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A Ny ugat 100. évfordulójának
az Iskola a határon 50. évfordulójába való átt űnése emlékére

1.
Ottlik Géza Nyugat-imádata, -ra jongása, -szerelme jól isme rt az iro
dalmi közvélem ényben . Aligha akad szerző, aki a folyóirat éppen
33 éves (!) tört énetének s értékvilágá nak lényegét találóbban, a me
tafora metsző élességéne k eme fokán tudta volna kiszakítani a
nyelvből, mint ő, ki szerint a Nyu gat nem más, mint "arkangy alok
összeesküvése a világ feje fölött"!. ..

Lehet-e véletl en , hogy az Iskola a határon három napos, illetve
három hónapos, három éves, továbbá bő három évtizedes kompo
zíciós körei- lényegében ugyanannyi időt jelölnek ki az örökkéva 
lóságból, mint ame nnyi t a Ny ugat fogalmaz magáévá a hu szad ik

század ból? Ráad ásul e
kri sztusi éle tidőt a lap
hoz kép est nagyjáb ól
szabá lyosan, éppen
"ö nmaga felének" tarta
mával 0 5-1 6 év) el
csúszta tva húzza-vonja
előrébb e gyötrelmes
időszakban a regén y...

t Ha nem tart anánk attól,
hogy va lame ly miszti 

I kum szférikus köd ébe
vész számítgatás unk

1(mely, mármint a "szfé
rikus köd", persze, nem
vinne messzire bennün
ket Ottliktól, s őt l), akkor
bizon y az évszámo k
egy beé kelésével öröm
mel foghatnánk föl ezt a
jelsort valamiféle "a rany
metszés" játékba hozá-
sának, sőt akár megfor-
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[2008. 01. 1.] Ottlik 2008
nyarától a Digitális Iro
dalmi Akadémiának is

tagja, művei ittishamaro
san elérhetők lesznek =

http://www.pim.hulobject.f
fac4b44-60e0-4a02

a361-54d8e793e910.ivy
[2008. 01. 1.])

OZVŐ. Mészáros Sándor:
Várakozás ésbizonyos

ság (Ottlik Géza: Iskola a
határon) ln: Küszőbök. Az
Alföld Stúdió antol6giája.
(Szerk. Aczél Géza, Ber
tha Zoltán, Márkus Béla.)

Debrecen, 1986, 127
159; lásd főképpen: 132.

3Az olasz Panorama eímű

lap egyik eimét - Hubay
Miklós által- idézi kisre
gényében Györe Balázs:
Hetvennyolc éves korá

ban meghalt avilág legna
gyobb bridzsjátékosa,
Ottlik Géza. In: Gy. B.:

Fehérre fehér [3., befe
jező rész]. Magyar Napló,

1993112,7-8.

40ttlik Géza: Félbesza
kadt beszélgetés Réz

Pállal. In: O. G.: Próza =
http://mek.oszk.huI010001

01 003101 003.htm
[2008.12.30.]

SAz első kiadás oldalszá
mára utalunk (Magvető,

Budapest, 1959). A
könyvlapok mennyiségé-

nek van jelentősége

Ottliknál, lásd például itt:
.Szándékom volt regényt

írni. Hiba volna ennél töb-

dításának (1908-1923-1941-1958). Más vonatkozásban ennek kap
csán joggal megkérdezhetjük azt is: lehet-e valami közelebb Ottlik
és a Nyugat szelleméhez-szellemiségéhez. mint a játék, éppenség
gel a (szám)misztika; vagy példának okáért mondjuk a bridzsv-s
hogy a legmagasabb rendű"játék"-ot, a matematikát mint minden
dolgok ősforrását, a "földtani türelem"! eredőjét ne is említsük
(amelynek - mármint a magasmatematikának - "valóságreferen
cialitása" írónk életében nagyjából egyenlőa szépirodalom - itte
ni, s nem az angyali! - világra gyakorolt hatékonyságára tett szim
bolikus-ironikus utalással. .. )?

