
RÓNAY LÁSZLÓ

OTTLIK GÉZA
Ottlik a Nyugat és a Magyar Csillag köréből nőtt ki, s már ott is az egyik

legeredetibb, legtehetségesebb prózaíró volt. Aránylag későn kezdte pályáját, rész
ben azért, mert a katonaiskolában eltöltött évek, melyek majd az Iskola a határon
ban oldódnak regénnyé, szinte bénító hatást tettek rá, részben mert rendkivül
gondosan, már-már gátlásos aprólékossággal, szüntelen önkontrollal ír, s míndig
csak a leglényegesebbet akarja elmondani. Egy anekdotikus történet szerint regé
ny éből már ötven lapot megírt, amikor egyszerre ragyogó arccal állított be a ká
véházba barátai közé. "Megvan az első mondat!" - újságoltá büszkén. Az ötven
lapot eldobta, azt az egy mondatot érezte jónak és igaznak. "Az író elölről kezdi
a világot - írja alkotómódszerével kapcsolatban. - Visszaállítja a szemléletes
állapotot. ahonnét a vélemények eredtek. Tulajdonképpen a szó és a hallgatás ha
tárzónáján tartózkodik, a senki földjén, s csak be-betör a nyelvbe, a tér-idő-anyag

. rögzíthetőségébe. azzal, amit át tud menteni a nyelven inneni tartalmakból. Az
embernek előbb meg kell tanulnia a nyelvet, a nyelv teljes, óríásí sínhálózatát.
Aztán meg kell tanulnia ellenállni ennek a sínrendszernek - hogy ne oda utaz
zunk rajtuk, ahová visznek, hanem inkább oda, ahová éppen akarunk. Van az
irodalomnak egy amolyan kétkezi munka része, mondjuk, a megírás: amit meg
kell tanulni. Persze, egy valódi nagy versben vagy regényben olyan sokféle rend
van, hogy nem is tudhatunk míndegyíkről, nemhogy szándékosan megszerkeszt
hetnénk ilyen bonyolult hiperkomplex összefüggéseket. Ezt még nehezebb meg
tanulni, ezt a nem tudatos részt.";

Aki ilyen tudatosan nézi az alkotás folyamatát, nehezen szabadulhat a fel
ismert összefüggésektől. Ezért jelentkezik Ottlik jóval később nemzedéktársainál ;
a Nyugat csak 1939-ben közlí A Drugeth-legenda című elbeszélését. Ez az elbe
szélés Babits méltánylását is megszerezte számára: "Ha a százméteres síkfutás
olimpiai bajnokaágán kívül megnyerem a kétszázat is, körülbelül annyit ért, ami
kor Babits azt üzente A Drugeth-legenda című elbeszélésemről.: ,Tetszett.'''

A Drugeth-legenda kétségtelenül érett, teljes írás, míntha szerzője már réges
rég kísérletezett volna a próza különböző lehetőségeivel. s most végre hibátlanul
rátalált saját hangjára. A novellában sok olyan sajátossága jelentkezik végérvé
nyes kidolgozottsággal, amely későbbi írásait is jellemzi. Mindenekelőtt a szemé
lyes érdekeltség: alig van olyan írása, amelyben ne szerepelne ő is, akár mint az
események részese, akár mínt szemlélője, akár mínt kommentátora. Ezt a szemé
lyességet fejleszti majd teljessé az Iskola a határonban. S [ellernzője marad az az
aprólékosnak látszó, már-már túlzott részletesség, ahogya cselekményt indítja.
Egyszerre megragadja valamennyi szálat, néhány rövid mondatban az olvasó elé
idézi a történés környezetét, hogy az elbeszélésben majd szüntelen oda- és vissza
utalások hálózatában kibontsa minden összetevőjét. Itt semmi sem véletlenszerű,

