
A nyelvben
megragadható világ
kalandja
Pilinszky János: Apokrif
— Ottlik Géza: Iskola a határon

A közkeletű feltétezés létjogosultságát illendő dolgozatunk elején
leszögezni: természetesen minden irodalmi igénnyel fellépő alkotás
a címben jelzett hipotézisre adott lehetséges válasz, vagyis éppen-
séggel arra törekszik, hogy nyelvi eszközök segítségével tegye meg-
foghatóvá a világban való benne-létezés eredendően tünékeny él-
mé nyét. Arra törekszik, hogy — mint „jelölt beszédmód”-ban1

fo gant szövegmű — elkülönítse önmagát a mindennapi léttapaszta-
lás eredetiséget nélkülöző, alapvetően funkcionális nyelvhasznála-
tától. Hogy olyan poétikát teremtsen, amely a csak rá jellemző mó -
don, öntörvényeit megépítve hiteti el az adott nyelvet konnotatív
módon is értő befogadóval, hogy amit elbeszél, az másképpen el-
mondhatatlan. Hogy hiátusaival képes jelölni a jelölhetetlent, hogy
kontextusaival újabb és újabb jelentéshálókat fonhat az egyszerű
szóegyüttesek mögé, hogy figurativitásával szóképeket  hozhat létre,
melyek éppenséggel a lehetetlent kísértik: olyan tudattartalmaknak
és érzelmeknek a nyelvben való megragadására tesznek kísérletet,
melyek térben és időben másképpen — puszta fogalmiság gal —
(meg)jelölhetetlenek.

Ha a késő modernség magyar irodalmát tekintjük, abban feltűnő
párhuzamokat találunk eleddig — talán egyetlen kötetet kivéve2 —
egymás mellé nem vagy alig állított szerzők életútjában és nyelvhez
való viszonyában. Ilyen párhuzamot jelez Pilinszky János és Ottlik
Gé za műveiben például a katonaság hasonló jelentőségű tematizá -
ciója, annak is két extrém lehetősége: a hadifogság, illetve a katona -
iskola mint „életterep” megjelenítése.

Ugyancsak erős párhuzam a mondott szóhoz, illetve az iroda-
lom szóbeliségének medializációjához való viszony kérdése, ezen
belül is a rádiózásnak mint lehetséges „élet- és gondolkodásmód”-
nak a tematizálása, sőt foglalkozásszerű gyakorlása. Mindkettejü-
ket elvarázsolja a hangzó betű segítségével megragadható érzelmek
mögött rejlő arcok felvillantásának esélye. Vagy talán abban is
egyek, hogy úgy látják, a rádiózás a mulandóság gyönyörű megkí-
sértése? Hisz az örökkévalósággal szembehelyezhető legerőtlenebb
emberi tevékenység éppenséggel az alig retorizáltan (el)hangzó be-
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széd, mely „elszáll” — míg „az írás megmarad”? — S vajon miféle
erő kellett ahhoz, hogy e törékeny szó-poéták  a lehetetlen parado-
xon — az hangzó beszéd mindenhatósága — mellett tettek hitet lé-
nyegében ugyanabban a történelmi pillanatban, a második világ-
égés után közvetlenül, amikor még a korábbinál is kevesebb esély
volt a meghallgattatásra?3

Igen, Ottlikot is, Pilinszkyt is magával ragadta a Mindenség áb-
rázolásának vágya a puszta, sőt rögzítetlen emberi hang, vagyis a
végképp mulandó segítségével. Ugyanakkor nélkülözhetetlennek
vélik — mind az Apokrifban, mind az Iskolában így van ez — a szö-
veg hangzásának érzékeltetését is (itt csak azt a tényt jelezzük, hogy
mindketten előszeretettel hagynak el vagy használnak diszfunkci-
onálisan írásjeleket fontosabb közlendők érzékeltetésének igénye
miatt). Legvégül pedig műveikben és teoretikusan is mindketten
mint a teljességgel egyedül megmérkőzni képes közléseszközhöz
jutottak el a csendhez, a(z el)hallgatáshoz.

Ám nemcsak nyelvfelfogásuk esik igen közel egymáshoz. Ha
fentiekhez még azt is hozzávesszük, hogy életük egy jelentős sza-
kaszát mindketten ezen a tájon töltötték, akkor hipotézisünkkel a
valóságreferenciálisan is olvasható szövegvilágok horizontjába me-
részkedünk. Holott minden látszat ellenére a két szóban forgó mű-
alkotás egyike sem olvasható elsősorban a valóság felől tekintve —
még ha most éppen ama Iskola egykori Kápolnájában hangzanak is
el e szavak, s íródik ez a szöveg majdnem-véglegessé.

