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"Erzületi majorság
Kísérlet Ottlik Géza Buda című regényének szellemi
pozitivista feltérképezésére

Rilke ír (Vas István fordításában) érzelmi majorságról, ahogy a
szív hegyein fölfelé haladunk, ott volna ez, igen poétikusan bár, de
pozitívan, foghatóan, ahogy e költőnél (R M. R) minden az
ilyen-olyan, de erős plasztikusságában oly jó, hiteles, sugallatos.
Ottlik értett a költészethez, s ha Nemes Nagy Ágnes - egyszer,
valahol, épp - az ellenkezőjét állította is, értett, tudom. Rilkét sze
dett össze nekem Ottlik, kevéssé ismert darabokat, fordításhoz, s
akkor beszélgettünk ilyenekről. No, nem a pozitivizmusról, mely
nem irodalmi fogalom, mégis, van valami olyan érzésem, hogy ér
zületében Ottlik Géza a képeket, az így két marokkal körbefogha
tónak ezt a (vélt) biztonságát kedvelő N. N. Á. lelki rokona volt,
azért mondom ezt így, mert nem matematikai-érzületi, bridzsfel
advány-elmélet-érzületi rokona; és azok az írók, amerikai, angol
prózaszerzők, akiket Ottlik, bírálva olykor, feltétlenül másszor,
szeretett (az általa válogatott nagy könyv, az Amerikai Elbeszélók,
60-as évek, ha jól mondom, szerzői szinte végig; Fitzgerald,
Salinger, hogy őt az antológiából kűlön is kiemeljem, más mód.
Chandler etc., eminnen a vízen Maugham, Evelyn Waugh stb.),
mind a 19. század poszt-dickensi örökösei, folytatói voltak, avagy
éppen még ott születtek, mint - nem is részletezem, kik. Tősgyö
keresen pozitivista mód értékelhető autorok, s Ottlik tömören, de
messze-mutatva tudta elemezni Graham Greene-t is, bár másokat
jobban használt nála, mélyebb szükségletekhez, a lényeg azonban
az, hogy kézzelfogható eredményeiket, eszközeiket tartotta a pró
zai minőség hitelkritériumának, annak ellenére, hogy - főleg

amerikai - avantgárd szerzőket is becsült, és Joyce-nak nem volt
úgy (jó okkal, ok nélkül, mint - tudjuk - Henry Millemek, vagy
az egészen más minőségetmegjelenítő,korszakos, bár sok minde
nében vitatható Duchamp-jelenségnek) elszánt, elutasító ellenfele.

Rilke értékei is pozitivista érzületekből táplálkoznak, a líra
nála túlnyomó erő azonban, s a tárgyak, mint N. N. Á. írja,
nemcsak "boldogok" nála, de határozottan üdvözülnek, és R M.
R alighanem így lesz, még egy-egy sikerültebb tolmácsolásban
is, nélkülözhetetlen, míg világ a világ.

Hagyván a pozitivizmus többféle meghatározhatóságát, nem
ragaszkodván ahhoz a kicsinyes szemléletéhez, mely szerint
nyilvánvalóan (s olykor kicsinyes szemlélet, ily tudásszomj s tu
dáshit jegyében) a pozitivizmus, anyagában, lexikonosság (bo
csánat, nem ez a véleményem róla!), módszerében a Sherlock
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Holmes-t, Agatha Christie-t is (a legalacsonyabb irodalmi szin
ten ekképp körbetekintvén) emlékezetünkbe idéző vélelem,
módszer, sakk-hasonlattal, hogy a gyalog okkal-ok nélkül "alá
változik", kistiszti átváltozást hajt végre, vezér(egyéniség, vezér
motívum) helyett futó, bástya, huszár lesz csak, s ha már átvál
tozást említettünk, nincs meg (a pozitivizmusban, hogy negatív
oldalról alkalmasabban határozzuk meg) a Dúchamp-féle meny
asszony átalakulása, a király és királynő gépiesülése, nincs a
kafkai bogárrá-változás, eleve a prózatextus kopottas, hivatali
folyosók ridegségét idéző, mégis riadalmas bűvöletű alakulása,
nincs a harmadik nagy világklasszikustól, Eliottól a tenger alatti
terem, melyben bolyongtunk, s ha lakói nem lehettünk is végül,
mert kiközösítettek bennünket, attól már azért csak megfúlunk,
ha ezek után emberek szólítgatnak, hívogatnak minket.