Látható megint, itt is, emígyen is, hogy a létezők nemcsak "ösz
szefüggenek" egymással, s ekként meghatározza "egyik dolog a
másikát" (J.A.), hanem egymás nélkül nem is létezhetnek. Hisz bár
merre botorkál az ember a térben és az időben - Minden megvan,
Iskola ahatáron, Buda -, előbb-utóbbúgyis saját magával találkozik.
Menthetetlenül. Az a kérdés esetünkben "csupán", hogy a gyerek
ember-önmagunkkal való szembenézést miképpen tudja betűkbe

rögzített szavak által örökkévalóvá bontani az emlékezet. Mégpe
dig a múlásra való rákérdezésre adott egyértelmű,ám csak figurá
lisan dekódolható, grammatikailag értelmetlen s referenciálisan sem
hitelesíthetőmondat, illetve annak 476 szövegoldalnyi bővítménye"
("A három év például egyáltalán nem telt el, hanem van..."6).

Persze, az is fontos, hogy a lépcsök nemcsak később a Lukács
uszodában, hanem már Kőszegen,az Iskolában is mindennap kop
tak egy millimikront, hogy Colalto újrakezdte a hiánycédulák gyűjté

sét, hogy "nem történt semmí'" - miközben természetesen minden
megtörtént, ami emberrel ember által történhet -, ám a végső kér
dés mégiscsak az, hogy aki kétségbevonhatatlanul tudja: a boldog
ság lehetséges, akár csak öt végtelen másodpercre (hiszen mi más
ról, ha nem erről szól az Iskola ahatáron utolsó két-három lapja?), az
miképpen, hányféleképpen s végzetesen és mégis, e tudás dacára is,
hogyan tudja elrontani az életét? S ennek ellenére képes lehet-e ki
mondani valaha is, hogy "minden csodálatosan jól van, ahogy van","
Megértheti-e ezáltal, a kimondás megőrzöttképessége által, a léte
zés legszebb és legvégső törvényeit? Hogy a kegyelemben való ré
szesülés nem más, mint a másik, a tőlünk idegen szeme tükrében
való megmerítkezés, hogy a boldogság a megértésre való eredendő,

az emberi sorsból adódó rákényszerítettség könyörtelen törvényé- .
nek felismerése. A törődött törekvés perceinek visszabillentése a vil
lámlás nélküli megszokottságba. Az erre való képesség. A tudatos
ság átengedése az (ark)angyaloknak, s az idő börtöneiből való
megmenekvés, legvégül pedig a gyűlölet megszüntetése - ama ég
boltozat alatt. Amiképpen Medve vélekedik (a Budában): "Lekap
csolni minden gyűlöletet.Helyette megszeretni nem könnyű,de ha
sikerül egy kicsit is, akkor biztos, hogy teljesen más lesz az ábra."?
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bet mondani. Miért irtózik
úgy azíró a »fülszöve

gektől«, szinopszisoktól,
lexikonbeli tartalmi kivo

natoktól? Azj reméli
ugyanis, hogy mondani

valóját, amelyet keserves
fáradsággalösszesúrrrett
470 oldalra, nem lehet el
mondani még 469 oldalon
sem, nemhogy 2~30 sor-

ban" (Ottlik Géza levele
Gara Lászlónak. Vigilia,
2002. február, 117-119;

idézet: 118). - Eszámok
tükrében igen érdekes

tény, hogy a regény első

kiadása előzékkel és tar
talomjegyzékkel együtt
476 oldalas. Az utolsó

szövegoldal a468., ez-
után következik a négyol

dalas Tarta/om-mutató.
Ha figyelembe vesszük,
hogy ebből a kiadásból

hiányzik mintegy kétIap
nyi szöveg (mely - isme
retlen okból- amásodik
kiadásban jelent meg elő

ször), akkor már szinte bi
zonyosak lehetünk benne,

hogy Ottlik - akiugrott
matematikus... - nem
véletlenül beszél éppen

470 oldalról.

