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Györe Balázsnak

Bizonyára sokan emlékeznek arra a jelenetre az Iskola a határonból,
amikor Szeredy Dani elmond Both Benedeknek egy elemista korá
ból származó epizódot: "Egykori balfék osztálytársa, mikor tanító
juk egyszer felelősségre vonta, hogy ereklye helyett miért írta azt:
»A Várban láthatók Erzsébet királyné erkélyei«, méltatlankodva és
öntudatosan így válaszolt: - Mert annak nincs semmi értelme,
hogy ereklye! - Az osztály nevetni kezdett, a tanító dühbe gurult.
- Ereklye? - kérdezte fenyegetően,s azzal piff! - adott egy nyak
levest a gyereknek.." Meglehet, maga Ottlik is így zárná be, mielőtt
még megnyitná ezt a különben gondos, nagyszerűenmegrendezett,
gazdag kiállítást, hogy "Ereklye? Piff!" Így hát magam is, a látoga
tók is, Ottlik barátai és tisztelői talán kissé zavartan álldogálunk itt,
járkálunk a szobabelső és a tárgyak kőzött, nyakunkat enyhén be
húzva, rosszat sejtve, hogy az ég szerelmére, csak nem ereklyék
ezek? Csak nem lett Ottlik világából is porhanyós múzeum, amire
egyszer még talán a költségvetési keretből se futja? Holott a tárgyak
sajátos örökkévalósága éppen az, hogy a megcsináltságuk, a puszta
ittlétük akkor is eltörölhetetlen, ha már régen szétmállottak A ha
lállal kellene még így lennünk - ahogy az utolsó tiszta percig szí
vósan írt Buda is tanúsítja. Így tehát remélem, oldódik ez a kisisko
lás félelem, ha meggondoljuk, hogy Ottlik Géza világa mindörökre
szöveg, élő szavak gyűjteményemarad, amelyek felől, és nem for
dítva, megbámulhatók ugyan úgynevezett mindennapi tárgyai,
lakberendezési tárgyai, bútorai, fényképek és anyagok, de ereklyék
ről szó sem lehet. Ottlik tárgyai élnek Miért? Azért, mert gyermek
ien élesszemű, tárgyszerű íróval találkozunk újra és újra, mind a
hét kötetében. Gondoljuk meg, az önálló szövegként is jól működő
tartalomjegyzék-textus az Iskola ... végén tele van tárgyakat jelölő,

nagyon is élő, mágikusan tömör hívószavakkal. melyek a magyar
irodalmi szlenghez régóta hozzátartoznak. Ottliknak tárgyakból áll
a szótára, fából, fémből, selymes és érdes, angolzakós anyagokból
a lexikája, a létezéslajstroma. Ha idézek ebből a szótárból, épp eb
ben a tárgyias környezetben, amelyet a gondos és figyelmes gödöl
lői kiállításrendezők elénk állítottak, világos az egybeesés szó és
élőanyag között, vagyis az anti-ereklyézés. Ereklyének semmi helye
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ott, ahol a regény, a próza tárgyai élnek. Kezdetben volt a textus: a
szövegböl lett minden kiállítási darab és nem fordítva. Csak emlé
keztetőül az Ottlik-érzés felidézésére az Iskola... önálló szöveget ké
pező tartalomjegyzék-szótárából: "Tulp tanár anatómiája. Egyenru
hában. Hipermangán. Piszkos árnyékszék. Szekrényrend. Tanszerlá
da, lanterszáda, szanlerdáta. Könyvek. Lázadás a Bounty fedélzetén.
Colalto gyűjteménye. Czakó tollszára. Rajzszögek. Olajos tenyér.
Sárga papír. Lila ég. Fekete kéz a falon. Fésűtisztító fonál. Matej
kacsazsírja. Lencse kolbásszal. Kmetty fúvócsöve. Tejsav és gyanta.
Medve a zsíroskenyerét a földhöz csapja. Füzetek. A medvesapó.
Krumplisütés. Sebhely Medve arcán. Zuhanyok. Gőz. Medve szét
tépi a kockás füzetét. Tóth Tibor holmija. Zámenesik rádiója. Sza
xoviola. Hét üres ágy. Kenyér. Memphis. Hó és sár. Szeredy tömpe
orra a cigaretta parazsánál."

