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REGÉNY A HATÁRON 

Megjegyzések Ottlik Géza Iskola a határon című regényéről 

1. 

„Könnyű azt mondani, hogy rajzoljam leafőallét, csak úgy. De szeretném tudni, hogy alópikulá-
ba? " ' Nem véletlenül kezdó'dik Ottlik Géza Iskola a határon című regénye Az elbeszélés nehézségei 
című, három fejezetből álló bevezető résszel. Elméleti tanulmányaiban is többször visszatér a 
regény világ rétegzettségének gondolata. Hangsúlyozza, hogy hétköznapi valóságképünk tökéletlen: a 
nyelvre van utalva, amely már pusztán szemléletmódja, belső kategóriái révén is nemjképe a való
ságnak, hanem értelmezése. Ez az értelmezés ugyanakkoTTnegszabjT gondolkozásunk" kereteit is, •' 
hiszen semmi olyat nem tudunk elgondolni sem, ami nem a nyelvben, nyelvi szerkezetekben öltene 
testet. „A nyelvtan felépítése, berendezése - például a mondat (alany-állítmány-tárgy), az igealakok 
(cselekvő, szenvedő), igeidők, személyes névmások hármas tagolása stb. - egy meghatározott, ön
kényes valóságértelmezést foglal magában. ,01yan absztrakciót, szétbontását a létezés egészének . . . , 
amely (bármennyire használható és zseniálisnak mondható ötlet volt) veleszületett ellentmondásos
sága miatt eleve tarthatatlan, az évezredek folyamán azonban beleitta magát szemléletünkbe (gén
jeinkbe? ) úgyhogy ott már rég konkrét valóságként használjuk absztrakcióit. A nyelvnek ezzel a 
(részleges) valóság-struktúrájával száll szembe (ha kell) a költészet, művészet, az alkotó matematika
fizika, s tér vissza az ép, eredeti valósághoz, hogy újra abból vonja el és szerkessze meg másféle 
struktúráit."2 A hétköznapi valóságmodellnek (Ottlik Rí -nek nevezi A regényről című írásában, 
melyből előző idézetünk is származik) felel meg a regényben az a „középnézet", ahonnan az olvasó 
a regényt általában szemléli: „van benne tér, abszolút idő, okság, kétértékű logika, folytonosság, 
pszichológia, erkölcsi értékrend, még esztétikai is."3 A regényben azonban módosul ez a valóság- I 
modell azzal, hogy belehelyezi az alanyt, „az egész modellt létrehozó és tartó én"-t Rt világába 
(RQ). Az Ottliknak különösen kedves Dickens regényeiben például „az énközpontú RQ - akár az 
első személy, Copperfield Dávid, Summerson Eszter, akár más főszereplő révén - , az alany, akivel 
az olvasó azonosítja magát, akinek a szempontjából a fordulatok, események kizárólag számítanak^, 
mindig jelen van."4 Ezenkívül még két perspektívát vesz fel: a regény elemei, „a mondatok, de 
inkább a bekezdések, fejezetek különféle elemeinek mozgása, visszatérő vagy módosuló hullámzása, 
lüktetése . . . meg a regény egész-nézetének tektonikája, dinamikája vagy tonalitása . . . - vagy 
amit stílusnak szoktunk nevezni" (R2) és végül az a mindezekből keletkező, tovább talán már nem 
is elemezhető teljes vUágkép, új vüág, még ismeretlen, csak a regénnyel mint egésszel birtokba vett 
valóság, új minőség, ami maga a mű (Rr). 

2. 

Az Iskola a határon szerzője mindent elkövet, hogy már a kezdet kezdetén dezorientálja az 
olvasót. Tudatában van annak, hogy az irodalmi mű hagyományok rendszerébe születik és hatás
mechanizmusait sok tekintetben konvenciók szabályozzák. Meg is teszi a megfelelő óvintézkedése
ket. „Egyfelől, ugye, a regényírással belépünk egy régi társasjátékba, azaz nagyjából olyasfélét kell 
nyújtanunk, amit az olvasó vár egy regénytől - másfelől meg, épp ellenkezőleg, nem olyasmit 
akarunk mondani, amit az olvasó vár, hiszen ezt már elmondták mások régen, ezért is várja az 
olvasó."5 

'OTTLIK Géza, Iskola a határon. Bp. 1959. 367. Továbbiakban: Iskola. 
2 OTTLIK Géza, Próza. Bp. 1980. 197. Továbbiakban: P. 
3P. 191. 
4P. 194. 
SP. 208. 
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Ezért is figyelmeztet olyan sokfelől az író, hogy résen legyünk: nem teljesen a hagyományos 
játékszabályok érvényesülnek. Mindjárt a bevezető részben nagyon nagy hangsúlyt kap a nyelv 
problémája: a hallgatás, a beszéd, a morgás és általuk a kommunikáció lehetségessége és rétegei, 
egészen az elhallgatott, de a másik számára érthető pátoszig és vissza a kifejező „mb"-höz; a 
„hiteles, eltéveszthetetlen, valódi kiejtés" kérdése és ezen keresztül a beszélők viszonya a „honfi
társakéhoz. A gondosan megadott időpont és helyszín pedig azt az illúziót kelti, hogy az idő 
lehetőségeivel való, a modern irodalomban konvencióvá váló játék kezdődne meg, amiben a tét a 
hősök addigi életútja, mely - természetes elvárásaink szerint - jövőjüket is valamennyire meghatá
rozná. Ebben a regényben azonban nem egészen ez történik. 

A Lukács-fürdő pontos helyszínével szemben*a határon (igaz, azt megtudjuk, hogy a nyugati 
határon) levő kisváros iskolája áll. Nyilván nagyon jelentős az a tény, hogy az író végig nem nevezi 
meg a várost, ahol regénye játszódik. Utal rá, hogy Kőszeg az: emlegeti az 1532-es ostromot 
(„ ,Háromszázezer török táborozott itt' - azt mondja Medve.")6, de szemmel láthatóan fontos neki, 
hogy a városka végig megőrizze inkognitóját. Ezáltal (és a cím hangulata miatt is) a határ szó 
jelentése felfokozódik; jelzés ez a mű parabolisztikus értelmezésének lehetőségére. Persze másrészt 
az is igaz, hogy Jurisics hősi helytállásának is különleges jelentősége lehet, ha az író hajlandó 
helyszínének gondosan őrzött anonimitását feláldozni (bár a vár vagy kapitánya nevét sehol sem írja 
le). Erről azonban majd később. 

Mái a bevezető részből megtudjuk, hogy Medve, akinek kéziratát át kellene nézni, hogy a szerep
lők jelen sorsukban tisztábban láthassanak, már nem él. Az is kiderül, hogy kézirata most került 
a narrátorhoz, és egy futó utalásból az is1, hogy a regény szerint 57-ben halt meg. De mindenkinek 
csalódnia kell, aki azt hiszi, hogy Medve szabályos élettörténetét várhatja a regénytől vagy legalább
is a többiekkel közös élettörténetét. Kegyes poétikai konvenció az, amelyet bizonyos ismert filo
zófiai elképzelések is alátámasztanak, hogy a halál az életet minősítő és lezáró, voltaképpen struktu
ráló tény, amely eddigi elképzeléseink szerint az élet műben való megjelenítésekor éppen ezért ki
emelt jelentőségű. Hisz ennek fényében válik a nyitott és formátlan életből lezárt és értelmezhető 
történet és ennek fényében válik az amorf anyag adaptálhatóvá a zárt formájú műalkotás számára. 
Természetesen a hős halála nem kötelező, másképp is lekerekíthető egy történet, de megszoktuk, 
hogy amennyiben mégis megtörténik, értelmezhető és értelmező szerepű legyen a műben ábrázolt 
életút végén akkor is, ha a halál méltatlan vagy jelentéktelen, „not with a bang but a whimper." 
Nos, Medve haláláról éppen hogy értesülünk, okáról azonban éppúgy nem, mint arról sem (rövid 
negyvennégyes szereplésén kívül), mivé is vált, hogyan töltötte élete utolsó húsz évét. Az író tehát 
szakít egy poétikai-világnézeti konvencióval (nem idegen ez tőle, lásd első novelláját, A Drugeth-
legendát 1936-ból, amely elbeszélései közül legjobban és nagyon szerencsésen emlékeztet regényé
nek sajátos problémafelvetésére). 

