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"Csodák",
"szabadulások" és

"hazatérés"

Kegyelemtan Ottlik
Budájában
Az Iskola a határon olvasói számára bizonyára ismerősen cseng az
ottliki életművel kapcsolatba hozott "kegyelem" kifejezés. Sokan
sokféleképpen vizsgálták már ezt a kérdést, elég csak Rónay László
vagy Balassa Péter tanulmányaira gondolnunk.!

Idegenség és ismerősség, szökés és hazatalálás, szükségszerű

ség és szabadság dilemmájának azonban még korántsem a vég
szava az Iskola a határon című regény. A "játék" nem ér véget: a
belső függetlenség, a "saját" élettér (és idő) megteremtése nem
zárul le sem a katonaiskola elvégzésével, sem a regény megírásá
val. Egész életre szóló kihívás ez, dráma, amelyet tovább kell élni
és tovább kell írni.

Ottlik Géza utolsó, posztumusz regénye, a Buda már egy teljes
élet tapasztalatait összegzi. Ebben a végső számadásban nemcsak
megjelenik a kegyelem élménye, hanem egy egész kegyelemtani
rendszer is összeáll.

Az a belső élmény, amelyet itt kegyelemnek nevezünk, Ottlik szá
mára a létezés egészéről szerzett tapasztalat, pontosabban: a lét tel
jességével való szembesülés. Ez leggyakrabban utólag, az emlékezés
ben válik elevenné, tudatossá az író számára. Az emlékezés egyszer
smind vágyakozás is: honvágy a lét teljessége, azaz a transzcendens
- Isten után. Ottlik így ír erről Körkérdés Jézusról című interjújában:
"Ha (oo.) nincs benne a művemben mindez, anyám, az égbolt, Jézus,
akkor semmi sincs benne. Nem néven nevezve kell benne lenniük
- a vers nem a csillagokról szól, nem Jézusról, nem a költő anyjá
ról, - hanem valóságosan. Ha ő nem áradt bele a mégoly profán,
világi jelentésmozzanatokból összerakott művembe - ha másként
nem, hát mint halhatatlan vágy, a szarvas kívánkozása a szép hűvös

patakra - akkor nem is hoztunk létre semmit.T'
A létteljességgel, a kegyelemmel való szembesülés a Buda című

regényben háromféle tapasztalatban körvonalazódik: a "csodák",
a "szabadulások" és a "hazatérés" élményeiben. Ez utóbbiakat az
ottliki térkép-metafora nyomán "térkép-töredékeknek" neveztem
el, amelynek segítségével az író utat talál - és egyben utat épít
- hazafelé, saját eredete, kezdetei felé. Ezek a tapasztalatok al
kolják az ottliki kegyelemtan pilléreit, amelyekre további vizsgá
lataim során támaszkodom.

.Vísszakerültél hát Budára, ahol születtél. Ez csoda volt. Meg
volt a város; az elviselhetetlen és soha véget nem érő éveket elvi
selted és véget értek. Az történt, hogy a négy, nem a negyven -
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A csoda megőrzése

A fa-metafora

nem: a négyszáz év véget ért, elfogyott. Nehemiás próféta átkot
szórt a népére, mert nem tartották észben az Úr csodáit, amiket értük
tett. Hát én, Both Benedek, észben tartom. 1926-ot írtunk, csoda
volt, alig hihető.,,3

Ezekkel a sorokkal kezdődik a Buda kegyelem-krónikája: az első csodá
val, 1926-tal, ami azonban jelképes értelemben az összes többit felölelő,

"átfogó csodának" is tekinthető - a hazatérés motívuma miatt. ,,...ész
ben tartom a csodáimat - gyáva, istenfélő ember vagyok" - mondja
magáról Bébé, a festő, majd röviden összegzi élete "négy-öt" csodáját.
Ezeknek a csodáknak az a közös vonása, hogy a tervekből, amiket
Bébé előre elképzelt magának, semmi nem lett, de az, "...amire tudto
mon kívül a legjobban vágytam: annyira csak a lelkem mélyén, hogy
még titokban sem mertem remélni," az sikerült. Az ottliki csoda első

ismérve tehát az, hogy rejtett vágyainkra ismerünk rá általa. Az ember
által kiszámíthatatlan, isteni bölcsesség működik benne, ahogy ezt
Ottlik már a Vegyészek című novellájában is megfogalmazza: "...van
valamilyen hatalom, amelyik mi magunknál is jobban ügyel a lelkünk
méltóságára, s amit mi gyarló tévetegen kirakosgatunk, azt ő rendre
eligazítja.?"

