
Idősíkok és álom -
leírások a Budában
Ottlik Géza Buda című regényének szerkezetét egyidejűleg sokféle
kompozíciós eljárás alakítja: ilyen például a láncolatos fejezetezés,
a visszatéréseken alapuló körkörös történetmondás, az Iskola a hatá -
ronból ismerős keret, vagy a több fejezetet magukba foglaló szö-
vegtömbök s az ezek fölött hídszerűen átfutó szövegívek rafinált
játéka, ami már a Prózában is megjelenik. Ami a Buda struktúráját
mégis a leginkább egyedivé, s az Ottlik művek közül egyszersmind
a legbonyolultabbá is teszi, az a keletkező regényt városnak, tér-
képnek tekintő narrátori elgondolás, illetve a tér és idő sajátos egy-
befonódása. A mű tehát nemcsak városként, térképként, hanem idő-
labirintusként is olvasható.

A teljes életidőt magába foglaló, s azt keresztül-kasul bejáró Buda
alapvetően három idősíkon játszódik. Az első sík a regény kompozí-
ciós vázának, tartópillér-rendszerének tekinthető főreál-történet, tehát
az 1926 nyarától 1930 nyaráig terjedő időszak. A főreálbeli évek elbe-
szélése, bár lazán kapcsolódó és nem egyforma mértékben kidolgo-
zott epizódokból áll össze, hozzávetőlegesen mégiscsak időrendben
kerül elmesélésre. E négy év eseményeihez asszociatív módon kap-
csolva jelenik meg a következő idősík: az 1923 (tehát a Kőszegre való
bevonulás) előtti és az 1930 (a végleges leszerelés) utáni évek törté-
nete, amely egészen 1979-ig, tehát a regénybeli feleség, Márta halálá-
nak évéig tart. Ennek az időszaknak az elbeszélése töredezettebb a fő-
reál-történetnél, darabokban ékelődik bele a főreál-szövegbe, és
hozzávetőlegesen sem követ időrendet. Azért tekintem mégis össze-
függő korszaknak ezt a hosszú időt felölelő síkot, mert a megszakí-
tottság ellenére is egységes, bizonyos értelemben folytonos Bébé szá-
mára: amíg ugyanis megvannak az életét jelentő emberek, addig „áll
Buda még”, addig „minden megvan”. A regény harmadik idősíkja
1979-től, Márta halálának évétől 1989-ig vagy 1990-ig tart — körülbe-
lül tíz évet foglal magába. Ehhez a síkhoz tartozik a regény első két fe-
jezete ((Minden út), (Ami biztosan van)) majd a nyolcvanas évekre utaló,
dátumozott naplóbejegyzéseket is tartalmazó utolsó tíz fejezet. A re-
gényírás jelenének tekintem ezt a síkot, mert Bébé, az elbeszélő 1979
júniusában, a feleségével, Mártával való beszélgetésben, és az azt
megelőző Oktogon-álom hatására szánja el magát a regényírásra.
Ennek az idősíknak szinte kizárólagos témája Bébé betegsége,
Márta gyászolása, és a nagy összegző mű, az Ebédlőablak befejezé-
séért folyó, egyre reménytelenebb alkotói küzdelem, amelyben
megkérdőjeleződik a „minden megvan”, s időnként mintha már
nem állna, legalábbis felfüggesztődne „Buda”.
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A Buda három idősíkjának megfeleltethető a regényben szereplő
három álomleírás. Ottlik korábbi műveiben nem szerepelnek álom-
leírások, egyedül ebben az utolsó regényben, s az elbeszélő, ahogy
látni fogjuk, itt is ironikusan viszonyul az álmokhoz, illetve azok
elmeséléséhez. Ennek ellenére mégiscsak beilleszti őket a regény
szövetébe, felismerve és kiaknázva a sűrítésnek és a jelentéselto-
lásnak az álomleírásban mint műfajban rejlő poétikai lehetőségeit.