s mindennek súlya van, még a legapróbb, elejtett szó is motiválhatja a későbbi

eseményeket. "Ezerkilencszázhuszonkilenc tavaszán, Franciaországból hazafelé igye
kezvén - olvassuk az elbeszélés bevezetésében - enyhe kerülővel vettem az uta
mat, hogy a világhírű tengeri fürdőn, amelyet szép hamis névvel Orolon-Ies-baíns
nek neveznek majd, meglátogassam Ervint, unokabátyámat. Ekkor már több mint
tíz esztendeje nem láttam őt - egy hónappal a fegyverszünet előtt találkoztunk
utoljára, s az összeomlás után nyomtalanul eltúnt. Egy ideig sokat gondoltam rá,
gyerekesen vágyakoztam utána, gyermekkorom e kedves rokona után, aki - fel
nőtt fiú létére - komoly, valódi .barátorn' volt. De aztán, mire évek múltán hírt
kaptam felőle, hogy Orolonban él, s valami szállodaigazgató, már alaposan elfe
lejtettem őt." E néhány mondat szinte minden szava, minden rejtett tartalma
visszatér a későbbiekben, míndegyiknek funkciója lesz a történet kifejlődése során.

Ugyanezzel az aprólékos gonddal állítja elénk a főszereplőt, részletesen leírja
külsejét, még egy ráncocska sem kerüli el flgyelrnét, hogy mínél karakterisztiku-
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sabbá tegye a figurát. "Hosszú, karcsú fiú volt- mondja Ervin ifjúságáról -,
tüneményesen mozgott, remekbe faragott, végtelenűl vonzó arcéle és felnyírt bar
kója kisfiúsnak hatott, rníg a szeme szögletében ezer apró, öreges ránc bujkált,
és arcán két : mély, megnyerő barázda szántott végig. Ha megérkezett, először

mindig kedvencét, Zseni nagymamát üdvözölte, két izmos karjával felkapta őt a
levegőbe, körültáncolta vele a szobát, s csak e szertartás után varázsolta elő szá
mára a szivarokat, a férfiszivar költeményeket." Néhány lappal arrébb nem ke
vésbé érzékletes portrét rajzolt az öregedő férfiról: "N em lehetett letagadni, hogy
erősen idegen kiejtéssel, furcsa hangsúllyal beszél már magyarul, - ha ismét fe
lém fordult, éreztem, amint nehezen kapcsolja át agyában a szót anyanyelvére.
Különös módon volt fogyatékos ez a beszéd, a szóbősége nemhogy csökkent volna,
hanem éppen feltűnően sok zamatos, magyaros fordulattal, ízes kifejezéssel élt,
igaz, hogy el-elvétve a ragokat és a vonzatokat. Bár meglehet, hogy éppen e mu
latságos botlások, e paradox hibák s a szokatlan hangszínezés és beszédütem tette
feltűnővé a tősgyökeres, szinte hatásvadászóan hamisítatlan magyar szöveget, - s
olyannyira, hogy az idegen környezet nagyítóján kissé népszínműhősnek,. s kissé
bujdosó brigadérosnak éreztem őt emiatt, megtévesztve."

A mondatai is lassan hömpölyögnek, akár maga a történés. Ráérős tagmon
datokban halad előre, az alá- és fölérendelések szövevényeiben olykor szinte teljesen
eltűnik a főmondat, s néha egészen meglepő stiláris környezetben tűnik fel egy szó,
mint például az idézet végére vetett határozói igenév..Ez a néha akár magyar
talannak is minősíthető mondatfűzés, kissé régies szóhasználat, keresettnek ható
ragozás a történés környezetében természetessé s az ottliki próza szerves al
kotórészévé válik. Nem stílusművész. Inkább nehézkesen fogalmaz, mint könnyen,
s mégis zökkenőmentesen irányítja a cselekményt, amelyet e sajátos nyelvi kör
nyezet még Izgalmasabbá. feszültebbé tesz.

