
Az emlékezet
bozótjában
Thomas Wolfe és Ottlik Géza

„És azt is tudta, hogy abba az elvarázsolt erdőbe,
az ember emlékezetének bozótjába (…)

nem tér vissza többé (…).”
(Thomas Wolfe: Az elveszett kisfiú)1

„(…) ott volt vele mindenütt gyerekkorának egész őserdejében,
ott volt mellette már a sűrűbb fajta bozótban,

ahová az emlékezésnek csak egy-két tört sugara tud behatolni (…).”
(Ottlik Géza: Iskola a határon)2

Ottlik Géza Minden megvan című elbeszélése ötven éve, 1968 de-
cemberében jelent meg a Vigiliában.3 A mű recepciója a ’90-es évek
közepétől — Szegedy-Maszák Mihály Ottlik-monográfiájának meg-
jelenése után — élénkült meg. Az azóta született értelmezések a
narráció, a tudatábrázolás, az emlékezéstechnika, az időszerkezet,
a motívumrendszer, a metaforaképzés, illetve a bibliai és mitologi-
kus utalások szempontjából vizsgálták a szöveget.4 Keletkezéstör-
ténete, az Ottlik írásművészetére hatással bíró, kortárs hazai vagy
idegen nyelvű próza, mint a Minden megvan értelmezését esetlege-
sen árnyaló kontextus, ez idáig nem került szóba. E hiányt póto-
landó, írásomban Thomas Wolfe Az elveszett kisfiú és Ottlik Géza
Minden megvan című novellájának összehasonlító elemzésén ke-
resztül arra teszek kísérletet, hogy egy, az Ottlik-recepcióban mind -
ezidáig feltáratlan hatástörténeti kapcsolatra mutassak rá a két szö-
veg, illetve — az Iskolával, a Budával és Wolfe más elbeszéléseivel
együtt — a két életmű között. Mielőtt rátérnénk a szorosabb szö-
vegvizsgálatra, érdemes röviden felvázolni, hogy a rokon vonáso-
kat mutató életművek mögött milyen eltérő íróegyéniségek, alkotói
módszerek rejtőznek.

Thomas Wolfe a ’30-as évek amerikai írónemzedékének, a két há-
ború közötti nagy generációnak fontos tagja: Steinbeck, Coldwell,
Dos Passos, Wilder, Faulkner, Fitzgerald és Hamingway kortársa.
Portréírója, Malcolm Cowley szerint Wolfe — aki mindössze 38 évet
élt — maga volt a homo scribens.5 Folyamatosan és rengeteget írt. Le-
velezéséből kiderül, hogy számon tartotta, hetente hány ezer szót írt
le, vagy mikor sikerült megdöntenie saját korábbi mennyiségi re-
kordjait. Manhattani lakásában három óriási fenyőfaládában gyűj-
tötte kéziratait, melyekből később — kiadója segítségével — regé-
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nyeit összeállította. Élete főműve négy önéletrajzi nagyregény, me-
lyekből kettő — a Nézz vissza, angyal (Look Homeward, Angel), illetve
Az időről és a folyóról (Of Time and the River) — még életében megje-
lent, a másik kettő pedig — A háló és a szikla (The Web and the Rock),
illetve a Nincs visszaút (You Can’t Go Home Again) — halála után, a
kiadó szerkesztésében, az eredeti kézirat terjedelmének radikális
csökkentésével látott napvilágot. Alkotói módszeréről George Web-
ber, a posztumusz regények író főhőse, Wolfe egyik alteregója a kö-
vetkezőképpen vall: „Elfelejtesz enni, borotválkozni, tiszta inget
venni, ha éppen van. Már szinte elfelejtesz aludni, és amikor mégis
megpróbálod, nem megy — mert megindul a szólavina, és éjjel-
nappal zúdul lefelé… Nem tudsz megállni — és ha tudnál, akkor
sem mernél, mert félnél a pokoltól, amin át kell menned, mielőtt
újra megindíthatod.”6

Ottlik — aki 1990-ben, 78 évesen halt meg, tehát több mint két-
szer annyi ideig élt, mint Wolfe — másképpen gondolkodott az írás-
ról. A Prózában a következőket olvashatjuk: „(…) az író hallgasson,
ha nincsen semmi mondanivalója. Ez nem olyan egyszerű követel-
mény, mint ahogy hangzik. Végtére is a költőt mindenekfelett a köz-
lésvágy mozgatja. (…) Ezért aztán be nem áll a szája. (…) Mind ezt
szakszerűen csinálja, jól, hozzáértéssel, s amit ír, az mind helyes,
hasznos és igaz. Mit lehet ebben kifogásolni? Csupán azt, hogy ez
olyasféle eljárás, mint ha valaki, aki megtanult szorozni-osztani,
harminc éven át különböző szorzásokat és osztásokat végezne el, és
közölné a — helyes (és) igaz — eredményeket könyv alakban.”7

