni, hanem elsőül és inkább csak embernek, zavart, kósza léleknek, aki a
héberi terhek folytán kétszer, hússzor igyekszik igazabbnál igazabb emberségre. "

2. Ahhoz, hogy világosan lássuk, milyen érzelmi indítékok játszottak közre Gelléri kereszténység
iránti vonzódásának kialakulásában, mindenekelőttazt kell tisztáznunk. miként vélekedett saját
zsidóságáról, miben és mennyiben tartotta magát zsidónak, illetve izraelita vallásúnak.

Ha erről a kérdésről a zsidóüldözések kapcsán nyilatkozott, többnyire a negatív vonásokat
hangsúlyozta, nem mintha ki akarta volna vonni magát zsidó származásának következményei
alól, hanem azért, mert kétszeresen is értelmetlen dolognak tarotta, hogy olyan kötelékek miatt
legyen súlyos megkülönböztetésekben része, amelyeket ő már nem érzett elevennek, elsődleges

nek, létét és szellemét alapvetően meghatározónak.
Képekben gondolkodó író volt, ha arról akart magának számot adni, hogy a zsidó hagyomá

nyokhoz vagy múltja zsidó vonatkozásoktól független emlékeihez van-e konkrétabb, erősebb, él
ményszerű köze, megragadó érzékletességgel fejezte ki magát. "Sohasem törődtem az egykori Iz
raellel; messze feküdt, tengerek, ködök mögött, talán ha a nagyapám elvisz oda, s megmutatja,
megmagyarázza: ez az igazi hazád, hát van realitásom, amihez hozzátapad a képzeletem. Ígyazon
ban Óbuda volt az én országom, trfenyvessel, a Kiscelli-hegy régi kastélyával, a téglagyárral és a la
katosműhelyek. Ezeket a vidékeket láttam én először, még nem tudtam beszélni, amikor már felkelt
itt a nap, és világosság támadt a teknőm körül, amiben heverésztem. " Zsidó származása tudatánál .
sokkal erösebben hatottak rá első eszmélkedéseinek, óbudai gyerekkorának, kamaszkori csavar
gásainak emlékei, első erotikus sejtéseinek, örömeinek, csalódásainak, valamint a halál gondola
tával való találkozásának egész lényét felkavaró élményei.

Vallomásában annak a zsidó származású írónak a helyzetelemzése és önvizsgálata is megfo
galmazódik, akinek a családjában a nem zsidó környezethez való hasonulás folyamata már két
három nemzedékkel korábban megindult, és aki I906-ban olyan korban jött világra, amely még
az általános asszimiláció fölfelé ívelő, zavartalannak látszó időszaka volt. Azt a társadalmi kör
nyezetet, amelyben zsidó vallási normákat és hagyományokat őrző családja mikrokozmoszával
együtt maga is benne élt, gyerekként és fiatalemberkertt még léte magától értetődő, természetes
közegének érezte.

Nem értett egyet Pap Károllyal, aki a Zsidó sebek és bűnök cimű I935-ben kiadott vitairatában
az asszimiláció és a cionizmus lehetőségeit egyaránt elvetve, valamiféle átmeneti állapotot, egy
közelebbről általa sem körvonalazott "magyar zsidó" magatartást akart a hazai zsidóság számá
ra statikus létforrnaként és egyben önként vállalt erkölcsi követelményként elfogadtatni. "S mig
Pap Károly búsan nyögte oldalam mellett a zsidók gondjait, bűneit és sebeit, én értetlenül álltam ez
zel a pogány zsidóval szemben. Miért hívogat minket vissza gettóba ez az őrült?"

Gelléri a demokratikus, liberális felfogás híveivel egyezően az asszimiláció t úgy ítélte meg
mint a társadalmi fejlődés eredményét, olyan vívmány t, amelyről lemondani egyet jelentett volna
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egy kezdetlegesebb, szűkösebb létformába való visszahúzódással. Távol állt minden olyan irány
zattól, amelynek valamiféle származási vagy felekezeti alapon történő elkülönülés volt a célja.
Meglepő viszont, hogy az asszimiláció elfogadásán és a felekezeti elkülönülés elutasításán túl,