A három álmot a továbbiakban „folyosó-álomnak”, „Oktogon-
álomnak” és „betonpince-álomnak” nevezzük a könnyebb azonosít-
hatóság kedvéért. Mindhárom álom regénybeli szövegkörnyezetében
fontosnak és problematikusnak bizonyul az álom elmesélése (vagy
éppen el nem mesélése), tehát az a képzeletbeli vagy valós beszélge-
tés, amelybe az álom beékelődik, s amelyben értelmet nyerhet. A fo-
lyosó-álmot Bébé nem meséli el feleségének, s ezt így kommentálja:
„Mondjam Mártának, hogy álmomban átsétáltam egy másik, egy szomszé-
dos regénybe? Sosem meséltünk álmokat egymásnak.”1 Ezzel szemben az
Oktogon-álmot már elmondja: „elmeséltem neki az álmomat — amit még
sohasem tettem”2 — olvashatjuk az első fejezetben. A betonpince-álmot
az idős, beteg Bébé Szeredyvel akarja megosztani: „Daninak el kell me-
sélni, el kell mondanod valahogyan, ahogy az álmok és félálmok az éjszakáid
konkrét valóságával összekeverednek. Úgy egybefonódnak, hogy összezagy-
válod őket ébren is. // Szeredy meg tudja mondani, mi történt valóságosan. Be-
tonpincében vagy-e tényleg (bezárva véglegesen? Vagy van egy kijárat? Vas-
ajtó a lépcsőnél? Vagy csak erőszakos álom az egész, és fázik a lábad…?)”3

A folyosó-álomnak a Budában két leírása is van, egy hosszabb, rész-
letesebb a (Dolgozatjavítás 38-ban) című fejezetben, és egy vázlatos,
utalásszerű, rövidebb a (Bagatell) című fejezetben. Ez Bébé időben leg-
korábbi álma a Budában, a rövid leírás szerint Monostoron álmodta
1950 és 1954 között, a hosszú leírás viszont azt is megjegyzi, hogy az
álmodó negyvenkét éves, tehát 1954 körüli lehet az álom, amelynek
itt a hosszabb leírását idézem: „Azt álmodtam, hogy újra a budai főreál-
ban vagyok. Hidegkúti út 23. Bevonultam — végzett negyedéves —, de tud-
tam, hogy már negyvenkét éves vagyok. Jó, megkaptam a régi egyenruhámat,
felvehettem, de elölről kell kezdenem a négy évet. Negyvenkét évesen? Ez így
van, Bébé. Vállat vontak, én is. Az épület hosszú, kongó földszinti folyosóján
voltunk. (Ott jártam hát megint.) Mindenki örült. Én a régi egyenruhámnak
nagyon. Nem nőttem ki, se bő nem lett a zubbonya — magától értetődőnek
tartották, hogy felvettem újra. Nekem nagy megkönnyebbülés volt, hogy raj-
tam van. // Jó izgalom, várakozás járkált bennem. Az elég sivár hosszú fo-
lyosó végében volt a kantin, a borbélyműhely, a negyedévesek kaszinója, s
abból nyílt még egy kis zeneszoba. Kihallatszott volna Kienaszt Rudi vagy
Hilbert klimpírozása a zongorán, és Szeredy gitárja? Vagy bent voltam én
is, és válogattam a rosszabbnál rosszabb dákók közül? (A negyedéves társal-
góban volt a zongora és a biliárdasztal is.) Végül Kienaszt talált egy jobb
dákót nekem? Nem: a századirodában voltunk, és senki nem tudta megmon-
dani, Kienaszt Rudi sem, hogy most elsőévesként kell-e kezdenem a négy évet.
Hát akkor felviszem a holmimat a hálóterembe. // Lent voltunk a földszinti fo-

1Ottlik Géza: Buda.
Európa, Budapest,

1993, 82.

2I. m. 9.

3I. m. 240.