De nem ez az egyetlen. A második fejezetben egy krimi izgalmaival kecsegteti olvasóját, de 
félbehagyja a történetet, jelezve a következő és ismét a Lukácsban játszódó fejezetben, hogy volta
képpen nincs is szó krimiről8. Csak a regény közepe felé tér vissza a váradi eseményekhez, hogy 
kiderüljön: a történet befejezése valóban nem krimiszerű. Csak érintőlegesen van szó a regényben 
Szeredy nőügyeiről is, pedig a bevezetés olvasásakor még hajlamosak lennénk nagyobb fontosságot 
tulajdonítani ennek a szálnak (amivel persze egyáltalán nem azt akarom állítani, hogy a regény 
komplex szövetében ne lenne jelentős; csak a hagyományos értelemben vett mesében betöltött 
szerepre gondolok). A katonai pályáról se nagyon szól a regény; utalásokból már a bevezetőben 
kiderül, hogy Bébe közvetlenül az érettségi után leszerel9 - a „katonaság" és a „civil" dolgok 
szembeállítása azonban fontos és mélyebb értelmű témája a regénynek, mint majd látni fogjuk. 
Hozzájárul a műfaji lehetőségekkel való játékhoz az is, hogy a regény nem igazán gyerekregény, 
hősei nem gyerekek - néha, ritkán, gyerek módra viselkednek, de egész magatartásukban van valami 
„felnőttség", ami ismét az általános érvényűség, parabolisztikus világmodell irányába mutat. 

6Iskola. 429. Utalás a témára: 311,435. 
"Iskola. 121. 
'Iskola. 18. 
9 Iskola. 10, 19. 
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Az „elbeszélés nehézségei" tehát bizonyos poétikai és műfaji deformációkra is vonatkozik;1 ° a 
regény mindig másról látszik szólni, mint amire kezdetben elvárásainkat, beidegzett reflexeinket irá
nyította. Ilyen deformált konvenció végül a „regény a regényben", a „megtalált v. közreadott kéz
irat" fikciója is, ez a nagy múltú epikus kellék, hiszen Medve kéziratát Bébe átírásában kapjuk; kettő-
jük narratívája a regény nagy részében teljesen összemosódik. Bébe állandóan figyelmeztet is Medve 
kéziratának „pontatlanságaira", alakított, művészi szöveg voltára, szemben az ő emlékezésének 
hiteles pontosságával, s emlékeztet játékosan-kacéran az író és hőse közötti kettősségre is: „ . . . kény
telen vagyok megszakítani M. kéziratát. Vagyis Medve Gáborét, hiszen már úgyis elárultam a 
nevét. Persze lehetséges, hogy nem egészen önmagáról beszél, amikor M.-nek nevezi, harmadik 
személyben, a főszereplőjét. Szebek Miklós magyarázta egyszer nekem, hogy a regényírók milyen 
bonyolult módon kotyvasztják össze hőseiket önmagukból és még egy csomó más, eleven vagy holt 
ismerősükből. Én azonban nem vagyok regényíró, hanem festő, és csak a magam módján tudom 
kiegészíteni és kikerekíteni Medve kéziratát. Ezért vagyok kénytelen megszakítani és közbeszúrni 
egyetmást. Nem jó az arckép."1! Bébe és M. narratívája már itt, az első rész 3. fejezetétől össze
olvad. Idézőjelben, tehát „Medve kézirataként" előadott fejezet ezután csak három van (1.4, 
II. 6-7.) és az utolsó fejezet két bekezdése, ahol Bébe elbeszélése közben Medve gondolatait idézi, 
lényegében fejezet közben változtatva meg a beszélő perspektíváját: fontos itt a szó szerinti meg
egyezés Bébe egy korábbi monológjával, de nagyon lényeges eltéréssel, amit még lesz alkalmunk 
tárgyalni1 z . (Már egy korábbi fejezetben is addig szokatlan módon idézi Bébe Medve ki nem 
mondott gondolatait,13) A nézőpont állandó változtatása persze relativizálja is a történetet, dez-
orientálja is az olvasót; másrészt meg kell jegyezni, hogy új és szokatlan módja az epikai hitel 
megszerzésére való régi és hagyományos regényírói törekvésnek. Hiszen a több szempontból előadott 
esemény, ha a pontos részletek vitathatóak is, bizonyosan megtörtént és igaz, - valami olyasmi tény
leg történt. Hogy mennyire így van, láthatjuk abból az egyetlen jelenetből, ahol Bébe hangsúlyozza, 
mennyire egybeesik saját emlékezete Medvéével, a kórházi fejezetben (381-82). Azzal persze, hogy 
Bébe helyesbíti Medve elbeszélését és figyelmeztet az írói formálásra, figyelmeztet ugyanarra a saját 
elbeszélésével kapcsolatban, sőt az Iskola a határon című regénnyel kapcsolatban is, melynek mind
ketten megalkotott szereplői. Elbeszélésük formaüag annyiban is összemosódik, hogy az M. és 
Medve jelölések kettőssége hamar eltűnik. Mindez tehát kizökkentheti az olvasót megszokásaiból. 
Az alanyi szempont, az R0 megkettőződése, két összefonódó protagonista alakja nehezebbé teszi az 
egyikkel vagy másikkal való naiv azonosulást. Fontossá lesz, hogy odafigyeljünk a kettejük mozgásá
nak apró eltolódásaira, az író által már a bevezetőben kijelölt színtéren: az isten előtt, „aki nézi 
mindezt.".14 (Annyiban persze érvényes is a „regény a regényben" konvenció, hogy az 1957-58-as 
keretből néznek vissza az 1922-26-os - és 1944-es - eseményekre.) 

3. 
Medve sorsa is utal a regény parabolaszerűségére: ha nem-a teljes életút érdekes, ha úgy is határt 

szabok az olvasó természetes és jól kondicionált azonosulási vágyának azzal, hogy figyelmeztetem: 
semmi köze a hős élete nagyobb feléhez, például halálához sem, hanem csak az élet egy valamely 

10Számos egyéb relativizáló tényező is van a regényben. Pl. amikor a parancsnok higgadt, férfias, 
biztató mosolyáról esik szó és rögtön utána: „A parancsnok azonban nem tudott semmit, s a mo
solya nem biztatott semmire." (162) 

1 'Iskola. 34. 
12 Iskola. 464. 
13Iskola. 430-431. Fontos vitájuk alkalmával történik ez, Medve és Merényi párbaja után: Bébe 

biztatásának ellenére Medve megtagadja, hogy Merényiek ellen azok saját eszközeit használja, híven fő 
törekvéséhez, amely nem más, mint egyénisége épségének megóvása. Medve és Bébe belső világának, 
reakcióinak szembesítésére döntő pontokon először akkor kerül sor, amikor érzik, hogy elnyeli majd 
őket ez a világ: (Bébének itt jutnak eszébe játékai, amelyekről érzi, hogy örökre elhagyta őket, 138., 
Medvének a 297-302. lapon, a fogdában jut eszébe hasonlóan az otthona, de 1. már 162-3., majd 
332,465). 

14 Iskola. 12,16. 

475 



szempontból fontosnak tekintett darabjához - akkor ez az életszakasz esetleg valamely általános 
mondanivaló közvetlen kifejezéseként fontos, - nos, így lehetséges a regényt példázatnak tekinteni. 
Ezt a hatást más tényezők is segítik. 

