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KICZENKO JU DIT

Alain-Fournier és Ottlik
1982 ta va szán Vasy Gé za le he tõ sé get adott (fel kért),

hogy Arany Já nos ha lá lá nak 100-ik év for du ló já ra szer kesz-
 szek az Egye te mi Szín pad szá má ra Arany elõ adói es tet. A 
fel adat an  nyi ra „meg szé dí tett”, Arany mi att oly fel vér te-
zett nek érez tem ma gam, hogy nem csak Mensáros Lász lót 
ke res tem meg, ha nem az ün ne pé lyes be ve ze tõ re egye ne-
sen a mes tert, Ottlik Gé zát kér tem fel. A ve le foly ta tott 
há rom-négy te le fon be szél ge tés (köz tük egy hos  szabb) 
éle tem nagy él mé nye. Már ma ga az a tény, hogy föl vet te 
a te le font, hogy õ vet te fel stb. Ter mé sze te sen sem mi sem 
úgy tör tént, ahogy el ter vez tem. Ottlik – nagy ne he zen 
– el vál lal ta a be ve ze tõt (ami re re á li san egy ál ta lán nem is 
szá mí tot tam, a deus ex machina egy faj ta meg tes te sü lé se-
ként tud tam csak ér tel mez ni). Vas Ist vánt, Ne mes Nagy 
Ág nest, Tandori De zsõt aján lot ta ma ga he lyett, eb ben a 
sor rend ben, mi e lõtt igent mon dott vol na. Mensáros Lász-
ló szín há zi el fog lalt sá gai mi att (töb bek kö zött ép pen fe lejt-
he tet len Ványa bá csi ja pró bái, majd elõ adá sai foly tak) 
nem ké szült el idõ ben az anyag gal. S ma ga a ki vá lo ga tott 
vers- és le vél anyag is mi cso da vál to zá son ment át kí ván sá-
gá ra! Fél évet – hús vé tig – csúsz tunk. Ottlik ak kor vi szont 
be gip szelt lá bá ra, majd ne héz kes já rá sá ra hi vat koz va már 
el há rí tot ta a be ve ze tõt. Az Egye te mi Szín pad Arany-est je, 
vé gül le mez zé is lé nye gül ve, si kert ho zott Arany nak és 
Mensáros Lász ló nak. Ne kem pe dig az Ottlik-telefonokat. 
Az elõ adó est lét re jöt te (vég te le nül) le egy sze rû sí tett tör té-
ne té nek fel ele ve ní té se tu laj don kép pen a „té ma meg je lö lé-
se”, pon to sab ban a „té ma vá lasz tás in dí té ká nak meg je lö lé-
se” funk ci ó ját hi va tott be töl te ni.

Rég óta fog lal koz tat ugyan is, hogy mi köz ben az Ottlik 
ál tal több ször cá folt Musil-hatás elem zé se igen gaz dag
– pon to sab ban ta lán épp a cá fo lat mi att cél sze rûbb a két 
re gény ös  sze ha son lí tó elem zé sé rõl be szél ni (mint pél dá ul 
Györffy Mik lós te szi) –, ad dig az Ottlik ál tal em lí tett 
Alain-Fournier-regénnyel, Az is me ret len bir tok kal va ló
ös  sze ve té se még nem tör tént meg.

Pe dig több alap ve tõ ha son ló sá got fi gyel he tünk meg pél-
dá ul már a mû vek lét re jöt té ben is, vagy az ih le tõ él mény-
anyag jel le gé ben. Mind két mû nek van élet raj zi hát te re. 
A fran cia re gény ilyen vo nat ko zá sa it Isabelle Rivière, 
Alain-Fournier test vé re tár ta föl. Ottlik élet raj za ma már 
köz is mert (el sõ sor ban Vas Ist ván nak és Szegedy-Maszák 
Mi hály Ottlik-monográfiájának kö szön he tõ en), en nek 
el le né re – leg alább is szá mom ra – meg le põ volt is ko la tár-
sai köz lé se Kis fa ludy And rás ka me rá ja elõtt, amely bõl
ki de rült, hogy a re gény be li konf lik tu sok so ra és az azo kat
rész ben ki vál tó Me ré nyi-klikk lé te zett, sõt, a volt cõgerek 
sze rint Ottlik a klikk te vé keny sé gét és bu ká sát, akár csak 
más sze mé lye ket és a ka to na is ko lai élet más ese mé nye it 
is, do ku men tum sze rû hi te les ség gel (ter mé sze te sen fik tív 
ne vek kel) ír ta le.