813

Eleje:Layout 1  2012.10.15.  15:44  Page 813



lyosó közepe táján, a vesztibülben. A sapkám, az arany (vagyis negyedéves)
rajsíp-zsinórom, a viseléstől a vállamhoz idomult kék házizubbonyom, ké-
nyelmes és ősi-egyszerű volt, mint a saját bőröm. Hát akkor felmegyek a há-
lóterembe. A mindig huzatos vesztibülben lámpalázas izgatott szívdobogás fo-
gott el, olyan heves, hogy felébredtem. // Az ágyamban Monostoron.”4

Értelmezésem szerint ez az álom az ébren kitűzött írói feladatra,
a katonaiskolában töltött évek elbeszélése adott belső válasz, lelki
reakció. Így kapcsolható a Buda idősíkjai közül a főreál-történethez.
Az álom Bébé mint regény-szereplő ellenállását jelzi Bébével, a re-
gényíró-nézővel szemben. A szereplő Bébé az álomban egy olyan
korábbi életállapotba helyeződik vissza, amit egyszer már végigélt,
s amelyből kiszabadult. Az álom az 1930-as, már megtörtént kisza-
badulást nem-létezővé teszi, s ezzel semmivé lesznek Bébé későbbi,
erre ráépülő kiszabadulásai is, melyeket pedig élete tartóoszlopai-
ként, csodáiként tart számon. Az álom mintha az ingyen mozi ottliki
elméletét modellezné: az időfolyamon kívül álló néző-író én (az ál-
modó) tud róla, hogy a főreálbeli négy év már a múlté, s ő most ép -
pen negyvenkét éves. Az álom- és regényszereplő-én azonban nem
tudja ezt, és tehetetlen: nem jöhet le a színpadról, ami itt egyrészt az
álom, másrészt a múlt visszamenőleg újraélendő, utólag belakandó
tere. Az álom az emlékezés eszközével dolgozó, önéletíró narrátor
tudatkettőzését modellezi, amely munkamódszerével kényszerűen
együtt jár. Bébé viszonya ehhez az álomhoz ambivalens: egyrészt
átéli a bezártságot és tehetetlenséget, másrészt már az álomban meg-
kezdi a múltbeli helyszín újra-belakását: megtalált egyenruhájában
máris otthonosan érzi magát, ahogy ezt mind a hosszabb, mind a
rövidebb álomleírás hangsúlyozza. A (Bagatell) című fejezetben sze-
replő rövidebb álomleírás további jelentéssel tölti fel az álmot azál-
tal, hogy pontosan megnevezi az álmodás helyét, és idejét: vagyis a
kitelepítés helyszínét, Monostort, és az ötvenes évek elejét, a dikta-
túra éveit. Ebben a szövegösszefüggésben az álom párhuzamot von
a múltbeli, katonaiskolai lét és a jelenbeli, diktatúrában való létezés
között. Mintha a negyvenkét éves Bébé a katonaiskolába csöppent
volna vissza a társadalomból való kitaszítottság tapasztalatában.

Fontos, hogy a helyszínek, amelyeket az álomleírás említ (földszinti
folyosó, negyedévesek kaszinója, századiroda, hálóterem), mind zárt
terek. Kiemelt szerepet kap ezek közül a földszinti folyosó, amely há-
romszor fordul elő a leírásban, és a hálóterem, amely kétszer, majd-
nem azonos mondatban: „Hát akkor felviszem a holmimat a hálóterembe”,
illetve: „Hát akkor felmegyek a hálóterembe.” A folyosó az átmenetiség
jelentését sugallja, a hálóterem már a véglegességét. Az elbeszélőnek
ettől a véglegességtől való szorongása, vonakodása fejeződik ki az is-
mételten nekirugaszkodó, nyomatékosan élőbeszédszerű „hát akkor”
mondatkezdésben. A hálóterembe azonban „fel” kell menni, maga-
sabban fekszik, mint a hangsúlyozottan „földszinti” folyosó — a múlt
belakása, az elmúlt életszakaszba való beköltözés tehát nemcsak a be-
zártság véglegessé válását, hanem valamiféle emelkedést, feljebb lé-

4I. m. 81–82.
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pést is jelent az álom nyelvén. Ez a „feljebb lépés” is az írói feladat vo-
natkozásában válik érthetővé.