Ottlik írói pályája — ahogy ő maga fogalmaz — „lyukacsos, mint a
valódi ementáli sajt”.8 Az életművet hosszú, évekig tartó hallgatá-
sok, fordítással, bridzsezéssel, utazgatással töltött írói csöndek sza-
kítják meg, amelyeket néha a külső, politikai kényszer, de alapvető -
en a „derivatív irodalom” elutasítása és a „szöszmötölés méltósága”9

indokol.
Úgy tartják, Wolfe egész életében egyetlen könyvön, „a” köny-

vön dolgozott,10 amelyben életét és az időt akarta megírni vagy
megállítani. Kortársai szerint „kivételes, érzéki memóriája volt, éle-
tének minden pillanata eredeti élességében őrződött meg benne, s
így verbális zsenije korlátlan nyersanyaggal rendelkezett”.11 „Fel-
használom önmagamat — írja önéletrajzi regényében — felhaszná-
lok mindent, amim van. Kifacsarok magamból mindent, az utolsó
cseppig, amíg végül semmi sem marad.”12 Folytatásos önéletrajzi
regényét élete végéig, a visszatekintő történetmesélés jelenidejéig
írta, ezért utolsó két regénye csak halála után jelenhetett meg.

Ahogy Ottlik Budája is csak posztumusz műként kerülhetett az
olvasókhoz, hiszen — ahogy Medve válaszolja Szebek Miklósnak a
Buda végén — az író „félti a megírással tönkretenni élete jó nyers-
anyagát”.13 Mert „az embernek van megélt, még megíratlan jó
nyersanyaga — tíz évvel, harminc évvel ezelőttről, tegnapról? mind -
egy: az emlékezete őrzi. — Őrzi teljes egészében, és mindig elér-

megvan; Esterházy Péter:
Ki szavatol a lady bizton-

ságáért?). In: Mélylégzés.
Adalékok Ottlik Géza
Iskola a határon című

regényének világához.
Savaria UP, Szombathely,

1997, 9–18.; Hernádi
Mária: A mondhatatlanra
nyíló ablak. Ottlik Géza:

Minden megvan. Tiszatáj,
2003/4. Diákmelléklet;

Sümegi István: A boldog-
ság íze. Ottlik Géza

történetei. Jelenkor, Pécs,
2006, 91–109.; Horváth

Kornélia: A személyes
emlékezéstől a narra-

 tív szövegig. Ottlik Géza:
Minden megvan. Szépiro-

dalmi Figyelő, 2012/3.
43–50.; Horváth Kornélia:

A nyelv reflexiója az iro-
dalmi szövegben: Ottlik
Géza: Minden megvan.

In: Pázmány nyomában.
Tanulmányok Hargittay

Emil tiszteletére.
(Szerk. Ajkay Alinka
et al.) MondAt, Vác,

2013, 193–198.

5Malcolm Cowley:
Wolfe – homo scribens.

In uő.: Az amerikai író
természetrajza. Irodalmi

tanulmányok. Európa,
Budapest, 1976, 154–197.

6Idézi Malcolm Cowley:
i. m. 170.

7Ottlik Géza:
Félbeszakadt

beszélgetés Réz Pállal.
In uő.: Próza. Magvető,

Budapest, 1980, 29.

109



 hetően, úgy, ahogy volt. Ha idő előtt belefog az ember megírni, és
elrontja valahol, az már úgy marad, többé vissza nem csinálható.
A mondatait hiába dobja ki: belevésődtek az emlékezetébe, és ha
agyonverik, se tudja már megmondani, eredetileg pontosan hogyan
volt.”14 Arra a kérdésre, hogy a nyersanyag őrizgetésének végső
soron mi is a célja, értelme, Szebek Miklós tréfásnak szánt közbe-
vetése ad választ: „»Hát magaddal akarod vinni a túlvilágra?« —
kérdezte Szebek Miklós nevetve. »Igen!« — Medvének felcsillant a
szeme. Kapott egy jó tippet. — »Igen! Szeretném. Nagyon remélem.
Ez a megoldás csakugyan, Miklós« — tette hozzá.”15

Thomas Wolfe rövid pályafutása és lázas, feltartóztathatatlan
íráskényszere, melynek végcélja az én „kifacsarása”, végső soron
megszűntetése, szöveggé transzformálása, szembeállítható Ottlik
viszonylag későn induló, de hosszú pályafutásával, melyet a lassú
írás, az emlékezet nyersanyagának minél hosszabb ideig való visz-
szatartása jellemez. De ha mégoly ellentétes is a két írói karakter és
munkamódszer, a két életmű mégis lényegi hasonlóságokat mutat.
A hazatérés és az emlékezés motívuma, a megtalált gyermekkor,
vagyis a „minden megvan” élménye és a dolgok érezhető tartalma,
a „megfoghatatlan pillanatnak a már elérhető, közölhető paránya”16

lesznek azok az összekötő elemek, amelyek váratlan megfelelé-
seket, „összevillanásokat” produkálnak Wolfe és Ottlik szövegei
között.