A mû al ko tás lét re jöt té nek fo lya ma ta is igen hos  szú, 
több szö rös át írás vég ered mé nye mind ket te jük nél, bár 
a fran cia szer zõ nél re gény ter je del mû szö veg elõz ményt 
nem ta lál ha tunk. Még Drugeth le gen da-ter je del mût sem, 
de olyan ki seb be ket, mint Ottliknál a Ma gá nyos he ge dû-
szó, vagy A tény ál lás, a Szel lem idé zés, a Tör té ne lem, a

Ce ru za jegy ze tek (Bol dog ság?) bi zo nyos pas  szu sai, igen. 
Ilyen pél dá ul A ki rán du lás, a Há rom fa lu si hölgy cso dá ja
cí mû kis el be szé lés, vagy Az ün ne pek rõl szó ló es  szé.

Ha son ló kér dés mind két mû ese té ben a fõ hõs, il let ve 
fõ hõ sök sze mé lye. Ma gyar or szá gon má ig ál lan dó sult 
té ma – Ottlik ud va ri as, né ha iro ni kus, né ha ha tá ro zott 
há rí tá sa el le né re –, hogy konk ré tan ki ki cso da, ki bú jik 
meg a fik tív hõ sök ál ar cá ban. Ottlik, Örley, Sán dor 
Kár oly Dá ni el, Koromzay stb.? Ottlik több ször is meg-
is mé telt vá la sza rö vi den ös  sze gez ve, hogy hõ se it több 
sze mély bõl gyúr ta ös  sze, ma gát is több hõs be „osz tot ta” 
szét, a fik ci ó ról most nem is be szél ve. Az [Egye tem, BH]
cí mû, a Pró zá ban ta lál ha tó írá sá ból idé zek (mely re már 
Szegedy-Maszák Mi hály is fi gyel mez te tett): „És ki cso da 
az el be szé lõ el sõ sze mély? Gye rek ko runk ban volt egy 
csaliversikénk:

 „Én va gyok én, te vagy te.
Ki a sza már, én vagy te?”

„te” – fe lel te, aki gya nút lan volt. Hát az te vagy. Mond-
tam, hogy te vagy te!” – „Hát ak kor én!” – „Az már 
igaz!” – ne vet tek. Az is te vol tál.

Ta lán a fen ti két sort kel le ne odaten ni jel igé nek az el sõ 
sze mély ben írott mû vek elé…” Alain-Fournier kor tár sa it 
is fog lal koz tat ta a fik ció mö gött rej tõ zõ eset le ges élet raj zi 
sze mé lyek ki lé te. Õ egy má sik szem pont ból – ki le gyen
és mi lyen a nar rá tor? – is fog lal ko zott fõ hõ sei le het sé ges, 
va lós és fik tív al te re gó i val. Még a szö veg al ko tás fo lya ma-
tá ban, re gé nye egyik vál to za ta kap csán ír ta: „Még nem is 
tu dom biz to san, va jon tény leg Meaulnes lesz-e köny vem
fõ sze rep lõ je – vagy ta lán Seurel? Vagy Anne de Champs? 
Vagy én, aki el me sé lem” – ír ta nõ vé ré nek, Isabelle-nek 
és só go rá nak, Jacques Rivière-nek 1910 áp ri li sá ban. [A 
rész le tet Nagy Ju dit mû for dí tá sá ban idé zem, akár csak – a 
re gény szö ve gét ki vé ve – a ké sõb bi e ket is; több fon tos 
és alap ve tõ ada tot ne ki kö szön he tek.] A vég sõ vál to zat-
ban, ha son ló an az ottliki mû höz, tu laj don kép pen va ló ban 
el dönt he tet len, hogy ki is a fõ hõs, Seurel, Meaulnes vagy 
Bébé és Med ve-e. (A le vél töp ren gé sé bõl és a vég le ges 
vál to zat ból ki tû nik, hogy az auktoriális el be szé lõ va ri án-
sát Alain-Fournier vé gül is el ve tet te, a fik tív Seurel fi gu-
rá já ba transz po nál ta.) A re gé nyek szer ke ze te és nar ra tív 
struk tú rá ja is az egyet len fõ hõs le he tet len sé gét su gall ja.