Az „isten szeme előtt" lejátszódó történet színtere tehát a határ. Valóban kulcsszava a regény
nek; egyrészt megtudjuk, hogy a nyugati országhatár (és célzásból azt is, hogy Kőszeg), másrészt 
pontosabb meg nem nevezettsége miatt jelképes is: gyerekkor és felnőttkor, a valódi, keserű világ és 
a „kényes, szép, fényűző, komolytalan civil" dolgok között.1 s Mert percnyi kétség sincs afelől, 
hogy az iskola a világ színpada, ahol e világ szerkezetére tanítanak. Ottlik maga is ismételten 
figyelmeztet erre. Egyik interjújában, az újra felvetődő sztereotip kérdésre az állítólagos Musil-hatás 
felől, azt mondja: „De arról sem írt, (mármint Musil, Z. F.) hogy ki lehet-e bírni az emberi társa
dalmat még szélsőségesen őszinte kedvében is, a civilizáció önáltatása nélkül."16 

Többször beszélt mindig kicsit önironikusan, „írói hivatásáról" is: „Nagyon sok író azért 
választja ezt a pályát, mert van valami mondanivalója. Valami van a bögyében, valami fontos dolog 
- erre elmegy írónak, és elmondja. De van olyan is - például Kosztolányi is ilyen meg én is - , 
akiknek esze ágában sincs semmiféle speciális mondanivaló, csak eldöntötte, hogy író lesz. Az ilyen 
embernek a mondanivalója az egész élet, a teljes világmindenség, a létezés egésze. Erről nehéz 
műveket írni."1 ' 

4. 

Erről szól hát elsősorban az Iskola a határon: „az egész életről, a teljes világmindenségről, a létezés 
egészéről." Mégpedig olyan módon, hogy a regény különböző lehetőségeinek is a „határán" mozog; 
nemcsak parabola, sőt, igazában hiányzik belőle a jelentések könnyű és egyértelmű átjárhatósága. Nem 
sok olyan magyar regényt írtak, amelynek ilyen tökéletesen megalkotott a szerkezete. Számszerű 
megfeleléseiről alkalomadtán még beszélünk. De ezentúl a mű motívumok sűrű hálózata is. Szinte 
minden mozzanata utal valahová, megtalálja valahol a maga megvilágító párhuzamát. E motívumok 
gyakran jelképként működnek, (pl. a hó, a sár és a köd), máskor meg éppen az analógia tágítja ki, 
állandósítja jelentésüket. Nagyrészt e motívumrendszer Ottlik eszköze Rr és R0 meghaladására, az 
egyszerű közlésen túl olyan regényforma kialakítására, melynek minden mozzanata jelentéssel terhes. 
Rendkívül művészien szerkesztett az idők rendszere is: mint már említettük, a regény három időben 
játszódik, s a szerző gondosan ügyel a tempóra; a legfontosabb és a leglassabban elmondott a 
katonaiskola első három hónapja, lényegében az első két rész és a harmadik rész eleje, egészen addig, 
míg a „sok nehéz tudás ólma"18 megülepedik a szív vagy a gyomor alján. Gyakran ír le Ottlik 
kompozíciós köröket: egy-egy eseményt mintegy függőben hagyva, a körülötte történtek, közvetlen 
előzmények elbeszélésébe fog, úgyhogy csak jóval később derül ki, miről is volt szó, mikor hirtelen 
visszakapcsol a félbehagyott eseményhez, új nézőpontba, más megvilágításba helyezve a már korábban 
is leírt jelenetet. Ilyen kisebb kör van a 77. és 83. lap között, csak később derül ki, miért feküdt a 
földön Medve és Czakó, és hogy mi a magyarázata Bébe és Szeredy viselkedésének. Ilyen nagy 
kompozíciós kör, amikor Bébe fenékbe rúgja Medvét. Hasonlóan visszatér az a jelenet, amikor Medve 
az ágyra löki Merényiek fehérneműit stb. A harmadik rész a második rész vége (a hóesés) előtti 
eseményekkel kezdődik. Különleges szerepű az a visszakapcsolás, amikor a vizeldéi jelenet a Medve 
szövegeként idézőjelben közölt II/7. fejezetben egész másként, teljesen mellékes eseményként tér 
vissza, az oksági összefüggés Bébe és Szabó Gerzson ügye és e között, ahogy az eseményt Bébe előadta, 
nála nincs meg.19 

Mégis, számos elem ugyanakkor a szerkezet zártsága ellen dolgozik. A hősök sorsának relatív (a 
szüzsé szempontjából vett) nyitottságáról már esett szó. De tágítja a parabolisztikus kereteket a 

1 sIskola. 353. 
16P. 207. 
17P. 251. 
1 *Iskola, 18. 
19 Iskola. 138,196(128, 189 .)U7,152. 
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regényben motívumként vagy strukturáló elvként szereplő' irodalmi utalások sora: Pascal, Schopen
hauer feltűnése éppúgy, mint Szent Pálé vagy a Lázadás a Bountyn című regényé. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a világ színpadán és iskolájában, a határon játszódó regény 
ugyanakkor milyen konkrét is a maga lélegző, élő gazdagságában. A látszólag realista regényvilág tarka 
élete nemcsak elfedi, kicsit tagadja is a parabolát. Nem hiába szereti Ottlik annyira azokat az írókat, 
akik tökéletes atmoszférát tudtak teremteni, kiválóan ismerik világukat és érzékletesen jelenítik meg 
azt2 °, és nagyon modern szerkesztésű regényben kevés van, mely ennyire szerencsésen takargatná, 
hogy századunk nagy felfedezői, merész „dilettánsai" közé tartozik, akikről Ottlik Hemingway-esszéjé-
ben beszél.2 * 

5. 

Maga a regényszerkezet Szent Pál Rómaiakhoz intézett levelének egyik passzusán nyugszik (Rom. 
9. 16), amely úgy áll az első rész élén, mint a Pokol kapujának felirata Danténál: Non est volentis, 
neque currentis, sed miserentis Dei („(Annakokáért tehát) nem azé, aki akarja, sem nem azé a ki fut, 
hanem a könyörülő Istené".) A mondat a kegyelem lehetőségeit boncolgatja: szabad akaratunk, 
igyekezetünk semmit sem ér, csak Isten irgalma választhat ki: ennek a passzusnak az értelmezésében 
katolikus és protestáns exegéták meg szoktak egyezni. 

Dante sem véletlenül kerül elő: a könyv hármas beosztása feltevésünk szerint ugyanazt a szakrális 
jelentőséget hordozza, mint a Commediában; a bevezető rész pedig önmagában is három fejezetre 
oszlik (hármas osztású egység). Itt is pokoljárás az út; és a csillagokhoz vezet. Az író egy helyen név 
szerint is megemlíti az olasz költőt: „A civilek, a család? Talán elájulnának a szánalomtól, mint Dante 
a szélfújta lelkek láttán, ha tudnák a felét, amit mi tudunk, pedig azzal még semmit sem tudnának."2 2 

A világ, amelynek szerkezete feltárul a regény hősei előtt, az Istentől távoli tragikus világ, a 
rejtőzködő Istené, „aki nézi mindezt."2 3 (Nem véletlenül találkozunk kétszer is Pascal nevével a mű 
lapjain24.) A világ, ahol „néma gyereknek anyja sem érti szavát",25 És Istenhez, úgy tetszik, épp úgy 
nincs átjárás, mint a civü világhoz. Medve úgy gondolja, anyja érti szavak nélkül is. „Nem jók a szavak. 
Valahol talán tudja a dolgokat, szavak nélkül; s ezért nem szeret magyarázkodni. Minél jobban 
ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság: s a végső lényeg a hallgatás táján van. Csak abba 
fér bele."2 * Medve, Szeredy, Bébe, sőt Jaks is értik egymás hallgatását, tagolatlan dörmögését - a 
civilek azonban, a legszeretőbbek és legszeretettebbek is, értetlenek. Júlia sem egészen tudja, mi is van 
Bébével, hogy csomagjait, amelyekben pedig „pontosan tudja, hogy mit küldjön", elkobozza 
Schulze2 7 . Ebbe a motivikus sorba kapcsolódik Medve is, amikor azt várja, hogy Jézus „magyarázko
dás nélkül is" értse őt. De „nem történt semmi"2 8 . Medve akkor határozza el, hogy megszökik. 