Ugye milyen familiáris, mennyire ismerős ez a "tartalom"?!
Mennyire valóságosan ott vagyunk Ottlik tárgyai, enteriőrjei kö
zelében: nem az ereklyék, nem a műtárgyak, nem a meg nem
fogható szobrok és a körül nem járható, valóságukból kiszakított
objektumok világa ez, hanem egy örök kontextus, a gyermeki
tisztánlátás, az ép érzékek, minden filozófián, reflexión, neurózi
son, gyűlölködésen és ravasz gyűlöletkeltésen túli és inneni, meg
fellebbezhetetlenül ízlelhető, szagolható, harapható, kóstolgatható
realitása, minden hétköznapnál valóságosabb realitása. Az Iskola a
határon, a Buda, illetve a Próza kisnovellái és karcolatai, sőt kriti
kái és tanulmányai meg a Halász Petár látta hajnali Budapest a
háztetőről. a Minden megvan Yes sir, that's my baby-je, mind-mind
élőbb való életünknél. Valahogy úgy friss és úgy élénk mindez,

.mint életünk dzsesszmelódiája, amiről az Iskolaban és másutt is
annyi szó esik: élő szónak, hangnak és beszédnek megmaradni.
Márpedig Ottliknak életműve élőszó marad, ereklyén túli tárgyi
ság - ez a klasszikusság valódi bravúrja. Nem márvány, nem
köd, hanem egyszerű szó által egy világ. Nála a tárgyak fogal
makká, szavakká, majd történetekké alakulnak, hogy végül visz
szacsukódjanak a rejtélyes, eleven hívószavakba. Lanterszáda 
erről lassan csaknem minden magyar iskolás és olvasó tudja, mi
csoda, nem kell magyarázgatni. A lanterszáda szava egymagában
novellányi anyag.

Ottlik minden, mai, provinciális fanyalgás ellenére a nagy anti
maszatoló írók fajtájából való, aki - talán Flaubert iránti hűség

gel, állhatatossággal - csak és kizárólag az ábrázolásra fordított
gondot, semmi egyébre. Eltekintett önmagától is, még legszemé
lyesebb Budájában is, mert az érdekelte, amit látott. Kívánesi volt
inkább, mint "műűűvész". A személyesnek tárgyivá, hívószóvá,
megfoghatatlanul világos címszóvá változtatása, ez az igazi pró
zaírás. Nem Gödöllőt ismerjük jól, hanem Monostort. Monostor
vagy a medvesapó: a véletlen és a csoda körülhatárolásának re
ménytelen, de szívós kísérlete: az egzakt megmérés és az ítélet
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örök-vigasztaló kudarca. Pontosság és meglét fordítottan arányos,
ahogyan anyagsűrűség és információ is - ezt Ottliktól és nem
tankönyvekből tudhatjuk. És azt is, hogy a matematika bizonyos
területei bizony regényesen narratívak képesek lenni, éppúgy,
mint az entrópia rejtelmei meg az Epszilon-érzékelés. A regény
írás általa oly bonyolultan és mégis világosan elmondott fortélyai
- a világban lét, a létezésszakma fortélyai. Csőd és oldtimer
dzsessz egyszerre - kell-e több?

Az imént sorolt tartalomjegyzék-szótár is tulajdonképpen a re
gényről tartott bécsi előadásából ismert RI-től Rr-ig ívelő folya
matot ábrázolja, amelyben egyszerre jelenik meg a blende szűkí

tése és tágítása, a szófacsarás mint szókimondás, a tér érzékelésé
ben az idő múlása, a magunknál lét a kegyelemszerű hóesésben
és a magunk elvesztése a sűrű ködben, sárban; a világ tárgyak ál
tali behatárolása, mely paradox módon lehetövé teszi, sőt megte
remti a végtelenség érzését, azt a bizonyos általános hangoltságot
és teljesség-beállítódást, ami se nem szomorú, se nem vidám,
egyszerűen van. Ottlik regényművészete és benne a tárgyak mint
szavak, a puszta vanás, a puszta létezés hasonlíthatatlan bemuta
tása, hogy hát minden megvan, de ennek semmi köze jókedvhez,
önelégültséghez, ormótlan mámorhoz vagy kétségbeeséshez, nos
mindennek Ottlik a magyar irodalomban talán kivételes mestere,
aki egyben a mai kiállítás titkos, most épp igazoltan távol lévő