Nemcsak az egyes tagmondatok, hanem maga a cselekmény is összetetten.
látszólagos bonyolultsággal halad előre. Drugeth Balázs - az ő "legendáját" mond
ja el az elbeszélés - "barkója idegesen remeg, pamacsnyi haja csapzottan lóg,
csak deres, kese bajsza hirdet nyugalmat", az osztályban pedig fokozódik a figyel
metlenség feszültsége. Am a konfliktus még nem robban ki. Az író elmondja,
milyen tündökletes színekben ragyogott az ablak előtt a téli táj, leírja, milyen
szelíd és megértő ember volt az alezredes, megmagyarázza, miért tartották félre
értett nagyságnak, s csak hosszú kitérők után tér vissza a pattanásig feszült lég
körű osztályterembe, ahol Drugeth Balázs, a szelíd tudós megpofozza az egyik fiút.
Ez a gondolati gazdagság, a burjánzó asszociációs rendszer jellemzi majd mind
végig Ottlik prózáját, ez az angol prózára jellemző ráérősség, amely azonban
szinte mindig megajándékoz a teljesség élményével.

A teljesség illúzióját kelti, hogy a realista aprólékosság mögött minduntalan
megvillan egy szürrcalisztíkusan lebegő világrend is, amely tele van ismeretlenek
kel, titkokkal, megérthetetlen és megmagyarázhatatlan lelki jelenségekkel. Ervin
elmondja a legendát, s mintha a maga halálának történetét is belefoglalna lázas
szavaiba, S aztán az író, aki csak hallgatólagos szereplője volt a történetnek, még
egy párbeszédes részt fűz hozzá; rokonával megáll egy pillanatra valahol a Bel
városban:

"Igaz is ... Emlékszel te Ervinre?
Mi van vele?
Hát. " én is csak pár napja tudtam meg ... karácsonykor meghalt Orolonban."
A titokzatos kör bezárult. A való világ és a megfejthetetlen között egyen-

súlyozó ember története befejeződött. Az elbeszélés "lebegő" eleme lett erősebb,

s a valóság szinei között utat . tört magának az a bizonyos másik szféra, amely
oly sok töprengésre, félhangos kérdésre készteti Ottlikot elbeszéléseiben.

Ezt a "szürrealista" hangot fejleszti tovább következő elbeszéléseiben, A Hegy
Lelkében (1938), A kilenc kínaiban (1939) és a Dalszínházban (1939). Az első no
vella .története mintha nem is a való világban [átszódnék: a fiatalember elfogyaszt
va a különös italt, valóságos révületbe esik, nem is tudja pontosan, hogy a kö
vetkező napok bódult cselekménye megtörtént-e a valóságban is. Ottlik hallatlan
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érzékkel tágítja itt a cselekményt, a valóságos helyzetekbe belelátszatja a külső

természeti eseményeket is, s ezzel csak fokozza az elbeszélés sajátos lebegését.
"Egy papírkereskedés mellett haladt el, a kirakatban tábla lógott: ,Kölcsönkönyv
tár', Az ajtó nyitva volt, benézett, de nem állt meg. Egy fiatal lányt látott a polc
mögött, s mintha a tegnapi rövídszoknyás lett volna. A felhők kezdtek szétszaka
dozni, a napsugár itt-ott áttört már rajtuk. Az állomásépület vendéglője erre a kis
kövezett, homorú térre nyílt, két sor asztal volt kirakva elébe, az asztalokon szí
nes terítők." Egyfelől részletekbe menő aprólékos tájfestés, ahogy a téren haladó
főhős környezetét megrajzolja; de föléje vetíti a tovatűnő felhőket, és a mögülük
előlopakodó napsugarakat. Ez a kettős dimenzió nemcsak növeli a cselekmény bel
ső hitelet, hanem ki is terjeszti érvényességét, kézzelfogható közelségbe hozva az
elérhetetlen távlatokat.