Megszökni azonban nem lehet - épp azt a morális tartást kellene feladni, amit Medve végig meg
őriz. Bébe, a jó szándékú átlagember, lTiomme moyen sensuel, a három barát közül a legkevésbé marad 
érintetlen, ő jut a legközelebb ahhoz, hogy jóvátehetetlenül elnyelje ez a világ. Mikor Merényiek 
játszani, sőt a többiek holmiját rabolni hívják, tehát a „hatalom" közelébe kerülve - megérinti az új 
helyzet varázsa, ö az, aki nem siet mások segítségére (Formes Attila cipője esetében például, de máshol 
is, viselkedése éles ellentétben áll Medvéével). Medvével szemben is gyakran ingerült: - már említett 
kórházi jelenetükkel kontrasztban áll az a hangsúlyosan felidézett, más és más magyarázattal kísért 
jelenet, mikor fenékbe rúgja a barátját.29 Mégis Merényiek közelében lelkiismereti válságon megy 

2 °Kevésbé nagy íróknál is ellágyítják ezek az erények (Sommerset Maugham, Hunyady Sándor). 
2 1 P. 149-153. 
22Iskola. 331. 
23 Iskola. 12,16. 
24Iskola. 370,429. 
2 'Iskola. 183,299,303,462. 
26 Iskola. 182-183. 
2''Iskola. 215. L. még 467. 
2 8Iskola. 264. 
29 Iskola. 138,196. 
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keresztül, és amikor Medve és Merényi párbajakor ő is megmozdul, amikor nem tér vissza Merényiek 
futballcsapatába, látható, hogy megváltozott. Hármuk közül Szeredy őrzi meg legkevesebb konfliktus
sal, bár nem keserűség nélkül, integritását.3 ° Amikor a regény írása idején (ismét egy szerkezetet nyitó 
mozzanat, ez az idó'szakasz 57 nyara és 58 tavasza között, a regény írásának ideje, beleépül a regény 
cselekményébe), visszajön a hegyről, ahová érzelmi konfliktusai elől menekült, gesztusa a regényben 
Medve visszatérésével kerül közvetlen párhuzamba. („Mi a fenének jöttél vissza? - kérdeztem hát tőle 
a Lukácsban. Azért ment fel a hegyre kilenc hónappal előbb, mert nem bírta tovább, egyszerűen. 
Torkig volt az egésszel, gyűlölte önmagát és valamennyi szerelmét, sőt unta és utálta is már. Ezt 
értettem. De a teremburáját, gondoltam, ezer kartács és bomba, hát minek jött vissza? - Miért? -
Mb-felélte. Vagyis azért, hogy a Matej kinyalhassa a fenekét."3 ' ) 

A visszatérés egyszerre a rend vállalásának és a személyiség védelmének, tehát valamelyest az 
embert felfaló rend elleni lázadásnak a gesztusa. A lázadás lehetősége fontos témája Ottliknak. Ezzel 
foglalkozik - a Római levél egy másik passzusával szembenézve (Rom. 13.1 és folyt. „Minden lélek 
engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől; és a mely 
hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek" stb.) — már A Drugeth-legenda című novellában is. 
Ahogyan a novella hőse megfogalmazta: „Semmilyen . . . lázadás . . . nem lehet isteni eredetű . . ."3 a 

A novella öreg katonatisztje végül is fellázad a túl sokáig tűrt rend és saját hosszú tűrése ellen, és talán 
nem véletlen, hogy az író egy későbbi interjúban visszaidézi a novella szavait.: „Nézd, nekünk egy kicsit 
véresnek és rongyosnak is kell lennünk . . ."3 3 A lázadás és a behódolás különböző lehetőségeivel 
találkozunk a regényben. Ez a vüág a feltétlen engedelmességet követeli meg, de ez is a könnyebb út 
(„Schulze fölötte áll személyes érzelmeinknek. Nevetséges és fölösleges lett volna gyűlölni. Azt sem 
kívánta tőlünk senki, hogy szeressük, valahogyan mégis ez látszott a könnyebb útnak."34) Állandóan 
a Pofa be! Maul Halten! Hallgass! Nincs extrawurst! és szinonimáik járják. 

Az első kísérlet az ellenállásra, a Fekete Kéz összeesküvése, amelynek hamar bekövetkező kudarca 
Medve és Bébe elkeseredését kiváltja, csak tétova kísérlet. „ . . . Itt nem volt összeesküvés. De ha lett 
volna, akkor sem volt ki ellen, mi ellen. Legfeljebb a világ belső szerkezete és emberi mivoltunk végső 
természete ellen."3 5 Utána jel marad a falon, (a vécé falán), Medve tenyere nyomának „szörnyű 
,mene tekel'-je". Az író azonban megtagadja a kínálkozó szimbólum saját maga által felvetett 
lehetőségét: „ . . . és ha Medve tenyerének a nyoma végzetes jel volt a falon, talán a láthatatlanná vált 
Fekete Kéz szörnyű, mene tekel'-je, hát annyi bizonyos, hogy nekünk erről nem volt tudomásunk, sőt 
ma sincs róla tudomásom. Lehetséges, hogy fennáll a dolgok közt valamiféle isteni rend és összefüggés; 
az is lehet, hogy jeleket ró a falra, mindenféle, szívesen kínálkozó, sőt magukat kellető jelképeket; s 
kétségtelen, hogy magam is könnyebben tudnám rendbeszedve és cselekmény szerűen elbeszélni, 
hogyan telt el három évünk, ha a Fekete Kéz jeléhez igazodom: csakhogy számunkra semmi ehhez 
foghatót nem jelentett.. ,"36 Ismét az „elbeszélés nehézségei!" 

Az első összeesküvésnek azonban másik, komolyabb felel meg a regény motívumai közt: Medve és 
Bébe kockás füzete. Ebben a világban, amelyben mindenki bűnös, mert „a követelményeket úgy 
szabták meg, hogy soha senki ne lehessen ártatlan", ezért a büntetéseket vaktában osztják3 7, sőt a 
napot kezdő csuklógyakorlatot nem is lehet úgy tekinteni, mint testedzést: „pusztán arról volt szó, 
hogy hajnalonként egy félórás büntetéssel kezdjük mindig a napot".38 - tehát ebben a világban, ahol 
szabad emberhez méltó életet paradox módon csak Merényi és bandája él, - lehetséges még egy kitérés, 
a szellem, a művészet. Nem véletlen, hogy Szeredy is, Medve is, Bébe is művészekké válnak később. 
Mikor Merényiek lecsapnak a füzetre, melyben Medve és Bébe véres drámája készül, a szellemmel 