Mielőtt rátérnénk Az elveszett kisfiú és a Minden megvan összeha-
sonlítására, ki kell zárnunk e hasonlóságok véletlenszerűségének
látszatát. Thomas Wolfe The Lost Boy című novellája 1937-ben jelent
meg először a Redbook Magazinban, majd 1941-ben a The Hills
Beyond című elbeszéléskötetben.17 Feltételezésem szerint Ottlik nem
az eredeti, angol nyelvű novellát ismerhette, hanem az abból ké-
szült Örkény-fordítást, amely a Nagyvilág című világirodalmi fo-
lyóirat 1958. áprilisi számában jelent meg. Hogy ismerte a fordítást,
bizonyítja, hogy amikor 1962-ben az Európa Könyvkiadó felkérte
Ottlikot, Mai amerikai elbeszélők címmel készítsen novella-váloga-
tást, Örkény fordításában illesztette a kötetbe a Wolfe-novellát.18

Hogy a novella-fordítás inspirálhatta vagy hatással lehetett Ottlikra
az ötletként már 1962-ben felmerült Minden megvan írásakor, azt a
szövegek összevetéséből fogjuk látni.

Már a két novella alapszituációja is hasonló. A hős — Ottliknál
Jacobi Péter, Wolfe-nál Eugene Gant — harminc év elteltével tér
vissza gyermekkorának helyszínére, miközben emlékei a felszínre
törnek, találkozásokat él át, s mindezek hatására belső átalakulá-
son megy keresztül. Mivel Ottlik elbeszélését jól ismerjük, most
Wolfe novellájának azokat a részleteit mutatom be, amelyek inspi-
ratív hatással lehettek Ottlikra a Minden megvan, illetve később, a
Buda megírása idején.

Wolfe elbeszélése négy számozott fejezetre tagolódik. Az 1. feje-
zet Eugene fiatalon elhunyt bátyjának, Grovernek a nézőpontjából
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mutat be egy harminc évvel a 4. fejezet jelene előtti, áprilisi napot.
Grover különleges gyerek volt, ez kiderül a 2. és a 3. fejezetből, me-
lyekben Eugene anyjának és nővérének, Helennek a monológját
halljuk, amint felidézik a néhai Grover alakját. Anyja szerint, akinek
hat gyermeke volt, Grover „túltett mindegyiken érzésben és józan
észben és ítélőképességben… az én legjobbik fiam… és a legpom-
pásabb gyerek, akit valaha láttam”19 — mondja róla Elise harminc
év távlatából Eugene-nek, Wolfe alteregójának, akiből azóta híres
író vált. A mindössze tizenkét éves Grover talpraesettségét, fele-
lősségteljes viselkedését, a felnőtteket lenyűgöző társalgási készsé-
gét mintegy közvetve, az említett női szólamokból ismerhetjük
meg, míg különleges érzékenységéről, a létezés lényegét, tér és idő
összefüggésrendjét felismerni képes gondolkodásmódjáról a tu-
datábrázolás eszközein keresztül, mintegy közvetlenül tőle is érte-
sülünk: „Az ő szemében ez a tér volt a világegyetem középpontja,
ahol egymásra rakódtak az évek, mint a téglák, ahol összetalálko-
zott a múló idő a szétágazó emberi törekvésekkel. A szívében őr-
zött képen ez a tér volt a föld tengelye, a változatlanság bazalt mag -
va, az örökkévalóság színpada, ahol minden jött és ment ugyan, de
ő mégis itt honos, és sohasem mozdul el erről a helyről.”20

A múló idő tetten érése és a jelen pillanatban való kimerevítése,
örökkévalóvá, képszerűvé tétele, illetve a gyermekkor helye mint a
„változatlanság bazaltmagva” a Buda világára, Medve platformjára
és allúviumára,21 a Fehérvári út 15/b ebédlőablakának vagy a Krisz-
tina körút december reggeli félhomályának örökre bevésődött ké-
pére, „negatívjának” megőrzésére emlékeztethet bennünket: „Az
ember felnézett, tudomásul vette, hogy ez van, elraktározta a tér-
képében, amit gépiesen, gyakorlottan mindig készített magának,
szobáról, házról, városról, utcáról, világról. (…) De nemcsak ezért.
Hanem, hogy ha megvan is, ugyanott, de ugyanolyan-e? A szoba,
ahol aludtál; az ágyad; az ebédlő, a lakásotok; benne anyád, Júlia,
Terka néni; a ház, lépcsőház; lent a Fehérvári út: ezek már olyan
sokszor és folyamatosan voltak kipróbálva, hogy elfogadod: van-
nak és ugyanolyannak is vehetők.”22