E kettős fénytörésben kialakuló történeteit a belső sík irányában is tágítj II

hatalmas monológokkal, mint A kilenc kínaiban, s ugyanakkor groteszkké is for
málja. A Hegy Lelkében ilyen megoldatlan, groteszk kapcsolat a fiú és Nina kö
zötti felületes érzelem, ezt fejleszti tovább a Dalszínházban, melyben mintha a gro
teszk elem teherbírását próbálgatná, A hazatérő operaénekes döbbenten látja, hogy
második felesége a fiával csalja meg. "Első gondolata az volt, hogy behuzza a
pocakját. Aztán jobblábával előrelépett, terpeszállásba, míközben ~ gallérját egy
gyors mozdulattal meglazította, két karját, közel a testéhez, kérdő-tétova kifeje
zéssel tárta szét, amivel a kultúrától lefékezett indulatot akarta jelezni, a mell
kasát megemelve, és dús sörényű fejét felvetve, tiszta felszárnyaló hangjával így
vágott bele a csendbe, énekelve:

- Megcsalta-to-hóóók!
Egy ismert opera nagy hármasa kezdődött ezzel a második felvonás közepe

táján."
A tragédiából majdnem vígjáték lesz, a groteszk elem hajszál híján giccsé vá

lik, hiszen a rajtakapott pár vele együtt énekli az opera hárrnasát. A jelenet még
sem válik bohózattá, inkább hihetetlen és megmagyarázhatatlan, ugyanazzal a ku
sza zűrzavarossággal. ahogy A Hegy Lelke főszereplője jegyzi be noteszába a tör
ténet tanulságát: "Nincs érzékszervünk a jelen számára? - tette 'fel a kérdést 
mí itt az igazság? Elek - gondolta aztán egyszerűen. Es a jegyzőkönyvébe azt
írta be: .. , a dolgoknak nincs lényegük csak formájuk - valamilyen természetük
van, sajátosságuk, s csak ez a milyenségük biztosítja az ontológiai szerepüket,
csak ez abszolút, a jelző, nem a főnév... de egyúttal: semmi sem öltheti fel ezt
a létező jelzőt, csak valami módon felidézheti a valóságban... semmi sem lehet
ilyen vagy olyan ..." Aztán kitépi a lapot, mert ráébred, "hogy jámbor vakmerő

ségében az elmondhatatlant éppen a legreménytelenebb módon akarja elmondani".
Ugyanezt akarja kifejezni az író is, ehhez keresi eszközeit, ezért játszatja egybe a
különböző dimenziókat, s végül ezért hangsúlyozza a térténetek groteszk elemeit is.

Azt, hogya dolgok milyenek romlatlan valójukban. már csak azért sem egy
szerű megtalálni és kifejezni, rnert ígazi lényüket felszínes, üres csillogás takarja
el. Ezt ábrázolja ottlik a Hamisjátékosokban (1941). Szebek Miklós, az író, már
már maga is .Jiamísjátékossá'' válik, elmerül a társasági élet üres forgatagában.
Az alkotás ereje, a tennivágyás bizodalma azonban erősebbé válik benne, s ráéb
reszti igazi hivatására. "Csókolni kezdi Hannát, aztán hirtelen otthagyja. - Vár
;jál - suttogta a lány felé búcsúzás helyett ... A szekrényéhez lépett, kölnivizet
keresett. A felső polcról leemelt egy papírlapot, és sebtében néhány szót firkált
rá. Ezt írta:

,A Belvárosban laktunk egy kicsike szobában.'
Habozott, majd így folytatta:
.Szép, verőfényes tavasz volt. A Koronaherceg utcán már felöltő nélkül jártak

az emberek. S a Kálvin téren és a vámházakon és a csepeli vasúti hídon is túl
ról, a Kamaraerdő felől, lassú, kék-fehér szárnycsapásokkal közeledett a húsvét.'''
Megszűnlk számára a "kinti" világ, egészen megfeledkezik a lányról. Csak az al
kotás öröme, a megtalált pillanat ihletése marad valóság, azt akarja megragadní,
minél teljesebben kifejezni.
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Ottlik ekkori elbeszéléseiben erősödik a leleplező tendencia. Kevesen írták
meg nálánál hitelesebben és találóbban a korszak "nagypolgári" Iétét és allűrjeit.