60. G.: Iskola a határon =
http://mek.oszk.hu/02200/
02285/index.phtml [2008.
12. 30.] (Akésőbbiekben:

Iskola...)

7UO.

6UO.

'Ottlik Géza: Buda =http:
/Imek.niif.hul013OO/013391
01339.htm [2008.12.30.]

2.
Olyan cselekvés- és gondolkodásminták Kogutowítz-térképháló
zata" az Iskola a határon, amelyeknek érvényességét majd a Nyu
gatban ísmerfhet)í fel újra Ottlik Géza. Elemi erővel jön rá addigra,
hogy a létezés törvényeit nem az ember gyártja, sőt, még a benne
való részesülés arányait sem igen tudjuk szabályozni (hisz gyerek
kori alapolvasmánya, "mindennapi kenyere" a Pál apostoli mon
dat: "Nem azé, aki akarja, sem azé, aki fut ..."). Revelatív tudás ez,
melyre Kőszegen tett szert, s amely aztán megerősíttetikBabits és
a többi istenség által:" az emberi társadalmak törékeny szerkeze
tek, amelyekbe nem vonszolhatjuk be az igazság nehézágyúít."
Vagyis: ezért kell Nyugatot csinálni. Jobb híján. Ha már ágyúzni
nem lehet...

Mert ráeszmél, hogy amit ő akatonaiskolai létezésébó1 adódóan
emígyen gondolt, aminek mint titkos tudásnak az ólomrétegeit ra
kosgatta három évig elvágólag testében-lelkében," annak ellenkező

jét a "nagyok" mégiscsak megcsinálták "a civilben": a Nyugatban és
a Nyugat által. Kidolgozták az emberi lélek "titkos szerkezeté"-nek"
rezdüléseit érzékelni képes szeizmográfokat. A bevonszolás koreo
gráfiáját. Megkeresték-kikutatták-kibányászták a megértés arany haj
szálerecskéit. Mégpedig éppen ama eszközökkel, amelyekkel ez az
alreálban a legkevésbé sem látszott lehetségesnek: szavakkal. Ver
sekkel, novellákkal, esszékkel. "Fekete kéz legendái"-val. Egy másik
világban. Odafönt, az angyalok között. Ezekbe a szavakba ugyan
néha bele lehet halni, de hasonló eséllyel működó1.<épessé is tehetök,
Nem hibátlanok, de ahogyan egy iskola világa is tökéletesen le tudja
képezni az életet, úgy egy folyóirat is darabka lehet a teljességbó1,
mely által az Egészre vethetünk pillantást. Főképpen akkoron, ami
kor ez utóbbi éppen összezúzni készül önmagát.

S ha az Iskola ... modellálja az erőszak legyőzésének szavak nél
kül lehetséges módjait, akkor a Nyugat a szavakban, fogalmakban
megragadható tolerancián és esztétikai elveken - nemcsak a figura
etimologica miatt ... - nyugv6 szakmai munka lehetségességének
példázata, "arkangyalok összeesküvése", akkor mi kellhet még a
boldogsághoz?

Vagy úgy működikmégis a világ, hogy olykor nincs más (kilút,
mint az önpusztítás, akként, hogy végképp bizonyossá válik: Szeredy
Dani soha az életben nem tudja eldönteni, helyesen tette-e, hogy ösz
szeköltözött Magdával... ?15 Hogy Bébé is örök boldogtalanságra ítélt,
vívódó, csak pillanatnyi örömökkel szegélyezett sorsú, minduntalan
megalkuvásokba kényszerülö. a "minden megvan"-ság paradoxonát
felismerni igen, de megvalósítani nem képes festőtanonccávagy in
kább csak afféle "ábrázolóművésszé" tud válva válni?