Az Oktogon-álom 1979-es, tehát időben jóval későbbi, mint a fő-
reál-álom, de szövegszerűen megelőzi azt: a Buda első fejezetében
olvasható, s ahogy már említettük, Mártának elmesélve válik a feje-
zet részévé. Az álom itt nem a múltba, hanem a jövőbe helyezi sze-
replőjét, az álmodót: „Azt álmodtam nemrég, hogy megyek valahol a
körúton, át az Oktogonon, lágy, szelíd késő délután van, és észreveszem,
hogy gyönyörű a város, csupa szín. Pedig szomorúság van bennem, tu -
dom, hogy holnap meg kell halnom, és semmit sem tehetünk ellene. Szomo -
rú, hiába. A házak, a fák, a járókelők, Andrássy út: még soha ilyen porha-
nyós nem volt a késő-délutáni óra. Szelíd volt. Érett. Nem fájt. Érdekes,
fájnia kellett volna, és nem fájt. Gyengéd volt a levegő, az Oktogon, min-
den. Gyengéd? Porhanyós? Nem, nem tudok más szót rá — érett volt.”5 Az
álomleírást a benne tükröződő teljességérzés és a szülőváros megje-
lenése miatt kapcsoljuk az „áll Buda még” idősíkjához, amely ma-
gába foglalja a gyermekkor elbeszélését. Az Oktogon-álom azonban
nemcsak ezt a regényben is kitüntetett idősíkot, hanem az egész
Budát is tükrözi. Szemben a másik két álommal itt nem lezárt, hanem
nyitott térben vagyunk, s ennek a nyitottságnak a jelentését erősítik
fel az álom helyszínének adottságai. Az álmodó a szülővárosában jár,
egy körúton érkezik, amely az önmagába visszatérő, otthonos vég-
telen képzetét kelti, egy téren vág át, amely ráadásul körút és su-
gárút kereszteződésében fekszik, így nemcsak a tágasság, hanem a
távlatosság jelentését is hordozza: a tér minden irányba kinyílik.
Minden irányban utak vannak, bármerre lehet menni, s ráadásul
„minden út” — ahogy a fejezet címe is sugallja — oda vezet, ahol
Bébé, az álmodó éppen abban a pillanatban áll. Otthonosság és sza-
badság sűrűsödik egyetlen pontban és pillanatban, ami „ismerős per-
sze, de ismeretlen is, emlék is, vágy is, térkép, nyitottság, várakozások és
nyugalom, a késő délutáni óra érettsége”.6 A látványban tükröződő tel-
jességérzés tovább fokozhatatlan intenzitását jelzi a napszak, a ké-
sődélután, és a látvány jelzői: „lágy”, „szelíd”, „gyengéd”, „porha-
nyós”, „érett”. A fokozhatatlan ság azonban végességet is jelent:
„tudom, hogy holnap meg kell halnom, és semmit sem tehetünk ellene”. Az
alkotást, tehát a csoda megőrzését a halál álombeli közelsége teszi
egyszerre sürgetővé és reménytelenné. A végesség azonban nem-
csak időbeli lezártságot jelent, ha nem az emberi befogadó- és kife-
jezőképesség határoltságát is. Ezt fogalmazza meg Medve a (Baga-
tell) című fejezet hálótermi jelenetében: „És ezt nem lehet hagyni, ezzel
mind valamit kell csinálni, megragadni, harapni, elmondani, megfesteni:
magadévá tenni. Csakhogy mindegyikhez olyan sok minden egyéb tartozik;
kihagyhatatlanul és csordultig tele vággyal — honvággyal —, hogy ésszel,
érzéssel nem bírod megtartani, szétfeszít, szétrobbansz bele.”7 Erre rímel-
nek az Oktogon-álmot elemző (Ami biztosan van) című fejezet sorai
is: „Szomorúság és vágy, meg kell halni, nincs elég időd a város szépségére,
a botrányosan sok kihagyhatatlan beletartozó mindenféle miatt.”8

5I. m. 9.

6I. m. 10–11.

7I. m. 318.