A leíráson túl azonban ki is gúnyolja ezt az életformát. "Nyárspolgár volt - olvas
suk az 1942-ben kelt Vegyészekben - közenséges lélek, éppen azok közül való,
akik közt érvényesült." A következő novellák már annak is kísérletei, hogyan emel
kedhetik az ember e "közönséges" lét fölé. Groteszk, de tragikus is e folyamat.
Groteszk, ahogy A drótszemüveg (1943) főhőse a híd karfája körül keringő sirá
lyok közé veti szemüvegét, de jelképes is: így akar megszabadulni hazug, "társasági"
önmagától. Groteszk a Hűség (1943) furcsa idillje, de tragikussá, vagy inkább tra
gikomikussá válik a Pangásos papillában (1943), amelyben a férj már-már nagy
világi szélhámosság árán akar kiszabadulni a szorongató valóságból, a befejezésben
azonban minden eddiginél mélyebbre kényszerül ugyanoda. Egyetlen embernek
sikerül kiszakadnia ebből a tartalmatlan létből, a Hajnali háztetők (1943) Halász
Péterének. Igaz, ő is csak a maga módján, a maga létének meghatározó körülmé
nyei között szakíthat vele: elhagyja Adriani Aliszt, a gazdag polgárlányt, s he
lyette Lilihez költözik, ezzel vállalva a társadalom perifériájára szorulást, az ed
digi életformájából való szárnkivetettséget is. A Hajnali háztetőkben szinte mínd
egyik polgári szereplő kiüresedett, céltalan egyéniség, némelyik lelki betegségeket
hordoz magában: közöttük a züllött, link Halász Petár még mindíg a romlatlan
erkölcsi eszményeket jelképezi. Az 1956-ban írt toldalékban aztán az ő sorsát is
oeteljesiti Ottlik: Halász Péter Párizsba megy kiállíttatni képeit, s megérkezik ha
lálhíre. Felesége - ekkor Lili már a felesége - csomagol, indul eltemetni. Aztán
kiderül, hogy a halálhír valótlan volt, Halász Péter az évek folyamán ritka, nagy
értékű művekre festette rá a maga képeit, kint aztán lemosta őket, s az eredeti
vásznak árából új életet teremtett: vendégfogadót nyitott, amelyben Lili lesz a sza
kácsnő. "A Hajnali háztetők műfaja - mondja az író ~ inkább csak dívertimen
to - szórakoztatás. Mégis, a festő - a regény első személyben beszélő szereplője

- tiszta hangja közvetíti igazán, az ő ép szeme, éles, nem ítélkező, hanem teremtő

látása próbálja létrehívni a kisregény valódi tartalmát. A vidám, hitvány Halász
Pétertől sem a gyermekkori barátságát nem tudja teljesen megtagadní, sem bi
zonyos fokú együttérzést, mert a társadalom kitaszított jának látja. Elbeszélésének
naivitásából alig lehet kihámozni még a puszta tényeket is, hogy az úri világnak
ez a kivetettje, végül kitűnőerr beilleszkedik mindenféle társadalornba, hogy ba
rátjától rendre elszedi a szerelmét, hivatását, művészí rangját."

A Hajnali háztetőket a Magyar Csillag közölte folytatásokban. Az utolsó rész
abban a számban jelent meg, amelyet a németek bevonulása után elkoboztak. Ott
lik sok más írótársával együtt életéért, mindennapí létéért küzdött ezekben a sú
lyos időkben, s csak egy évvel később tért vissza választott hőseihez és megol
datlan kérdéseihez. A kegyelem (1945) alapproblémája inkább a régi novellákét
idézi. De ahogya befejezésben felvillantja a tájat, az már az új világ híradása is:
"Kilépett az utcára, s átfutott a szívén egy röpke kíshítűség: de hát akkor mire
való volt minden nyomorúsága? A Duna-part felé indult, ruganyosan lépdelt,
kissé vonszolva maga után a lábát, mint a futó, akinek vasgolyókat bilincseltek
a bokájára, de most mégis megtanult velük járni. Munkások aszfaltozták egy grá
náttölcsér helyét. Az omladékokra szemét rakódott, a cserepekre homok, aztán
kőtörmelék, ezt is lehengerelték. s ráíllesztgették a bazaltkockákat. Forró szurok
főtt az utcán. Szállt a por a romok fölött, ragyogott a nagy nyár."