A csoda második ismérve, hogy őrizni kell, észben kell tartani.
A megőrzés isteni parancsa már az Iskola a határon záró fejezeté
ben is megjelenik, az emlékezetes mohácsi hajóúton. ahol Bónis
nak kellett éjszakai őrséget tartani. Mikor meglátja, hogy Medve,
Bébé és Szeredy ébren beszélgetnek a fedélzeten, így szól hozzá
juk: ,,»Itt ültök, úgyis fent vagytok, minek kell nekem őrséget ját
szani?« (oo.) »Mi mást őrzünk itt- - mondta váratlanul és erélye
sen Szeredy. (...) Szeredy valamibe beletalált (oo.) gondolta Medve.
Ady Endre? Mit őriztet ő a strázsán? »Csillag-szórók az éjszakák,
Szent-jános-bogarak a kertben, Emlékek elmúlt nyarakon...«" Ady
Endre is ugyanazt teszi tehát, mint a három fiú a fedélzeten: a sa
ját élete csodáit őrzi. Ez az őrzés az alapja minden vallásos rítusnak,
liturgiának, ahol az Úr nagy tetteire emlékeznek az emberek. Az al
reálbeli éveket lezáró nagy beszélgetés a hajón - halk gitárszó mel
lett, az egyetlen közös cigarettát szíva - ugyancsak egy liturgikus
cselekmény: emlékezés és hálaadás az Úr csodáiért "amiket értünk
tett"; egy rendhagyó "kivonulás" ünneplése.

Örizni és ünnepelni a csodát: ez azt is jelenti, hogy az ember
(a kegyelem tapasztalatának tudásával teljesen) nyitott marad a
többi, még eljövendő csodákra. "...csak állj meg mozdulatlanul,
mint fa az erdőn" - tanácsolja Ottlik Géza - "Ezra Pound is fa
volt. Állt mozdulatlan, azt mondja, és fa volt a fák közt, tudva az
igazságot azelőtt nem látott dolgokról. Medve is fa volt az erdő

szélén és számos új dolgot felfogott ő is, ami azelőtt sült bolond
ság volt az eszének. (Míg az istenek ezt a csuda-dolgot tenni tud
ták.)" A fa-metafora párhuzamos az ingyen mozi néző

metaforájával. A lényegük ugyanaz: kívülről szemlélni a dolgokat, s
belül őrizni azt a tudást, ami nézővé tesz. Mozdulatlanul figyelni és
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várni, nem meghatározni semmit, csak befogadni, ami jön: "Vilá
gos, hogy (a csoda) tőled függetlenül történt. Te magad álmodban
sem gondoltál volna erre a lehetőségre. Istenek csuda-dolga."

A fa mint szimbólum az időtlenséget, időn kívül állást is jelké
pezi, mivel élettartama több emberi nemzedéket fog át. Ugyan
úgy benne van az emberléten kívüliség jelentéstartalma, ahogy a
néző-metaforában, és benne van a halhatatlanság is: "Éppenség
gel az a helyzet, hogy nincs halál, csak a szereplő részednek.
Mozdulatlanság van. Fák vannak."

1956 csodája A Buda egyik legkiemelkedőbb csodája az 1956-os őszi forrada-
lom. "Aki nem volt ott végig, semmiféle költői képzelőerővel, for
radalomért lüktető szívvel, akár lángelmével sem tudhatja felfog
ni, mi volt ez. Én sem tudtam volna előre elképzelni, hogy milyen
ez a boldogság, amivel az ember járt Budapest utcáin - mert nem
ismertem, egyszerűen fogalmam sem volt róla, hogy van ilyen bol
dogság. Amíg át nem éled magad, ott járva-kelve az utcákon, a kö
veken, addig nincs, nem létezik - kitalálni nem lehet se előre, se
utólag. Október végén visszataláltunk a gyerekkorunkba. (...) A vá
ros tündökölt a boldogságtól. Mindenkinek volt hova hazamenni,
egyszerre csak." Az író számára újra megvolt Budapest, megvolt
Magyarország, a saját hazánk, kiszabadítva mindabból, ami idegen.