S mielőtt kitennénk az első csillagot, okvetlen valamit még 
várható volt! - az érzület fogalmáról. Nem érzet, nem érzés,
pozitivizmusában kevesebb is és több is, nyilvánvaló, miért ke
vesebb, ám miért több: az érzület megrendíthetetlen. Lásd a po
litikai színterek elemeit némely országban ma (és régebben is),
lásd a számunkra nem egészen követhető lényegű regénybefeje
ző fordulatot az Ottlik által fordított Evelyn Waugh-könyvben
(Utolsó látogatás), ahol a főszereplőnő a már bekövetkezés előtt

álló boldog élet, szerelmesi együttélés helyett az Istennek adott
fogadaimát választja, nos, nem vonul kolostorba, de azt mondja:
"Talán rossz leszek megint, megbűnhődöm megint. De minél
rosszabb vagyok, annál inkább szükségem van az Istenre. Nem
bírom kizárni magam az 6 kegyelméből. Mert ezt jelentené ez;
elkezdeni az életet veled... hogy felállítsak egy másik jót, vetély
társául az isteni jónak." Ha nem követhetem is érzületileg ezt a
katolizált, az angol alapvallással "szembeni" érzületet, transzpo
nálva magam is ezt éltem. Ezért állítottam "szembe" az irodal
mat az "élettel", illetve azonosítottam szerény munkálkodásom
ban, telhetően, a kettőt, s ezért fordítom szembe a magam
használatára az irodalom itteni, mai, s talán mindenkori és
bárholi életével a nem-emberi-létezés ("egy madár s a kapcsolat
vele", a sugallat általa) számomra adott formáját; teljesen nyil
vánvaló, hogy irodalmi kérdésekről senkivel sem akarok épp
érintkezni, s ha dolgozom, és amit csinálok, majdnem kizáróla
gosan egy (bármilyen jellegűnek értékeljük) folytatás része, egy
folyamatosságé, s így tovább. Ez a részemről érzület. Ottlik ér
zülete nem egyszerűen a prózafelfogás volt. A bridzs elméleté
nek világát átérezni, tapasztalni sem bírhatom. Érzem ellenben
Ottlik egy-egy (szóbeli, főleg írásos, magánlevelezőlapra-fogal

mazott) megnyilvánulásából, érzületileg nagyon magányosnak
(is) érezte magát, s elkeserítette volna, hogy a Buda az olvasók
egy alapvető rétegének érzületében nem jutott el a nyilván kí
vánt (kívánatos?) helyig. Ami késik, nem múlik, persze, nem
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csak Stendhal, Rimbaud példája jó ide, és a kanonizációk irodal
mának rettenetes-féle légkörében (és gyakorlatában), nálunk,
végképp komolyan vehetetlen bármi ily-érzületi végszó. Nos te
hát, Ottlik érzülete, bizonyíthatóan (prózarészletekkel dokumen
tálhatva) elsősorban az írói érzületre, az író "mögött", az író "lé
nyében" rejtezkedő emberre vonatkozott, s erre a tényre a Buda,
ha úgy akarom, pozitivistán, mert korábbi művek kézzelfogható
ságait idézve, ismételve, igazolva, rengeteg példát szolgáltat.

A Próza csudálatos, kegyelemben összeállt szöveggyűjtemé

nyére nem sokat hivatkozom itt majd, és a Hajnali háztetó'k főbb

művészeti-érzületi kérdéskörét is kimerítettem (lásd Balkon;
"Ottlik, a festő"; megjelenés alatt lévő cikk), marad az "Iskola... "
alapanyaga, kiinduló- vagy visszautalási pontként, illetve a Buda
szövege maga. Bár jó néhányszor próbáltam érdemileg foglalkoz
ni a regénnyel (Buda), mostani szempontom így, kifejtetten először

bukkan fel, az Olvasó bizaimát kérem hát megszavazandónak.