1945-ben és 46-ban nyolc elbeszélést írt Ottlik: kivételesen termékeny két esz
tendeje volt. Az Uszodai tolvaj (1946) Szomor Pétere, aki rezzenéstelen arccal lop
ja el barátja pénztárcáját és kőzönyösen nézi annak kába vergődését, voltaképp
egy társadalmi osztály tipikus figur-ájává válik. Hasonló alakok járnak vissza
többi írásaiban is, malyekből már egy regény körvonalai sejlenek fel. Nemcsak
azért, mert néhány novellában a szeraplők neve azonos, hanem mert jellemük
is hasonló, csak az őket körülvevő, hátteret adó szituáció más és más. Témavá
lasztásában is átalakulás sejthető, bár mínt A rakparton című elbeszélésben meg
vallja, nehéz szakítania régi önmagával: "A változás? - gondolta Damjáni. Meny
nyire kívánjuk, és mennyire tud fájni aztán. Milyen mohón sóvárgunk az új után,
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egy világ, és benne egy új énünk után, és milyen sóvárogva vágyakózzuk vissza
a régit, ez is kellene, meg az is; mennyi mohóság í - gondolta Damjáni." Am az
elbeszélés végén a szerepe szerint színre lépő Damjáni "tisztán látta az utcát, a
körút esti fényeit odalent, hallotta a gépkocsik tülkölését, egy kék autóbusz csi
korgó fékezését, tisztán érezte a régi Budapest mondhatatlan édességét, az elsülv
Iyedt városét, amelyet hűtlenül túlélt, de amely mégis fogva maradt egyszer a
rakparton, hirtelen összeszoruló szívében, s szilárdabbul létezett, mint rníndaz,
ami túlélte, s még él és változékony." írói hitvallás ez a néhány mondat: olyan
szintézisre utal, amely úgy építi fel a jelent, hogy közben erős szálakkal győlee

redzik a múltban, amely ugyancsak fogva tartja és ihletét adja.
1948-ban jelent meg Apagyi című elbeszélése, amelyben már az Iskola a ha

tarott egyik jellemző epizódját írta meg. Utána hosszabb ideig nem publikált, egy
ideig a PEN Club titkára volt, majd sokáig csak fordított. Egyike legkitűnőbb

műfordítóinknak, Dickens, Shaw, Hemingway (Az öreg halász és a tenger) tol
mácsolója; kevesen ismerik nála jobban a mai angol és amerikai irodalmat.

A hosszú hallgatás érlelte meg benne legjelentősebb művét, a világszerte el
ismerést és sikert aratott IskoZa a. hatál'ont, amely a felszabadulás utáni próza
egyik legjelentősebb alkotása. A regényben szintézisbe hozza mindazt, amit eddigi
műveiben felépített. Prelúdiumában ismét visszatér egyik alapvető problémája: az
elbeszélés és általában az élet hiteles ábrázolásának nehézségei. Az író - a Haj
nalil háztetökből ismert Bébé - töprengve megy lefelé barátjával a Lukács uszoda
lépcsőin. Az jár az eszében, rniképp lehetne a dolgoknak formát adni. S megint
szembe találja magát a szó korlátaival: "Az sem igaz, hogy a Lukács-fürdő lép
csőin töprengve lépegettem lefelé. Ez nem a teljes valóság, sőt nem is a hű való
ság. Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz, amint kimondom. Meg
engedem: csakugyan töprengtem; de ez egyáltalán nem jellemzi a pillanatot." Azt
a rendkívül bonyolult valamit akarja mínél hívebben kifejezni, amit mí időnek

nevezünk, bele akarja sűríteni tartalmait, a jelent és múltat, az előzményeket és
a következményeket. A regényben sikerül is megtalálnia azt a formát, amely erre
a legalkalmasabb. Három rétegbenipergetí a cselekményt. A prelúdium a "pocakos"
jelent idézi: Medve Gábor emlékirata 1923 őszétől idézi vissza a katonaiskola
fojtogató levegőjét; a regény utójátékában pedig már felnőttként könyökölnek a
hősök a Dunán úszó hajó korlátjára, s emlékké oldódtak bennük megpróbáltatá
saik évei.