Talán ezért is vélik úgy ők ketten, hogy már halott barátjuk, Gábor
véleményét kellene megkérdezni?" - S aztán tényleg el is kezdik 01
vasni-mondani-átími-beleírni-körülírni-értelmezni Medve cukorspár
gával átkötözött kéziratát. (Egyenesen mintha a posztmodern iroda-
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lOVÖ. Ottlik Géza: Amá
sikMagyarország. In: O.

G.: Pályákon. In: UŐ.:

AValencia-rejtély =
http://mek.oszk.hu/00900/

009581 [2008. 12.30.))

11.Huszonegy éves vol
tam, amikor elküldtem a

Nyugatnak, igaz, hogy
rossz címre véletlenül,

egy hosszú elbeszélést.
Soha nem válaszoltak.

Mindig biztos voltam
benne, hogy nem azért,
mert nem kapták meg,

hanem ellenkezőleg,

azért, mert megkapták, és
elisolvasták. tretlen,

szörnyű írásmű volt. Amá
sodik pfÓbálkozásomat,

évekkel később, elfogad
ták. Babits azt üzente: tet
szett. Ezzel befogadtak a

Nyugat munkatársának.
Nagyobb dicsöség soha

nem ért. Ma isféltékenyen
óvom azirodalomtörténeti

skatulyában ahelyemet,
mint »a Nyugat hannadik

nemzedékéhez tartozó el-
beszélő«. Ma isazt ér·

zem, hogyadicsősége
met egy kicsit jobban meg
kellene alapoznom. Babits

májusban meghívott az
asztalukhoz. (...) /IAhoz

zájuk tartozásnak azt a
kézszorítását, összepillan

tását, fél karral magához
ölelő mozdulatát, vagy

ennek legalább ajelzését,
agondolatát, amn az

akkor már testében isha
lálra sebzett Babnstól per

sze, hogy hiába vártam,
megkaptam asokkal hű-

lomtudomány megalapozására készülnének, oly ösztönösséggel,
máskor tudatossággal építve egybe pretextusokat, szubtextusokat,
hipertextusokat, narratív szólamokat, kronotopikus-polifónikus re
gényszerkezetet, anizokróniákat - pedig csak élik és megérteni sze
retnék a saját életüknek egy kicsike darabkáját? Vagy azt remélik,
hogy onnan, ettől nézve, ebból a nézőpontból széttekintve időben és
térben, kilátás nyílhat ama mondott Egészre is talán... ?)

Az a fajta naiv hit kell ehhez a szándékhoz, amely az itt bemu
tatandó levél (lásd az előző oldalon!) aláíróit is vezérelte, amikor
gépiratukat megfogalmazták, s a második világháborút alig befeje
zett, vesztes ország fővárosánakpolgármesteréhez vele valószínű

leg beállítottak. .. Hisz aligha volna valaha is valami természete
sebb, mint egy humán (!) folyóirat elindítása 1945 kora nyarán,
Magyarországon... Mi ez, ha nem szóágyúk teljességgel értelmet
len bevonszolása a mindenség égboltozata alá - igazi tankokkal,
bombázókkal, őrülettelszemben...?

A bizonyosság és a bizonytalanság egyben és egyszerre való érvé
nyességének tudása már készen volt Ottlikban s a többiekben, amikor
a világ befolyásolhatatlanságáról való meggyözödésnek" mégis olyan
elegáns semmibevételére adnak példát ezzel a végtelen intranzigen
ciáról tanúskodó dokumentummal, amely párját ritkítja irodalmunk
- s persze nem csak irodalmunk - történetében. Talán a Fogságom
naplója envérrel írott "szálló papírszeletkéi"-hez," a végső pusztulás
ból kászálódó Köves Gyuri auschwitzi "boldogságélményé"-nek ab
szurditásához, a Szigetiveszedelemnek - Zrínyi-intertextus is található
a regényben!" - és a Szondikétapr6djának az Iskola ahatáronéhoz ha
sonló, vereséget győzelemméemelőesztétikájához, nagyívűbölcses
ségéhez, a Levél a hitveshez magát "zuhanó lángok közt" átvarázsló
lírai énjének ( - mily botor itt ez a szól - ) mozarti derűjéhezha
sonlatos ez a határtalan és boldogságos életszeretet; olyasfajta esendő
vágy és végtelen hit, mint "a szarvas kívánkozása a szép hűvös pa
takra'??... Eszét vesztett naivság ez - s mégis az egyetlen lehetséges
értelmes emberi cselekedet a rommá lőtt Budapesten.

