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Az Iskola a
határon biblikus
olvasatához
Ottlik Géza Iskola a határon című regényének teológiai diskurzus
ban való olvashatósága a regény értelmezéstörténetének régóta vi
tatott kérdése. Az Ottlik-monográfia szerzője, Szegedy-Maszák
Mihály szerint az, hogy Ottlik regénye "mégsem nevezhetőegyér
telműen példázatnak"/ elsősorban annak köszönhető,hogya "két
főszereplőeltérő értékrendet képvisel". Véleményét arra alapozza,
hogy az Első rész negyedik fejezete szerint Bébé és Medve az első

napon a ,,»civil« s a katonaiskolai életforma ellentétét" máshogy
látja. 1 Továbbá arra, hogy "a kétértelműségmindig rombolja a pél
dázatosságot. Ottlik műve többször is kelt o~yan várhatóságot,
amely utólag vakvágánynak bizonyul.r" Itt az Ottevényi kirúgása
keltette várakozás cáfolódik meg - amely szerint Merényiék erő

szakoskodása ellen semmit sem lehet tenni - akkor, amikor Tóth
Tibor esete éppen ellenkezőkövetkeztetés levonására ad módot. A
regény az egymásra vonatkoztatott esetek keltette előzetes várha
tóságot valóban cáfolja, sőt/ az olvasóban keltett várakozást a re
gény a cáfolás előtt többször megerősíti. Azonban ami előszörre
váratlan, az második olvasásra "már várható lehet - írja
Szegedy-Maszák Mihály. - A várhatóság viszony, és végső soron
történeti tapasztalat függvénye.v" (Hasonló következtetés levoná
sára ad lehetőségetPaul Ricoeur írása. "Követni egy történetet azt
jelenti, hogy az esetlegességek és váratlan fordulatok közegében
való haladásunk során valamilyen elvárás irányít bennünket, mely
a konklúzióban fog kiteljesedni. Ez a konklúzió azonban nem követ
kezik bizonyos előzetes premisszákból. Ad a történetnek egy
»végpontot«, mely azt a nézőpontot biztosítja, amelybó1 a történe
tet olyanként pillanthatjuk megJ mint ami valamifajta egészet al
kot. A történetet megérteni annyit tesz, mint megérteni azt, ho
gyan és miért vezettek az egymást követő epizódok éppen ehhez a
konklúzióhoz, amelynek végső soron olyanként kell elfogadható
nak lennie, mint ami bár egyáltalán nem volt előrelátható, de
összeegyeztethetőaz epizódok együttesével.?")

A kérdés tehát az, ad-e a regény olyan távlatot, melybó1 ezek
az ellentmondások "feloldhatók"/ tehát a példázatjelleg" megtar
tása mellett a szöveg elsősorban mégiscsak regény maradjon (az
ottliki értelemben).
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A mű alapmotívuma az emlékezés. Annak is az a formája,
amikor az emlékezés alanya, tudatosan fordulva a múltjához,
olyan céllal idéz emléket, hogy jelenbeli énje létbeli helyzetét
megértse. Ami a Szegedy-Maszák hivatkozta első esetet illeti, az
ottani két eltérő vélemény az iskolába kerülő gyerekek előzetes

várakozásait idézi, később a két álláspont fokozatosan közeledik
egymáshoz."

A másik esetben maga Bébé értékel visszapillantva: "Valami
mégis aláaknázta Merényiék hatalmát, ez csak most kezdett lát
szani, utólag. Inkább csak a kegyelemdöfést adta meg egy ingó
rendszernek, s elég csúnya, szinte igazságtalan, kegyetlen kegye
lemdöfést.?" Merényiék uralma mindenhogy megdó1t volna. A
kizáró ellentétet a regény szövegének tágabb kontextusa tehát
mindkét esetben feloldja; vagy még inkább azt mondhatnánk,
hogy a megfelelő szövegrészek az egymáshoz való viszonyuk
ban nyerik el jelentésüket. De mi az, ami "csak most kezdett lát
szani, utólag"? Az utólagos rekonstrukcióban létrejövő értékelés
ténye a mű belvilágában a Medve kézirata résszel létesít sze
mantikai kapcsolatot, vagyis arra utal, hogy a Merényiék ural
mának megtöréséhez vezető folyamat megegyezik azzal, amelyet
Both Benedek barátja kedvéért igyekezett rekonstruálni, ponto
sabban reprodukálni.