***
Az érzület nem észkategória. Még csak a szív "fogalmának", evi
denciájának sem nevezhető. Ottlik okossága, szívlénysége (aholl),
egészen nyilvánvaló. Az érzület azonban, ismétlem, nem a szív
evidenciája, nem érzelmi cselekvés, döntés - s nem is döntés csu
pán, nem cselekvés az érzület. Felismerés (önmagunkban), felis
merése valaminek, ami épp attól nem lehet másképp, hogy mi
(elemien) létezünk. Az elcsépeltté vált "az író: létszakember" mon
dás, meg sok változata, természetesen kifejezi jól-rosszul ezt a
tényállást. Az érzület, bármennyire foghatatlan és változhatatlan
is (ha tősgyökeres, igazi, "abszolút", tiszta stb.), pozitivista kategó
riája a - minimum - regényírói gondolkodásnak. Az írói becsű

letességnek. Meg kell vallani, ha van. Az érzületünket.
(Ennek megléte vagy hiánya természetesen nem okvetlen fel

tétele a jó vagy a rossz műalkotásnak! Többlet csupán. Mintegy
plusz, tehát eszköz, mint Ottliknak és kedvenc regényíróinak
eszköztárából annyi minden, és ... itt gyorsan ki a zárjelböll)

A Buda inkább eseménytörmelékek együttesének, és érzületki
fejtéseknek megírt-összeállt könyv, mint hagyományos regény.
Amennyiben az eseménytörmelékek, képzetességük (pl. az eléggé
szerencsétlenné váló - írtam másutt! - fikció, a Both Benedek fes
tó' s az ebből adódó fogyatékok, erőltetések) "jóvoltából" regény
felé hajlik fóbb súlya, épp a kidolgozatlanság utalja vissza az egé
szet a nagyszabású anyaggyűjtemény, érzületi leltár, netán irodal
milag létezöbb valamik kategóriájába. Mondom, magam is telje
sen járatlan terepen kalandozom, mikor a Buda igazi sugallatát,
ebből értékét megítélném... avagy inkább nem merem megítélni.

Evelyn Waugh-nál az Utolsó látogatás érzületi regény, a sokkal
sikerültebb (szintén Ottlik fordítása) A megboldogult nem az, ho-
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lott a befejezés itt is "felfogásbéli" , evidenciából eredeztethető

(angol fiatalember ne dolgozzon amerikai állatkrematóriumban,
menjen haza a honi partokra, írjon ott, vagy csináljon bármit, s
ezért meg is kapja a kaliforniai honfitársaktól az útiköltséget), és
nem érzületi regény a Jámbor pálya című remeklése sem Waugh
-nak, pedig ott már-már buddhista, zen tanulság adódik.

A klasszikus Ottlik, a legigazibb Ottlik, ha ez mondható így, a
maga próza iránti érzületében oly biztos volt, hogy olykor még
el is viccelte a dolgot (már-már fölényesen), elegendő fellapozni
a "Hajnali. .." -t vagy az "Iskola... " megfelelő helyeit. Nem mint
ha nem imádta volna "modern regényíró" társainak némelyikét
(Mándyt, aki egészen más jellegben vele azonos nagyságrend;
Szentkuthyról alkotott véleményét nem ismerem, kár, mert szel
lemi és prózaírói mivoltában, horizont és technika tekintetében ő

kimagasló alakja volt a magyar 20. századi prőzának), mégis
hivalkodott vele, hogy ő ezt a teszem-veszem dolgot akisujjából
rázná ki, de inkább csak utal rá: tudja, hogyan kell csinálni. (Sze
rencsére azt a hiedelmet nem igazolta, hogy közkeletű, "népsze
rű" sikerdarabokat, játékokat etc. tudna készíteni. Más világ az!)