rendezője. Ottlik Géza, a lakberendező, aki inkább lakható, mint
kiállitható. Mindeközben egy percre sem feledteti, nem akarja fe
ledtetni, hogy az igazán érzéki, érzékletes, gyermekien ép szöveg
mindig tartalmazza a szöveg kritikáját, az Ottlikét is, de ez sem
miféle elméleti hókuszpókuszt és fölös kacifántot nem igényel,
hanem ez csupán a dolog természete, mellyel kölcsönösen, feszül
ten figyeljük egymást.

Az Ottlik-féle tárgyvilágnak jelentékeny és érdekes részhalma
za a gödöllői periódus jelenléte életében és művében. A Budára
gondoljunk, amelyben az egyik utolsó fejezet a Monostor címet vi
seli. Ismétlem: Monostorból ismerjük meg Gödöllőt és nem fordít
va, ami Ottlik számára elvonulás, védettség, kivonulás, biztonság
és bezárkózás volt, otthon és lakozás, annak bármiféle mitizálása
nélkül. Monostor nem tájként jelenik meg, nem miliőként, hiszen
nála az Egész, úgy ahogy van - táj. A szavak, a lanterszáda, a
szaxoviola meg az elefes, mind táj. Monostor életformaként,
akusztikaként, Márta-Gyöngyi házimunkájaként, HÉV-en bumli
zásként és az akkori elnyomatás elővárosaként jelenik meg. Me
gint csak nem ereklye ez a helyszín, hanem eleven rosszkedv, jel
legzetes, félszavas dialógusok, veszekedés és világérzés helye. A
Monostor-fejezet a tárlatvezető itt és nem a tárlat vezet Monostor
ra. A tárlat s Gödöllő lesz sajátos része a Budának. Nem emlék
helyez, hanem lakosok lakása, olyan hely, ahol vagyunk, voltunk
már. Monostor arra jó, aminek az író elnevezte: monostomak,
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ami elvonuló élet inkább, mint lemondás. Ottlik szótára, párbe
szédei, kiszólásai és bemondásai Monostoron sem változtak
"...feladtam mindent? Negyvenhárom éves lettem, és sehol se va
gyok. Hát én nem ezt akartam: rémuralomban derék férjként hő
siesen robotolni és úgy-ahogy eltartani Mártát. Nem, szó sincs ró
la. Nem. Én azt akartam nyújtani neki, hogy nagy festő leszek,
nem akármilyen, és az életünkön, az emberek feje fölött diadal
masan áttangózunk majd, és nevetünk Mártával az egész vilá
gon..." És néhány bekezdéssel arrébb: "Azt is elfogadtam Medvé
től, hogy amivel a Thegze utca jellemzi a monostori életünket,
milyen volt - biztonság -, ez a biztonságérzet végig át volt sző
ve boldogságérzéssel is. Biztonság-ismerősség-boldogságérzettel

átszőve: ez anyám. A valóságos Thegze utcában azonban senki is
merősünk nem lakott." És a fejezet végén, már túl Monostoron és
csaknem túl Budán is, az Attila utcán is túl, ez áll, 89 nyári be
jegyzésként: "Akkor is venned kell a kalapodat, Bébé, ha nincs
innét hová menned. (Nem volt. Maradhattál volna. Semmi más
nem volt, csak maradni tovább. Akkor kifogyott a képességed az
ottmaradásra, vetted a kalapodat és hazamentél... egy már nem
létező helyre...)."

Barátaim, biztosak lehetünk benne, Ottlik Géza könnyed vagy
éppen ideges mozdulattal vette a kalapját, magára húzta elegáns
és féloldalas tartást, de mégis tartást biztosító, klasszikus tweed
zakóját, úgy távozott "egy már nem létező helyre". Angolosan,
ahogy kell. Bár azt ajánlom, legyünk résen. Mert a titkos, zakós
kiállításrendező,meglehet, itt bujkál valahol, így hát csak két hű
séges, léha szót volt merszem mondani, megnyitás helyett:

Ereklye? Piff!
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