
tikák fejlődésvonala. Ez a megtett út.
melvnsk kezdetén áll. mondjuk, az
19B1kos Barcsay-cikk - a konstruktíviz
must illető. meglehetősen sommás meg
álllapításaival -; és az 1978-as. kífor
rott stádiumot jellemzi például a már
említett kiváló Rodesenko-, Moholy
-Nagy-, Vajda Lajos-esszé és a Plaká
tok Moszkvából-cikksorozat.

Ismertetésünk végére kívánkozik: a
Nyitott galéria ,.-- mint kötet-egész

OTTLIK G~ZA: PROZA

Ahhoz, hogy kulcsot taíálrunk Ottlik
Géza legújabb kötetének" nyitjához,
ismernünk kell az író sajátságos alko
törnódját. A Iegrttkábban bízza, rá ma
gát a spontán íhletésre. mi sem idege
nebb tőle. mint a folyamatos. gyors
írás. melvnek során a hősök szinte a
maguk életét élik. s az írónak alig
marad más dolga, mínt hogy lejegyezze
sorsuk fordulói t. Az Iskola a határon
ban Medve Gábor azt magyarázza ba
rátjának. hogy a világhoz nem alkal
mazkodni kell. hanem csinálnl, nem
úirarendezgetní azt. ami már megvan
benne. hanem hozzáadni mindig ..." S
Medve jegyzetei között bukikanunk a
következő. szintén az alkotómódszerre
vonatkozó utalásokra : " ... gyarló lát
szatokból. a létezés felületében remény
telenül nyúltózkodva egymás felé. és
halott formák segítségével, élő valósá
got tudunk létrehozni. ha a felületre
rnerőleges iránvú, ismeretlen dimenzió
felé ható erőkre szakadatlanul ügye
lünk. Mert konvergens, egy metsző

pontból kiinduló sugárnvaíáo tagjainak
is tekinthetjük magunkat. hiszen annál
jobban közeledünk egymáshoz, mínél
beljebb haladunk önmagunkban. magá
nyunk közös centrurna felé - noha a
szűkebb vagy tágabb gömbfelületeken.
melvekből diszkrét pályákat. elszigetelt
ponthalmazokat ütünk ki, esetleg egyál
talán nem érintkezhetünk."

Talán Medve Gábor futó jeg.vzetei
ből kell kiindulnunk. hogy megérthes
sük a Próza című kötet nagyszerűen

felépített keret-történetet, mely ilyen
valóságos és képzeletbeli "sugárnyalá
bokat", embert sorsokat. ábrázol. melvek
csak a véletlennek engedve érintik
egymást, akkor is csak futó pillanatok-

'Ottllk Géza: Próza (Magvető)

. legfontosabb eredményét (az eddig el
mondottakkal összefüggésben) abban
látjuk, hogy bizonyítékul szolgál a cél
tudatosan fórmált-fejlesztett ízíésre épü
lő bírálat jótékony "önmo~ára". Ró
zsa Gyula pontosabb fogalmazásában:
az igazán igényes kritika "menet köz
ben" "rák,ényszerül arra, hogy leírat
lanul ~gyakran sokáig öntudatlanul) ki
dolgozza saját esetétikai modsllrend-
szerét", ANDRAsI aABOR

ra. Az Iskola a határon jegyzeteit mé-
,gis ki kell egészítenünk, hiszen ha a

sorsok találkozása nem. jön is létre.
már az éríntésük is maradandó nyo
mot hagyhat az írói tudatban, s alkal
mas arra, hogy elgondolkodjunk azo
kon ai': ismeretlen dímenziókon, melvek
felé a hétköznapi valóságra merőleges

irányú erővonalak mutatnak.

Először talán a kerettörténetet kel
lene méltatnunk. melv a messzi múl
tat idézi, azokat az éveket. amikor az
író legelső írásaival jelentkezett s egy
véletlen folytán kellett rádöbbennie ar
ra. hogya próza mégis több. mint a
kinyomtatott szöveg, benne életutak és
emlékek szintetizálódnak. amelyek ak
kor bukiannak a felszínre, arnikor az
író a legkevésbé számol velük, s mé
gis szembe kell néznie velük. meg kell
találnia am a mödot, ahogy általuk, su-'
gárzásukban, önmaga belseje felé ha
ladva mínd :többet tárhasson föl a lélek
mélvrétegeiből.

Ahogy mindezt megszerkesztí, s a ré
gi, sárgult cetliket. fecniket, töredék
-emlékeket életre galvanizálja, az már
írói remeklés. Ottlik Géza azon keve
sek közé tartozik a mai magyar iroda
lomban. akik nem azt tartják az igazi
feladatnak, ho,!?;y a valóságot visszaad
ják. hanem hogy megteremtsenek egy
új valóságot az adott embert sorsok
ból, s általuk elegáns, szórakoztató,
ugyanakkor nagyon meggondolkodtató
rendszert alkossanak, melyet csak Iobb
híján nevezhetünk irodalomnak. Mert
ez. legalábbis a szó hagyományos ér
telmében. nem irodalom. hanem inkább
gondolkodás, kísérletezés, embermagá
nyunk föltérképezése. lelkünk vallatása.
Előképét az angol prózában találhatjuk:
Ottlik Géza ideálja a kicsit ironikus-
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-önironikus John Pristlev vagy P. G.
Wodehouse, Az előbbiről Szerb Antal
írta megejtő szellemességgel. hogy ..a
dickensi regénytípust hangolja össze a
mai világgal". s Ottlik Géza bármily
merészen igyekszik is megismerni a so
ha arcközelből nem látható. nem érint
hető ismeretlen dimenziót. végered
ményben ugyancsak megmarad ..tár
gyias" írónak. a szó leghétköznapibb
értelmében; mi sem idegenebb tőle.