Ottlik prózaírói érzülete tehát nem volt okvetlenül technikai
jegyű, már főleg ott nem, ahol nagy komolysággal nyilvánult
meg. Ahol így, ott mindig azt feszegette: hogyan lehet élnünk.
És az ide nem tartozó, mert csak töredékben ismert elképzelései
szerint, ezt végül ő valami egészen újszerű prózában kívánta
megvalósítani; s miért lehetne kizárni, hogy az általunk még evi
densnek nem mindenben tartott Buda lenne ez, vagy lehetett
volna (de részben az így is etc.),

Ha a Hajnali háztetó'k érdemi meghatározását nem így akarjuk
megadni: (ez az Ottlik által irodalmunkból annyira hiányolt)
mondén kisregény (prototípusa), nos, akkor a könyv érzületi ré
szét kell keresnünk. S ez meglehetősen szimpla. Teljesen kivé
dett eleme a cselekménynek a szerelem (Bébé Adriani AIísz irán
ti érzése), marad a pozitív cselekvés szelleme, mint kívánalom,
ám az inkább hitvány-féle, az élet értelmes, cselekvő folytonos
ságát tagadó Halász Petár csaknem lenyűgözően mulatságos, ko
molyan alig vehető figura. (A regény maga nagyon is komoly
dolog, perszel) Valamit csak kell csinálni az életben, így Bébé,
ám az események mintha nem őt igazolnák.

Az érzület majorsága az "Iskola... ",
Tulajdonképpen megértem e könyv hitetlenkedő támadóit, bár

érvelésük teljesen logikátlan volt, képtelen; csaknem indulati töl
tés sejlett mögüle. De hagyjuk. Megértem őket, mert akaratlanul
is... ha nem csúsztattak, hát. .. elcsúsztak. Ahogy csúszások van
nak az "Iskola... " főszereplőit illetően is. Szeredy, Medve, Bébé
- a három kiemelkedő figura - csaknem ugyanazt vallja. S
annyira ez az érzület dominál, hogy... De nézzünk, mi ez az ér
zület, melytől az imént nevezett figurák nehezen különböztethe-
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tők meg. Bizony, ha van hibája a könyvnek, hát az Medve és
Bébé közel-azonossága. Ami a "támadók" csúszásának alapja
lett: nem írta bizony ezt a regényt semennyiben sem Örley, ha
nem a későbbiekben Bébé (Buda) nagyon sok Medve-elvet hirdet
maga is ... ám ez csak az érzület (in abstracto) erejére, jelenlétére
példa.

Az "Iskola ... " alapérzülete, az a nem is rejtélyes valami,
melyre a hajdani lelkes közönség (sokunk anonim együttese, ké
sőbbieké is) ráérzett, természetesen ez: az emberi szabadság, in
tegritás őrzése a zsarnoksággal szemben, nem a nyílt harc, de a
kitartó stb., stb. - akár atletizálás, a kivárás, az igazság létezé
sét állító hit és kétely (groteszk, ahogy a rosszakat eltávolítják!
már-már királyi hírnök hozza a nagy újságot, hogy kaján le
gyek), akár a magány, a csöndes lázadás, akár a hazavágyódás
(Bébénél főleg erős, de Medvénél minden bonyodalom ellenére
szintén fontos) ... és így tovább.

Utalni szeretnék csak a legnevezetesebb érzületi áriára (vagy
két ilyenre) a regénynek természetesen a végéről, már-már ki
csengés ez, csak az ízig-vérig prózaihletésű Ottlikot nem hagyta
a jó szerencséje, hogyelméletesen zárja a művet. Megjegyzem:
Ottlik egész iránya, életműve csupa "elmélet" - mondjuk,
Mándy munkásságának egészéhez és szelleméhez képest. Bajban
lennék, hogy e dolgozat fele terjedelmében akár Mándy Iván
gondolatvilágának kifejtett elemeiről, érzületi majorságáról, akár
őrbódéjáról kéne írnom. Mándy egészen másféle író volt. Sajnos,
ezzel kapcsolatban egyetlen meghatározást sem tűr jelenlegi pró
bálkozásom szelleme.

Lévén hogy az érzületíek) erős jelenletét nem erénynek, nem
fogyatéknak tekintem, hanem adottságnak Ottliknál.

