
Gara László (1904-1966)
a húszas évek elején te
lepült Párizsba, ahol újság
íróként, műford~óként és
szerkesztőként dolgozott.
1945 után a magyar kül
képviseleten vállalt munkát,
1956-ban ismét emigrál!.
Minden idejét amagyar iro
dalom franciaországi meg
ismertetésének szentelte,
számos magyar irodalmi
művet fordttott franciára.
Legjelentősebb munkája a
szerkesztésében megjelent
magyar költészeti antológia
(Anthologie de la Poésie
Hongroise du XI/e siec/e a
nosjours, Seuil, 1962). Ha
gyatéka a közelmúltban lá
nya, Claire Meljac jóvoltá
ból a párizsi CIEH könyv
tárában került elhelyezésre;
feldolgozása folyamatban
van. Akutatómunkát, mely
nek célja egy Gara Emlék
kötet összeáffása, az

OKTK támogatja.
Aműford~ónak rt több száz
levél között szerepel Ottlik
Géza mintegy ötven leve
le is, ezek közül válasz
tottuk ki az alábbit, vala
mint a számunkban közölt
néhány fakszimilé!. Ké
sőbbi számainkban to
vábbi írók, költők leveleit
közöljük. (Bende Józse~

Ottlik Géza levele
Gara Lászlónak

Budapest, 1963. július 5.
Édes Lacikám,
Köszönöm jún. 25-i lapodat, s úgy veszem ki belőle, hogy az
Iskola őszi megjelenése kezd komolyan fenyegetni.' Sanyika si
kerének/ nagyon örülök, ölelem és gratulálok mindnyájatoknak.
Chodkiewiczet' is üdvözlöm szeretettel, s bár két évvel ezelőtt

már küldtem neki valami életrajz-felét, íme 15 sor, s zárójelben
neked szóló részletek vagy kommentár, azt fordítsd le belőle Laci
kám, amit jónak látsz:

Születtem 1912. május 9-én Budapesten, amely a bronzkorszak
óta csökönyösen város, túlélte sorra a lakóit, keltákat, rómaiakat,
hunokat, gótokat, longobárdokat, avarokat, alighanem túl fog élni
bennünket magyarokat is, s mindig fiatal marad, mert folyton le
rombolják. Gyerekkorom egy részét az Alföldön (Kecskeméten,
ahol minden gyümölcsnek más íze van), másik részét a monar
chiabeli katonaiskolákban (mint Rilke és Musil) töltöttem, aztán
(7 év után) otthagytam a katonai pályát s elvégeztem a pesti
egyetemen a mathematika-fizika szakot. (Fejér Lipinek voltam a
tanítványa, szeretett - én imádtam - s olyan nagy ember volt,
hogy azt ti úgysem értitek meg, civilek!) Se katonának, se tanár
nak, tudósnak, se semmi másnak soha nem készültem, 7-8 éves
korom óta mint írónak. 18 éves koromban jelentek meg első pró
zai írásaim, de egy félév múlva abbahagytam a publikálást, mert
nem tetszett, sem amit írtam (arcpirítóan rosszakat), sem az előkelő

irodalmi folyóirat, amelyik közölte (Napkelet). Írói pályám azóta is
csupa megszakadás, hallgatás, türelem, némaság. De csökönyös,
mint Buda. A Nyugat munkatársa voltam, amely Babits halála után
Magyar Csillag lett és 44-ben megszűnt, a bevonuló Hitlerék elko
bozták utolsó számát (benne a Hajnali háztetők c. rövid regé
nyem befejező, harmadik folytatásával). Háború után (mikor a
baráti körörn, baloldali, ellenálló írók, egyszerre felülre került)
megint megindult az irodalmi élet, írtam tömérdek novellát, kritikát,
előadást stb., (még dramaturg is voltam a Rádiónál 44-45-ben rövid
ideig) aztán 47-ben (Svájcban és) Rómában voltam egy félévig. haza
térve pedig kiköltöztünk Cödöllőre, az erdő tövébe, nagy kertes há
zamba nyolc esztendőre. Az Iskola első verzióját (a Franklin elfo
gadta de) 48-ban visszavettem a nyomdából, - hogy 9 évig pihen
tessem, ahogy dukál, s fordításból éltünk (Dickens, Shaw, Waugh,
Hemingway, O'Neill, Gottfried Keller, Osbome s még két tucat).
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lAz Iskola a határon
1964-ben jelent meg

franciául: Une école a
la (rontiére (Trad. du

hongrois par Ladislas
Gara, Georges Kassa"!,

Georges Spitzer, rev.
par Paule de Rotalier)

Éd. du Seui!, Paris.