Az elbeszélés 4. részében Eugene Gant — Jacobihoz hasonlóan —
hazatér gyermekkorának egykori (ideiglenes) helyszínére, St.
Louisba, abba a házba, ahová hét hónapra költöztek egy vásár ide-
jén, és ahol bátyja, Grover — az 1. fejezet hőse — tizenkét évesen
meghalt. Mivel ottlaktuk idején Eugene mindössze négyéves volt,
emlékei meglehetősen homályosak, egy-két töredékes emlékkép,
pár bevésődött érzéki benyomás az, ami alapján — akárcsak Jacobi
— az eltűnt idő nyomába szegődik a városban. Kérdezősködni
kezd, járókelőket szólít meg, de az egykori utca nevére nem em-
lékszik, csak a közelben járó villamos zajára és a forró nyári leve-
gőben érződő talpfák jellegzetes szagára, a házuk kőlépcsős bejá-
ratára és arra, hogy a mesebeli hangzású King’s Highwaytől csak
egy vagy két háztömb választotta el: „[A] King’s Highway akkori-
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ban nem volt utcának nevezhető. Inkább valami országútféle volt,
amely varázsszóra kanyarodott elő a mesebeli tájból, s különös-
képpen összeszövődött a hamuba sült pogácsával, a Hüvelyk Matyi-
val, a fényekkel, melyek kigyúltak és kihunytak, a reggeli utazással
Indianán keresztül, a mozdonyfüst szagával, a Union Stationnel, és
még inkább régen kimondott és régen elmúlt hangokkal, amelyek
mind azt ismételték: »King’s Highway«.”23

A mesés, gyermeki képzelet szülte jelentésárnyalatok szövevé-
nyét magában foglaló King’s Highway utcanév emlékeztetheti az ol-
vasót a Minden megvanban szereplő szavatol szóra, amely a gyermek
Jacobi fejében egymásra rakódó, gyanított tartalmak összebékíté-
sének eredményeként jött létre. A nyelv elsajátításának gyermeki
szintjén megrekedt Jacobi az anyanyelvvel való újratalálkozás al-
kalmával rekonstruálja a szavatol szó jelentéssel való feltöltődésé-
nek gyerekkori történetét. Az egymásból kifejlő szójelentések egyet-
len, megbonthatatlan jelentéskomplexummá állnak, illetve — mint
Gantnél — „szövődnek” össze: „A szokatlan szóhasználat, noha
nyilván csak az ifjúsági regény fordításbeli sutasága volt, valódi va-
rázslattal és nagy erővel keltette életre az idegen világot, a messze-
séget. Innét, máshonnét, a kelmefestő szavatosságába mindenesetre
beleivódott, cserződött, pácolódott, fonódott és szövődött sokféle je-
lentés, kalandos és vitéz értelemárnyalat; mint: salvus conductus,
kezesség, kitartás tűzön-vízen át, férfibecsület, adott szó; vagy, kéz-
zelfoghatóbban: menekülés a Cordillerákon keresztül, robogó gyors-
 vonat a szakadék fölött, a hajótörött és elveszett édesatya meg talá-
lása egy lakatlan szigeten.”24

Gant és Jacobi bámulatosan hasonló módon éli át annak tapasz-
talatát, hogy a személyes emlék közölhetetlen, és a St. Louis-i járó-
kelők ugyanúgy nem érthetik, ahogy a reptéri irodában a Jacobit
faggató civil ruhás tisztviselő sem, hogy mit akarhat, illetve hogy
mit képtelen velük közölni a messziről jött idegen.

Gant végül egyedül talál rá az utcára, majd kőlépcsőjéről és az
ablakok erős kőkeretéről a házra, ahol harminc évvel korábban lak-
tak, ahogy Jacobi is maga ismer rá — a kapuboltozat oldalában ész-
revett ismerős kőről — Ottóék házára. Gant véletlenségből éppen a
ház új tulajdonosával, egy nővel találkozik, aki először bizalmatlan
vele, de amikor megtudja, hogy Gant gyermekkorában a ház lakója
volt, körbevezeti őt, és megmutatja a szobákat. Gant mindent meg-
néz, de valójában csak egyetlen szobára kíváncsi, arra, ahol Grover
ágya állt, amelyben a kisfiú harminc évvel azelőtt meghalt. Ottó
kétszer is megismétli Ottlik elbeszélésében, hogy „minden megvan,
minden a régi”. Ugyanezt egykori lakóhelyük láttán Gant is meg-
állapítja: „Odabent minden a régiben volt.”25 Ez a mondat még jó
néhányszor elhangzik Gant és a nő rövid beszélgetésében, és —
akárcsak Ottliknál — itt is módosul a jelentése. Ottó számára és a
Gantet körbevezető nő számára ez a mondat csupán annyit jelent,
hogy a ház, illetve a szoba, annak berendezése, tárgyai nem vál-

23Thomas Wolfe:
Az elveszett kisfiú,

i. m. 109. (kiem.: O. S.)