1956 csodájának második rétege a regényben az, hogy Medve
korábbi elmélete - mely szerint mindenkinek drágább a "rongy
élete", mint a "haza absztrakt becsülete", ezért mindenki "sehon
nai bitang ember" -, megdől. A forradalom, az emberek kétség
bevonhatatlan önfeláldozása megcáfolja ezt a feltevést. Medve
"magánkívül volt, ragyogott, hogy Petőfi nyert, és ő vesztett".
Ebből is világos, hogy Medve számára valójában nem a saját
rendszere volt a fontos, ellenkezőleg: a szíve mélyén arra vágyott,
hogy az megdőljön, s a dolgok a helyükre kerüljenek úgy, ahogy Pe
tőfi látta, és "Sándornak" legyen igaza. De arról álmodni sem mert,
hogy ez egyszer tényleg így is lesz: ezért volt csoda, ami történt.

"Ingyen mozi" Megdőlni, de legalábbis változni látszik azonban - a forrada-
lom során - Medve másik, az ingyen moziról szóló elmélete is.
Ottlik már korábban figyelmeztet erre: "...ahhoz, hogy bármit csi
nálj, építs, teremts itt, hogy élj, ezt (a néző-mivoltodat az ingyen
moziban) el kell felejtened. És ha elfelejtetted, utolér majd min
denféle istencsapása". Pontosan ez történik meg Medve Gáborral
és társaival 1956 őszén, "nyakig benne" a csodában: elfelejtik,
hogy nézők. Márta, Bébé felesége akkor meg is jegyzi Medvének:
"Nem nézi maga most túl közelről ezt a nagy ingyen mozit? Mint
hithű néző, nem válhat szereplővé, gondolom." Pedig éppen ez
történt. Medve olyannyira közelről nézte az ingyen mozit, hogy
az végül megszűnt mozinak lenni, a film helyett maradt egy igaz
történet, feltételes létü szereplők helyett pedig valós emberek.
Szereplő és néző egyszerre, eggyé válva "csinálta, építette, terem
tette" a vágyott, igazi Magyarországot.

122



Összegezve tehát: az ottliki csoda-elbeszélés "ismérvei" hason
lóak a bibliai csodákéhoz: a csoda váratlanul, meglepetésszerűen ér
kezik; egy gondoskodó, irgalmas Isten működése tapasztalható meg
benne. Ezt a csodát őrizni kell, meg kell ünnepelni, és hálát kell adni érte;
s ebben a hálaadásban készen kell állni az újabb csodák befogadására.
A csodában helyreáll a világ (pl. Magyarország), a teremtés eredeti 
a bűn által meg nem rontott - rendje, az emberi élet eredeti teljessége.

"Szabadulások" A regénybeli szabadulás-élmények az ún. "antikopernikuszi
fordulattal" állnak összefüggésben: "Mégsem a Föld kering a Nap
körül. Éppúgy lehet mondani megint, hogy minden körülötted ke
ring." Az antikopernikuszi fordulat is egy bizonyos "eredeti
rend" helyreállása: a szereplők a katona-lét (válságos) állapotából a
gyerekkor (kiváltságos) helyzetébe kerülnek vissza: ,A betegség nem
úgynevezett »jó«. De például, aki volt valaha csecsemő, visszakerül
vele az anyja ölébe, kialhatja magát, annyit alhat, amennyi alvás kell
neki. Visszamerül a született kiváltságaiba. Király és titok. Gyöngéd
ség veszi körül és szolgálat. (...) jelzést kaptál az eredeti egyedülálló
helyzetedről. Helyrebillen a világ: körülötted kering megint."