2Weöres Sándor 1963
nyarán több hetet töltött

Nyugat-Európában:
június elején

Brüsszelben egy
műíordjásról rendezett

kerekasztal-konferencián
vett részt, június 28-án

pedig a párizsi
Kaleidoscope

Színházban tartott
magyar irodalmi esten.

3Az. Éditions du Seui!
munkatársa.

Ez ugyan 21 sor, a zárójeleken kívül is, de majd kihagysz belőle.

Novelláskötetem (s a címadó 100 oldalas kisregény: Hajnali
háztetők) 1957, (illetve 58. febr-ban) jelent meg, a két év alatt új
raírt Iskola a határon 1959-ben (Magvető). Mind a kettő rég elfo
gyott, az Iskola csakugyan pár hét alatt (6500 példány) s a rögtön
tervbe vett 50 ezres második kiadást elhalasztottuk a folytatása, a
lazán összefüggő következő regényem megjelenéséig. A kritiku
sok vitája, ami körülötte lezajlott, sokféle, sokszor egymásnak el
lentmondó kifogást emelt ellene: "nosztalgiával" ábrázolom alak
jaimat, "pártjukon vagyok, velük érzek" - másfelől pedig "nem
hogy nosztalgia", hanem részvétlen közöny, pesszimizmus, sőt, a
könyv "mondanivalója az ember és a létezés viszonyában van, a
társadalom-fölöttiben" s egyenesen Kafkával rokon, meg némely
mai egzisztencialistával. Mit tud mondani a szerző szándékairól?

Szándékom volt regényt írni. Hiba volna ennél többet monda
ni. Miért irtózik úgy az író a .fülszövegek"-től, szinopszisoktól,
lexikonbeli tartalmi kivonatoktól? Azt reméli ugyanis, hogy monda
nivalóját, amelyet keserves fáradtsággal összesűrített 470 oldalra,
nem lehet elmondani még 469 oldalon sem, nemhogy 20-30 sorban.
Lehet, hogy van olyan író, aki a tudatos és specifikus "message"
ához keres műfajt, kifejezési formát, bár én nem hiszek ebben; de ha
van is, nem tartozom ebbe a fajtába. Mondanivalóm a műfaj maga
(regény), "engagement"-om az íróság: az a - talán infantilis vagy
dilettáns vagy rögeszmés - szándék, hogy az ember író akar lenni.
Ez az elkötelezettség teljes és végleges, s jóval megelőzi a rnondani
való (az inherens, eleve benne foglalt mondanivaló: egész létünk tel
jes élményanyagának valamilyen mérvű rendberakása, összefüggővé,

világossá, művészileg koherenssé és rendezetté tétele) tudatosságát és
specializálódását (lényegesre korlátozását).

(Átugorva a hosszas bölcselkedést, hogya teljes valóságot, a
vízió integritását mégiscsak absztrahálni kell, vonatkozásokra, as
pektusokra, megszámlálható és néven nevezhető mondanivaló
elemekre kell bontani, ha a tér-idő-anyag véges rendszerében va
gyunk kénytelenek kifejezni:) Kétségtelen, hogy az író a regényé
ről - megírása előtt is, után is - tudna mindenfélét mondani.
Például: "Idő, hely: húszas évek, katonaiskola. Szereplők: 10-11
éves korunkban - mint nagyjából előbb vagy később vagy foko
zatosabban, de mindenki, - az anyai szeretet kiváltságából. a
család védettségéből váratlanul belezuhanunk itt - a »határon«.
amely a gyerekkor és a felnőttség határa, az egyén teljesebb,
komplex létének és a társadalmi létnek a határa, egyben az elvi
selhetőség határa is és végvár is, Európa határa, melyet nem aka
runk feladni, - beleesünk egyszerre az erőszaknak - az emberi
természet hitelesebbnek tűnő valóságának - és a konformizáló
terrornak a világába." - Ha ezt mondom el, akkor ott tartunk,
hogy érvényes Kafka, Camus vagy akár Samuel Beckett alapérzé
se a "condition humaine'I-ről. Holott az elbeszélő B. B. azt gon-
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4Megjelölt sarok: a