24Ottlik Géza:
Minden megvan,

i. m. 399. (kiem.: O. S.)

25Thomas Wolfe:
Az elveszett kisfiú,

i. m. 114.
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toztak az eltelt évtizedek során, az idő szinte nyomtalanul múlt el
felettük. De Eugene Gant és Jacobi Péter számára ez sokkal többet
jelent ennél. Azt, hogy a múló idő tetten érhető, hogy a múlt a világ
egy meghatározott pontján, a gyermekkor helyszínén és egy megha-
tározott nézőpontból, az egykori gyermekéből jelenvalóként érzékel-
hető, hogy a gyermekkor érzéki teljessége, tágasnak és végtelennek
tűnő, érintetlen világa újra átélhető. Ottlik hőse „ülepmagasságból”
szemléli a múlt helyszíneit, hogy visszataláljon egykori önmagá-
hoz, Gant a régi, St. Louis-i ház halljában lévő lépcső alulról szá-
mított második fokát gondolja a nyelv előtti, érzéki tapasztalatok
origójának: „Úgy érezte, hogy ha még egyszer ideülhetne a lépcső
aljára, (…) akkor mindent visszakapna, amit elveszített. Akkor tüs-
tént eszébe jutna mindaz, amit akkor érzett és látott, életének sum-
mája és értelme, négyéves korának egész világa, amely fölött a
Múló Idő fénye ragyogott, az a világ, amelyet oly könnyen körül
lehetett járni, s mégis oly tágas volt és olyan végtelen. (…) akkor
visszatalálna ahhoz a halk szavú hároméves önmagához, és meg-
találná benne azt a magányos és érintetlen Ént, mely tudta: »Ez itt
a Ház, (…) ebben a Magányban van énem lényege, a létezés magva
— itt vagyok Én!«”26

A Minden megvan története azzal ér véget, hogy Jacobi és a vak
zenedei tanár koncertjük végén, „[m]intha egy lakatlan szigeten
lennének”,27 egy régi foxtrottot kezdenek játszani, önfeledt öröm-
zenélésbe fognak. Arról, hogy milyen érzésekkel hagyja majd el újra
a gyerekkor helyszínét Jacobi, nem értesülünk. Wolfe novellája
ezzel szemben erről is tudósít: a „minden megvan, minden a régi”
teljesség-tapasztalatának átélése után Gant a „minden elveszett”
keserű reflexiójával távozik a városból: „És tudta már, hogy ide nem
jön többet, s hogy a varázslat, amely elmúlt, nem tér vissza többé.
Minden, de minden elveszett már, az utca, a hőség, a Hüvelyk
Matyi, a King’s Highway, s mindez összekeveredve a Vásár hatal-
mas és álmosító morajával, a magány érzésével nyári délutánokon,
s a házzal, amely várt és várt, és a kisfiúval, aki álmodozott.”28

Gant a novellában, akárcsak a regényfolyamban, hátat fordít az
egykori otthonnak, a gyermekkor helyszínének, hogy valóra váltsa
álmát, és híres íróvá váljon. Ám egy másik, Az elveszett kisfiúval
együtt, Wolfe halála után megjelent novella szerint egyszer még visz-
szatér a városba, ahol született, és az atyai házba, ahonnan tékozló fi-
úként távozott egykor. A The Return of the Prodigal, vagyis A tékozló
visszatérése című Wolfe-novella — akárcsak a Nézz vissza, angyal —
tékozló fiú parafrázisként olvastatja velünk Gant történeteit, köztük
Az elveszett kisfiút is, ami — meglátásom szerint — egy újabb erős
tapadási pont az Ottlik-novellához. A Minden megvan — ahogy arra
egy korábbi írásomban29 kitértem — szintén tékozló-átirat, amire a
4. fejezet elején szereplő Apokrif-allúzió is utal. Jacobi, a híres hege-
dűművész elveszett önmagát keresve, kiüresedett játékkal és lélekkel
tér haza, de keresés közben váratlanul — és ez a történet ricoeur-i

26Uo.

27Ottlik Géza:
Minden megvan,

i. m. 427.

28Thomas Wolfe:
Az elveszett kisfiú,

i. m. 118.