30Iskola. 90,121. 
31 Iskola. 452. 
3 2OTTLIK Géza, Hajnali háztetők. Bp. 1957. 109. 
3 3P. 274. 
34Iskola. 140. L. még 159, 337. 
35 Iskola. 152. 
36 Iskola. 151. 
3 "Iskola. 207. 
38Iskola. 192. 
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szembeni szükségszerű gyanakvásuk nyilvánul meg. És joggal: „ . . . mintha Merényiek a világon sem 
lennének, nekünk éppen azt jelentette az egész."3 9 Végül is Merényiek nem tudnak mit kezdeni a 
kockás füzettel. Bébe nem nagyon fényesen állja meg a próbát. (Szeredy viszont itt is mellé áll -
kontraszt a 44-es fejezettel, ahol Bébe is ott van már). A Medve által dühében eltépett füzetnek 
azonban a mű motivikus szerkezetében nemcsak az engesztelő' kék füzet felel meg, hanem a nagyobb 
engesztelés: Medve kézirata, kis túlzással: maga a regény. És összefügg a füzet „a" könyvvel40, ami 
mint Kó'szeg vára is, megnevezetlen marad, csak utalásból azonosítható. Éppen így kerül párhuzamba 
a regény motivikus szerkezetében a könyv, tehát a művészet és a végvár témája. A könyv az így írtok 
ti. „Játék volt az egész könyv, szívdobogtató, ámulatos marháskodás . . . Régesrég nem azért idéztük, 
. . . hogy nevessünk, hanem az ellenálló, titkos hatalma miatt." A szellem és a humor is szabadságot ad 
és bizony a játék is. De talán nem véletlenül kerül motivikus összefüggésbe itt a művészet, a humor, a 
játék és a végek. Ismét az eló"bbi Ottlik-interjú: „Visszatérve a Drugeth-legendá-hoz: Van kisebb játék és 
van nagyobb játék. Nincs szebb dolog, mint ez a béke, ez a humánus tevékenység, ez a játék i t t . . , ' -
De van-e szebb dolog a végeknél? Ahol kikeletkor sok szép madár szól s homlokodon a vér lecsordul! 
A katona nagyobb játékot játszik - vagy mindenesetre játszott Balassi Bálint idejében, mint a játékos, 
életre-halálra - , Balassi pedig még ennél is nagyobbat, költészetet. S hogy ez még életnél-halálnál is 
nagyobb tétre megy, mehet - ez még hosszabb téma."41 Ahogy a regény ben olvassuk: „Engem talán 
egy életre megtévesztett mindez, s lehet hogy azért mentem el festó'nek, mert azt képzeltem, hogy a 
festészet olyan kellemes kupleráj, mint a szerdai két rajzóránk volt. Ma már tudom, hogy a művészet 
sajnos nem kávéház, hanem akkor már inkább hasonlít egy keddi vagy szombati menetgyakorlatra, ami 
igazán keserves és homályos célú mesterség volt, mégis, ha keresztül vonultunk a városka utcáin, 
örömünket leltük benne, hogy valami fegyelmezett és egyben helyre dolgot mutassunk a civileknek, 
bárha belegebedünk is".42 Az sem véletlen, hogy a „könyvet" Júlia küldi és így kifejezetten a szeretet 
témájával kerül kapcsolatba.4 3 A könyvek és Medve, s rajta keresztül a manipulálhatatlan személyi 
integritás pedig úgy kerül motivikus párhuzamba, hogy Schulze „eddig kicsit félt és undorodott a 
könyvektől, az egész témától, helyes ösztönnel"44, a Varjú pedig hasonlóképpen undorodik Medvé
től.45 Még egy fontos mozzanat az iskola drillje és a művészet sajátos végvári szabadságának és 
ugyanakkor saját drilljének szembeállítására: a művészet rendjével először (szemben saját anarchikus 
nótázásukkal) a Merényiek rendje ellen fellázadó öttevényi énekében találkozik Bébe. 

6. 

Az identitás megőrzése joggal kerül a középpontba. Már az első fejezetben, az Eynattent megszólító 
üvöltő negyedéves torzítva ejti a fiú nevét (Hejnatter), a második fejezetben M. kéziratában, valamint 
az első fejezet összefoglalásában a tartalomjegyzékben „Hejnakker" áll.46 Bár lehet ez utalás az 
elbeszélés nehézségeire is, mégis erősebbnek érezzük a személyiség fenyegetettségének jelzését. Külön 
kellene elemezni a regényben felbukkanó dalok, nóták funkcióját. Az első fejezet első lapján az „Aki 
nem lép egyszerre" szól (később Medve szökése és visszatérése után, de aztán később, negyedéves 
korukban is: „Már mindenki így csinál / Ugy csinál / így csinál . . , a z „ősrégi medvetánc".47 Medve 
gyakran visszatérő dala, Bob herceg belépője, a rejtett identitásra utal). 

39Iskola. 387. 
40Iskola. 343-344. 
4 1P. 275. 
4 2 Iskola. 157. 
4 3Iskola. 344. 
44Iskola. 371. 
4S Iskola. 396. A regény motivikus szerkezetét gazdagítja a többszöri hivatkozás a Lázadás a 

Bountyn című ifjúsági regényre; az embertelen parancsnok ellen humanitásból fellázadó és tragikus 
véget érő tengerésztiszt történetére. 

46Iskola. 24,30,469. 
41Iskola. 255,362-363. 
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A két pólus Merényi - a nem hivatalos hatalom - és az önállóságára félve ügyelő Medve (a regény 
vége felé ó' is kap egy ironikus vágást).48 Már az első találkozásukkor szembekerülnek, bár Medvének 
eredetileg tetszik az arisztokratikus Merényi. Valószínűleg nem véletlen, hogy nevük alliterál. Kon
frontációjuk a párbajban népmeséién törvényszerű — Merényiek bukása után Matej azonnal Medvének 
kezd nyalni. 

Végigvonul a regényen Medve és Czakó ellentéte is. „Medve értette meg a leglassabban és a 
legnehezebben. [Űj fejezet.] Czakó Pali értette meg a leghamarabb."49 Czakó az, aki könnyedén, 
személyisége igazi sérelme nélkül, tehát szabadon alkalmazkodik, pontosan tudja, meddig ugrálhat, és 
nem is akar tovább. Szembeállításuk már a második fejezetben (az első, M. kéziratából idézettben) 
elkezdődik és következetesen folytatódiks °. Együtt verik meg őket. Van Medvének egy visszatérő 
Wunschtraumja, az intézet valóságával szemben álmodott Trieszti öböl, egy szebb, boldogabb világ 
jelképe.5' Kapcsolatban áll egy lovas álomképével53,és látomásában a szökésből való visszafordulásá
hoz ettől a lovastól kapja a parancsot,S3 „Élj!" — így a menekülés ábrándképe a sorsa, a valóság 
vállalásával kapcsolódik. De összeköttetésben van Medve saját bűntudatával is, szintén a Trieszti öböl 
képével kerül asszociatív kapcsolatba az intézet borzalmait előrevetítő szerencsétlen kalandja, mikor ő 
bánt meg egy Dégenfeld nevű fiút.5 4 Czakónak viszont van egy tollszára, amelyben, „ha a világosság 
felé emelve belenézett az ember, Davos behavazott körképe vált láthatóvá"5 s (79,1. még 119,413). A 
tájképes tollszár a Trieszti öböl ellendarabja, a kép és látomás közötti értékkülönbség megfelel annak, 
amely Czakó és Medve között van. „Czakó Pali bátor gyereknek született" (119, mikor Merényi 
gyanúsan nézegeti tollszárát), Medve gyávasága, ill. bátorsága, sőt, vakmerősége sok eszmefuttatás 
tárgya. Jellemző viselkedésük különbözősége a Fekete Kéz megszűnése után, Czakót is nekilökik a 
vécéfalnak, de ő nevetni kezd és tenyerének nem marad nyoma. Both Benedek a moziban Czakó 
mellől ül át Medvéhez. A szembeállítás azonban a két vonatjelenetben csúcsosodik ki, mikor Czakó szó 
nélkül (bár ezúttal „fojtott dühvel") tűri, hogy csokoládétojását rugdossák, táskáját kiborítsák, Medve 
viszont a Varjú provokációjára megrántja a vészféket.5 6 

7. 

Medve ellentéte a regényben, más irányból, Apagyi. Az ő lázadása azonban nem belátásból fakad, 
mint Medvéé, hanem értetlenségből.5 7 Viselkedése mégsincs méltóság és érték nélkül. Ismét motivikus 
párhuzam: Medvét is holtnak hiszik, miután megverték.5 fl 

Egész más kérdés öttevényi. Az öttevényi-fejezet a regény középpontjában áll. öttevényi jogaival 
akar élni, ellene valódi koncepciós per folyik. A kizáratásáról és megszégyenítéséről szóló fejezet, 
melynek csúcspontja az Ecce homo-jelenet előképére mintázott közszemlére állítás5 *, számszerűen is 
az egész regény középpontja. És természetes, hogy az 1944-es nagyváradi fejezet, amelyben barátja, 

4 *Iskola. 448. 
49Iskola. 77. 
50Iskola. 41,78-79. stb. 
51 Iskola. 30,49,57,122,465. 
52Iskola. 63. 
5 3Iskola. 266, 300. 
54Iskola. 63. 
55Iskola. 79. L. még 119,413. 
56Iskola. 334. 397 ff. Itt természetesen további motívumrokonságok adódnak Formes lábbelijével, 

Orbán süteményével és almájával, Matej kacsazsírjával. Merényiek harácsolásában egy darabig Bébe is 
részt vesz, Szeredy nem; Medve pedig még a Schulze által szétosztott csomagokból sem kíván része
sedni. Innen a magatartásban rejlő erkölcsi felszólítás dühös elutasítása: „Te cserkész!" 