"Szándékom volt..."
kezdetü bekezdés első

nyolc sora.

dolja a végén: mégis csodálatosan jól van minden. Mondjam hát
inkább azt, hogy ha valamiről, hát igazán M. küzdelméről szól a
könyv, aki azért harcol, hogy higgye, és igaz legyen: "hogy a vi
lág mégis sokkal különb hely, az élet nagyszerűbb dolog, mint
amilyennek józan emberi ésszel látszik."

Tehát fogjuk össze a tartalmat így: "M.-nek 1926 őszén a kato
naiskola ablakában könyökölve megszakad egy gondolatmenete, a
többiek külső erőszakának hatására, s csak mérhetetlen hosszú idő

múlva tudja visszanyerni eszméletének, világának folytonosságát."?
Nem, maradjunk annál, amivel kezdtük. Az író intenciója az

volt, hogy regényt írjon. A regény szerinte nemcsak szól valami
ről, vagy mond valamit, hanem inkább valami. Mégpedig valósá
gos valami. Az életnek az a mozzanata, az az élmény vagy ese
mény, (talán "incidence") ami az olvasóban, aktív és passzív köz
reműködésével, olvasásakor keletkezik. Súlyos hiba volna az ol
vasó életének ezt a virtuális tartaimát előzetesen befolyásolni
szükségszerűen hibás, hiányos, részleges vagy téves szuggesztiók
kal a könyv "tartalmáról", "mondanivalójáról" vagy bármilyen
aspektusáról. Inkább kérjük a segítségét, a Rómeó és Júlia proló
gus soraival: hogy segítsen, egészítse ki - amit nekünk nem si
került beleadni, azt ő toldja hozzá a sajátjából. .

Lacikám, ebből talán használhatsz valamit; az utolsó bekezdést
ajánlom, meg a megjelölt sorokat.4 Nem írom ide azt az "írói in
tenciómat", ami nem biztos, hogy benne is van (talán a hangsú
lyokban, árnyalatokban inkább kivehetően, mint az erőszakosan

közbeszóló, értelmező részekben:) Minthogy a megismerés irre
verzibilis folyamat, ha egyszer belekerültünk a többiek közé, nem
mászhatunk ki semmiféle "senkiföldjére", valamilyen felismert
azonosság örökre hozzájuk köt. Még ha fuldoklunk is a megsem
misülés határán. De ez az azonosság-érzés egyben a megoldása is
a dolognak - ez már a szeretetnek egyik alapfajtája, s forrása,
könnyen, magától buzogó forrása annak, amit erkölcsnek, társa
dalmi erkölcsnek, lehetne nevezni. Szükségünk van rá, mint a
mindennapi kenyerünkre (negatíve), s ha megleltük, már az íze
se rossz. Negatíve: mert ha hiányzik, megbénítja igazi feladatun
kat, a létezésünk teljességének olyanfajta intenzív, organikus, or
ganizáló átélését, mint amilyen fajta tevékenység a művész alkotó
munkája.

No, lezárom és sietek feladni. A folytatást szeptember-október
táján látni fogod. Talán ez lesz a címe: "Buda". (Franciául mehet
ez így?) Vagy ha "Elődöntő", az franciául elképzelhető cím: Semi
final? vagy Série éliminatoire? vagy Demi-fina1? Vagy a harmadik
cím-verzió: "La Piste" (ugyanis futópálya, vagy Budai pálya)
talán franciául ez a legjobb, nem?

Milliószor ölel:
Cipi

[Gépirat; boríték nélkül]
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