8I. m. 10.
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Az álomban megjelenő látvány azonban talán éppen a halál-
határ közelségétől válik olyan teljessé és fokozhatatlanul inten-
zívvé. Az álmodó, Bébé halála a távoli jövő várható történése, fele-
ségéé azonban egészen közeli, hiszen 1979-ben, Márta halálának
évében vagyunk. A halált általánosabb síkra helyezve: Bébé szá-
mára közeledik az életnek az a szakasza, amikor már nem lesz
kinek elmondania, nem lesz kivel megosztania a „botrányosan so -
kat”. S ettől akad majd el a festményével: a tudattól, hogy élete „jó
nyersanyagát” hiába őrizte meg sértetlenül, nincs kivel megosztani,
s így bajosan lesz belőle műalkotás.

Ezt a válságos állapotot jeleníti meg a Budában szereplő harmadik
álom, ami időben is a legkésőbbi, a nyolcvanas évekre datálható, és a
regény szövegében is a legutolsó. Ha az Oktogon-álom a Buda fokoz-
hatatlan érzelmi csúcspontja, a betonpince-álom az ugyanilyen fo-
kozhatatlan mélypont, az életválság belső képe. Az idős, nagybeteg
Bébé kórházban átélt, többször visszatérő rémálma ez: „Az ágyad
magas kőfalhoz van tolva. Fázik a lábad. Megnyomod a csengőt. Nehéz sú-
lyokat, cementtömböket raktak rád. Miért nem a szobádban vagy? Bejön
Eliza, az éjszakás nővér, és rögtön megnyugszol. Felhúzza a lábadra a lecsú-
szott harisnyát. (…) És megint a nagy fal tövében fekszel, betonpincében, itt
nincs meg a csöngő. Öklöddel próbálod verni a falat, a két kis csákányod kel-
lene. Végül szétrúgod magadról a cementtömböket, úgyhogy bejön Eliza.
Megsimogat, »Ezt mind álmodta, Benedek bácsi!« — Ej, hisz nincs is csengő,
nézze. Van csengő. Hát álmodtad, jó: nyugodj meg, nem mondta senki, hogy
lényegesen jobb sosem lesz székrekedésed, az is álom volt csak. Megnyugod-
nál, Benedek bácsi, csak az az állandó baj, hogy ébren sem tudod megmondani,
melyik volt a valóság és melyik csak az álom. Fejtse meg más.”9 Az idézett
álomleírás ugyanazt a rémálmot rögzíti kétszer, mindkettőnek a kór-
házi ápolónő belépése vet véget, a kettő közé pedig egy éjszakai
kórházi jelenet ékelődik. A két előző álomleírástól a betonpince-álom
abban különbözik, hogy itt álom és ébrenlét határai elmosódnak, át-
járhatóvá válnak. Ez a narrációban nyelvileg is tükröződik: a másik
két álom leírása az „Azt álmodtam” fordulattal kezdődik, és ugyani-
lyen határozottan le is zárul vagy az ébredésre történő utalással, vagy
a Bébé–Márta párbeszéd folytatásával. Ezzel szemben a betonpince-
álom esetében nem tudjuk pontosan kijelölni a szövegben azokat a
helyeket, ahol a kórházi helyzetjelentés a rémálom elmondásába for-
dul át, majd vissza. Az elbeszélő éppen erre az átjárhatóságra, álom és
ébrenlét határainak elbizonytalanodására reflektál, ezzel fejezve ki azt
a tapasztalatát, hogy az ébrenlét, a jelenlegi élete maga is rémálom.
Ezáltal a „betonpince”, mint álombeli helyszín az idős Bébé és egyben
a regényírás jelenének, a Buda harmadik idősíkjának metaforájává nő.