1944 utáni irodalmunkban a keresztény művelődésszerkezet

örökségét vizsgáló Kulcsár Szabó Ernő szerint az Iskola a határon
"éppenséggel nem tartozik az egyezményes értékválasztású mű

vek sorába". Egyetért Szegedy-Mászákkal abban, hogya "római
akhoz írt levél rejtelmes mondatának (. ..) nyitott jelentése (oo.)
leginkább Karl Barth értelmezésére emlékeztet"; majd ezt a gon
dolatot a következőképpen viszi tovább: "Annak szellemében vi
szont feszültség áll fenn az isteni világ rendje és az emberi vi
lágból kiolvasható törvényszerűségekközött. Márpedig ha - s a
regény századvégi olvasata ebben erősíti meg a recepciót - a
kegyelem egyedül Isten döntésének függvénye, valójában a még
oly feddhetetlen tapasztalati értékválasztás sem befolyásolhatja
az üdvözülés reményét. A regény Medve és Both Benedek »ma
gatartását egyaránt érvényesnek tünteti fel.« ,,8 "Azaz: - folytat
ja Kulcsár Szabó -, a regény hőseinek etikai dilemmái minde
nekelőtt az önmaguk számára alkotott, saját habitusra szabott
identitásérték kérdéseként jelennek meg. Ez az identitásérték
ugyanis nem támaszkodhat a transzcendens garanciák tudásá
nak vagy ismeretének ígéretére (. .. ).,,9

A barthi értelmezés szerint "értsd meg Isten szabadságát, ele
venségét, és egyeduralmát, semmit ne várj vallásosságtól és er
kölcstől, csakis mindent az örökkévalósággal vállalt közösségtó1; min
dent az embernek az isteni teremtésből fakadó örökké új
származására tegyél föl, teljesen mondj le arról, hogy Istennek a
tevékenységére vonatkozó érveit a történelemből s a tapasztalat-
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BHivatkozik újra
Szegedy-Maszákra, aki
viszont (a maga részle
tező körültekintésével)

arra is felhívja a figyel
met, hogy Ravasz Lász
ló Biblia-olvasata, melyet

Ottlik is ismerhetett,
"végső soron inkább

Luther, mint Kálvin állás
pontjához közeledett".
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(Kiemelés tőlem: F. G.)

120ttlik: i. m. 425--426.
(Kiemelés tőlem: F. G.)

130ttlik: i. m. 143-144.
(Lehetséges, hogy

fennáll a dolgok közt
valamiféle isteni rend és
összefüggés; az is lehet,

hogy jeleket ró a falra
[...l csakhogy számunk

ra semmi ehhez foghatót
ne jelentett, az időnk

múlásában pedig, a
valóságban, semmi ilyen

átlogó, egységes vagy
világos formában

ból próbáld kiolvasni" .10 S Medve gondolatai: "Mindazonáltal a
lelke mélyén nem várta, hogy segítsen rajta az a kétségbeesett
imádkozásféle, s nem is volt meglepve, ahogy teltek a napok, s
nem történt semmi. Nem haragudott Istenre. Valószínű volt, hogy
másképp lesz ez, nem az ő feje szerint. De hogy valami lesz, afeló1 so
hasem volt kétsége."n És később: "Az idő visszafordíthatatlan ko
ordinátája mentén virtuális lehetőségeinkbőlmindig csak egy tud
megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva.r "
Erősíti mindezt az a reflexió, melyet Bébé fűz a "fekete kéz jeIé
hez", mivel az "idő" "nem cselkeményszerűen,nem áttekinthe
tően" telt." A linearitás tehát elfedi a valóságot, így az empiri
kus megismerés nem vezethet a teljességhez. A "dolgok valódi
rendje" az idő teljességében lesz megragadható a szubjektum
számára.