"A mohácsi csata négyszázadik évfordulója közeledett ép
pen", írja az "Iskola ... " záró részéhez közelítve; s ez, meg maga
"Buda" - majdnem érzületi kérdés nála. Szememben mégis
olyasmi csak, mint a Jámbor pálya végzése, meg A megboldogult
záró-motiválása. Az igazi inkább ez, amit "kimásolt" Medve
kéziratából Bébé: "Szegény barátaim, nekem tízezer lelkem van,
melyiket vádoljátok nektek nem tetsző dolgokkal?" Sebtén mint
ha minden elképzelhető ily vád alól felmentést is adna magának
Medve (mondom, Bébé igencsak összemosódik velel): ha önző,

ha "szökevény", ha részvétlen, ha szeretet nélküli. S hogy nem
nagyon rajong saját magáért se. Az érzület pedig, de nekem
most, a Buda sokszori olvastán, ez sem végszó, itt ilyesmi: " ... a
ti féltve őrzött szerelmeitek alján csak a részvétlenség fájdalma
san szilárd talajára építhettek, az én közönyös magányom pedig,
a személytelenség végső kérgein belül, a szerelemnél erősebb

egymásba olvadás ... semleges lávarétegéből táplálkozik." (Eddig
jutok magam is kb. a madár-kapcsolattal etc.) "A fogható való
ság felszínén élünk elszakadva... " (Ennyit a pozitivizmusról")
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"Az érzékeken túli, időn kívüli, nagyon valóság terében azonban
folytonosan összefüggünk egymássaL." Egy teljesebb konti
nuumban. Ezért érthetjük meg, így Medve, olykor a néma gye
rek szavát is (a regény szerves motívuma), és "lehetséges az a
csoda, hogy a mi siralmas eszközeinkkel, elnagyolt jelekból"
(mint szó, tett, rúgás, otromba tréfa etc., nem sorolom) "mégis
megértjük egymást?" S körülbelül se idézem a matematikai ha
sonlatot, mert "mindig" ezekkel hozakodott elő, ha ... Nem érde
kes. Ottlik is átoldja az egészet a "csorgás" hangulatába: azaz
hogy lefelé ereszkedett velük a hajó, s a víz áramlott, ők egy
mást önzetlenül kínálgatva cigiztek stb. Nem ez az igazi érzület,
nem ez az összetartozás, még ez sem az ... A Buda igazi koncep
ció látszata nélkül leledző pszeudo-kompozíciója kellett hozzá,
hogy az érzületi majorság kiteljesedjék, toldva-foldva bár, elszórt
"elemekkel", szembeszököbb legyen.

***
Természetes, hogy úgynevezett kisebb írásaiban is, amilyen a
Kosztolányit elemző "Boldogság", tételesen kifejti Ottlik a kék-fe
hér szárnycsapásos húsvéti hangulatot, vagy a hajnali háztetők

látványának (Hajnali részegség-utáni) élményfilozófiáját, s hogy ezt
a "hitvány" Halász Petár egy másik evidencia jegyében inkább el
hárítja magától. Persze, a festőnek álcázódó Bébé nagyon furcsa
kettős csavarral helyezkedik a mégis-regényírás műveletébe, az
író helyzetébe; ritkán látni szerencsétlenebb regényírói helyzetet!
Ám hagyjuk ezt is. (Megírtuk másutt.)

Az érzületet, saját maga számára tudva, öntudatlanul is leg
fontosabb írói-emberi elemét, kicsit túlexponáltan bemutatta már
Ottlik a Minden megvan számomra (többször írtam, nem mond
hatok mást) hökkentően régimódi, e régimódiságában nem ok
vetlenül átütő, mégis "szállóigéssé" lett hosszabb novellában. Jó,
visszanézni hitelesen csak a régi tartásban, a gyerekkor arány
rendszerében lehet stb. Füst Milán nevezetes, gyönyörű, kima
gaslóan érett és sugallatos ellenpéldáját is felhoztam, a pesszi
mistát, realistát, a semmiféle-fény-elméletét.

Itt, a Buda első fejezetében, címben ott a "Minden" újra, és itt
van az is, hogya lille-i pályaudvaron hirtelen visszaláthatott a
gyerekkorba. (Kétszeresen Kosztolányi.) Majdnem ijesztő bukdo
sások következnek azonban a festői létforma, sors, akadozó kar
rier ábrázolásával. Az érzület pár mondatos ábrázolását, vagyis
azt, hogy miért is érdemes ezen a világon élni, lerombolja a
mesterkélt regényírói szándék. Alig ismerünk itt Ottlikra.

