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1958-ban született Szom
bathelyen. Költő, író, mű

fordító. Egyetemi tanul
mányait a JATE BTK ma
gyar-német szakán vé
gezte. 1989-96 között a
Nappali Ház szerkesztője

volt.

A teljesség emlékezete
Visszatekintés

Ottlik Gézát életemben először a nyolcvanas évek közepén, egy
Attila úti ház egyik erkélyén láttam személyesen, egy busz ablaká
ból. Én a busszal a Bartók-emlékházba igyekeztem, ahol törté
netesen Ottlikkal volt meghirdetve egy beszélgetés, és ilyen szeren
csésen alakultak a körülmények, hogy éppen akkor kijött az erkély
re, hogy megnézze, milyen idő van idekint, s közben már vette fel
a zakóját. Később még láttam egyszer, megnyitott valami kiállítást,
ha jól emlékszem, a Károlyi-palotában.

Belőle szakdolgoztam az előtte való valamelyik évben, onnan
volt ez az érdeklődés. A megfigyeléseim szerint - mert ismertem
sorstársakat - Ottlikból szakdolgozni nem volt rutinszakdolgo
zás, hanem inkább a kultusz ápolásának egyik lépése, hiszen a
Lengyel Péter Mozgó Világ-beli cikkével hetvenháromban meg
kezdődött kanonizáció körülbelül akkortájt ért a csúcspontjára. Én
előzőleg már beszereztem minden első kiadást a könyveiből, elol
vastam a Hajnali háztetők folyóiratváltozatát a Magyar Csillagban,
és még a Vigilia 1968 decemberi számát is megkaptam valakitől

ajándékba a Minden megvannal. Talán nem tévedek nagyot azzal a
megállapítással, hogy a kultusz némileg életszemléleti mintát is
adott sokaknak, akik művelői voltak, s hogy ennek nyomán le
szűrhető volt belőle akár még valamiféle magatartási minta is,
hogy tehát egy adott történelmi helyzetben milyen fontosságokat
kell szem előtt tartanunk, mivel nem kell törődnünk stb. Hiába
utasították el az elemzők az egyes művek, főleg persze az Iskola a
határon példázatosságát, az egész életmű, vagy talán az írói maga
tartás mégis példa volt, ami ráadásul szerencsésen egybeesett
azoknak a prózapoétikai modernizációs mintáknak a fokozatosan
tért hódító kritikai sikerével. amelyek többek között Ottlikban ta
lálták meg előfutárukat. Én később aztán már nem követtem az
Ottlikkal kapcsolatos tudományos szakirodalmat, tehát amikor
most ezzel a kis emlékezéssel újból bekapcsolódom az utóéletbe,
lehet, nem is tudok újat mondani.

Addig azért még követtem a fejleményeket, hogy a dolgo
zatom megírása után nem sokkal Szegedy-Maszák Mihály egy ta
nulmányában Kosztolányi és Szent Agoston időfelfogásának ha
sonióságáról értekezett az Aranysárkány kapcsán, ami - a Koszto
lányi és Ottlik között fennálló rokonságokat ismerve - igazolni
látszott azt a törekvésemet, hogy összefüggést találjak az idővel

kapcsolatos elképzelések és az emlékezés központi szerepére
épülő Szent Ágoston-i kegyelem-tan és Ottlik prózájának "lírai-
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kegyelmi rendje" között, mely utóbbiról Balassa Péter tett pontos
megfigyeléseket, miközben Tandori Dezső az emlékezet koristitu
áló értékéről írt több Ottlik-esszéjében is. Ebből kiindulva aztán
már könnyű volt kimutatni, hogy az Ottlik-novellákban és az Is
kola a határonban minden sorsdöntő kimozdulás az emlékezéssel
van kapcsolatban, egy olyan, mindent megelőző állapotra való rá
ismeréssel, amely képes folytonosságot teremteni a jelennel, ahol
a cselekmény megrekedt, mozdíthatatlannak látszik, s ennyiben
az örök, esendő emberi állapotnak felel meg. S hogy ez a kimoz
dulás mégsem lesz tanulságos, mégsem köthető például valamely
hitrendszerhez vagy történelmi-politikai eszményekhez és útrnu
tatásokhoz, az azért van, mert a ráismerés elvileg is olyan "érték
mentes" minőségekre irányul, amelyek ugyanannak az esendő lé
tezésnek az alapját képezik, másrészt - gyakorlatilag - nagyon
finoman és alaposan bele van dolgozva a prózai anyagba, miköz
ben néhány kitüntetett helyen (pl. Iskola a határon, Hajnali háztetők)
az elbeszéléstechnikai önreflexió tárgyaként is felmerül, ami egy
felől termékeny kompozíciós tényező, de némileg továbbgondol
va rövid úton visszavezet minket a "lírai-kegyelmi rendhez" és
az ágostoni vallomásossághoz.