29Osztroluczky Sarolta:
„Édes fiam” – A Minden

megvan mint tékozló fiú-
átirat. In: Lelkiség és iroda-
lom. Tanulmányok Szeles-

tei N. László tiszteletére.
(Szerk. Bajáki Rita et al.)

MTA – PPKE Barokk
Irodalom és Lelkiség

Kutatócsoport, Budapest,
2017, 337–342.
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„extravaganciája”30 — rátalál otthon maradt „testvérére” és a vak
zenésztársban „apjára”. A novellazárlat időtlenségbe emelődő
örömzenélése, amely a példabeszédbeli ünnep újraírása, a szavak
nélküli megbocsátás és visszafogadás metaforája.

Wolfe tékozlója, az író alteregója egy egész kisvárost haragított
magára távollétében, mivel első regényének szereplőiben a városka
lakói, köztük Eugene rokonai és ismerősei egytől-egyig magukra
ismertek. A visszafogadás azonban itt is megtörténik, bár éppen
nem szavak nélkül, mint Ottliknál: a városka lakói az utcán üd-
vözlik, majd telefonhívásokkal bombázzák a hazatért Gantet, ke-
gyeit és találkozási lehetőséget keresve vele. Egymás közötti be-
szélgetésükből azonban kiderül, hogy mi a valódi véleményük
Gantről: ez a visszafogadás képmutató és álságos, az igazi ünnep,
az agapé Wolfe-nál elmarad.31

Fontos megemlíteni az angyal-motívumot is, amely a Minden
megvanban és Wolfe említett írásaiban is többször megjelenik. A kő-
angyal Az elveszett kisfiúban,32 A tékozló visszatérésében33 és a Nézz
vissza, angyalban is kulcsszerepet játszik. A regény elején Eugene
apja, Oliver Gant tizenöt évesen, Baltimore utcáin sétálva egy kis
boltban simára csiszolt, gránit sírkövet pillant meg, és rajta egy
kőből faragott angyalt, amint „betegesen vékony lábain lebegve,
arcán megkövült, ám mégis szelíden bárgyú mosolygással”34 néz
vele szembe. Évekkel később családot alapít és Altamontban tele-
pedik le. Felépíti a családi házat — ahonnan majd Eugene sok évvel
később útnak indul —, és a verandára, a bejárat mellé egy „negé-
desen mosolygó, különös kőangyalt” állít. Az angyal, mely Eugene
minden útra kelésénél és minden hazatérésénél szerepet kap, szim-
bolikus jelentést nyer a regényben. Jelenléte Eugene hétköznapi sor-
sát üdvtörténetként láttatja: azt a mennybe vezető ösvényt jelöli ki
tekintetével a regény hősének, amelyet apja egykor elvétett. Az an-
gyal közelében (vagy még inkább képében), a regény végén Eugene
halott bátyja, Ben szellemével társalog, aki felvillantja öccse előtt a
be nem teljesített létlehetőségeinek összességét.35 Gant útmutatást
kér az angyal képében manifesztálódott szellemalaktól, és ennyi-
ben párhuzamba állítható az Ottlik-elbeszélés angyalaival, akiknek
Jacobi „kémkedett az emberi világban”. Eugene Gant a múltat és
jövőt firtató kérdéseire nem kap végső választ, rá kell ébrednie,
hogy azokat csak saját maga válaszolhatja meg: „A látomásoknak
ebben a félelmesen fel-felvillanó fényében egyszerre ráébredt, hogy
új és új földek felfedezése felé vezető tekervényes útjai folyamán
voltaképpen maga-magát kereste — hiába.”36 Gant a végső, „Ki va-
gyok én?” kérdésre kívülről nem kaphat választ, az önkeresés útját
önmagából kell újraindítania. Jacobi pedig nem adhat választ, nem
„tehet jelentést” az angyaloknak, mert nem mások, hanem saját
múltbeli énje, vagyis a nyelven túli tapasztalat után kémkedett, ami
— mivel „a tapasztalati tulajdonságok mélyén is vannak nem-fizi-
kai ismertetőjelek”37 — nem, vagy csak részben közölhető: „Álltam

30A parabola – Paul
Ricoeur meghatározása

szerint – egy zárt narratív
formát és egy nyitott me-
taforikus működésmódot

ötvöző beszédmód, olyan
fikció, amely képes a va-

lóság újjáírására. A meta-
forikus folyamat, melyet a

rendkívüliség (az „extra-
vagancia”) mozzanata
szabadít fel, „kinyitja a
szöveget az élet és az

értelmezés végtelensége
felé”. Vö. Paul Ricoeur:

Bibliai hermeneutika.
(Szerk. Fabiny Tibor.)

Hermeneutikai Kutatóköz-
pont, Budapest, 1995, 100.

31Thomas Wolfe:
The Return of the

Prodigal. In uő.:
The Hills Beyond.