Azonban hamar jön a megváltás. Ő maga "érzésnek" nevezi
csak a mi érzület-fogalmunkat. .., illetve nincs baj, nem mon
dunk hibásat, mert a mi érzület-fogalmunk tartalma az
ottliki-bébei érzés ...
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Buda felé tart az író-festő. És nem érdekel minket, hogy az ál
festő mit "szélhámoskodik" össze a majd elkészítendő nagy kép
kobaltkékjeiről stb., minket az üt szíven, hogy mintegy "az
álom" bontotta fel az egészet "szívességből... látványra, összete
vőkre, empirikus adatokra" (pozitivizmusl), "Szomorúság és
vágy... " A régi tejsav-és-gyanta Ottlik hang... ! És kevés is az
élet ehhez a Pesthez és Budához, meg gyötrelmesen sok is a
hordalék-hulladék botrányos elem, tehát ami nem lehet az érzü
let igazi alkotóeleme. Sebaj. Azért ez mind csak "belefér. Az
egyetlen érzésbe", kérdezi meg, "hogy milyen volt átkelni az
Oktogonon?" A szavak lapáttal lennének hányható ennek gödré
be. Medvére hivatkozik: hogy ezek nincsenek. A város ily ele
mei. A fogalmi burkok. "Ami biztosan van... az az érzés. Ennyi
re biztosan már semmi egyéb nincs. A világ, a többi ember
megléte hipotetikus, vélelem, feltevés, amit elegendő számú pró
bálgatással valószínűsíteni tudsz." (Milyen más író Mándy! 6 ki
nem fogy a mások bizonyos létéről szóló históriákból, ezeket
csak egymás között próbálgatja.)

Ottlik itt feladja az "Iskola... " ábrázoló igényét is, mert érez
hetően egész művét ennek az "érzésnek", szerintünk az érzület
tartalmának megmutatására szánná. Maradjon az bár töredékes.
Mást nem érdemes. Ez pedig már az érzület maga.

***
"Elfogadod meglévőnek, minthogy mást nem tudsz csinálni, de
jobb, ha nem felejted el, hogy csak az érzés nem hipotétikus, bizto
san csak az van." S nem az, hogy irodalmilag megbeszéljem az ér
zületet; úgy legföljebb csak az érzésig juthatok el, a nézetek össze
ütközéséig. az érdeken alig túl. Az érzület néma, az érzület az
"Emmá Nyóc", a Wittgenstein hallgatási felszólítása utáni akármi.
S ez a felszólító tétel (mókal) épp a 7-es pont a traktátusban. A fel
állított végtelen jel, a 8 jön utána.

Ám ne tréfál junk posztmodernségnek a látszatával sem, Ottlik
nem áll meg ennyinél. S azonnal jön ez: "Az érzés pontatlan.
Írja Medve." Aha. Mondtuk. Az érzést kereső, a pontosságot ke
reső érzület, a gyűjtóbb-fogalom lehet csak pontos. Ha.

S ha már Medve Gábornál tartottunk egy pillanatra megint,
Ottlik őt használja gondolati szócsövének. Medve és anyja filo
zofál, levelez stb. S anyja kéri "a szökevény"-lelkű Medvét, járja
ki a katonaiskolát, tanuljon meg emberek közt élni, jóllehet szin
te felszólítja, ne legyen az, amire az iskola konkrétan neveli.
Erre: "Megtanulok. Lehet. Szép, gondolta Medve... De ki mond
ta, hogy én meg akarok tanulni az emberek között élni? Inkább
fordítva: tanulják meg az emberek, mikén kell körülöttem élni.
Ahogy... igaz, ti közöttetek élni én is megtanultam. Egy csomó
engedményt tettem... "
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Az érzülethez képest!
"Hát, nem túl sokat. Mégis, talán néhánnyal többet, mint kel

lett volna." S ez látszólag elviccelődik: "Talán, például, nem kel
lett volna elfogadnom, hogy járjak iskolába." Ottlik ehhez hoz
záfűzi logikus, józanító kommentárját. Ez már az igazság. Az
érzület Medve szavaiban volt.