A magas kőfal, amely az álomleírás második részében, újramon-
dásában konkretizálódik betonpincévé, a bezártság és tehetetlenség
szimbóluma: egy minden oldalról lehatárolt, ráadásul mélyen fekvő
térben vagyunk, ahol sem a szabadulásra, sem a felemelkedésre nincs
esély. Az álmodó mintha egy kőkoporsóban lenne elevenen eltemetve,

9I. m. 240–242.
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s aránytalanul nehéz terhek, cementtömbök alatt fuldoklik. A fuldoklás
és a súlyok alatt vergődés egyébként, akárcsak a széteső gubanc, az
alkotói és emberi válság jellegzetes motívumai a regénynek ebben a
szövegrétegében: „Túl sok és túl súlyos a feledtetnivaló. Egy hideg, idegen
világ ül a lelkeden, Bébé, folytatni a munkát csak meleg, meghitt, napfényes
levegőben lehet”10 — olvashatjuk a (Szövettani vizsgálat) című fejezetben.
Az elvégzetlen feladat, a befejezetlen festmény a Márta halála utáni
lelki bezártság-állapotban elviselhetetlen teherként nehezedik Bébére.
Segítségre szorul, amit meg is kap, először két ápolónőtől, akik az édes-
anyjára emlékeztetik, majd a barátaitól, Rodrigeztől, Colaltótól és
Lexitől, akik hazaviszik a kórházból, hogy folytatni tudja a festményét.

Az álomleírás Ottliknál kivételes, szokatlan narrációs elem. A le-
jegyezett illetve elmesélt álmok nemcsak metaforikus jelölői, hanem
kicsinyítő tükrei is a regény idősíkjainak — így fontos kompozíciós
szerepet kapnak. Mindhárom idősíkhoz tartozik egy-egy álom: a fő-
reál-elbeszéléshez a folyosó-álom, a regényírás jelenéhez a betonpince-
álom, a gyerekkori teljességet megjelenítő harmadik idősíkhoz pedig
az Oktogon-álom — ez utóbbi a „Buda érzés”, ezáltal pedig a teljes
regény leképezésének, „mise en abime”-jának is tekinthető. Az álom-
leírások ezen kívül fontos metanarratív szerepet is kapnak: az alko-
táshoz való viszony problematikusságát jelenítik meg: azt, ami a Buda
talán legnagyobb, végső kérdése. Az idősíkokat és az időbeli válto-
zásokat az álmok térbeli mozgásokként és viszonylatokként jelenítik
meg. A folyosó-álomban a várakozó átmenetiségből az otthonos be-
lakásig való eljutást a hálóterembe való „felmenetel” jelzi, ami az írói
feladatvállalás „emelkedésére”, mint lehetőségre utal. Az Oktogon-
álom útkereszteződés-képe egyszerre utal az írói „beérkezésre” és el-
indulásra: az utak végére és az utak megnyílására. A betonpince-álom
a lesüllyedés, és a lesüllyedésbe való bezártság érzetét sugallja, így áb-
rázolva az alkotói válság és a halálközelség ördögi körét. A Szeredynek
való álommesélés tervezgetésében azonban, amit az előadás elején idéz-
tünk, itt is megjelenik a felemelkedés reménye: „Vagy van egy kijárat?
Vasajtó a lépcsőnél?”

Az alkotás és a halál kapcsolatának problematikája már a Buda be-
fejezése előtt, máshol is megjelenik az Ottlik életműben. Az író nem-
csak művészetelméleti írásaiban érinti a kérdést, hanem A művész és
a halál című, látomásos-allegorikus meséjében is. A megszemélyesí-
tett halál, aki nem viheti el a művészt addig, amíg be nem fejezi
utolsó alkotását, megkérdezi áldozatát, hogy mit ábrázol majd a ké-
szülő szobor. „Az életet. Teljes szépségében”11 — válaszolja a művész,
aki azonban addig nem tudja folytatni a művét, amíg meg nem kapja
hozzá a „korlátlan végtelenséget”. Ennél kevesebb nem elég neki az
alkotáshoz. Ennél kevesebb a Budában szereplő Bébé festőnek sem
elég ahhoz, hogy befejezze az életet teljes szépségében ábrázoló fest-
ményét, az Ebédlőablakot.

10I. m. 259.

11Ottlik Géza:
Hajnali háztetők

— Minden megvan.
Európa, Budapest,

1994, 307.
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