The Sun Dial Press,
New York, 1943, 134.

32„A kőfaragó műhelyben
legömbölyített fehér már-
vány sírkövek körvonalai

derengtek, s egy unatkozó
angyal erős márványból

faragott, áldást osztó
keze.” Thomas Wolfe:

Az elveszett kisfiú,
i. m. 91.

33Thomas Wolfe:
The Return of the

Prodigal, i. m. 133.

34„[Olivert] Vágy fogta el,
hogy hideg kőbe lehelje a

lelkében élő megnevezhe-
tetlen sötét valamit. Egy

angyalfejet akart kifaragni.
(…) De sohasem találta
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egyszer ebben a kapuban márciusban, utazás előtt voltunk, és ráis-
mertem egy előbbi márciusra: és most ráismertem erre a régebbi rá-
ismerésre. Vagy valamire, aminek még a halmazállapotára, még a
mivoltára sincs szó az emberi nyelvben. Érzés, állapot, éghajlat?
Főnév, jelző, ige, határozószó? Talán, gondolta Jacobi, a teremtés
egyetlen pillanata, a maga néven nevezhetőség előtti teljességében,
egyszerűségében. Megelőzi a nyelvet, a hegedűszót, hogyan je-
lentsem hát az angyaloknak? Be kell érnem a pillanat megfogható
parányi részecskéivel.”38

A „pillanat parányi részecskéi”, a nyelv előtti, érzéki észlelés
morzsái Ottliknál és Wolfe-nál is meghatározó, szüzséformáló je-
gyek. A színek és árnyalatok, a fény-árnyék hatás, a jellegzetes sza-
gok, a kitapintható felületek és a különféle külső és belső hangha-
tások39 mint az emlékezést beindító és irányító (a prousti madeleine
süteményhez hasonló) érzéki benyomások tűnnek fel mindkét el-
beszélésben. A Minden megvanban az érzékletek kiváltotta paramné -
zia szinte sokkhatásként éri Jacobit. Ottóék kapubejáratát a lemenő
márciusi nap éppen szemből világítja meg, s ennek hatására a kaput
díszítő, faragott kockakövek „életre kelnek”, Jacobi előtt feltárul a
tárgyak — addig rejtett — „valódi lelke”, lényege: „Tiszta volt ez az
alkonyati napfény, de erőtlen. Szembesütött a kapuval, és ahogy
súrolta az oldalkövek szemcséit — bágyadtan, erőtlenül —, mégis
szinte fellángolt rajtuk, hosszú, fekete tűket, éles árnyékszálacs -
kákat, soha nem látott hevességű mintát rajzolt, felszikráztatva,
életre keltve a köveket. Mintha az érdességnek, durvaságnak rejtett,
gyengéd, soha nem ismert valódi lelkét lobogtatná fel. (…) Emlé-
kezett a lépcsőház alakjára, fekvésére is. De a kőre ismert rá. Nem
a szemcséire, árnyékmintáira, hanem a lényegére. A tartalmára, je-
lentésére; mindenesetre a zenéjére. C-mollban volt. (…) Istenem,
gondolta Jacobi, jártam ezen a földön.”40

Gant emlékezet-lavináját Az elveszett kisfiúban a hőség indítja be.
A délutáni tikkadt forróság a múlt valóságos érzet-kavalkádját idézi
fel az elbeszélőben. A szagok (a padlóból felszálló olajszag), a ne-
szek (a fagyöngy-füzér zizegése) és a fények (a színes fényfoltokkal
keveredő „politúrosan csillogó félhomály”) összemosódnak a ma-
gányosság és az üresség egykori érzésével. Míg Ottliknál az érzéki
tapasztalatok övezte tárgyak, a kockakövek „kelnek életre”, addig
Wolfe-nál maguk az érzetek, a fények és a szagok mutatkoznak élő-
nek: „Ilyenkor nagyon-nagyon üresnek látszott a ház, s ő néha leült
a hallban, az alulról számított második lépcsőre, s hallgatta a délu-
táni csönd és üresség neszeit. Beszívta a padlóról meg a lépcsőkről
felszálló olajszagot, nézegette a barnára mázolt tolóajtókat s az aj-
tókat takaró nyári függönyöket, amelyek gyöngyökből voltak ösz-
szefűzve. Néha összemarkolt egy csomó gyöngyfüzért, átkarolta és
megzörgette őket, vagy megsuhogtatta a fagyöngy-füzért maga
körül, és hallgatta a zizegését. Élvezte a sötétséget, a magányosságot,
a politúrosan csillogó félhomályt a házban, a színes fényfoltokat, a

meg, amit keresett.
Sohasem tanult meg

angyalfejet faragni. (…)
szavak nélkül emlékezve

keressük az elfelejtett
hatalmas szózatot, a

mennybe vezető elvétett
ösvényt, egy követ, egy

falevelet, egy kaput. Hol?
Mikor? Sohasem találta

meg (…).” Thomas Wolfe:
Nézz vissza, angyal.