Medve betegsége A regény központi antikopernikuszi fordulata, a fenti vissza-
emlékezés "Medve nagyítása": alreálbeli betegségének története.
Ez a betegség volt Medve "életének nagy »ajándék csodája-".
Nem kevesebbet kapott vissza benne, mint a szabadságát: "várat
lanul, kiszámíthatatlanul kiszabadult az egészbőr'. A betegszobá
ban töltött napokban Medve visszakapta gyerekkora elveszett
"hosszú unalmas délutánjait", a "szusszanásnyi nyugalmat",
hogy megint "kívülről nézhesse" az életét, mert "ez nem volt
meg, rettenetesen sokáig". Ez a betegség nem elsősorban valahon
nan (a katonaélet lélektelen "meg nem állásából") szabadította ki
Medvét - persze fontos szempont ez is - hanem főként: valaho
vá, valamire szabadította fel. Mégpedig arra, hogy ismét emberhez
méltó életet éljen, hogy csinálhassa tovább azt, amit otthonról el
kerülve abbahagyott. "A saját dolgai kezdték körülvenni újra (...).
Kórházba kerülése ostoba véletlenjének nagyobbik csodája az
volt, hogy szaporítani tudta a saját dolgait, holmiját, itt és most (...).
Rakta össze belőlük élete anyagát, építette tovább, ahogy régen (...). Úgy
emlékszik, hogy semmit sem csinált, nem is gondolkodott semmin:
és ez a tétlen heverészés úgy tele volt sűrű tartalommal, hogy Med
ve egy egész korszakként. élete egyik gazdag korszakaként könyvel
te el."

Mintha egy rossz, nyomasztó álomból ébredt volna fel Medve
ebben a betegségben - az élete igazi valóságára: "Elhurcoltak
megláncolva gályarabnak. Levágva a fejed-lábad. Zűrzavar, és ez
is esik szét. (Evezel, evezel.) Már vázlatosan sem tudod végiggon
dolni, hogy mi van." Aztán "megérted az istenek csuda-dolgát:
hogy ahonnét semmi módon nincs szabadulás, kiszabadít egy Zu
faH, a léggömbbé dagadt fél arcod ostoba véletlensége".

Ezzel a csodával, Medve váratlanul, kegyelemszerűen belső
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szabadsághoz jutott, amit ő "jó eldurvulásként" értelmezett a ma
ga számára: "A téli fák ágai beléje nőttek. Majd a törzsük is, a de
rekába, olyan érdességgel a kérgükön, ami jó érdesség volt." Ez
után már történhetett bármi rossz Medvével, nem érezte, vagy
legalábbis nem úgy érzete a szenvedést és rosszat, mint annak
előtte. Létrejött énje "néző" fele (a "fa"): ezáltal szabaddá vált. Az
élete a vezényszavak világából visszakerült "saját tulajdonba". Már
nem érezte magát teljesen kiszolgáltatottnak, mert volt, ami védje.
"Kiszabadult. Visszakerült Budára. Csodának ez bőven csoda volt."

Medve szökése Medve persze nem ilyen megoldásra számított. Lett volna más
ötlete a kiszabadulásra: ezt el is kezdte megvalósítani, amikor
megszökött az iskolából. "Megpróbálta, olyan egyszeruen, egye
nesen és világosan, mint Petőfi Sándor tette volna: el innen, el!"
De szökésével semmire nem ment, ugyanis nem Budára jutott,
nem haza, hanem a senkiföldjére. Látnia kellett, hogy ez az út
nem vezet sehová, hogy ez nem megoldás. Visszafordult: "Ta
pasztalnia kellett, hogy az ember a rabságot választja."

Szökése után az édesanyja hazavitte volna, de nem ment vele.
Hogy miért nem, azt csak akkor fogalmazta meg magának, ami
kor az alreálbeli évek végén anyja ismét felajánlotta neki, hogy
jöjjön haza, s otthon átmehet a ciszterci ták gimnáziumába: " ...Ez
nem módja a szabadság választásának. Ahhoz előbb azt kell vá
lasztani, hogy rabok legyünk. Miért mentem vissza a senkiföldjé
ről? Ki tudja megmondani? Ki tudja nálam jobban, mi az: szabad
embernek lenni? És a rabságot választani szabadon..."

Medve rádöbbent arra, hogy nem a Budára való fizikai hazaté
rés a lényeg, hanem a Budára való teljes, totális visszakerülése.
mindenféle értelemben. Ez pedig nem ment azonnal. Ehhez előbb

ki kellett szabadulnia, úgyis mondhatnánk: szabaddá kellett válnia
Budára, másképp nem lett volna értelme hazamenni. A "kiszaba
dulást" pedig, amit a betegsége annak idején elkezdett vele, lIbe
kell fejezni. Még négy év".