Talán még azt is megemlíthetjük, hogy e fontos itteni életszakasz
Ottlik Géza sorsát élete elején (Kőszeg, 1920 –1923), Pilinszky János
sorsát élete végén határozta meg (a szomszédos Velemben, 1978–
1981-ig). Lehetséges, hogy mindkét terminus éppen úgy „három
év”, amely a valóságban „el sem telt”, hanem ott marad örökkéva -
ló an „a létezésünk alján”?4 Az pedig igazán csak a véletlen — vagy
inkább „a könyörülő Isten” — műve lehet, hogy Ottlik éppen ki-
lenc évvel született korábban, mint Pilinszky, s éppen ennyivel ké-
sőbb is halt meg a költőnél…

�

Kétségtelen, hogy mindketten  hangsúlyosan tematizálják a nyelvre
való rákérdezést mint alkotói (op)pozíciót. Pilinszky egyenesen és
egészében tagadja a nyelv létezését az Apokrifban, Ottlik pedig —
elsősorban a kontextualizáltság megszüntetésével, illetve csoport-
kötött jelentések alkotásával — mindenekelőtt a nyelvben való lé-
tezés egészlegességére kérdez rá (lásd főképpen Az elbeszélés nehéz-
ségei című fejezetet!).

De nemcsak a nyelv dekonstrukciója, hanem újrateremtése is
része szerzői gyakorlatuknak, s miközben a lehető legtágabbra nyit-
ják a szavak „képletek”-ké történő egyszerűsítésével azok jelentés-
hálóját, használatukkal egyfajta nyelvi bezártság (nyelvbe való be-
zárt ság?) élményét is megteremtik. Úgy tűnhet nekünk, hogy a

Az irodalomértés helyzete
az ezredvégen. Balassi,

Budapest, 1994, 109.)

2Ottlik Géza: Csillagszórók
az éjszakák — Pilinszky
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(Összeáll. és az utószót
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sek. (Szerk. és szöveg-
gond., jegyz. és a névmu-

ta tót összeáll. Hafner
Zol tán és Salamon István.)

Magvető, Budapest,
2009, 7–15; O. G.:

Magyar rádió vagy európai
rádió? In uo. 16–28.

4Az Iskolából való kifejezé-
sek — a regényt innen

idézzük a későbbiekben is;
az idézetek visszakeresé-
se kulcsszavak segítségé-

vel lehetséges = http://
mek.oszk.hu/02200/02285/

[2009. 11. 01.]
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(ki)mondott szavak csak az adott nyelvet beszélők egy szűkebb ré-
széhez-rétegéhez szólnak elemi erővel: az Apokrif szavai és retorizált
szóközei a Biblia-értőkhöz fordulnak a legteljesebben visszafejthető
kódolással, az Iskola a határon szavai, szótörmelékei, hümmögései és
hiányalakzatai pedig a katonaiskolát vagy katonaságot élményként
magukénak tudókhoz közelítenek ekként. Holott e szövegek vará-
zsa éppen abban (is) van, hogy az előzetes tudással és élményekkel
nem rendelkező olvasók számára is teljes értékű közléseket képesek
megfogalmazni a létezés legfontosabb dimenzióiról.

Külön kategóriát képeznek a nyelvvesztés önreferenciális, ugyan-
akkor szinte didaktikusan kifejtett példá(zata)i mindkét műben, me-
lyek már egyértelműen a szövegösszefüggés szándékolt hiányára
utal nak, jelzéseként a posztmodern beszéd- és létezésmódok dissze -
minatív jellegének. „Nem értem én az emberi beszédet, / és nem be-
szélem a te nyelvedet. / Hazátlanabb az én szavam a szónál! / Nincs
is szavam. // Iszonyu terhe / omlik alá a levegőn, / hangokat ad
egy to rony teste” (Apokrif). „— Sz — mondtam dühösen. — Mb.”;
„— Hm, hm. / — Hát nem igaz? / — Ej, te hülye — mondta a töm -
peorrú kelletlenül. — Majd! // Aztán, ahogy csodálkozva néztem rá,
lezárta a vitát: // — Elefes” (Iskola).

Az Apokrif világának meghatározó eleme, része a hiány. Nemcsak
a direkt elliptikus alakzatokra gondolunk, amikor a nyelv közvetlen
szövetében felfedezhető hiátusok mint valamilyen nem-meglévő-
ségre való utalások képeződnek meg bennünk, hanem a vers egész
közvetítette hiányélményre is. Az Iskolában ugyanez az érzése az
olvasónak a szöveggel való első találkozás után: valamiféle érték-
fogyatkozástól való félelem határozza meg a regény egyik legje-
lentősebb alaprétegződését. Egyfajta állandó „szövegszorongás” ez,
mely kétségtelenül mindkét alkotásnak erősen sajátja.