A kö vet ke zõk ben (a ter je del mi kor lá tok mi att) váz lat-
sze rû en meg kí sér lem fel so rol ni azok nak a szem pont ok-
nak egy ré szét, ahol az ös  sze ha son lí tás cél sze rû le het.

1. A re gé nyek mû fa ja, mû faj va ri án sa. Hen ri Alain-
Fournier a XX. szá zad ele jén a Nouvelle Revue Française
ha sáb ja in a re gény vál sá gá ról és a jö võ re gé nyé rõl ki bon-
ta ko zott po lé mi á ban és el mél ke dé sek ben vé gül is a köl tõi
ka land re gény ben ta lál ta meg az újí tás le he tõ sé gét, mely-
ben a ka land nem a té ma, ha nem for ma. „Sõt, azt sem 
tu dom, hogy az imént meg fo gal ma zott gon do la tok sze re-
pel nek-e majd köny vem ben, hi szen az egy ka land re gény 
lesz. Jacques azt akar ja, hogy gon do la tok kal fe jez zem ki 
ma gam, de mi ért akar en gem Jacques az õ aka ra tá ra kény-
sze rí te ni?” (1910-es le vél Isabelle és Jacques Rivière-
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nek.) Ottlik is több ször hi vat ko zik if jú ko ri ol vas mány él-
mé nye it lel tá roz va Ver ne-re, a Nick Carter-regényekre és 
má sok ra, majd a fel nõtt ko ri ak alap ján az iz gal mas ság ra, 
a „ka land” fon tos sá gá ra. Ugyan ak kor egy ér tel mû en jel zi, 
hogy az szá má ra is leg fel jebb csak le he tõ ség ar ra, hogy a 
bo nyo lult és iz gal mas cse lek mény mö gül ki bon ta koz zék 
a vi lág ról – be le ért ve a mû vé szet rõl – al ko tott egye di 
al ko tói lá tás mód. „Igye kez tem min dig olyat ír ni, ami nem 
un tat ja az olvasót…[…] de ez sok szem pont ból hát rány 
is. Az Is ko la a ha tá ron-t pél dá ul nem akár mi lyen ol va sók 
ér tet ték fél re. […] saj nos, két szer, sõt há rom szor is el kell 
ol vas ni va la mit […] s ép pen a me se, a cse lek mény az, 
amely ilyen kor le hul lik a mû rõl […] a me se he lyett ér vé-
nye sül a sok kal dön tõbb, ami so ha sem té má ja vagy tár gya 
a re gény nek – de ma ga a mû.” Alain-Fournier már mû ve
el sõ ol da lán fi gyel mez tet, hogy az el be szé len dõ tör té net, 
„ka land” cél ja nem az, hogy iz ga lom ban tart sa ol va só ját, 
hi szen már itt jel zi a tör té net vé gét is: „– így fes tett nagy já-
ban a haj lék, ahol éle tem leg ke ser ve sebb és leg bol do gabb 
nap ja it el töl töt tem, ahon nan ka land ja ink ki in dul tak, s aho-
vá vis  sza tér tek szét por la ni, mint hul lám a ko pár szik lán”.
(Lovass Gyu la, Gö rög Lí via for dí tá sa.)

