
Gelléri Andor
Endréről
Nem ünnepi, hanem gyászszöveget mondanék, ha elhinném, van
hely, ami eltűnik és idő, ami elmúlik végleg — de nem hiszem.
Ebben a pillanatban például nem én, hanem Jorge Luis Borges be-
szél helyettem. Saját énünk a legkevésbé fontos — mondja. Nem a sze-
mélyes halhatatlanság számít, hanem egy másik. Valahányszor elismétel-
jük Dante vagy Shakespeare egy verssorát, azzá a pillanattá válunk,
amely ben ők azt a verssort leírták. A halhatatlanság a többiek emlékezete.
És ha ez igaz, Gelléri Andor Endre rudakkal, pajszerekkel és köte-
lekkel fölszerelt szállítómunkásai arcuk verejtékével emelik, taszi-
gálják a húszmázsás páncélszekrényt fölfelé egy végtelen lépcsőn,
isznak együtt a lóval. Vagyis magának a ceruzával vagy számító-
géppel dolgozó írónak nem lehet elveszítenie vagy elnyernie sem
az időn kívüliség boldog állapotát. Ha olvasói vagyunk, szüntelen
jelenléte ment meg az emlékezetkieséstől, szellemi nyomorúságtól,
az önérzet hiánytól, a szavak nélküli makogástól. Sose voltam any-
nyira szerencsés, mint ő, hogy meg tudjam idézni a poklot — írja Füst
Milán. És nem az író utolsó hónapjairól beszél, nem a testét elapasz -
tó végső, sikeres akcióról, nem is a munkaszolgálat éveiről, a felső-
ausztriai vagy a koncentrációs tábor hónapjairól vagy a kórházról,
ahol nem tudnak többé életet lehelni belé. Füst Milán a kiválasz-
tottság stigmáira gondol, a békeidőknek hívott húszas-, harmincas-
, negyvenes éveire, az alkalmi munkákból élő vagy munkanélküli-
ségtől megalázott, gyenge testalkatú munkásfiúra, aki diszkoszvető
bajnokká edzi magát. Titokzatos égi küldöttként húzza elő zsebéből
első novelláját és adja át Mikes Lajos nak, Az Est Lapok főszerkesz-
tőjének, azután a továbbiakat Móricz nak. A Nyugat ünnepelt szer-
zője lesz, majd — rossz szokása szerint — tovább éhezik. Ma is el-
önti a szívemet a hála, hogy ez az ember nekünk adatott — írja róla Füst
Milán.

Nem könnyű eldöntenem, melyik írását válasszam, hiszen mind-
egyik boldoggá tesz és a szívemet tördeli. Ha A szállítóknál című no-
vella mellett döntök, akkor azért, mert test és vér szerinti jelenlétét
érzem benne. Ahogyan a festők elrejtik és fölfedik a tárlat látogató-
nak a történelmi kosztümbe öltöztetett figurák közt önmagukat.
Hiába próbálnám kerülni a tekintetét, lerázhatatlan pillantása
követ. Unalomig és őrületig áll a parkban és ismételgeti: Istenem, de
gyönyörű és pocsék világot alkottál. Lakatossegéd volt, majd évekig
vegytisztítósegéd, pokoli benzingőzökben fulladozva asztmájával, és végül
egy vállalat vámkezelője lett, annak lihegő kifutója, és mindez miért? —
teszi fel Füst a költői kérdést… Talán mulatságból?... egyszer benyitott

TAKÁCS ZSUZSA

Költő, író, műfordító. Leg-
utóbbi írását 2012. 5. szá-
munkban közöltük. — El-
hangzott az ELTE BTK
Mű vészetelméleti és Mé-
diakutatási Intézet, Magyar
Irodalom- és Kultúratudo-
mányi Intézet Gelléri, Ter -
sánszky — Áthúzva, kitö-
rölve című rendezvényén,
2012. december 14-én.

186

Eleje:Layout 1  2013.02.15.  11:44  Page 186



hozzám, és így szólt… „egy jókora darab kenyeret adjon, semmi mást…
egyebet nem fogadok el…”

A szállítóknál című novellájának van egy mellék- (valójában fő-)
szereplője, mert az alanyi és objektív költők — függetlenül az első
vagy harmadik személy használatától — mindig önmagukról be-
szélnek. Ez nem az élet gazdagságában fürdőzés, evés-ivás, a nők
ölelése, még csak nem is az önfeledtség, nem a világfájdalmas tu -
dás, hanem életük jón és rosszon túllépő szellemképe. A vékony,
nyurga, szemüveges fiatalember, akit a szállítómunkások alkalmi
segítségnek felfogadnak, maga Gelléri Andor Endre. Akkor is, ha
megtévesztő módon harmadik személyben beszél róla és beszélteti
a hasonnevű szerző, ha csak a legszükségesebb közlésre szorítkozik
vele kapcsolatban, arra, hogy hogyan tűnik fel, majd lép vissza a
semmibe. Na jöjjön — mondja neki az egyes szám első személyben
beszélő szerző. A fiú csak ül, vékony nyakával, néz maga elé hunyorítva
és a haját szétfújja a szél Olyan képet vág, mintha… élvezné a szél simí-
tását. Jobb fiú — gondolja magában Gelléri, — hadd jusson neki egy kis
pénz. De amikor leszállnak a Trefort utcában, és Gelléri 2. zsebébe
nyúlva nikkelkeretes szemüveget tesz fel…, Gelléri 1., a szerző és disz-
koszvető bajnok megijed, hogy a többiek majd elzavarják. A novella
egyetlen mondattöredéke miatt időzöm még kicsit itt. A nikkelke-
retes szemüveg felvételének gesztusa kedvéért, amely empátiánkra,
helyzetismeretünkre apellál. Hogy a fiú úgy kínálkozik fel, hogy
nincs rajta szemüveg, aztán amikor eljön az igazság pillanata, a ba-
romi munka elvégzésének ideje, fölteszi szemüvegét, hadd lássa,
milyen világba született. A pokol volt ez itt, írja a harmincas évekről
Füst Milán, az ember a falat vájhatta a két kezével, akkor sem jutott előbbre
semmivel. A fiú, úgy ahogy jött, el is tűnik azonnal a színről. Köddé
és füstté vált társaival elvégezte a húszmázsás páncélszekrény fel-
szállítását a legfelső emeletre.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
A hit nyelvtana
Esszék ég és föld között

A 2009-ben megjelent, Rések az időn (Versek ég és föld között)
című antológia olyan verseket gyűjtött egybe, amelyek a hit,
a transzcendencia, az istenélmény kérdéseihez közelítettek
– a létköltészet változatos eszközeivel. Most e kiadvány
rendhagyó folytatását tartja kezében az Olvasó. A hit nyelv-
tana felkérésre született esszéi a létezés nagyobb távlataiban
helyezik el nemcsak szerzőjüket, de az érdeklődő és fogé-
kony befogadót is.
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