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Vannak termékeny félreértések, sőt, .félrehordások", értsd: valaki
nek a szava áll más valaki szava ellenében, hogy valami (legenda
tárgya sokszor, vulgáris szellemtörténés) így volt, netán épp ellen
kezőképpen.

Olvasott ember volt-e Ottlik Géza, jön elő (termékenyen, mert
gittnél jobb minőségben, csak mostanában kicsit sokadszor) e kér
dés; termékeny azonban jobb módon, mint használóié így, termé
keny úgy, hogy (már ha magunk nem idegesítünk vele ismét má
sokban ily ideget, értsd, nyíl része) hozzászólhatunk; mentsé
günkre legyen itt, hogy semmit sem célzunk meg vele.

Természetes, hogya tapasztalati alapokból fakadó ismeret (az,
hogy emígy-úgy, sőt, annál egy kicsinykét jobban is, tudomásunk
volt valakiről, történetesen nekem itt Ottlik Gézáról volt ilyenem),
mint perdöntő érv azért is eleve-cáfolatos. mert ha belegondo
lunk, a magunk dolgában sem rajonganánk ilyeljáráshoz. (5
eredményhez.) Ennek ellenére, ahogy maga Ottlik mondja, van
némi haszna esetleg, ha némely "szereplők" életéből ránk marad
egy-két kockányi, tekercsnyi színes hangosfilm.

Ottlik nálam jó huszonhat évvel volt idősebb, szerényen mérve
is emberöltőnél messzebb látta meg ezt a világot, s ugyanúgy
másféle élménysorozatok határozták meg életét, ahogy hozzám
képest (1938-as születésű ember vagyok) a 64-ben, netán 70-ben
születettekét - de végképpen az ifjabbakét. 5 mégis, épp a ke
szonvilág hajdani viszonyai miatt (nem részletezem) azonosulási
lehetőségeink adódtak (az 1910-1922 között születettekkel, dur
ván szólva), nem is kellett hozzá közelebbi, személyes ismeretség.

Természetes, hogyelőnyösebb volt - léthasznosabb -, ha
nem ilyen "elintézős" összefoglalókból ismerkedhetett meg vala
ki a korábbi nemzedékek erre érdemes alakjaival; s Ottlik, Ne
mes Nagy, Mészöly Miklós esetében nekem erre bőven volt mó
dom, ám Jékely, Kálnoky, Weöres, Mándy stb., ha távolabbról is,
szintén evidenciává lehetett. De mennyire! Nem részletezem ezt
sem: azokban az időkben (talán épp a mennyiségi szűkösebbség

okán) "híre volt", Lukács-uszodáig menően... na nem, nem csak
annak, hogy Tímeai Tiffany Andrea melyik szépségversenyt me
nedzseli cégével, esetleg ő maga a Penthouse-ban mikor lesz lát
ható, illetve Bruszt Brúnó mire cserélte a Lamborghinijét. nem,
pontosan lehetett tudni, mit mondott (na, és ha az Ország-Világ
vagy a Nők Lapja hasábjain) Mándy, s tudtuk, a szellemi szesz
csempészet korszakában ez miért életbevágóan fontosunk.
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Már akiknek fontos volt; akik magukat, netán utódaikat nem a
Penthouse-ra, banki szuperinternacionalizmusra, Lamborghini
cserékre készítették, már úgy (bocsánat) a génjeinkben, a milyen
féleségükben etc. Rilke: "Ök virulni akarnak, és ez szép lét... Mi
inkább érlelődnénk, és ez homályt jelent és fáradalmat".

Weöres (nem túlzó szó) világzseniális "Újság"-verse oktat min
ket róla, hogy a sirály furcsa madár, mert azt hiszi mind, ha jön egy
másik sirály, az nem igazi sirály... míg viszont a hettita zsarnokian fel
tételezi mindenkiről, hogy szintén (igazi!) hettita. Mestereink egymás
közti viszonyában feltétlenül lehettek ily vonások. Sirály... hettita ...

N. N. Á. (sajnos már vulgáris legendává vált) Ottlik-értékelése
szövegkörnyezettől függőerr "jelenthet" mást és mást. Ám aligha vál
toztathat szövegkörnyezet egy "kruciális" ténykérdésen: olvasott em
ber volt-e Ottlik, avagy sem. Elég buta história, így hallásra. Hogyan
ne lett volna olvasott ember Ottlik! Ezt hallom válaszba adva. Ám
épp N. N. Á. mond olyasmit, hogy mintha nem lett volna igazán az.

Hm.
P. J. társaságában nem túl sokat időztem, sajnos; bár mindenfé

le eligazítást megkaptam tőle. Ezt nem részletezem. Családjának
körében... szegletekről ülve egy-egy kávéházi asztal mellett. Járta
sak voltunk-e a (hajdanidőn még nem ily terjedelmes világ-jelen
ségű) könnyűzene (pop etc.) világában? Hogyan mondhattuk: a
You Are My Destiny "a" nóta!? Hát a film berkeiben? Megállapí
tottuk: Henri Colpitól az Ilyen hosszú távollét "az igazi..."

Másnak más stb., ezen nem is kell vitázni. Ezek nem ikonogra
fikus megállapítások. Bocsánat: azok. Csupán azok. Ennyik.