Ottlik re gé nyé vel a ka land re gény gon do la tá ban vé lek 
ha son ló at ti tû döt fel fe dez ni. „Elõ dünk le het ne – mond ja 
Ka zin czyról a Fog sá gom nap ló ja ürü gyén – (ne kem is!) 
a nem-euk li de szi, nem kon ven ci o ná lis va ló ság ér tel me zés-
ben, az »életérzés« több ré te gû, re la ti vi tá sos, szub jek tív, 
mély, hi bát lan áb rá zo lá sá ban, egy ra gyo gó an vá lasz tott 
(és vé let le nül át élt) té má ban. S rá adá sul iz gal mas kri mi 
is, nem csak cso dá la tos mo dern re mek mû.” Az idé zet 
min den ele me rá ve tít he tõ az Is ko la a határonra. Így a 
kri mi sze rû ség, a ka land re gény is (ezt a fo gal mat más 
szer zõk kel – pl. Hemingway-vel – kap cso lat ban hasz nál-
ja is Ottlik). Vis  sza tér ve Alain-Fournier-ra és Ottlikra: 
mind két re gény cél ja, hogy fe szült sé get és vá ra ko zást 
kelt sen ol va só já ban, fenn tart sa azt az il lú zi ót, hogy va la-
mi rend kí vü li és je len tõs ré sze sé vé avat ja, hogy a mû fel-
tár ja a lé te zés (va la mi lyen) nagy tit kát. A ti tok ba be ava tás 
hét köz na pi sze rep lõ kön és hely ze te ken ke resz tül tör té nik, 
és meg is tör té nik. (Nem vé let len, hogy el sõ ként a Hét köz-
nap ok és cso dák cí mû re gény tör té ne té ben tu dó sít Szerb 
An tal je len tõs ter je de lem ben az Alain-Fournier re gény-
rõl.) A hét köz na pi ság – kü lö nö sen Alain-Fournier-nál 
a szim bo liz mus után, még a sze ces  szió ide jén – ha tá ro-
zot tan meg fo gal ma zott írói prog ram. A Nouvelle Revue 
Française-ben ír ta, Rivière-rel egyet ér tés ben, 1909-ben: 
„Lá za san ke re sem a re a liz mus és a mû vé szet egy más ba 
ka ro lá sát, a re a liz must, mely a kép ze let tel pá ro sul.”
Ottlik té zi sei a „tény ál lás pon tos föl vé te lé rõl” mint mód-
szer rõl köz is mer tek, a re gény nar ra tív szer ke ze té nek is ez 
az egyik in dí té ka. Alain-Fournier a vá ra ko zást az zal tart ja 
fenn, hogy csak az epi ló gus ban tud juk meg, hogy már az 
el sõ so rok ban föl idé zett „szét por ló ka lan dok” mik is va ló-
já ban, mi lesz hõ se i vel. Ottlik az zal, hogy mi ért is kell 
vis  sza men ni 1944-be, a har min cas évek be, sõt 1923-ba 
azért, hogy egy lát szó lag egy sze rû és hét köz na pi kér dés re 
– mi Bébé vé le mé nye Szeredy és Mag da kap cso la tá ról 
(ami rá adá sul a re gény kö ze pe tá ján meg is sza kad, s így 
ezt a szá lat el is ej ti a szö veg) – vá laszt ad has son az egyik 
el be szé lõ, és kap has son az ol va só. A Szeredy–Magda- 
„ro mánc”, mint az el be szé lés in dí té ka szin te fe le dés be 
me rül az em lék idé zõ el be szé lés fo lya mán, ho lott az a szó 
ha gyo má nyos ér tel mé ben is ka lan dos: há bo rú, in kog ni tó, 

„kém nõk Nagy vá ra don”, „csel szö vés”, meg több szö rö zött 
ha lá los ve sze de lem (Mag da, Szeredy, Jaks), szö kés. Ezt a 
fe szült ség fo ko zó funk ci ót he lyet te sí ti a ka to na is ko lá ban 
a Merényi–Medve „fõ” konf lik tus, mely kö ré szám ta lan 
ki sebb szer ve zõ dik; il let ve az a szer kesz té si meg ol dás, 
hogy a nagy vá ra di há bo rús kém his tó ria fél be sza kad, s 
csak a re gény kö ze pe tá ján foly ta tó dik. Hogy a lát szó la-
gos és köz na pi kér dé sek meg vá la szo lá sa mi lyen lé nye gi 
kér dé sek meg vi lá gí tá sá ra ad le he tõ sé get a szer zõk nek, az 
a cse lek mény tõl, me sé tõl le mez te le ní tett mû vek – rész ben 
je len tõ sen el té rõ – filozofikuma, az az „ma ga a mû”, mint 
Ottlik nyi lat koz ta.