Amilyen gazdag a regény idősíkja, ugyanolyan összetett világa és mondaní
valója is. Ottlikot elsősorban nem a. lélektani alaphelyzet, ez a szinte abszurd
emberi kapcsolat érdekli. De az is. Mint ahogy a regény pedagógiai célzata sem
elsődleges, mégis a két világháború köztí nevelés egyik leghívebb dokumentuma
annak az értelmetlen kasztszellemnek a leleplezője, amelyik az Apagyi-epizódban
nyilvánul meg, s annak a fasisztoid pedagógiai rendszernek a föltárása, amely a
lvierényiket és Tóth Tiborokat tenyésztette ki. Igaz, eltávolítják őket az intézmény
ből. De nem embertelenségük, nem deformálódott lelkületük míatt, hanem mert
megsértették azt a titkos hierarchiát, amely észrevétlenül a katonaiskola egyik leg
főbb összetartója volt. Biztosak lehetünk benne, hogy évekkel később találkozunk
még velük, amint a front mögött dekkolva halomszámra lövik áldozataikat a Du
nába, vagy karszalaggal karjukon fosztogat ják az elhagyott lakásokat.

Voltak azonban olyanok is, akik az igazi értékeket lábbal tipró légkörben is
emberek tudtak maradni. Mert Medve Gábor - akinek sok vonása emlékeztet a
fiatal Orley Istvánra -, Szeredy, vagy Bébé emberek maradtak. Még akkor is, ha
nem nyílt szembenállással, nem harcban, küzdelemben őrizték meg önmagukat,
hanem szinte gyermeki naivitással - mínt Medve -, szkeptikus, hunyorgó ciniz
mussal - mint Bébé -, vagy leleményes ügyeskedéssel, mint Szeredy. Noha OttliK
Géza érezhető tartózkodással ábrázolja hőseit - némelyik kritíkusa szemére is
veti, hogy voltaképp a katonaiskola légkören "belül marad" - mégis csalhatat
lan biztonsággal megmondhatjuk mind az előtérben álló, éles vonásokkal megraj
zolt alakokról. mind a háttérben maradt, szándékosan elmosódó kontúrokkal áb
rázolt figurákról is, kinek mi lesz a sorsa a jövőben. "Schulze tiszthelyettesről azt
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is tudja az olvasó, hogy az utolsó pillanatig üvöltve fogja az értelmetlen halálba
vezenyelni katonáit, de Orbán bizonyára vissza fog fordulni a határnál. Ugyan
így tudja Medvéről, hogy nem lehet fasiszta, de Merényi vagy. Varjú jóformán
nem is lehet más, mert máris az. A nevelésnek kellett volna mindent megtennie.
hogy ezeket a hajlamaikat nyeségesse. De éppen fordítva: ahol humanitást, em
berséget gyanított, azt nyírta-nyeste eltökélten."

Az objektivitás, a részletező pontosság csak növeli a regény lelepiezo hitelét.
Noha Ottlik többször is hangsúlyozza, hogy tárgyilagos krónikásként csupán em
lékeket közöl: ezt nem a műfajból szinte törvényszerűen adódó laza szerkesztés
sel teszi. A legapróbb részletekig bemutatja a katonaiskolát, minden zegét-zugát
bebarangoltatja velünk, s .míre az ember leteszi a mlndvégig lebilincselő könyvet,
már maga is a lépcsőkoptatók közé tartozik, tudja, hogy a fordulónál kép lóg a
falon: ,Stulp tanár úr anatómiája', ismerjük a tanszerládák véseteit, a kátránynak
döntött Medve kezenyomát a vécéajtón. halljuk Schulze tiszthelyettes közeledtére
a figyelmeztető cikkantást, a zsivajok elnémulását és kitörését, reflexeink alakul
tak ki, hogy Drágh szavára sorakozzunk, s teljesen értjük az elharapott káromko
dások használati értékét, amelyeket elöljáróban nekünk, civileknek, még oly jó
akaratúan magyarázott az elbeszélő Első személy". Ez az "iskola a határon" olyan
történelmi - társadalmi véglet, amely - mert benne az egész társadalom mikroor
ganizmusa él és lélegzik, környező világának is általános érvényű tétele.