mint a ..csináltság", a fölösleges mo
dernkedés, a kontúrtalanság. Inkább
nagyon is pontos. lényegre törő író.
semmi fölösleges carrangot. kitérőt nem
tűrve halad célja felé, s talán az is
magyarázza túlságosan és fájdalmasan
ritka rnegszólalásaít, hiszen miért írjon.
ha nem a lényeget írhatja? Medve Gá
bor .auíndtg matematikai hasonlatokkal
hozakodott elő". s Ottlik Géza is sze
retí elvont úton megközelíteni a leír
hatot, s ebben nemcsak a hajdani Fe
jér Lipót-tanítvány természetes érdek
lődésének nyomaira következtethetünk,
hanem az irodalomról valtort ideáljai
ra is. melvek Iényege abban foglalható
össze, hogy csak akkor írjon. az író. ha
biztos a helyes végeredményben. Az
emberben észrevétlenül működik "egy
nagyon értékes. kis beépített műszer,

ami halkan, halkan makacsul tiltakozik
valami ellen. amit írtál. Hemingway is
tudott róla. ő szemétjelző készüléknek
hívta. E2lt hagyni kell működní. s, az
tán szót foga<ini. és az írásból kidobni,
ami Inem tetszett neki - ha megtaláltad !"

Persze. vethetnénk közbe. bizonyos.
hogy mindi,g pontosan és jól jelez a
kis gép? Nem fordulhat elő. hogy a
túlzott önkorrtroll olyan írásokat is ha
lálra ítél. melyekben csak a már-már
aggályos műgond találhat gyengesége
ket? Természetesen az írói meggyőző

déssel. az alkotó terrnészetrnódjával fö
lösleges volna vitába szállni, Annál ke
vésbé. hiszen egyik jegyzetében, a re
gényről elmélkedve írja. hogy a re
gényt "már csak a halleatás előzi
meg". S hogy mí készül e nagy hall
gatások idején, mikor válik egyszerre
alkotássá a csönd. azt alighanem csak
az író tudná megmondani. Különösen.
ha színte a paradoxításíg fokozott éles
séggel fogalmazza meg a maga számára
a regény ..képtelenséget". azt a tényt.
hogy a mű "nyelven inneni tartalma
kat igyekszik létrehívni", s ugyanakkor
nincsen ehhez más eszköze. csak a
nyelv. Nem véletlenül idézi egyetértve
Kosztolánvit : "Tévedés azt hinni, hogy
a költő érti az életet. és rndnt valami
tanítómester. elmagyarázza. A költő
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nem érti az életet. és éppen azért ír.
hogy az írással rnint tettel megértse."

A próza Ieatzaalmasabb lapjain ép
pen az írói mühelvtitkokba nyerhetünk
bepillantást. Mert mivel is dolgozik a
regényíró? A valóság elemei vel, melvek
olykor elképesztő. áthatolhatatlan zűr

zavarban gomolyognak előtte. Ez az
"irdatlan tömkeleg" éppúgy' tartalmaz
za a dolgok színét. mint a visszáját.
S benne rendet tenni csak úgy lehet.
ha bizonyos fokú önkényességgel be
kapcsol unk egy új tényezőt is a ren
dezés folyamatába. s ehhez követke
zetesen ragaszkodva igyekszünk képünk
re és hasonlatosságunkra gyúrni az
anvagot, és a konvenciók hálózatából
kíhárnozní. ami az adott pi Hanatban
az író szempontjából fontos és tartal
mas lehet.

Ha "ad absurdum" vinnénk Ottlik
Géza "kísérletének" gondolatait. akár
azt is mondhatnánk : nincs sok értel
me az egésznek. s mihelvt elérünk
ezekbe a rejtett, titokzatos tárnákba,
tovább már nem érdemes Icutatnunk.
hanem inkább meghagyhatjuk a fémet
a föld rnélvén, ktbánvászatlanul. Ám a
regénynek alighanem van egy másik
aspektusa is. melvet hasonló mélvség
ben érdemes végiggondolnunk. vajon
ki tegyen. rendet az anyag kusza össze
vísszasáaában, ha nem az író? Ki pró
bália kifejezni abban az emberi tanul
ságokat. viszonyrendszereket. ha nem Ő.

aki míndnvájunknál mélvebbre ásta be
le magát? S vajon nem zárjuk-e túl
szűkre az irodalom togalmát. ha csak
az író oldaláról közelitjük meg. s nem
figyelünk az olvasókra is. akik mégis
csak szeretnének gyönyörködni a rnélv
fúrás nyomán megtalált kincsekben?
Hiszen nem lehet vitás. minden regény
csak töredéke a valóságnak! Miért van
akkor. hogy egy tolsztoji ..töredék"
nemcsak a maga véges voltával ragad
meg. hanem a valóság értelmezésében
és megváltoztatásában is segíthet?

Ezeket a kérdéseket alighanem az
élet más területein is lehetne felvetni.
egészen a létben való helyzetünkig.
illetve annak értelméla. Ha azonban
a rendszeren belül maradunk. s az iro
dalom vonatkozásában követjük nyo
mon Ottlik Géza fejtegetéseit. még ha
szívesen próbálnánk is meggyőzni őt az
alkotás folyamatának értelméről, elvi
tathatatlan mélv moralitása és felelős

sége. A 'Próza igaZli jelentését. üze
netét, meggondolkodtató következteté
seit csak az tudja igazán megérteni.
aki - elolvassa.

RÚNA Y LASZLÚ