Mi vel Az is me ret len bir tok (Le grand Meaulnes) lí rai
(köl tõi) re gén  nyé for má lá sa rend kí vü li írói tu da tos ság-
gal, prog ram sze rû en – s ered mény ként ol dal ról ol dal ra 
ki mu tat ha tó an – tör té nik, e pon ton nem tu dom ös  sze vet ni 
Ottlik mû vé vel. A köl tõi (lí rai) re gény fo gal ma vagy gon-
do la ta az ál ta lam is mert Ottlik-szövegekben ilyen konk ré-
tan nem me rült fel. Ahogy a szim bo liz mus után ez lé te zõ 
és ér de mi kér dés le he tett, úgy Ottlik ide jén – ilyen for má-
ban – nem. Hornyik Mik lós nak ar ra a kér dé sé re, hogy az 
írói vi lág lá tást több szó la mú, át fo gó nagy kom po zí ci ó val 
le het és kell-e ki fe jez ni, Ottlik ugyan ak kor ezt fe lel te: 
„Ez na gyon jó kér dés, de hát mind járt ben ne is van a 
fe le let. Én tény leg sze ret ném, ha így len ne. A mo dern 
re gény író – il let ve a jó, a jobb pró za író, a ré gi is – be ha-
tol a lí ri ku sok tar to má nyá ba.” Az Is ko la a ha tá ron szö-
veg for má lá sá ban meg fi gyel he tõk ilyen jel lem zõk. A szö-
veg meg al ko tá sá nak igé nyes sé ge, ap ró rész le te kig va ló 
meg szer kesz tett sé ge – sí kok, di men zi ók, pár hu za mok, 
kont rasz tok, is mét lõ dé sek stb. – ré vén adó dik a köl tõ i ség 
je len lé te. (Pél dá ul bi zo nyos cse lek mény ele me ket nem 
fo gal mi uta lá sok kal, ha nem je lek ké vá ló ké pek út ján idéz 
meg a nar rá tor. Más ese tek ben, pél dá ul a Med ve-kéz irat 
el sõ ré szé ben, gon do la ti lag rit mi zál ja a szö ve get az ér de-
kes szó több szö rös elõ for du lá sá val, a hét bõl há rom szor 
ana fo ra ként, ami a pró za lirizálásának egyik mód ja. Az 
5. fe je zet ben, a Bébé–Szeredy-pár be széd vé gén ha son ló 
funk ci ó ja van az „Ak kor még” há rom szo ros is mét lé sé-
nek, a mon dat köz be szõtt „ak kor most” kont raszt já val. 
A vál to za tos pél dák so ra szin te vég te len.)

Az em lí tés szint jén itt, a köl tõ i ség esz kö ze i nél té rek 
ki a mind két mû vet át ha tó (a szak iro da lom ban sok ré tû en 
ér tel me zett) ze nei és ké pi, kép zõ mû vé sze ti hi vat ko zá sok 
gaz dag szö ve vé nyé re. Alain-Fournier szö veg al ko tá sá ban 
a ké pi narratívák ki sebb, de nem je len ték te len sze re pet 
kap nak. Szám sze rû ség ben a ze nei hi vat ko zá sok is jó val
sze ré nyeb bek, de ugyan úgy át fog ják a nép dal tól a leg ma-
ga sabb ze nei szin tig ter je dõ ská lát, a szö ve ges és szö veg-
te len mû fa jo kat, mint Ottliknál Bach tól a ka to na nó tá kig. 
Funk ci ó juk is – rész ben – ugyan az: a szö veg jel sze rû sé gé-
nek és mû vé szi in ten zi tá sá nak fo ko zá sa a ké pi és ze nei
„narratívák” in teg rá lá sá val.

2. Narráció. Mind két mû ben do mi náns narrációs el já-
rás az egyes szám el sõ sze mé lyû em lé ke zés. To váb bá 
az, hogy több – egy mást ki egé szí tõ, kor ri gá ló – nar rá-
to ri szó lam ból áll ös  sze a szö veg. Alain-Fournier re gé-
nyé ben a nar rá to rok mind el sõ sze mély ben szó lal nak 
meg, Ottliknál Med ve kéz ira ta har ma dik sze mé lyû. A 
meg ta lált kéz irat to po sza mind két mû ben hang sú lyos, 
a fran cia szö veg ben ilyen Augustin, a nagy Meaulnes 
dol go zat fü ze te, az Iskolá-ban Med ve Bébéhez el jut ta tott 
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kéz ira ta. Az Iskolá-ban már a leg ele jén, a „pro ló gus”-ban 
tu do mást szer zünk a Med ve-kéz irat ról, a fran cia re gény-
ben csak nem a mû leg vé gén, köz vet le nül az epi ló gus elõtt 
ke rül elõ Meaulnes nap ló ja. Így a funk ci ó ja is más lesz 
e narratíváknak. Alain-Fournier-nál a tör té net hi ány zó 
lánc sze me it, a ho mály ban ma radt mo ti vá ci ó kat pó tol ja 
és ér tel me zi a meg ta lált nap ló. Ottliknál Bébé fo lya ma-
tos di a ló gust te remt a Med ve-kéz irat tal, ref lek tál, cá fol, 
mó do sít, pon to sít. Al kal man ként per dön tõ ta nú ként 
Szeredyt is be von ja e rész ben el fo ga dott és iga zolt, rész-
ben fe lül írt narratívába. Az el sõ ren dû nar rá tor (Seurel, 
Bébé) mel lett az írás ban fenn ma radt je len tõs szö ve ge ken 
(Augustin, Med ve kéz ira tai) kí vül még ta lál ko zunk más 
nar rá to rok kal, kü lön bö zõ for má ban. Pél dá ul Augustin, 
Frantz és Jú lia le ve lei, il let ve az el sõ ren dû nar rá tor ál tal 
meg idé zett/fel idé zett pár be szé dek, üze ne tek köz ve tí té se 
(Szeredy kor ri gá ló köz lé sei pél dá ul).