5 "Iskola. 349. 
58Iskola. 121-122. 
59Iskola. 233. Néhány oldallal előtte: „Borsa . . . úgy került bele az öttevényi-ügybe, mint Pilátus 

a Krédóba." 229. 
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Jaks, aki (szintén nem bibliai előképek nélkül) elég gyáván viselkedett az öttevényi-ügyben, megmenti 
Szeredyt, - ez a gesztus ismét utal az öttevényi-fejezetre. A 44-es váradi fejezet viszont a második rész 
szimmetriapontján helyezkedik el. 

öttevényi kizáratása ellentétes motivikus kapcsolatban áll maguknak Merényiéknek kizáratásával. 
Mindkét esetben koncepciós per folyik, de míg öttevényi sorsa mártírium, Merényiek esetében ez a per 
valahogy mégis az igazsággal megegyező eredményt hoz: „Furcsa volt hallani, nagyjából az igaz
ságot . . . Szégyelltük, mert hazug, hamis dolog volt. Zavarba hozott bennünket, mert az eredménye 
mégis az igazsághoz hasonlított. Én azt éreztem, hogy nem így kellett volna ennek megtörténnie."6 ° 
Mindkét esetben megalapozatlan szexuális vádpontok merülnek fel, és mindkét esetben „furcsa volt 
látni" az identitásukat vesztett „vádlottakat", a kiközösített öttevényit, meg azt, „aki valaha Homola 
volt", „aki Burger volt", stb.* * 

Merényiek természetesen ugyanannak a szisztémának esnek áldozatul, amelynek nevében ők is 
gyötörték a többieket - de most ők „ugráltak" túl sokat, egy náluk is nagyobb hatalom és az őket 
fenntartónál is veszedelmesebb álszentség távolítja el őket. Ezzel visszaérkeztünk a regény alapmonda
tához. 

8. 

Említettük már, hogy a regény alapmondata egy Szent Pál-idézet, Rom. 9.16. Ottlik úgy önti rá 
regényének szerkezetét erre a mondatra, mint Joyce az Ulyssest az Odüsszeiára. Az első és harmadik 
rész címe innen van. Jellegzetes és fontos a változás, hogy a „könyörülő Isten" helyett áll a „Sár és 
hó". A változtatás egyszerre komoly és ironikus. Sár és hó, jelképi értelemben, fontos motívumai a 
regénynek.6 2 Amikor Bébe a kórház után szolgálatba lép, mielőtt meglátja, hogy a holmija fel van 
forgatva, leveri a maradék havat a talpáról.6 3 A sár és a fekete éjszakák és hajnalok6 * után a hóesés 
december első hetében valódi kegyelmi aktus. „Hullt, hullt a hó. A kopasz ágakra fehér prém simult, 
. . . fehérség borult a parkra, . . . a városkára, a hegyekre, az egész világra. Véget ért a sár korszaka . . . 
Tiszta és puha szőnyeget terített lábunk elé az égi kegyelem. Megbűvölten néztem ezt a fehér, édesen 
szelíd és mégis hatalmas varázslatot. A sűrű, lankadatlan hópelyhek lassan belepték Schulze elhagyott 
lábnyomait."* 5 A fejezet fontosságára jellemző, hogy a második rész végén és egyben az egész műnek 
nagyjából az aranymetszési pontján helyezkedik el. 

Mégsem ez az utolsó szó a regényben. Az író azáltal is hangsúlyozza a folytonosságot, hogy a 
következő rész elején visszakapcsol a hóesést megelőző eseményekre és csak a harmadik rész negyedik 
fejezetében folytatja ismét az elbeszélést.6 * A hóesés még csak a „lélegzési technika" megtanulásához 
elég: „Aztán mégis leesett a hó, kirajzolódott a jéghideg világ némely kontúrja. Megtanultunk élni a 
tájban és egymagunkban a többiek között. Eltűrtek egy-egy lélegzetvételt."6 7 A regényszerkezetet a 
bevezetéséhez visszakapcsoló utolsó fejezetek teljesítik csak be a hóesés ígéretét. Fontos, hogy a már 
említett részben, ahol Medve és Bébe szövege összefonódik és Medve szinte szó szerint megismétli Bébe 
egy korábbi meditációját*8, a két szöveg között épp az az egyik eltérés, hogy Medve felsorolásába, itt 
a regény végén, a sár és hó motívuma is bekerült: „Tejsav vagy gyanta, valami kitermelődött 
izomlázból, sebekből, sárból, hóból, életünk gyalázatából és csodáiból; valami kenyérízű, ami nélkül 
most már nehéz volna meglenni". Csak utalnék itt arra, hogy a kenyér szintén bír bonyolult és 
változatos motivikus szereppel. Medve nagyon szereti, mindent kenyérrel eszik; a kenyérnek keresz
tény számára való fontosságáról nem kell bővebben szólnunk. 

60Iskola. 441-443. 
6'Iskola. 233,442,445. 
62Iskola. 280-283, 314, 353, 367, 375-377,464-5. 
6 sIskola. 382. 
64Iskola. 280,313,367. 
*5 Iskola. 284. 
66Iskola. 314. 
67Iskola. 353. 
* •Iskola. 464-465,1. 204. 
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A tulajdonképpeni kegyelmi aktus tehát a harmadik rész befejezése, az elmondott miatyánk és a 
csillagos ég fontos témája. Erről azonban később. 

A három résznek szerkezetileg a bevezető rész egy-egy fejezete felel meg, amelyekre értelemszerűen 
szintén érvényesek az alapmondat megfelelő tagmondatai. Az utolsó három fejezet szerkezetileg is 
visszakapcsol: az uszoda és a hajóút, tehát a víz szimbolikus keretbe foglalja a regényt. 

Az alapmondat azonban travesztálva is strukturálja a regényt. Visszatérő és kifejező fordulata a 
diákos-jasszos: „Na! Mit ugrálsz? , vagy „Te! te akarsz itt valamit? Mi? " 6 9 - egyszerre jellemezve az 
iskola reális világát és az emberi cselekvések parabolisztikus hiábavalóságát, a társadalom durva és 
ordenáré szövetét. 

9. 

Az intézet légkörében mindjárt kezdetben legfeltűnőbb a durvaság. Az emberi társadalom itt 
valóban a civilizáció önáltatása nélkül nyilvánul meg. (Medve először a német nevelőnő arcán látja az 
álarc nélküli valóságot, ezért is értékeli Colalto jó modorát olyan pozitívan Bébe egy későbbi elmélkedé
sében,70 és ezért kap hangsúlyt mindjárt a bevezetésben, hogy Bébe és Szeredy - lázadásból ez ellen a 
rend ellen, de talán „valamiféle művészi egyensúlyérzék" miatt is - rég leszoktak a káromkodásról. 
Első emlékük az „őrjöngve kiabáló" negyedéves:71 „Bognár nemcsak goromba volt, hanem szinte 
szakadatlan görcsös lázban rángatózott a türelmetlen embergyűlölettől."72 Egész más ez a világ, 
mint a „független, magányos, méltóságos, férfias élet", melyet Bébe tízéves koráig élt.73 A különbsé
get kifejezi az a jelenet, melyben Formes apjával beszélget egy őrnagy, egész atyaian - ő kívülálló, -
majd elküld egy negyedévest, hogy hozza ki az étrendet az apukának. „Szöget ütött a fejembe az 
őrnagy kétféle arckifejezése. Itt nem volt semmi „fiacskám" és semmi atyai mosolygás. A régi 
növendékkel halk, nyugodt, szinte megkönnyebbült nyerseséggel beszélt a tiszt."74 Ez a jelenet 
szembesítődik azzal, mikor Merényi elragadja Formes cipőjét. 