Egyes kritikák felvetették a regénnyel kapcsolatban a dezilluzionizmus kérdé
sét: voltak, akik egyetemesen reménytelennek érezték az Iskola a határont. Pedig
az író félreérthetetlenül érzékelteti benne a történelem negatíverőinélvégül mégis
erősebb humánumnak, meg a szétszóró tendenciákon végül mégis felülkerekedő

emberi kapcsolódásnak az erkölcsi - s ezen át társadalmi - többletét; azt pél
dául - Bébé és Medve barátságában -, milyen megtartó erőt jelent, amikor "a
létezés felületében reménytelenül megnyúttózkodva mégis elérnek egymáshoz azok,
akikben él a szellemi-erkölcsi értékek (esetleg pontosan meg sem fogalmazott)
hite; és amikor egy különös, tapogatódzó, de szüntelenül élő és ható közösségi
áramkörben megteremtik azt a magatartást, amely túl lendíti őket a mindenna
pok embertelenségén, s hozzásegíti őket ahhoz, hogy megőrizzék énjük legmélyebb
értékeit és titkait.

Ezek a titkok sejlenek fel a Minden megvan című kisregényben (1968), Ottlik
Géza míndmáíg utolsó alkotásában. A helyzet, az alakok már ismertek korábbi el
beszéléseíből, amelyekben mintha szüntelen erre az utolsóra, teljes világképének
megvalósítására törekedett volna. Jellegzetes ottliki alak a főhős, a hegedűművész

Jacobi, aki hosszú távollét után kerül vissza hazájába, hogy ismét megismertesse
honfitársaival hegedűhangját. s átvegye a város díját. Nem újdonság az a módszer
svm, ahogy az író részletezve, aprólékosan bemutatja az öregedő művészt és kör
rivezetét. Jacobi azonban valahogy kiszakad a térből és időből; nem tudjuk, csak
sejtjük, melyik városba érkezett, az sem lényeges, hogy mikor, az emlékek és a
valóság egybejátszatásából ugyanis egy teljesebb, sűrítettebb világ támad. Az em
lékek jelenné válnak, a jelen emlékké ködösül. Mert nem a pillanat a fontos, ha
nem az, hogy ráleljünk igazi énünkre, s hogy azokat a rejtett hangokat csendítsüle
meg önmagunkban - de a külvilág számára is hallhatóan -, amelyek legtisztább
emlékeinkben élnek. Jacobi hiába talál rá gyermekkorának kedves barátjára, hiába
töltenek együtt egy délutánt, hiába idézik a múltat: legbensőbb énjük nem rezo
nál már a másikra, s e találkozás csak. egy groteszk, félbemaradt pillanattá fakul,
ragacsos kézfogássa és izzadt, összegyűrt cígaretták tapintásává. '

Hangversenye végén mégis megvalósul a keresett teljesség. A pódiumot körül
vevő néhány főiskolás számára inkább csak groteszk felhang a ráadásképpen el
játszott Yes s.r, that's my baby kezdetű kuplé, mégis ez teremt kapcsolatot - s
Ottlik szerint voltaképp egész életünk ilyen kapcsolódásra tett szüntelen kísér
letek láncolata - közte és a vak zongorista között, aki ebben a pillanatban a be
teljesült gyermekkor jelképévé válik, s megajándékozza a hegedűművészt - és az
írót - a megtalált bizonyosság boldog pillanatával.
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