3.
Ottlik naplójegyzeteiben egyértelműen1945 januárjára-februárjára
datálja a Budapest szovjet városparancsnokánál tett látogatást a
Nyugat újraindítása ügyében." Ennek ellentmond a mi levelünkön
szereplő dátum, de valószínűlegkét különbözőeseményrőlvan
szó; januárban-februárban a Nyugat újraindításáról, s később ez a
szándék konkretizálódik, amikor már civil polgármester áll a város
élén, és nem orosz parancsnokság működik.Az utóbbi időszakhoz
kötődike dokumentum.

A Nyugatról című esszéje végén Ottlik arról ír, hogy később ki
dobta az egész paksamétát, melyben a Nyugat-újraindítás anyagát
gyűjtögette.Sőt: "darabokra szaggatta" az engedélyekkel együtt."
Ez lehet írói túlzás. Ám előfordulhat,hogy éppen ebból a "dosszié"-
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vösebb,szárazabb
Schöpflin A1adártól. Az iro
dalom, úgy képzeltem, ott
kezdődik, ahol több önma
gánál: arkangyalok össze-

esküvése avilág feje fö-
lött: ami aNyugat volt.

Ezek azóriások rendület
lenül, tűzön-vízen átkitar
tottak egymás mellett, fö
lébe emelkedve nemcsak
mindennek és mindenki
nek, hanem azegymás

közötti, eivilek által fel sem
fogható mértékű ellentéte
iknek is. Hogy csak Adyt,
Kosztolányit ésBabitsot

említsük, roppant világaik
szükségszeruen többé

kevésbé kizárták a másik
roppant méretú öntörvé

nyű világát, művük védel
mében könyörtelenül csil-

lagtávolságban kellett
maradniuk azidegen csil
lagképtöl: megint csak Is
ten csodája, hogy arkan-

gyalságuk szférájában
létre tudták hozni azösz
szeesküvést, aNyugatot,

azújmagyar irodalmat.
Sehöpflin, aki agravitáció,

acsillagokat összefogó
abroncs volt köztük, tudta

ezt acsodát. És szinte lát
hatatlanul ésmeg nem

foghatóan, mint agravitá
ció, maga islsten csodája

volt." (A Nyugatról)

120tttik szavainak parafra
zálása azIskolából =http:
I/mek.oszk.hu/022001022

85/index.phtml
[2008. 12.30.]

ból való eme lapkérelem, csak mégsem tépte volna össze az író?!
A többi dokumentum pedig azóta is lappang - vagy valaki egyen
ként árverésre bocsátja az anyagot, s jómagam véletlenül találkoz
tam össze egy ilyen alkalommal éppen ezzel adarabbal. ..?

Kérésemre Kelecsényi László író, irodalomtörténész, Ottlik-ku
tató így foglalta össze a beadvánnyal kapcsolatos véleményét: "Az
Ottlik-hagyatékban ez a levél, nyilván piszkozat, ismeretlen. Felte
hetőleg Vas István hagyatékából bukkant elő. Sajnos ő nem ír egy
sort sem erről a tervről önéletrajzi sorozatának vonatkozó köteté
ben. Az is lehet, hogy el sem küldték. Nyilván a Nyugat újraindítási
terv kudarca után gondoltak erre. Budapest címen csak 1947-ben
indult egy félig irodalmi, félig helytörténeti folyóirat, Lestyán
Sándor szerkesztésében.?"