Medve azt az érzületet szerette volna megvalósulva látni,
hogy őt mindenki "meghatott, könnyes szeretettel" nézi. Jó, ez
túlzás. De az érzülettel szemközti valami az úgynevezett való
ság: épp a szöges ellentéte. Szintén abszurd. Csak valóságnak
nevezik, elfogadják, és így, logikája szerint (e valóságnak), ha
fejbedobnak, ne dobj vissza, de ha megteszed, ezért oktatnak ki,
mindig az események után loholsz, elveszíted lelked ősi, elemi
szabadságát. Ha már van lehetőséged rá, hogy ez meglegyen.
Őrizhetően. Valahogyan eljutottál oda, hogy nem akarsz iroda
lomról, életről senkinek semmit (magadból/ról) mondani. Jó, ha
van értelme (van-e? nem túl csekély takarékláng az már?), érint
kezhettek, érintkezhetnek veled, de nincs számukra mondaniva
lód. Medve, mikor szökött, emez érzület révén tette. "Ebből."

" ... a világnak ezek a fontosnak vélt ügyei igazában nem érde
kelték. Mindegy neki, már csak azért is, mert észrevette, hogy
úgyis kiszámíthatatlanok." Elmélet (érzület) és gyakorlat (közben:
tánciskola, Hévíz, tényelemek) váltakozása, íme. Az érzület eleme,
Bébénél, egy bizonyos régi rosszkedv. (Kosztolányi verse jut az
eszünkbe, meg hogy e sorok írója ezt a Bébé-foci-élményt kifogá
solta is, "felkérdezte": nem örült Bébé kicsit gyanúsan, hogy
Merényiék bevették bekknek?) Itt a válasz: nagyon nagy zavarban
volt. Féltette régi rosszkedvét. Melyet igenis visszaszerzett.

A rosszkedv az érzület konkrét rész-neve. Érzés, kis tartalom.
Minden apróság számít, itt igenis nagyon-nagyon.

Ilyen idézeteket sorakoztathatnék: "A szíved hiánytalan kese
rűségének »valamilyensége« már építette tovább megint az élete
det, a tiéd volt és biztosan volt, semmi más nem volt ennyire a
sajátod, és ennyire meglévő. Ezze van az embernek", kockáztatja
meg Ottlik a futrán torz "maias" szót. Ottlik fontosnak tartotta
az "Iskola... "-tárgyban, hogy igenis van igazibb énünk, lénye
günk, érzületi valami, s nem annyik vagyunk csak, hogy lakcí
münk, rendeltetésünk, nevünk van a világban. Amit Shakes
peare szerint valami költő csinál belőlünk, holott légi semmik
lennénk. A költészet a légi semmit kénytelen valamivé alakítani.
Ottlik próza-érzülete szeretné a semmi és a már művi valami
közti legigazibbat megragadni. "Ami egyáltalán ért valamit."
Ami miatt érdemes lenne holtunk után is visszatérni e világra!

Nem kis igények az érzületéi.
Ottlik Bébéje maga mondja: "levegős labirintus". Ilyen volt az

a "semleges rend-érzés ... ", mely valóban Ifa létezés tiszta leve
gőjét" sugallta. Nem kevesebbet. De pozitivistán se többet.
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Ősrégi, pontatlan érzést emleget. Mosolygunk, olvasván,
hogy: "Vagy ezt már mondtam?" Az érzület nem számszerű je
lenség.

A lexikonba foglalható, bármiképp "pozivitistán" szemlélhető

dolgok száma persze, hogy "végtelen". Holott az igazi végtelent
akkor éljük meg csupán, ha látszólag önkényesen .Jecövekel
tünk" pl. a szeretet (és tárgya) mellett. Szűkebbre fogjuk a kört.
Mellékesnek tudunk tekinteni valamit... valamiket ... mind több
ilyet. S a végén ... visszaérkezünk a levegős labirintusba. Vagy ki
hova. Ottlik érzülete az ifjúság volt, szemben a gyarló, sebző fel
nőttkorral, melynek "regénye" mégis a Buda.

Talán azért nem volt folytatható és megújrázható az "Isko
la ... " (és bűvölete), mert elmúlt valami. Valami "kevesebb". Da
rabra kevesebb, érdemijére nézve több.

A Buda töredékessége, hagyományos értelemben "való" meg
csinálhatatlansága ennek következménye is lehetett.