Ebben a világban más a nyelv is, mint a civil életben (1. bevezető fejezet), és mások az emberi 
kapcsolatok. Van ugyan személyes szeretet is (Medve és Bébe a kórházban). De nem ez a döntő. Itt 
nem játsszák a szeretet „kényes, szép, fényűző, komolytalan civil" játékát, mint Bébe Júliával. 
„Tudtam, hogy a színészkedésnek egy fajtája; kedves és halálosan fontos színészkedés."7 5 Szeredyvel 
„nem kellett szeretnünk egymást. Erről nem volt szó," „Érdekeink több rétege kötött össze bennün
ket, . . . mert hajszál-gyökereink sajnos nagyonis valóságosan össze voltak fonódva . . ,"76 „A tehetet
len összetartozásnak időtlen időkre szóló köteléke bogozott össze bennünket; . . . valami, ami talán 
kevesebb a barátságnál és több a szerelemnél. A civilek is össze vannak kötözve, a Himalája hegy
mászói, a szerelmesek, mert másként nem megy a dolog. Mi azonban ráadásul tudtuk, hogy mindenen 
túl mindnyájan külön mérkőzést játszunk a magunk sorsával... és senki emberfia nem jöhet" a 
segítségünkre. „Ezért volt ,szívósabb és tartósabb a mi kötelékünk, mint a hegymászóké vagy a 
szeretőké, mert ez a tudás is eleve bele volt szőve"77. Szeredy szerelme Barikával, Magdával „parancso-

69Iskola. 313,292. 
n* Iskola. 64, 147,394. 
'''Iskola. 24. 
12Iskola. 33. L. még 74, 92, 314, stb. 
73Iskola. 42. 
74Iskola. 67. 
75 Iskola. 62,299-304. 
76 Iskola. 353. 
7 7'Iskola. 204-205. Lehetséges magyarázata ez annak is, miért marad kifejtetlenül Medve halála. 

Bébe nagyon nem szeretné, ha Jaks bajba keveredne Váradon, de „ha Jaksot agyonlövik egy falnál, ez 
az ő dolga lesz. Téves, hamis és fölösleges volna ehhez bármiféle részvételünk, hiszen hozzá sem 
tudunk szólni és azt sem tudjuk megmondani, vajon végleges vereséget szenvedett-e vagy éppen 
fordítva, alaposan kicsellózott ilyenmódon a sorssal. Nem ismertük a játékszabályait, csak azt tudtuk, 
Szeredy is, Medve is, én is, maga Jaks is, hogy egy ponton túl, mint mindnyájan, egyedül vívja ő is nagy 
mérkőzését és senki emberfia nem jöhet a segítségére." (204-5.) A regényre csak a megszerzett 
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latlan emberi kapcsolat" - mégis, Magda elől is el kell menekülnie. Bébe: „Nem akartam arra gondolni, 
hogy mások, milliók kirekesztésével szeretjük egymást Júliával."7 8 

A végső választ Medve imája és meditációja adja meg, a csillagos ég alatt: a meglelt felebaráti 
szeretet (ismét a Római levél szellemében is, Rom. 13. 9.) Az igazi szeretet ez, mely nem „színész-
kedés", „kényes, szép, fényűző, komolytalan civil játék", nem kizárólagos, hanem egyetemes, minden 
ember szolidaritásán és összefőnódottságán alapul: „Ti a féltve őrzött szerelmeitek alján csak a 
részvétlenség fájdalmasan szilárd talaján építhettek, az én közönyös magányom pedig, a személytelen
ség végső kérgein belül, a szerelemnél erősebb egymásba-olvadás sűrű, cseppfolyós, semleges lávarétegé
ből táplálkozik. Úgy szeretem felebarátaimat, mint önmagamat. Ugyanazzal a fajta szeretettel. Nem 
jobban . . . Másképp hogyan érthetnék meg a néma gyerek szavát is? Hogyan volna lehetséges, hogy a 
mi siralmas eszközeinkkel, szóval, tettel, rúgásokból, tréfákból, otromba, elnagyolt jelekből, mégis 
megértjük egymást? Hogy közölni tudunk többet, mint a mondanivalónk? " 7 9 A regény végén Bébe 
szeretetteljesen ironikus kommentárja (mint korábban Szeredy és saját retorikája után is) csak kiemeli 
Medve szövegének* pátoszát, a gondosan végigszívott utolsó közös cigaretta pedig a dolgok lényegtelen
ségének relativitását visszaidézve, a Lukács-fürdő napozóágyával áll motivikus kapcsolatban. Medve 
szavai a felebaráti szeretetről ironikusan idézik vissza Tóth Tibort is, aki a maga álszent és képmutató 
módján már az I. rész első fejezetében elmondja ezt a szentenciát8 ° (27.). A két mondat relatív súlya 
közötti különbséget és így az iróniát maga a regényszerkezet adja. Nagyon lényeges, hogy a hajóút a 
csillagos ég alatt zajlik; a csillagos ég témája itt összes kanti implikációival értendő. 

Az intézetbe való bevonulás idején a köd témája dominál. „Ezzel kezdődött életünk igazi zűr
zavara. Ha eddig nem értettem egyetmást, hát most aztán olyan sűrű köd szállt le . .., hogy ettől 
fogva minden összezavarodott; s napokba, hetekbe telt, amíg annyira tájékozódni tudtam, hogy 
megtaláljam a saját orromat. De az már nem az én orrom volt. Én sem voltam már önmagam."8' A 
teljes bizonytalanság, a világgal való ismerkedés ideje ez. Később a köd semleges lesz, sőt, barátságos 
(„De ha leszállt néha ez a vastag, ólmos köd, a kedvünkért szállt le és nem a rajparancsnokok 
kedvéért."8' a Az ido megszelídült, a megszerzett nyugalom mellett feltűnnek az élet bizonyosságai is. 
Szóba kerül a festő-pálya,82 és feltűnik a csillagok témája, amely hivatva lesz felváltani a ködöt. 
Kiderült, hogy az embertelen világ a maga módján élhető. Maja tarka fátyla, amely lehullott a világról 
és láttatni engedte annak valódi lényegét, visszaereszkedik. Meg lehetett tanulni, hogy a lényeges és 
lényegtelen között nincs különbség. „A dolgok fontosságát s egyben a fontosság lényegtelenségét."8 3 

Hogy takarékoskodni kell a mozdulatokkal, és egy élettárs sem fontosabb, mint egy napozóágy (az 
elején) vagy egy cigaretta, amit gondosan végigszívnak (a végén). De az élet mégiscsak nagyszabású 
dolog. Vannak dolgok, amikben nem lehet csalódni: „És hogy lobog, lüktet, mély, titkos nyugalom
mal az életünk a csillagok alatt. Egy tóparti kastély-félére gondoltam, . . . ahol . . . vászonra fogok 
festeni valódi olajfestékkel, és cigarettázom, és jó detektívregényeket olvasok, és a nagyszabású 
életemhez bizonyos tekintetben állandóan szól a dzsessz."84 Közben azonban, mikor Merényiek 
közelében Bébe is azok „szabad, emberhez méltó" életét kezdi élni, pillanatnyi megingását jellemezve 

bizonyság, az ólomsúlyhoz hasonlóan már végleges és változtathatatlan személyiségrétegek kiépülése 
tartozik, Medve egyedül vívott meccse sorsával már nem. 