Az Ottlik regényében testet öltő szemlélet, úgy tűnik, inkább
a lutheri, mint a kálvini teológiával mutat hasonlóságot. Ennek
értelmében pedig Ifa kegyelem Isten döntésétől függ" megfogal
mazás elnagyoltnak tűnik. Luther azt mondja: "Ha az
eleveelrendelés tanítása felől gondolkodom, amely szerint Isten
egyeseket eleve kárhozatra, másokat az üdvösségre rendelt, mindent el
felejtek Krisztusról és Istenről és bizony odáig jutok, hogy Isten
gonosztevő (... ) az a legnagyobb botránykő, hogy Isten saját ön
kényes akaratából az embert cserben hagyja, megátalkodottá te
szi, kárhozatba taszítja, mintha örömét lelné a nyomorultul el
kárhozottaknak ily nagy bűneiben és örök gyötrelmében.
Méghozzá az az Isten tenne így, akinek nagy irgalmát és jóságát
stb. mindenütt hirdetik.r'" "Irgalmasságában Isten minden em
bert (. .. ) tisztává akar tenni." Aki Isten akaratához a legteljesebb
mértékben alkalmazkodik, "még ha a poklot és az örök halált
mérné is" rá, az nem maradhat kárhozatban. "Kizárt dolog
ugyanis az, hogy Istenen kívül maradjon az, aki magát egészen
átadja az ő akaratának. Most már az ember is azt akarja, amit Is
ten. Így nyeri el Isten jótetszését. Ha pedig megnyerte Isten
jótetszését, akkor szereti őt Isten. Ha pedig szereti őt Isten, ak
kor megmenekült a kárhozattól.v'" A kegyelem tehát minden
ember számára adott, mintegy ingyen, pusztán Isten szereteté
ből. Az igaz, hogy Ifa mégoly feddhetetlen tapasztalati értékvá
lasztás sem befolyásolhatja az üdvözülés reményét". Az
Ottlik-műben azonban a belső függetlenség biztosítéka az erköl
csi érzék lesz/6 amely nem határolja le a cselekvés sokféleség
ének lehetőségét. Az Ottlik-mű tanúsága szerint az ember szaba
don dönthet (nagyon leegyszerűsítve):elutasítja Isten kegyelmét,
vagy elfogadja azt. A szabad akarat meglétének következtében
az ember csak saját akaratából "romolhat el". Ebben áll a válasz
tás. Az üdvösség kérdésében ez az a "határ", amely összeköthe
tetlenül elválasztja az Ottlik-műben is tükröződő lutheri és a
kálvini teológiát.
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Innen nézve a szövegben feloldódik az az ellentét is, amely a
regény jeligéje (pontosabban a címként is megjelenő rész: Sem
azé, aki fut) és a futásnak a történésben játszott szerepe közt lát
szik feszülni." A futás mint cselekvés szintén egy bibliai
intertextus révén szemantizálódik: "Nem tudjátok-é, hogy akik
versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el
a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig aki
pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan,
hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én
azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint
aki nem levegőt vagdos: Hanem megsanyargatom testemet és
szolgává teszem: hogy míg másoknak prédikálok, magam vala
mi módon méltatlanná ne legyek.r '" A futás az Istenhez méltó
élet jelképévé válik.

Ennek értelmében nem annyira az látszik fontosnak, hogy a
regény "Medve és Both Benedek magatartását egyaránt érvé
nyesnek tünteti fel" - sőt hozzátehetjük, Szeredyét, [aksét stb.
is -, hanem inkább az, hogy Merényiét (Varjúét és Homoláét)
viszont nem; sőt, azt mondhatnánk, hogy a Merényi-Homola
Varjú hármas magatartását egyértelműen negatívan jeleníti meg.
A lutheri teológia szellemében pedig a választásnak a magatar
tásformában is artikulálódnia kell: "Ahol hit van, nem maradhat
rejtve, megmutatkozik, napfényre tör a jőcselekedetekben.r '"

Ezért azt a következtetést, mi szerint Ifa belső szabadság mint
a szöveg transzcendentálisan megalapozott értéksúlypontja (. ..)
joggal helyeződik át a befogadói-értelmezői szabadság esztéti
kai-etikai dímenzíójábavr" azzal a megszorítással tarthatjuk ér
vényesnek, hogya fenti gondolatmenet a teológiai diskurzusban
való olvashatóságon túl is megállja a helyét, érvényesnek fogad
va el olyan értelmezési módokat is, melyek Ifa megértés alakza
tai" -t nem kapcsolják össze a "szakralitás beszédé"-vel, "meg
vonva egyszersmind annak lehetőségét is, hogy a mű

értékessége felőli döntés - mint esztétikai taEasztalat - a hit
dolgában való állásfoglalástól váljék függővé." 1
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