Olyasfajta, a szöveg által közvetíteni szándékolt értékalakzatot
vélek e kifejezéssel megközelíthetni, mely a nyelv segítségével képes
a befogadót szüntelenül olyan hiányérzetben részesíteni, mely az el-
bizonytalanodás, a szorongatottság, szorongás fiziológiai állapotával
írható le. A szöveg nondiszkurzivitásával, állandó hiányreflexiójával,
önroncsoló technikáival s azáltal, hogy minduntalanul az önmagára
mint alkotásra és mint nyelvi képződményre, ezek értelmére és értel-
mességére való rákérdezés gesztusait hozza létre, felismeri az emlé-
kezetszakadást — a koherens életvezetés, a világos értelem és a Tíz-
parancsolat erkölcse által vezérelt emberi létezés értékvesztésének
tragikumát, lehetetlenségének huszadik-huszonegyedik századi
alapélményét.5

A fentebb mondottak mellett ugyanekkor ez a vers és ez a próza
egyaránt modellál keresetlen egyszerűséget is (mely egyben tudato -
san „kimódolt”, hisz tudhatjuk, hogy mindkét szöveg hosszú és gyöt-
relmes alkotói korszak terméke). Sőt, ez a jelenség már inkább szán-
dékolt alulretorizáltság, alulfogalmazás, olykor pedig szinte banalitást
megfogalmazó „közhelyesség”. Az Iskolában főleg a mondott, kötött

5Dolgozatunk egyik motivá-
ciós bázisát a két alkotás
keletkezésének egymás-

hoz oly közeli időpontja
adta (1952 és 1959). Egy
olyan alkalommal, amikor

az utóbb keletkezett
regény éppen 50 éves
évfordulójának állítunk

emléket, talán nem látszik
haszontalannak e „nagy-

próza” összevetése az
ugyanazon kiskorszakban

keletkezett egyik
legjelentősebb magyar

(félhosszú) verssel.
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jelentésű szavak használatára s az effajta mondatokra gondolunk:
„Ezt már mondta egyszer, amikor fölfelé jöttünk a rossz kis lépcső-
kön. Feleltem is rá valamit, szuszogva. »Hm? Hm...« — ilyesmit. Fél-
órával ezelőtt pedig lent, a medence szélén azt mondta, hogy kutya
meleg van”. Az Apokrifban pedig az efféle sorokra: „Ezért tanultam
járni!”;6 „Sehol se vagy. Mily üres a világ.”

Nézetem szerint tehát Pilinszky és Ottlik legalább három poétikai
szempontból hasonló motivációval használja a szöveget mint teremtő
aktust. Egyfelől a nyelv — s ezáltal a létezés — egészére, an nak ér-
telmére való rákérdezés, másfelől a nyelv dekonstruálási lehetősé-
geinek figuratív használata jellemző rájuk, mellyel az egészlegesség
(poszt)modern ember számára való birtokbavételé nek lehetősége,
egyben szükségessége kérdőjeleződik meg. Harmadrészt pedig:
mivel a grammatikai elemek és alakzatok mindenekelőtt a hiány
megjelenítésének érzékeltetőiként válnak jelentőssé a szövegekben,
ezáltal szándékolt egyszerűséget (csonkoltságot?) kontra kényszerű
nyelvi-szellemi-létezésbeli bezárkózást is jeleznek.

Végső soron mindezeket a gesztusokat azonban a nyelvhez való
kétségbeesett odafordulásként is felfoghatjuk, értelmezhetjük: szer-
zőink a nyelvet mint a még egyetlen lehetséges „menekülési irány”-t
modellezik a magát elsősorban aligha posztmodernként elgondoló
ember számára, aki az 1950-es évek Magyarországán korántsem a
nyelv, hanem sokkal inkább a létezés abszurditásával kénytelen
szembesülni.

Lehetséges volna, hogy az Apokrif és az Iskola a határon olyasfajta
„irodalomtörténeti kalandozás” végére tesz pontot, amelytől kezdve
tényleg másképpen kell értenünk, és másképpen kell beszélnünk
ezen a nyelven? Amelytől kezdve végérvényesen bizonyossá válik,
hogy a vers és a próza nem az a grafit- vagy digitális jelsorozat, ame-
lyet a szemünkkel látunk, és közvetlenül érzékelünk, nem az a „nar-
ratíva”, amelyet szavaival elmond, nem az a hangulat, melyet szó-
képeivel megérzékít, sokkal inkább egy árnyalt, a fekete-fehér
igazságoknál bonyolultabb emberi létezés titkait alakzatokba és
emelkedett horizontokba rejteni képes beszédmód? Amelytől
kezdve már megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a vers és a próza el-
sősorban mindazon szintagmatikus és szintaktikus viszonyrend-
szerek összessége, amelyek a szavakat, szójelentéseket a maguk
relativizáltságában kötik össze? Éppen úgy, amiképpen embert em-
berhez, világhoz, istenhez kötnek értékek és erkölcsi törvények:
örökkön helyiértékek és időtlen (m)értékek egyensúlyára vágyva.