(Ford. Pálóczi Horváth
Lajos.) Európa,

Budapest, 1962, 13.

35„A járda fölött, a lépcsőn
állt Eugene, s felvonult

előtte volt lényeinek
elveszett légiója: ezer

és ezer alak jött, ment,
egymásba olvadt,

és átalakult véget nem
érő változatokban – de
mindegyik változatlanul

ő maradt.” Uo. 570.

36Uo. 571.

37Ottlik Géza:
Buda, i. m. 57.

38Ottlik Géza:
Minden megvan,

i. m. 416–417.

39Ottliknál ilyen az utcazaj
és a C-moll hangnem,

Wolfe-nál a fagyöngy-füzér
zizegése, a szomszéd lány

hegedülése, az elmenő
villamos zaja és az utána
maradó „üresség neszei”.

40Ottlik Géza: Minden
megvan, i. m. 410–411.

(kiem.: O. S.)
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lépcsőházi ablak színes üvegkockáit, a kisajtó színes üvegkockáit, a
magányosságot, az ürességet, a csöndet, a padlóból felszálló olaj-
szagot, s azt a tétova mélabút, amely ilyen forró, kora délutánokon
szétáradt a házban. S mindezek a fények és szagok élőknek látszottak;
hangtalanul éltek, de éltek, és figyeltek és várakoztak valamire.”41

Ezek a viszonylag hosszú leírások — melyekből most csak egy-
egy rövidebb részletet ragadtunk ki — olyan, a narratív lendületet
lelassító, az időt kimerevítő, részletező deskripciók, amelyek csak
látszólag akasztják meg a cselekményt, függesztik fel az „akciót”.
Valójában — hasonlóan Proust leírásaihoz — feloldódnak a narrá-
cióban, mivel a hős kontemplációjának intenzív, intellektuális és
gyakran testi tevékenységgel járó folyamatához kötődnek.42 Jacobi
és Gant is bejárják a gyerekkor helyszíneit, Jacobi időnként legug-
gol, Gant a lépcsőre ül, hogy a gyermeki perspektíva visszanyeré-
sével egy reflektálatlanabb, de mégis autentikusabb, kevésbé a szel-
lemi, mint inkább az érzéki észlelés által meghatározott világban, a
gyermekében találják meg újra önmagukat.

A szövegek összevetése után kirajzolódnak Wolfe és Ottlik rokon
prózavilágának kitüntetett témái: az életmű jelentős részét megha-
tározó, önéletrajzi (művész) regényhősök szerepeltetése, a hősök
tényleges vagy elképzelt hazatérése gyermekkoruk színhelyére, a
múltra való emlékezés mint a „mindenség ernyőjére” kivetített álló
pillanatok egésze,43 a gyermekkor megtalálásának és a „minden
megvan” felismerésének tapasztalata, és végül a létezés „többlete”,
a dolgok érezhető tartalma, ami, ha szavakba nem is annyira, talán
egy alkotásba — Jacobi esetében egy közösen játszott, régi foxtrott -
ba, Bébé történeteiben egy festménybe, fényképbe vagy térképbe,
Eugene Gant fiktív életében egy regénybe vagy egy faragott kőan-
gyal alakjába — belesűríthető.

Végezetül fontos megjegyeznünk, hogy Wolfe és Ottlik elbeszélé-
seinek párhuzamos olvasása nyomán nemcsak egy eddig ismeretlen
hatástörténeti kapcsolatra derülhet fény. Nemcsak Ottlik olvassa itt
Wolfe-ot, de mindketten olvassák és újra is írják a Lukács evangé-
liumából ismert példabeszédet, A tékozló fiú történetét, s ebből a pers-
pektívából talán még élesebben látszik a két világ radikális kü-
lönbsége, amit legtalálóbban az ünnep elmaradásaként (Az elveszett
kisfiú), illetve időtlen megéléseként (Minden megvan) írhatnánk le.

41Thomas Wolfe:
Az elveszett kisfiú,

i. m. 111–112.
(kiem.: O. S.)

42Vö. Gérard Genette:
Az elbeszélő diszkurzus.

(Ford. Sephegy Boldizsár.)
In: Az irodalom elméletei I.

(Szerk. Thomka Beáta.)
Jelenkor, Pécs, 1996, 91.

43„A három év például
egyáltalán nem telt el,

hanem van; minden
pillanata áll egy helyben,

kivetítve a mindenség
ernyőjére, szélesen,

mint egy divergens
sugárnyaláb metszőpontjai

szferikus felületen.”
Ottlik Géza:

Iskola a határon,
i. m. 124.

116