Buda Attila bibliográfus-könyvtárostól hasonlóképpen véle
ményt kértem: ,,1945-ben Budapestnek négy polgármestere volt
egymás után, a levél Vas Zoltánnak íródott, ő május és november
között volt polgármester (MKP). Mivel Vas Moszkvából jött (és né
hányadmagával azonnal mindent akart), ezért olvasható a levél
ben, hogy elfoglalt, és nem ismerik. Pártelkötelezettségének szól az
»akármilyen pártfogással« kitétel. A tervezett lapot az aláírók nem
kapták meg, noha 1945-ben megjelent egy Budapest című kulturá
lis magazin (ma így mondanánk) két száma. / / Ottlik valóban a
Nyugatot szerette volna, s folytatásként. 1945-re már csak Gellért és
Schöpflin maradt. (Az 1945. január 16-i kérvényről azért hiányzik
Lengyel Balázs neve, mert ő NNÁ-val együtt nem volt még Buda
pesten.) Ez a levél követte a Nyugat felújításának dugába dó1t ter
vét, el lehet fogadni a későbbi megsemmisítést is, ezen előzmények

ismeretében teljesen motivált. Hogy aztán ezt a kérvényt végül be
nyújtották-e, vagy csak aláírt terv maradt, amikor megtudták, hogy
a fenti lap meg fog jelenni. .. nem tudom."24

Egy majdani kritikai Ottlik-életműkiadásszámára bizonyára ér
dekes lesz majd e dokumentum, s alapos filológiai munkával ad
digra talán eredetét is sikerül pontosabban tisztáznunk. E két nagy,
és modernség korabeli irodalmunk történetében oly fontos termi
nus, a 100. és az 50. év fordulónapján egyelőre annyi tűnik bizo
nyosnak, hogya katonaiskola- és a Nyugat-élmény és -érzésvilág
rokonítása Ottlik Géza életében és életművében nemcsak merész
hipotézis lehet, hanem több szempontból alátámasztható, további·
vizsgálódásra érdemes feltételezés.

Hisz amikor arra a kérdésre szeretnénk választ kapni tó1e, hogy
mit is jelentett számára ama korszakos folyóirat, melynek munkatár
sai ugyanúgy szavak nélkül is értették egymást, mint Bébé, Medve,
Szeredy és a többiek, akkor a dolgozatunkban idézett és viszonylag jól
ismert, elsősorban a Pr6zában szereplő szövegrészletek mellett aligha
kereshetnénk találóbb "meghatározás"-t a Nyugatról, mint e klasszi
kus "tételsor"-t az Iskolából: "...van egy nagyon mély lerakódás a lé
tezésünk alján, a második vagy legfeljebb harmadik réteg lehet alul-
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ról számítva, ami már végleges és változhatatlan, ahol már nem moz
dul az életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán moz
díthatatlan és befejezett. Erős és szilárd tartalom ez az emberben, és
nem valamilyen szomorú vagy halott dolog, sőt bizonyos tekintetben
éppen ez él igazán, ez az, amit létezésünk folyamán létrehoztunk,
amit életre hívtunk életünk anyagából. A többi és a további, a fedél
zet rengése-ingása, a killsőbb rétegek, mint ez a mai civil életünk, már
könnyű,és csak játék, maradék nyári nagyvakácíó.v"

Szombathelyen és Kőszegen, 2009. januárl-jén
- ködben, sáremlékével, havazásra várva