Az "elbeszélés nehézségeit" ugyanis talán nem is annyira az az
Iskola a határon elején felvetett probléma jelenti, hogyan lehet el
mesélni valamit egy kívülállónak, hanem az, hogyan lehet elme
sélni valamit annak, aki mindent tud. Mert igaz ugyan, hogy az
elbeszélői alaphelyzet szerint a regény Szeredy bejelentésére adott
válasz, de hamar megtudjuk, hogy Szeredy talán nem is Bébé vé
leményére kíváncsi: "Azt remélte tőlem, hogy én messzebbről tu
dom nézni élete összegubancolódott zűrzavarát, s az én közbeik
tatásom segítségével talán majd ráeszmél, hogyan is fest a helyzet
annak az istennek a szemszögéből, aki nézi mindezt." De van egy
másik szöveghely is, amely arra utal, hogy az emlékezés tudott
dolgokra vonatkozik. Amikor a regényben a végzős növendékek
Pestről Mohács felé indulnak, Bébé elbúcsúzik [úliától, s azt
mondja róla: "ő volt az egyetlen, aki soha nem kérdezett tőlem

semmit az intézetről, s mindvégig az volt a gyanúm, hogy min
dent tud; ami persze képtelenség". Nyilvánvaló, hogy ez a képte
lenség legalábbis összefüggésbe hozható az "isteni szemszöggel",
az Isten előtt való beszéddel, vagyis a vallomásos beszédhelyzet
tel, amely az emlékezés tárgyát, mondjuk így: az életet a kegye
lem pillanatához rendezi, ennélfogva a hétköznapi értelmezéshez
képest máshol jelöli ki a történet fordulópontjait, ugyanakkor 
prózáról lévén szó - az olvasói tudás megfelelő ütemű gyarapí
tásának írói aspektusát is szem előtt tartja.

A Szerelem című novella végén nem az jelenti a fordulópontot,
hogy a halottnak hitt Eleőd Imre hazatér, hanem az, hogy Felieia
- egy nap elteltével - ráeszmél, hogy az az ember, aki a szobá
jában beszél, a férje. "Nyugodtan beszélt, hallgattuk. Egyszerre
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elharapta a mondatát, s megfordult, mert háttal ült adiványnak.
Mi is odanéztünk. Felieia ott állt Imrére meredve, mint aki moz
dulni sem tud, s láttam, hogy remeg a szája. Imre két lépéssel
odaugrott." Ha megnézzük Felicia és Eleőd Imre másik közös je
lenetét a novella elején, akkor látjuk, hogy az elbeszélő egy kis
dramaturgiai trükkel hitelesíti ezt a furcsának ható ráismerést. A
jelenet arról szól, hogy az elbeszélő felkeresi a házaspárt, de ha
marosan idegesíteni kezdi őt a házaspár bolondozása, ami mögött
mégis közönyösnek látszanak mindketten:
,,- Ne egyél szalonnát.
A férfi azonban ügyet sem vetett rá, hozzám beszélt.
- Miért eszel szalonnát? - nyaggatta megint.
- Hogyan? - Imre feléje fordult. - Ne egyek?
-Ne!"

A két jelenet hasonlósága - a nőnek háttal ülve beszélő férfi
- valami olyasmit sugall, hogy Felieia úgyszólván a hátáról is
meri fel a férjét, a kettejük között újra létrejövő látszólagos közö
nyösségre ismer rá, amely azonban szerelmük biztonságát jelenti,
meg Feliciának azt a kezdettől meglevő bizonyosságát, hogy
Eleőd Imre épségben vissza fog jönni.