�

E röviden jellemezni próbált motivációs és poétikai párhuzamok
mellett van még egy feltűnő „rokonság” e két alkotó között. Mind-
egyikük kiemelten ad hangot, hátteret egy olyan nézőpontnak,
mely által az ember maga lehet saját létezésének hallgatója-szem-
lélője (Ottliknál ezt jelzi a rádió, illetve a mozi érzékeny szerepe az

6Az Apokrifot hasonlókép-
pen a MEK-ből idézzük

dolgozatunkban = http://
mek.oszk.hu/01000/0101

6/01016.htm#h3_45
[2009. 11. 01.]
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Iskolában, mely majd a híres „ingyen mozi”-metaforává fejlődik a
Budában, Pilinszkynél eme önelvárásnak felelnek meg például saját
versmondásai vagy az Apokrif indító részében elhangzó sorok: „És
látni fogjuk a kelő napot, / mint tébolyult pupilla néma és / mint
figyelő vadállat, oly nyugodt”). S mindkettejüknél fontos motívum
egy olyan, hangsúlyosan bejelentett, erősen kiemelt nézőpont meg-
jelenése a szövegben, amely aligha lehet más, mint az én-től eltá-
volított horizontban szemlélődő Isten-képmás rajza: „Látja Isten,
hogy állok a napon. / Látja árnyam kövön és keritésen. / Lélekzet
nélkül látja állani / árnyékomat a levegőtlen présben” — mondja
Pilinszky. S hát mi másról beszélne Ottlik, amikor regényét kerete zi
ugyanezen motívummal: „Azt remélte tőlem, hogy én messzebb ről
tudom nézni élete összegubancolódott zűrzavarát, s az én közbeik-
tatásom segítségével talán majd ráesz mél, hogyan is fest a helyzet
annak az istennek a szemszögéből, aki nézi mindezt.” S nem sokkal
később: „Egyszóval a komolyság, szorongás, keserű undor és
őszinte félelem rétegei alatt mélyen és észrevehetetlenül Szeredy
bolondozott önmagának, nekem, a világnak vagy talán egy isten-
nek, aki nézi mindezt.”7

Legvégül pedig, a nagykompozíció végén immár nem is a Jóis-
ten nézőpontjaként, hanem valamiféle antropomorfizált szimbó-
lumként jelenik meg a felülről-távolról való (rá)látás a Mindenségre-
motívum. Talán ez lenne ama egyetlen valami, „ami biztosan van”,8

vagyis a híres ottliki ‘érzés’? S persze Medve Gábor regény eleji, Tri -
esz tig tekintő nagymonológjára is rímel ez a szövegrész: „De hát
össze vagyunk kötözve, s még csak nem is úgy, mint a hegymászók
vagy a szeretők, nem azzal a részünkkel, amelyiknek neve, honos-
sága, lakcíme van, s tesz-vesz, szerepel, ugrál a világban, hanem iga-
zában nagyobbik részünkkel vagyunk összekötözve, amelyik nézi
mindezt. Tejsav vagy gyanta, valami kitermelődött izomlázból, se-
bek ből, sárból, hóból, életünk gyalázatából és csodáiból; valami ke -
nyérízű, ami nélkül most már nehéz volna meglenni. Pedig nem er -
ről volt szó eredetileg. Nemcsak kenyérről.”9

Vannak az Iskola a határonnak ezeknél közkeletűbb passzusai,
szál lóigéi. Vannak az Apokrifnak a fent idézetteknél erőteljesebb és
hideglelősebb sorai. De a minden lehetetlenségben is tetten érhető
vágyakozást a hitre: a másik emberben való hitre, a tőlem különbö -
ző örömteli látványára, nézésére, elfogadására, megértésére s az e
megemelt nézőpont méltóságából való önszemlélet emelkedettségét,
a szabadságot csak ajándékul, csak épp „ráadásul” (József Attila:
Eszmélet) elfogadó öröm önzetlenségét aligha lehet maradan dóbban
megragadni, mint Ottlik és Pilinszky tette e két, a nyelv mélységes
mélyében kalandozó remekműben.

Szombathely, 2009. november 1–5.

7Iskola-idézetek

8Buda

9Iskola
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