l'SVÖ. "Az éjeliszekrény ahomlokáig ért - mert voltaképpen egy nagy, ormótan, bama láda vott,
amolyan kisebbfajta ruhásszekrény -, s ha a fiókjában keresgétt, lábujhegyre kellett állnia.
Nekem persze csak azállamig ért azéjjeliszekrény. Fiókja egy rekesszel két részre volt osztva.
Az ajtaja belsejére litografált »Szekrényrend« volt ragasztva, mely rajz és szöveg segitségé
vel részletes pontossággal előIrta mindennek a helyét. Afiók külön, felülnézetben volt leraj
zolva, s benne ügyesen aszappan, fogkefe, körömkefe, körömolló, tű-céma, a »nikkel ivópo
hár« meg egyéb, még »tartalék gombok« is láthatók voltak, s a művész mindent két
példányban ábrázolt, balról azénrekeszemet, jobbról aszomszédomét, ésszabad kézzel; a
nagyobbik rajzon azonban, maly aszekrény rendjét szemléltette, vonalzót használt. Az ösz
szehajtogatott ingeket, zubbonyokat, nadrágokat ennélfogva vonalzóval élesen meghúzott,
keskeny téglalapok jelképezték. Talán könnyebb lett volna azegész életem, ha nem használ
vonalzót; talán bátrabb, jobb, különb ember vátt volna belőlem' (Uo.). - 14UO. - lS,Nem az
én véleményemre volt kIváncsi Szeredy, ahogy mentünk lefelé a Lukács-fürdő jobbik lép
csőjén, hanem asaját véleményére. Azt remélte tőlem, hogy én messzebbről tudom nézni
élete összegubancolódott zűrzavarát, sazénközbeiktatásom segItségével talán majd rá
eszmél, hogyan isfest a helyzet annak azistennek aszemszögéből, aki nézi mindezt." 
,Látszólag misem volt ennél könnyebb. Szeredy Dani elmesélte, hogyan istörtént, sazűr

zavarból egyszerre rend támadt, a dolgok formát kaptak, s azélet érthetetlensége érthe
tővé vált. Ha most eltudnám mondani Magdával való szerelme történetét, talán abból iski
derülne valami értelem és valami megoldás. Csakhogy nem tudom elmondani. Ha a
közfelfogás szerint fontos tényeket sorolom fel, akkor például teljesen hamis képet festek
arról atizenhárom éwelezelőtti váradi estéről is, amelyen Magdát megismertem." (Uo.)
leE ponton - a regény elején, a kéziratcsom6-toposz játékba hozásakor - Medve hang
súlyozottan ,Gábor"-ként szerepel. (Uo.) - l'IVÖ.,1908-ban indllják meg Nyugat eImmel fo
Iyóiratukat a köréje csoportosult Irók: Ady, Móricz, Kosztolányi, Babits, s ide tartoznak a
többiek is,Krúdy, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy, Osvát, Schöpflin - hogy csak azo
katemlItsem, akiket a legmértéktartóbb jelzővel sem mondhatok kevesebbnek, mint rend
kIvül jelentékeny Iróknak. Akármelyikük, ha Franciaországban vagy Angolországban szü
letik, nagy hatású tényezője lett volna hazája szellemi életének, Magyarországon azonban
bajosan beszélhetünk arról, hogy nagy hatással lettek volna aközéletre, társadalmunk ve
zető rétegeire - aNyugatnak nem vott több előfizetője ötszáznál még akkor sem, amikor más
sajtótermékek már több százezres példányszámban jelentek meg. Ha felsorolom neveiket,
mint azimént, éshazám történetére gondolok, olyasféle csiklandós érzésem támad, mintha egy
folyami csavargözösön, egy révhaj6cska hidján egy tucat tengemagyot látnék sürgölödni' (Ottlik
Géza, Tengemagyok apropelleren =Próza =http://mek.niif.hul01000/01003l01003.htm [2008.
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12.31.)) - 18Kazinczy 1828-ban írta meg a Fogságom naplóját ,»szálló papírszeletekről«