78Iskola. 354. 
79 Iskola. 462-3. 
80Iskola. 27. 
8 1 Iskola. 77. 
s í a iQo 
82Iskola. 462-3. 340. 
83Iskola. 6. 
8 4Iskola. 369. Fontos állomása Bébe nevelődésének az is, mikor - a hóesés után; - kölcsönadja 

Medvének a Lázadás a Bountynt, - és a fél zsíroskenyér említése (286-7.) a bevezetés félkar-félláb 
„felajánlását" idézi vissza (8). Az idézetben szereplő tóparti kastély pedig természetesen a Trieszti 
öbölre rímel. 
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a köd témája már jelentést vált, a keserűséggel együtt,* s értékké változik: „Mindenből hiányzott a régi 
keserűség éles, tiszta í ze . . . Eloszlott a köd, és nyomban romlani kezdett a látásom. Mire megyek 
ezzel a heves, testközeli boldogsággal, ha nincs meg már hozzá a távlatom? Kikapcsolódott az életem 
igazi frekvenciája, a lo bogas, a töltés - a labdarúgásnál sokkal izgalmasabb, vakmerőbb, nagyobb 
játék ., ."** Említettük már, hogy a csillagok témája a művészi hivatás meglelésekor jelenik meg8 7 és 
feltűnik Bébe meditációjában a tóparti kastélyról és nagyszabású, boldog életről - prófécia, mely, mint 
rögtön megtudjuk, nagyjából valóra is vált. Másodszor a hajóúton kap nagy hangsúlyt ez a motívum. 
Világos a könyv motívumrendszeréből és a csillagmotívum topikus múltjából, hogy itt a természeti és 
erkölcsi világrend jelképi megjelenítéséről van szó. A könyv világában a hóesés témájához kapcsolódik 
közvetlenül. Szerétet és csillagok, kegyelem és világmindenség témája a Commedia zárlatában ötvöző
dik csodálatosan: 

Ma giá volgea ü mio disiro e il velle , t 
Si come ruota che igualmente e mossa, 
L'amor che muove ü sole e l'altre stelle. 

Ottlik regényében a tragikus vüágszemléletet a kegyelem szünteti meg: „Semmi nem megy úgy, 
ahogy kellene, azaz, ezer, tízezer vágyunk, reménykedésünk dugába dől: de az az egy, legfeljebb két 
legeslegfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy 
mellékesen, természetesen. Hálára sem tart igényt a sors."8 8 

A hajóút tehát harmonikusan zárja le a regény gondolati szövetét. Visszakapcsol a bevezetéshez. A 
csülagos ég és a felebaráti szeretet kegyelme az élet, a világ keserű ismeretével párosul8' - de a 
huszonhét éve tartó szabadság minden percét élvezni lehet. 

10. 

Mennyire öntörvényű vagy modell értékű világ az intézet? Erre nehéz egyértelmű választ adni. 
Kétségtelen, hogy a dolognak semmi köze a katonasághoz. Bébe, aki — eltekintve az iskolától - soha 
sem volt katona, nem „civil". Marcell Karcsi viszont kívülálló, és minden civilek prototípusa nem más, 
mint Czakó tábornok, Czakó Pali apja.90 A hölgyet kísérő katonatiszt éppúgy elkomolyodik és kilép 
társasági szerepéből tisztelgéskor, mint Medve és Bébe. „Itt nincs átjárás a két vüág között."9' A két 
világ - a civÜ és az „igazi" - egymás szempontjából kölcsönösen valószínűtlennek, álomszerűnek tűn
nek, mégis a civil élet „valósága" könnyebb fajsúlyú. Az első szabadság szándékosan és nagyon jelentő
ségteljesen rövidre fogott leírásából vüágos ez. Otthon Bébe magát érzi álomszerűnek, az intézetben az 
otthon eltöltött kéthetes szabadság tágul emlékezetükben végtelenné. „A szabadság nem nagy kezdő
betűvel írott fennkölt eszme volt nekünk, hanem a szó valódi értelme, a választási lehetőségek nagy 
bősége s a rabság, tilalmak, kényszerek nagymérvű ritkulása.9 2 Dehát, ha hittünk is benne, mint a 
lélekvándorlás hívei a nirvánában, a tenger mérhetetlenségében bizony elenyésztek ezek a fényecskék, 
és tudtuk, hogy földi vándorlásunk végéig bizony a mi életünk a valóság. Bajos lett volna komolyan 
venni a civilek életét."9 3 

Hasonló irányba mutat a regény időkezelése is. Az első három hónap kapja a legnagyobb súlyt, a 
harmadik részben erősen meggyorsul az elbeszélés tempója, az érettségi, sőt, a főreál kezdete óta eltelt 
évtizedek alig számítanak. „A három év (az alreál] például egyáltalán nem telt el, hanem van; minden 

*5Iskola. 90. 
86 Iskola. 411. 
8 "Iskola. 340, 366. 
88Iskola. 340. 
89 Iskola. 18. 
9t> Iskola. 116,326-328. 
9'Iskola. 331-332. 
9 IL. az utalást a bevezetőre. 17-18. 
93Iskola. 320-321. 
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pillanata áll egyhelyben, kivetítve a mindenség ernyőjére, szélesen, mint egy divergens sugárnyaláb 
metsző pontjai szférikus felületen."9 4 Ez jelenti a személyiség biztos fogódzóit, amely, ha olyan nehéz 
és keserű is csakugyan, mint az „ólom a hajófenéken", mindenesetre „végleges és változhatatlan, ahol 
már nem mozdul az életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán mozdíthatatlan és 
befejezett" - a többi csak „maradék nyári nagyvakáció".9 5 A mozdíthatatlanul létező három évvel 
szemben tehát a vakáció „mámoros", álomszerű lebegése áll. 

11. 

Miután az Iskola a határon nemcsak nagy modern regény, hanem jelesül magyar regény is, a 
nemzeti sors alapvető kérdéseit is érinti a maga csöndes módján. Maga a Szent Pál-i alapmondat is tar
talmaz egy ebből a szempontból fontos utalást: a Rákóczi-család jelmondata volt és tudjuk, hogy 
Ottlik milyen büszke kuruc őseire.9 í a Kiemelt szerep jut - és nyilván nem véletlenül - 1944-nek 
(„az ember nem árulja el a hazáját; még ha rohadt is a hazája",96) A Kőszeg-Jurisics témáról 
már bőven volt szó; tágabb összefüggésbe kapcsolja azonban a vereség etikájának a kérdése. Van 
még mit védeni egy utolsó váron, akkor is, ha az ellenség már kifelé megy a vár mögött elfog
lalt országból.97 A mohácsi csata négyszázadik évfordulójára rekapitulálja aztán ezt a témát: 
a vereségnek éppúgy formáló, alakító, nevelő hatása van egy nemzetre, mint az egyén életére: 
„A vereségek fontos dolgok, a futók tudják jól" - mondta egyszer egy interjúban Ottlik9 8. („Meg
szoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Talán azt is 
megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk a 
győzelemnél - mindenesetre igazibb tulajdonunknak."99 1956 is része a nemzeti vereségek témájá
nak. Az 1957-es kezdet a Lukács-fürdő teraszán, az ironikusan megszólított honfitársakkal és a szin
tén ironikusan említett nagy-nagy jóakarattal, ugyanebbe a gondolatsorba vonható (természetesen a 
„katonák" és „civilek" különválasztása is.) A valódi áhítattal és tisztelettel, amivel Ottlik Kőszeg vé
dőiről ír, számos ironikus mozzanat áll hát szemben. Nem utolsósorban az, amikor Schulze minden 
kis dologban a nemzet létét látja fenyegetve és aszerint intézkedik, azaz gyötri a növendékeket. Ez az 
„ostromállapot"-téma ironikusan áll szemben a Jurisics-végvár témával. 

12. 

Természetesen tudatában vagyok, hogy megengedhetetlen szimplifikálások tömegét követtem el a 
regény komplex szövetével szemben. Fontos szálakat alig, vagy egyáltalán nem érintettem, vagy nem 
varrtam el, sokértelműségeket lesoványítottam, - bizonyos szereplőkről nem is szóltam, de elemző 
dolgozatnak talán nincs is más lehetősége. 

Lehet, hogy a dolgozat egy árnyalattal túl „komoly"; hiányzik (nem nyelvéből, de anyagából) az a 
humor, amely annyira jelen van a regény minden rétegében - még áhítatában is. És talán több szót 
érdemelt volna az író sajátos tradicionalizmusa, amely ezt az 1959-es regényt érzésünk szerint a 
Monarchia utolsó nagy regényévé teszi. 

"Iskola. 151. 
9'Iskola. 18,19. 
9 s aErre az összefüggésre Szörényi László hívta fel a figyelmet. 
9 "Iskola. 201. 
"Iskola. 429-430. 
9 8P. 28. 
"Iskola. 459. 
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