"Térkép-töredékek" A továbbiakban két "térképészeti" alapelvből szeretnék kiin-
dulni.

1. A térkép egyrészt arra való, hogy valamely tartalom elrende
zését szolgálja;

2. másrészt arra, hogy segítségével eltaláljunk valahová.
Világos, hogy a kettő összefügg egymással: Bébének ahhoz, hogy

haza találjon Budára, előbb magában rendeznie kell mindazt, ami
(még? már?) megvan benne Budából. Élményeket, emlékeket, han
gulatokat, amelyek a lét teljességének boldogságát és az utána való
honvágyat hordozzák, azaz a benne élő térkép-töredékeket, amelyek
fokról-fokra közelebb viszik a középponthoz: elvezetik Budára.

Ennek a létirányultságot kifejező térképnek a metaforája a re
gényben a konkrét város térképe: "szobák, rokonok, ismerősök la
kásai szerteszét. Csináltad a térképedet gondosan mindenről.

Messze dolgokról is, Mackó úr utazásairól, May Károlyról..." "Ha
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"Élet-térkép"

hazulról jöttél, Gellért szobra és a szobor kis vízesése balkézre
esett tőled. Ezzel megvolt, belerajzolva az örök térképedbe a régi
Fehérvári út és a IS/b."

De más metaforikus összefüggéseket is találunk, amelyekre
Farkas János László mutat rá tanulmányában. Szerinte "mind az
Oktogon, mind a szoba sarkainak megszámlálása összefüggésben
van az álommal."s Ez azt jelenti, hogy mindhárom dolog (álom,
Oktogon, sarkok) rendeltetése az, hogy valamiféle rendeződést

szolgáljon. Ahogy a modem pszichológiából tudjuk, az álom fel
adata a tudatalatti tapasztalatvilágának rendezése. Az Oktogonon
való átkelés is egy álom a könyvben, de a regény egyik kulcsfo
galmának, az érzésnek is a jelképévé növekszik. Azt példázza 
s próbálja a maga pontatlanságával "rendezni" - hogy mi min
den belefér egyetlenegy érzésbe. Egy egész élet átfutó szemlélése,
áttekintése, egy egész "röptérkép" benne van az álomban, egyet
len pillanatban: "Szomorúság és vágy, meg kell halni, nincs elég
idő a város szépségére, a botrányosan sok kihagyhatatlanul bele
tartozó mindenféle miatt. .." "...ismerős is persze, de ismeretlen is,
emlék is, vágy is, térkép, nyitottság, várakozások és nyugalom, a
késő délutáni óra érettsége." A szoba sarkainak megszámolása is
valamiféle előzetes feltérképezése a még ismeretlen valóságnak,
szimbolikus lehorgonyzás a sarkpontokon, talán azért, hogy a
másnap reggeli felébredés után is kiismerjük magunkat az új he
lyen, egyáltalán, hogy tudjuk, hol vagyunk. (Érdekes egybeesés,
hogy a szoba és az Oktogon ugyanúgy nyolc sarkot számlálnak.)

Amikor Bébé a regény elején elősorolja élete "négy vagy öt"
csodáját, ő is tájékozódási pontokat jelöl ki, amelyekből kiindulva
majd rendezi az életét, világát. Ugyanez a szerepe a regényben lé
vő térkép-töredékeknek is. "A térképedet ki kell egészíteni, így fenét
ér, a neked leglényegesebbek nélkül. Dehát nincs nevük. A dolgok
érezhető tartalma, aláthatón, hallhatón kívül? Hangulatuk? Légkö
rük? Kedvük? Levegőjük? Zenéjük? Színhatásuk? Akármijük, de
kézzelfogható voltuknál biztosabban meglévő valami, ami ráadásul
nem is az övék, sokkal inkább a saját létezésedé. Ezért figyeltél gon
dosan, lelkiismeretesen egy-egy újfajta homlokzatra, ahogy jártál-kel
tél még ismeretlen utcákon, és raktároztad el a pontatlan érzésedet a
szerkesztődő térkép én életednek." Ez tulajdonképpen Bébé életépítő