Ottlik nem egészen azonos évjárat N. N. Á. "körével" (mármost
mi volt e kör? évjáratra?), de azonosak, V. L-ig menően stb., pl. hogy
elemien kedvelték Agatha Christie-t és az ilyen detektívregényt. Ám
Ottlik ismertetett meg sokunkat Chandlerrel, ha jól tudom, a kitűnő

Réz Ádám társaságában 1957 után az egész magyar "krimikiadást"
meg akarták reformálni (teremteni) etc. Ottlikék festészeti érdeklődé

se nem nagyon terjedt túl Picassón (bocsánat a feszengetős kifejezé
sen), Braque-on, Utrillón (nagyszerű mesterek), de hát... Keserű Ilo
na ugyanilyen nagyszerű mester, s őt Ottlik Géza és Ottlik Gyöngyi
igen nagyra értékelte. Nehéz kérdés. Kétségtelen, Ad Reinhardt, Roth
ko ugyanúgy nem volt kenyerük, s az ezzel kapcsolatos elméleti, filo
zofikus irodalom sem ... ahogy sokaknak ma, 40 év múltán se. Na.

Ottlik eleve elzárkózott a filozofikus irodalomtól. Magam itt inkább
Mészöly Miklós(ék) tanítványa voltam. Bár prózában Ottliké. Nehéz.

Ottlik ne lett volna olvasott? Esszéi egyenértékű irodalmi tudást
görgetnek, szellősítenek, mint N. N. Á. dolgozatai. Szépírói remek
művekre bukkanunk ott is, itt is, Mészölynél is. Mándyról (akivel fél
tem volna beszélgetni; gondoltam, rettentő unalmasnak találna
engem) inkább elmondható: ami másnak a Teleki tér bicskás-zsi
bes világa volt, neki - az elméleti tanok. És akkor? Magam szí
vesebben olvasok - ismétlem - Ad Reinhardttal kapcsolatban
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(vagy tőle) abszolutisztikus tantételeket... szívesebben emész
tem mulatva az anarchisztikus Dubuffet-t, Artaud-I etc., mint
Maugham, Greene etc. (elérhetetlen mestereim ugyanak
kor / más dolgokban) színes remekléseit.

S tény: Waugh, Isherwood, Maugham stb. Ottlik vallott ked
vence volt. És Henry Millert megvetette ő, lekezelte. Egyáltalán,
ne feledjük: nagyjaink egymás közti viszonya más volt, mint
ahogy mi nézhettünk fel rájuk, netán ők bántak velünk. (Ottlik
maga bevallotta ezt. Később ő sem volt kesztyűs kezű az én szel
lemi "eltévelyedéseimmel" - mackók, verebek, gombfoci 
szemben. De halála előtt rettentően nemes fordulattal csak és csak
toleranciát gyakorolt irányomban megint. Például. Máig jól jön.)

És ha erről beszélünk, hogy: Ottlik és csekély kutyakölyökkorú
személyem ott... Hát Ottlik, megírtam másutt, arra biztatott, már
nehogy csak Chandlert olvassak (eredetiben), de bevezetett Salin
ger, Me Cullers stb. világába. Remek könyvtára volt, s nemcsak
angol nyelvű. Fölényes biztonsággal, bár nem mindenki kedvére
válogatott össze antológiákat... egyet feltétlenül, valódi, "irodalmi
lag szakrális" legenda. Jó, hűtlen lett kicsit az írás nernesrobotjá
hoz, a bridzs (számunkra sokszor követhetetlen) absztrakt rejtel
mei vonzották. (Hetilaposan fogalmazok.)

Ha ez hiba volt (miért lett volna okvetlenül az?), megfizetett
érte. Életművében. Hanem hát miért ne lenne elég nekünk Ottlik
életműve így, ahogy van? Próbáljuk bebizonyítani, hogy mi,
ahogy Fitzgeraldot intette apja - szerénységre, ily alapon -, elő

nyösebb helyzetben vagyunk, s ez még többre kötelez.
Az én szegény kis egyszerű Koala Kártyabajnokságomba (fran

cia kaszinóval játssza két ember, igaz, két 20-201igás mezőnynek,

a klubok medvék, madarak, nyulak, növények, tárgyak) ám férjen
bele az Egész Élet. Ahogy Ottlik hajókázós bridzskönyve nem elég
tágas Noé-bárka így. Mit tudom én. Mb. Majd kiderül.

De hogy Ottlik a költészethez ne értett volna? Válogatott műfordí

táskötetemhez Rilkét böngészett, hagyatéki Rilkét! 400 oldalt olvasott
el! (Rilkét.) Eliot-verseket magyarázott. S azt hiszem, nem csak nekem.
Kosztolányit ne ismerte volna? Csak novellái és három vers erejéig?
Vicc. N. N. Á. részéről írói hasonlat. Ne higgyük másnak!

Csak: elszegényedettebb koru nk az ilyesmit készpénznek veszi.
Feledvén épp N. N. Á.-t, hogy "fiacskám, két pénz hány pénz"... és
így tovább. A vulgáris legendák dolgában a - bármi szerény - ta
núságtételek nem perdöntőek. De élni engedik a Másik Szempontot
is. Kettő - az hány? (Ottlik Weörest szavalt nekem. A Bab-e1...-t.)

És ne feledjük, amit Dosztojevszkij mondott arról, hogy milyen
egyszerű lény is az ember, s magunk sem vagyunk kivételek.
Meg nem tudnám mondani hirtelen, mekkora és milyen jellegű

olvasottság kell ma ... és egyáltalán, mihez?!
Semmi mást (Ottlikot idézve nagyján) nem mondhatok el "ró

lu(n)k".
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