Szinte tetszés szerint szemelgethetőekaz elemek, az érzület kifeje
zései. Olykor gyászosak, máskor háborgóak, megint emlékezőek,

vagy szentenciózusak: "Ami nincs másodszor, az gyakran nincs
is." Nem az ilyesmi fejezi ki az érzületet a legjobban.

Hanem az érzület gyakorlati élhetésének lehetetlenje. Hadd
mondjam világosabban: az érzület nem erre a világra való. Bár, s
ez nagyon szép megállapítás, "minden fanyar, szürke, tragikus
és unalmas volt itt" (ahogy nekem ma önmagam, Pestem, Bu
dám, egy út Győr felé, a klasszikus "iskolai", Bécs, a repülés, a
bor, a társalgás, a kalandozás stb., a múzeum-színház-mozi),
"mégis arra vágyott, hogy egy ilyen bánatos regényben éljen
majd (gondolta Medve). Járjon-keljen benne a maga fakír mulat
ságára." S ismét matematika jön csakhamar.

Az érzület pedig visszatér vesszőparipáihoz. (Képzavar, ól)

Csak színek, eső, fények tört üvegekben, össze nem illő dolgok.
Érdekes, ahogy Szeredy Danit, egyik főhősét, épp Genova fogad
ja be. Ez a híresen nem szép város. Megadta neki a Fehérvári
utat, melynek Bébét kéne befogadnia stb. Eleve a befogadás. Az
érzület különös játékokat űz velünk: mintha az fogadna be min
ket, amit mi befogadni kényszerülünk, vagy képesek vagyunk.
"Emlékszem, ősszel megfigyeltem, hogy október közepe táján
kelt fel reggeli közben a nap, aztán már lámpavilágnál reggeliz
tünk egészen március közepéig." A titkos élet! Ahogy Kosztolá
nyi kérdi megint, mit akar tőlünk? Nem akarom ottlikos
hanghozdozással mondani, hogy "ezt az érzületesdinket akar
ja" ... (Ó, a fakír mulatságot hogy értem!)

A tömérdek részlet ezt mintha cáfolná a Buda végtelennek
rémlő halmazában. De, mondtuk, nem ez az igazi végtelen. Nem
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a sok az, nem a több. Hanem a leeövekelés valakinél, valaminél,
embernél nehéz. A könyvön egyre jobban elhatalmasodik a (jó,
ottliki!) pozitivizmus. Megannyi regényes történet. Hanem ami
valóban számít, az érzület. Ottliknál szinte már hiányolnánk is
az elméleti megfogalmazásokat, a tűnődő összefoglalásokat. A
cáfolhatatlan érzületet - mely maga a bizonytalanság. A talál
gatás. Az esszé. Villám-esszék sora. Néha, mint ahol házasságá
ról vall Bébé, elnagyolt, sablonos a kifejezés. Nyilvánvaló, már
ez a kapcsolat is olyan elemi, evidens teret kívánt volna az ábrá
zoláshoz, amilyen az .Jskola ... "-é volt. Az irodalommal kapcso
latos elemzések is laza gyűjteményt adnak csak, ha remekmű-fé

lét is, a Próza könyvvel. A rettentő, jó, irdatlan mennyiségű

anyagot kell járnunk, mint az avart, vagy inkább mint a gyepet,
mely fölé ismét lomb borulhat majd, megértésünk lombja, érzü
letünk, hogy értjük e titkos könyvet.

Jókor érkezel a
keresztúthoz, ne félj
Hamar vált aranyra az esti fény,
rőt avar hull sárga avarra,
már olykor varjú ül a jegenyén;
az ég a tócsát megitatja.

Iszik a föld is, hogy felejtsen:
virágát méhek lepték nemrég,
s most pőrén vacog, ragyaverten 
csak dér jön most, goromba vendég.

Tél jön, gyertyafény, tinta-hajnal;
idegesen remeg a fák keze 
szállong a tájon ködfanyar dal;
most nincs, ki látna messzire.

De, lásd, közeleg egy bölcs vándor,
mint húnyó tűznek bogarát,
nézi az őszt, miként pislákol:
ahová kell, épp odalát...
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