ésemlékezetből' (lásd: Kazinczy Ferenc: Versek, múforditások, szépróza, tanulmányok.
(Vál., szöveggond. ésszerle Szauder Mária.) Szépirodalmi, Budapest, 1979,878 [Magyar
remekírók)). - 18Egy motívum Zrínyinél: ,Ésmikor aza' nap eljün, melly testemen I Csak
uralkodhatik, fogyjon el éltemen I Hatalma: magamnak ugyan nagyobb részem I Hordoz
tatik széllel azmagas egeken' (vö. Szántó Gábor András: A regény mint .új s inkább új
szövetségi múfaj" [Ottlik Géza: Iskola ahatáron]. ItK, 1998/1-2, 67-90, különösen: 85-86)
- ésOttliknál: ,De hát össze vagyunk kötözve, smég csak nem isúgy, mint ahegymászók
vagy a szeretők, nem azzal a részünkkel, amelyiknek neve, honossága, lakcíme van, s
tesz-vesz, szerepel, ugrál avilágban, hanem igazában nagyobbik részünkkel vagyunk ösz
szekötözve, amelyik nézi mindezt' (Iskola ...=http://mek.oszk.hu/02200/02285/index.phtml
[2009.01.01.]). - 200. G.: Körkérdés Jézusról. In: Próza = http:lÍmek.niif.hu/01000/
01003/01003.htm [2008.12.31.]- 21.1945. február (...) /IMit akarunk, miújság? - kérdi
a barnaképü őrnagy, s cigarettákat rak ki azasztalra. Most már egyenesen kimondjuk a
legfontosabbal: mütermet, nyomdát, folyóiratot./1 Rendben van, semmi akadálya. Néhány
nap azegész, s felszabadul a Margit körút. Lesz nyomda. Lesz ország, amely nem jutel
többé negyvennégy október idusáig, mert nem Szálasié lesz, denem is Horthyé, hanem
Adyé, Babitsé, Móriczé, Kosztolányié, JózsefAttiláé... Rotációs papíron adjuk kiaNyuga
tot, százezres példányszámban...' (Ottlik Géza: Naplóoldalak. Smittegyen Cordélia? ln:
O. G.: Próza =http://mek.niif.hu/01000/01003/01003.htm [2008. 3.23.)) (Lásd a következő

jegyzetet is!) - 22,Buda ostromának első heteiben, 1945 januárjában, amikor a pesti olda
lon még folytak a harcok, mia Pasaréten, csikorgó hóban, tündöklő napsütésben meg
kezdtük a békét, ésjártunk azorosz parancsnokságra lapengedélyt kémi. ASzéher úton
azideiglenes magyar közigazgatás ismegindult. Tárgyaltunk perzsaszőnyeges szobában
ésablaktalan folyosón, s mindnyájan megegyeztünk abban, hogya Nyugat 38-ik évfolya
mát indítjuk meg, beleszámítva az »álnéven« futott folyamokat. Engedély, papír - a
Szépiionai kocsiszínnél rotációshengerek hevertek - s talán nyomda - egy vízivárosi kis
épen maradt mühely - ígérkezett. Rám bízták, hogy gyüjtsek azelső számhoz anyagot.
Hamar össze is gyült egy dossziéra való kézirat, rajz, cikk. Illyésen és Németh Lászlón
kívül ottvolt Budán Szabó Lőrinc, Fodor József, Rónay György, Vas István, Berény Róbert,
Vilt Tibor, Márffy Ödön, Somlyó György, meg Weöres, Szentkuthy, Jékely, hajól emlék
szem. Sokáig őriztem azirattartót, cédulákat, verseket, engedélyeket, aztán kiköltöztünk
Gödöllőre, ésöt-hat évmúlva, egy csüggedt pillanatomban darabokra szaggattam ésel
dobtam azegészet. Most már bánom, deakkor, ahogya kezembe akadt, olyasféle indulat
fogott el, mint Arany János parasztjáta jégverésben; aza rémlátomás tört rám egy rossz
órára, hogy soha nem fogjuk újrainditani a lapot.' (ANyugatró~ - 23Kelecsényi László szí
ves e-maii-közlése [2008. 04. 02.]. - 24Buda Attila szíves e-maii-közlésének - a szerző

jóváhagyásával - kivonatolt összefoglalása [2008. 05. 26.]. - 25Iskola... =
http://mek.oszk.hu/02200/02285/index.phtml [2009. 01. 01.]
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