programja, tervezete: a készülő regény tervezete is.
"Élete térképére" rákerül a szombathelyi országút, ahol mene

teltek; a rejtélyes Serpolette-könyv hangulata, egybefonódva az el
veszett és újra megtalált régi keserűséggel; rajta van a pécsi főreál

homlokzatáról készített hajdani fénykép; a tűzfalakra eső nap
fénycsík, ami a gyerekkori ebédlőablakból volt látható; esti fények
egy ismeretlen kisvárosban; a lille-i pályaudvar, a helsingőri állo
más és a genovai utca (amit Szeredy fedezett fel barátja, Bébé
számára) stb. A közős bennük egyrészt az, hogy "Budára", vala
miféle létteljesség élményébe vezetnek vissza, másrészt pedig az,
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hogy sértetlenül megőrződnek az ember tudata mélyén: nem árt
nekik az idő. Tehát tudat alatt is rnűködik az isteni parancs: az
emlékezet azokat a dolgokat választja ki megőrzésre, amelyek ké
sőbb fontosak lesznek.

A legkülönösebb két térkép-töredék a szombathelyi országúton
való menetelés és a Serpolette-regény ("régi keserűség") emléke.
Azért különösek, mert a történésük hajdani jelenidejében semmi
féle boldogság nem tartozott hozzájuk, és sejteni sem lehetett ró
luk, hogy egyszer lényegesek lesznek. Amikor "történtek", kese
rűséget és elhagyatottságot sugároztak. Mégis volt bennük valami
önmagukon túlmutató, ezért őrizte őket hűségesen az emlékezet:
"...szembeötlővé vált a reménytelenség és magáramaradottság kü
lönös teljessége (...) felnézhettél a hófelhős vagy esőfelhős égre, a
fák koronáinak krikszkrakszai közt az ólomszürke, hibátlan teljes
ségű elhagyatottságodra. S ha már egyáltalán látni tudtál egy
színt, a világ szétesett, zagyva semmilyenségében ez már valami
lyen volt."

Bébé és a többiek érthetetlen visszavágyódást éreznek a szom
bathelyi országút után, mert a teljességélményben, amit ott meg
tapasztaltak, benne volt Buda, ami akkor és ott összefogta szá
mukra a szétesett világot. "Sár, menetelés, teljes reménytelenség,
és (mégis) jó volna megint egyszer felnézni a kopasz faágak közt
a szürke égre. Tény: ha meghalok majd, ide szeretnék néha
visszajönni még." Ugyanez érvényes a Serpolette-regénybeli régi
keserűségre is: "Minden fanyar, szürke, tragikus és unalmas volt
itt, az ember sajátságos módon, mégis arra vágyott, hogy egy
ilyen bánatos regényben éljen majd."

A vágy, amely a szombathelyi országút fáiból és a rejtélyes Ser
polette-könyvből sugárzik, egy teljes élet utáni vágy. Ez az élet le
het "elhagyatott", "fanyar, szürke, tragikus és unalmas", teljessé
ge által mégis magában hordoz egy olyan boldogságot, amely
még a boldogtalansággal is összefér. "...a boldogtalanság - állítja
Ottlik - éppúgy nem ellentéte a boldogságnak, mint a gyűlölet a
szeretetnek: inkább egy válfaja, vagy határesete, esetleg szükséges
összetevője. ,,5

A teljes élet utáni vágya regényben Medve szavaiban fogalma
zódik meg, aki "valami neki magának is tetsző valódi és jó dolgot
fog (akar) csinálni az életéből. Olyat például, amilyen néha a be
eső napfény csíkja a szőnyegen. Vagy amilyen például (utalva a
Serpolette-könyv egy jelenetére) Bilbao főterén. esőben, estefelé,
keserű sorssal szembenézni, felhajtott gallérral. Vagy akár, ami
lyen a bodzaiJJat annak, aki szereti".

A "valódi" és a "jó" a regény összefüggésében akár szinonimái
is lehetnek a teljesnek. Olyan élet után vágyódnak a szereplők,

amelyben - legyen bár akármilyen - végül "minden megvan",
ahogya napfénycsíkban a szőnyegen, vagy a bodzaiJJatban.
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