Pap Károly nézeteit birálva, magáról az izraelita vallásról is nagyon mereven, nagyon ridegen,
több vonatkozásban a "kÍvülállók" előítéletei és benyomásai alapján nyilatkozott. Annak a vizs
gálata, hogy ez miért volt így, milyen lélektani motívumok játszottak közre abban, hogy Gelléri
sematikus egyoldalúsággal foglalkozott önéletrajzában az izraelita'vallással, már azért is e tanul
mány körébe tartozik, mert az író többnyire úgy fejtette ki saját vallásával kapcsolatos bírálatát,
hogy vonzó ellenpéldaként a kereszténységre hivatkozott. "Csupa tilalom, csupa félelem a zsidó
vallás - írja az Egy önérzet történeté-ben. - Valami rettentő szemű és villámú Istan lakozik vala
hol ..mindent hall, mindent lát . . . A rettentő Isten egyik szemével állandóan a szabába pillant: csu
pafény, tűz és emésztés ez a pillantása . . : Nálunk is égtek a chanukagyertyák , s bár imádtam eze
ket a kis lángokat, milyen gyönyörű volt velük Femben a zöld karácsonyfa, csodálatos üvegcsengői

vel, arany és ezüst szálaival és e csillogás közepett lobogó gyertyáival. Nálunk a templomban rette
netes hangú kántor énekelt: a keresztény templom ajtajában állva pedig édes kórus hallatszott, az
orgonazúgás hömpölyegén lebegve. Jaj, mennyiszer szerettem volna én keresztény lenni! . . . Élni Ie
hetett a keresztény vallástól, mig a zsidótól csak szenvedni lehetett."

Nem valószínű, hogy ez a felfogás, saját vallásának egyoldalú megítélése egyetlen okra volna
visszavezethető. Csak a különbőző feltételezések kimondásával és egyeztetésével közelíthetünk a
probléma lényegéhez. Az író nyilatkozataival kapcsolatban a végső beilleszkedési szándék túl
zottan hangsúlyozott gesztusaira éppúgy gondolhatunk, mint nagyon távoli, agyerekkorba visz
szanyúló előzményekre. Gyanakodhatnánk a hitbeli dolgoktól szabadulni akaró gondolkodó
valláskritikai türelmetlenségre is, ha szavai nem árulkodnának annak a vallási érzésre fogékony
embernek az elégedetlenségéről, aki saját vallásának lehetőségei között nem tudta megtalálni
mindazt, amire vágyott. Lehet. hogy túl ridegnek, szigorúnak, racionálisnak érezte az izraelita
vallást, a kereszténységet pedig olyannak gondolta, amelyben a magafajta lírai alkat jobban fel
tudna oldódni, ha teljesen elszakadna azoktól a kötelékektől, amelyek családjának múltjához
kapcsolják. Az is biztos, hogy egész életén át a belső otthontalanság érzését hurcolta magában,
szeretett volna véglegesen hazaérkezni valahová, ha a teljes önmagára találás módjai és formái
nem is rajzolódtak ki benne határozott vonásokkal.'

Önéletrajzának egyik pontján ő maga is arra keres választ, hogy hol kezdődött elidegenedése
az izraelita vallástól. Gyermekkori emlékeit felidézve egy nem vonzó külsejű, hadaró beszédű hi
tok tatój át említi, aki az elemi iskolában nem sok pedagógiai érzékkel próbálta megtanítani a hé
ber írás betűit és a régi zsidó királyok nevét.

Van egy fiatalkori elbeszélése is, az Ünnep, amely huszonegy éves korában, az Élőszó címü fo
lyóiratbanjelent meg, és arról szól, hogy egy zsidó fiatalember miként kerül szembe ahitközségi
tisztségviselőkgépiesen rideg magatartásával, és hogyan válik meghasonlott lélekké.

Ezek a megnyilatkozások még csak azt jelzik, hogy Gelléri személyisége és az őseitől örökölt
vallás között mindig volt valami feszültség. A végső okok keresésében akkor jut tovább, amikor
a vallással kapcsolatos konfliktusait is arra az alaphelyzetre vezeti vissza, amely szerinte gyer
mekévei során egyéniségének, sorsának alakulását döntő mértékben meghatározta. "Mert kel
lett-e nekem az anyám? S az apám? Kellett-e nekem az, hogy ők a maguk tulajdonának tartsanak,
és ezer tavasz dologgal bizonygassák , hogy az övék vagyok, mert olyan a szemem, mlnt az anyámé,
a szám akár az apám szája, a vállaim is az apámtól kapottak. Bizony, bizony az övék vagyok én és
Jehováé. , . Mert az lsten jelképe néha ember alakjában nyűgöz minket, S nekem az apám volt a fé
lelmetes istenem, Ő volt az, aki ha beteg voltam, rám mennydörgött, akár az lsten a bűnös lzrael
re . . . Éreznem kellett azt, hogy csak baj van a személyemmel. Jöttömmel majd megöltem az anyá
mat: létezésemmel pedig dűhre, haragra gerjesztettem az apámat. S innen talán, hogy sohasem hi
szem el: engem szeretni is lehet. S innen a sok bujasagos kaland, a lány tiprás és kegyetlenség is e lá
nyok ellen. A szeretet bolondja vagyok, mert a szeretet hiányzott a gyerekkoromból. "