A közönyösség az Ottlik-próza visszatérő motívuma, Az Iskola
a határon 1942-es Medve-jegyzeteiből megtudhatjuk. hogya közö
nyösség valójában "a szerelemnél erősebb egymásba olvadás sű

rű, cseppfolyós, semleges lávarétegéből táplálkozik", hogy a kö
zönyösség nyelvén lehetséges egyáltalán az egymástól elkülönülő

sorsok közlése, találkozása. Ez megint csak arra utal, hogy a tör
ténetnek máshol vannak a csomópontjai, nem ott, ahol a "felszí
ni" elbeszélés megadja őket, de ez a próza mégsem a folyamatos
visszautalásból áll, nem jelöli ki közvetlenül vagy gyors lépések
ben a "teljesebb kontinuum" végső értelmezési tartományát, ha
nem - hogy úgy mondjam - előrefelé gazdagszik, végig fenn
tartja a történetmondás lehetőségét, véleményem szerint elsősor

ban a sorsok összefüggésének, sőt, helyettesíthetőségénekaz el
képzelése révén.

A Minden megvan című hosszabb elbeszélésben Jacobi Péter
furcsa, mondhatnánk, közönyös beszélgetést folytat régi barátjá
val, Grynaeus Ottóval, akit csak nagy nehezen talált meg abban a
városban, ahová harminc év után tér vissza, látogatóként. Beszél
getésük emlékeztet Czakó és Bébé beszélgetésére a Próza végén.
Mivel a könyv Czakó "halálával", egy lány miatt elkövetett ön
gyilkossági kísérletével kezdődik, és itt a végén, amikor Czakó
mégiscsak előkerül, Bébé éppen megtalálja kölyökkori szerelmét,
kialakul valami sejtésünk arról, hogy kettejük sorsa valamiképpen
összekapcsolódik, s Bébé talán a barátja helyett is rátalál a régi
boldogságra, illetve a helyreálló folytonosság valahogy mindket
tejükre kiterjed. A Minden megvanban is látszatra nagyobb örömet
okoz jacobinak. hogy rátalál gyermekkora koldusára, arra a
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Ottlik Géza levelezőlapja

Gara Lászlónak

süketnémának gondolt hadirokkantra. aki után annak idején Ot
tóval együtt nyomozott. A rátalálásban - a SZt'rd/:'mhez hasonló
an - fontos szerepet játszik azoknak a helyzeteknek az ismétlő

dése, ahol a szereplő hátulról figyel meg valakit. Jacobinak az
öreg zongorista nyakszirtje az első ismerős dolog a városban, és
annak alapján azonosítja aztán a zongoristát a süketnéma koldus
sal, aki, mint kiderül, valójában vak volt. Az Ottóra és a koldusra
való rátalálás az elbeszélésben is összefonódik, de kiderül a kette
jükhöz kapcsolódó motívumok hálózatosságából is, hogya zenei
csodagyerekként elkönyvelt Ottó és a később elismert hegedlíssé
váló Jacobi sorsa a koldussal, illetve öreg zongoristával együtt
olyan folytonosságot képez, amelyben a szerepek akár fel is cse
rélhetők. A nyakszirt motívumában rejlő személytelenség is arra
utal, hogya történet végső soron nem az egyéni sorsok alakulása
szerint jut nyugvópontra, annak ellenére sem, vagy inkább azzal
együtt, hogy az emlékezésből kiiktathatatlan a személyesség. Ta
lán épp a csak személyesen megtapasztalható "kegyelmi rend
nek" és az individuális sorsok közösségének ez az együttes belá
tása nyújt valamiféle példázatot arról, mi fontos, mi nem fontos,
illetve ami nem fontos, az is miért fontos a zűrzavarosnak látszó
történetünkben.

Én már a régi hívek közé számítom magam, "aki még látta"
Ottlikot. Az értékeléshez, helykijelöléshez. aranykönyv emlegeté
séhez nem érzek magamban elég távolságot. Ez a feladat - a
posztumusz művek megjelenése után - a mostani szakdol
gozókra marad.
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