3. Ahogy saját vallása elfogult megítélésében sérelmes vagy annak érzett emberi viszonylatok emó
cióinak hatása érvényesült, a kereszténységhez való vonzódását is szubjektív motívumok szövik
át: egy diákkori szerelem ábrándozásainak. tervezgetéseinek. tapasztalatainak és kudarcainak
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hangulati hullámzásai. .,Festő leszek keresztényi hölgyem kedvéért, és új Bibliát fogok rajzolni.
keresztényekkel és zsidókkal vegyes Bibliát. Friss vizű folyó hátánfognak lépkedni a keresztények
abba a sötét, álló tóba, amelynek Ótestamentum a neve."

Az Egy önérzet történeté-ben Verának nevezett lányhoz fűződő szerelmi történet szálai újra és
újra felbukkannak az önéletrajz szövedékében. Ha azt mondjuk, hogy Gelléri a diákkori szere
lem mozzanatainak felidézésével és föltehetően az eredeti történet számos elemének "átköltésé
vei" egy remek fejlődésregény körvonalait sejteti, nagyon óvatosan fogalmazunk, mert amit eb
ben a vonatkozásban, az önéletrajzi mű keretében belül megvalósít, az sokkal több annál, mint
puszta lehetőség.

Miközben egy minden mozzanatnak rendkívül nagy jelentőséget tulajdonító, naplót író szerel
mes diák részletező készségével eleveníti fel két évtized távlatából a Vera-történet eseményeit, a
kölcsönös vonzódások és gyanakvások, közeledések és elidegenedések egyensúlyjátékait, szinte
észrevétlenül vezeti végig az olvasót személyiségefejlődésének és átalakulásának azon a folyama-'
tán, amelyet ez a diákkori érzelmi ügy indított el benne. A két évig elhúzódó szerelem ugyanis,
ha nem is adta meg a beteljesülés örömét, sőt számára méltatlan módon ért véget, kezdetben je
lentős mértékben hozzáj árult érzelmi világának kiteljesedéséhez, egyénisége érettebbé válásához,
de a kudarc is sok mindent tisztázott benne. A kamaszkori bujaságos kalandok után ez lehetett az
első olyan kapcsolata, amely személyesebb jellegű volt a korábbiaknál, amely egész érzelmi lé
nyét erősen érintette, amiért szenvedni is érdemes volt, amelynek fájdalmas epilógusából pedig
életre szóló tanulságokat vont le.

Rajongása a hitbuzgalmi dolgokban járatos, a vallásos életet inkább gyakorló, mint igazában
átélő katolikus lányért nemcsak a kereszténység iránti nosztalgiaját fokozta, hanem zsidó .szár
mazásának és zsidó voltának tudatát is minden korábbinál nagyobb mértékben felszínre hozta.
Amikor pedig eltaszítva és megalázva kerül ki az ügyből, az is világossá válik számára, hogy nem
a hitbéli különbségek miatt szakítottak vele, hanem azért, mert szerelme környezetének antisze
mita hatása alá került, és a társadalmi előítéletek sugallatára cselekedett.

Egy fájdalmas kudarcnak persze éppúgy lehet tisztító, mint demoralizáló hatása. Abban, aki
húsz-huszonegy éves korában ilyen okok míatt és ilyen körülmények között éli át élete első sú
lyos érzelmi válságát - megtetézve azzal, hogy még a Vera-szerelem derűs időszakában turulista
diákok mint zsidót űzik ki többedmagával a technológia tanterméből és verik meg annak az is
kolának a falai között, amelynek törvényes tanulója -, a legkülönbözőbb reakciók alakulhatnak
ki. Csalódhat az asszimiláció eszméjében, amelyet a szeme láttára szinte naponként csúfolnak
meg, visszavonulhat zsidó tudatának és múltjának falai közé, valamiféle belső emigráció útját
választva, és nevetségessé válhat számára minden korábbi nosztalgiája a kereszténység iránt, el
végre az derült ki, hogy azoknak a szemében, akiktől a befogadás szerető gesztusát várta, ö
örökre a zsidókról alkotott visszataszító torzkép megtestesítője marad.

Gelléri esetében viszont az történt, hogy miközben a csalódások által szerzett tapasztalati
alapján módosul tak korábbi, nagyon naiv és sematikus vallástipológiai elképzelései, úgy vált ér
zékenyebbé a zsidó múlt és jelen tragikus vonásainak felismerésében, átélésében és morális válla
lásában, hogy továbbra is fogékony maradt az igazi kereszténység befogadására. Jézusi szeretet
hatja át azokat a sorait is, amelyekben a zsidó őseinek sorsát idézi fel. ,,8 most megint a szegény
őseimre kell gondolnom. akik kóborebként kószáltak a fényes, édesfényű városok körül. Messziről

nézték a bástyákat, a kapuőröket,'afelvont hidakat, de oly sokáig, évszázadokon át tilos volt nekik
belépni egy városba. Talán ott állt valamelyikük hóviharban és tüdőgyulladással egy ilyen meleg fa
lú város előtt, talán egy kisforralt borra vágyott és dunnás ágyra, ám mint afféle törvényt tisztelő

gyámoltalan, mégiscsak lefeküdt a batyujára. le a puszta hideg földre, mert zsidónak tilos volt,
agyonverés terhe mellett belépni abban az időben bizonyos magyar városokba."

Önéletrajzában a Vera-szerelem kapcsán arról is ír, milyen kár, hogy általában nagyon keveset
tudunk más vallást követő embertársaink hitbéli dolgairól. Sajnálkozik amiatt, hogy a Biblián és
Renan Jézusról szóló művén kívül milyen keveset ismer a kereszténységgel kapcsolatos iroda
lomból. Legalább egy hittudományi és egy egyháztörténeti művet el kellett volna olvasnia.

Mindehhez hozzátehetjük, hogy a Biblia világát jól ismerte, két novellájában ószövetségi tör
ténetet dolgoz fel (Zergeszikla, A hárfás), több elbeszélésében pedig nagyon fontos szerepük van
a keresztény vallás motívumainak ésjelképeinek (Facipő, Farsang). Az sem véletlen, hogy a már
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említett, fiatalkori elbeszélésében, az Ünnep-ben milyen szerepet kap a keresztény hit egyik jelleg
zetes szimbóluma. ..Gyere, nyöszörgőfolyópajtás,a halaiddal, Krisztus jeleivel, szorulj be hajáld
dal a hitközségi urak szobáiba. Légy a kiséretem!" - mondogatja magában a novella békétlen és
lázadó lelkű ifjú hőse.

Ha Gelléri nem is mélyedt el olyan alaposan világnézeti és történeti művekben, ahogy azt nyi
latkozatai szerint, különösen élete nehezebb szakaszaiban szerette volna, megdöbbentő bizton
sággal tudott eligazodni kora eszmei és politikai útvesztőiben. A keresztény-nemzeti jelszavak
kai visszaélő embertelen akciók áldozataként mindig az igazi, a jézusi szeretet tanítását meg nem
tagadó kereszténységhez fellebbezett és a külső-belső bántalmak elől annak védelmébe szeretett
volna húzódni...8 van egy régi kálvária egy sütőház előtt a mi kerűletűnkben.Ha a Kiscelli utcá
ban haladt a temetési menet, mindig megállt ott a gyásekocsi. hogy a pap beszentelje a halottat. Ha
süteményt vittem haza vagy frissen sült kenyeret, én is odaál/tam a gyászolók közé. s én is éreztem a
tömjénszagot. s nemegyszer hullt rám szenteltvíz a pap loccsantó kezei közü/. Most odamentem eh
hez a kereszthez. 8 minthafelidről lenyomték volna a vállam, letérdeltem. De a kőkockás utcán lé
pések zajdultak fel; s én ijedten álltam talpra. Hátha olyanok jönnek, akik tudják rólam, hogy zsidó
vagyok; vagy hátha ismerős zsidó fiúk jönnek. akik elmondják: anyámnak, hogy láttak engem a fe
szület előtt térdepelni. Hja, a világban nehéz áhítatunk számára rejtekhelyet találni!"

CSATAI VARGA LÁSZLÓ VERSEI

Vadászat
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Ádvent
csikorgó csillagrácson
átdereng karácsony
akár az egyszeri

ég-föld megint közelít
végtelen közeit
angyal röpte szeli

hull a hó az ég hava
mintha csók hullana
tél van lila ádvent

a jég már a Dunán áll
én meg a Dunánál
várom a csodát fent

a hajtók között vagy
mint dúvad
közeledsz
a tisztásra
lopod magad
az egész erdő remeg
az őzek

kéreg alá rejtik
rózsaszín
húsukat
a szarvasok
ágak közé
agancsukat
madarak csőre

mint tüske
mered
de te észreveszed
nem menekül
a szelíd
sereg