3. Té ma. A ké zen fek võ ka masz-te ma ti ká ra nem té rek
ki. In kább egy-két alap ve tõ ha son ló ság után egy mar káns-
nak te kint he tõ kü lönb ség re. Mind két re gény az egyé ni
út ke re sés le he tõ sé ge i nek be mu ta tá sá ra tö rek szik. Nem, 
vagy csak ke vés sé a hõ sök jel lem fej lõ dé sé nek ha gyo má-
nyos esz kö ze i vel. A ke re sés, a ki fosz tott ság (he lye sebb 
ta lán a meg fosz tott ság szót hasz nál ni), az el sza ka dás 
és az eb bõl fa ka dó fi lo zó fi ai nyug ta lan ság mind két mû 
hõ se it jel lem zi. (Med ve ki sza ka dá sa a sze re tet tel te li ott-
hon ból, Seurel el tá vo lo dá sa szü le i tõl az egy szer re von zó, 
fé lel me tes és ve szé lyes új ba rát, a „nagy” fiú ha tá sá ra. 
Alain-Fournier-nál az ide gen és az ide gen ség a sa ját tér-
be, sa ját ott hon ba tör be a rend kí vü li sé get és a szo kat lant 
su gal ló elõ je lek kö zött: „ab ban a zug ban, ahol a jú li us 
14-i ün nep ség meg fe ke tült tû zi já ték-kel lé ke it tá rol tuk, 
egy is me ret len járt-kelt ma ga biz to san […] Ott áll tam a 
va rá zsos fény ben der med ten, moz du lat la nul […] És es te, 
a csa lá di asz tal nál egy hall ga tag ide gen ült kö zöt tünk”.
Ottlik mû vé ben for dí tott a hely zet, az ott hon meg ma rad a 
biz ton ság to po szá nak. Az ide gen tér lesz a fe nye ge tett ség 
ki vál tó ja. Ottlik Gara Lász ló nak ír ta: „10–11 éves ko runk-
ban – mint nagy já ból elõbb vagy ké sõbb min den ki –, az 
anyai sze re tet ki vált sá gá ból, a csa lád vé dett sé gé bõl vá rat-
la nul […] be le esünk az erõ szak nak – az em be ri ter mé szet 
hi te le sebb nek tû nõ va ló sá gá nak – és a konformizáló 
ter ror nak a vi lá gá ba”. A szem be sü lés az is me ret len nel, 
az ide gen nel vált ja ki a hõ sök me ta fi zi kai szo ron gá sa it és 
on to ló gi ai irá nyult sá gú kér dés fel te vé se it.

Mind két szer zõ a port ré–cso port kép, hát tér–elõ tér 
tech ni ká val dol go zik. Az elõ tér ben há rom-há rom do mi-
náns sze mé lyi ség áll: Seurel–Meaulnes–Frantz, il let ve 
Bébé–Medve–Szeredy. A hát tér ben a „ci vil”-szfé ra (a csa-
lá dok, ro ko nok; a fa lu la kos sá ga), el sõ sor ban és fõ ként ter-
mé sze te sen, a kü lön bö zõ, vál to zó pó lu son el he lyez ke dõ 
is ko la tár sak, akik né ha va la me lyik hõs ré vén va la med dig 
az elõ tér be ke rül nek.

Az alap ve tõ kü lönb ség a két re gény kö zött az, hogy 
Ottlik nem mond le a klas  szi kus, a XIX. szá zad hoz köt he-
tõ re gény kort és tör té nel met fel vil lan tó „áb ránd já ról”. Az 
1959-ben meg je lent re gény már el sõ ol da lán fél re ért he tet-
len ér ték íté let tel utal – pon tos da tá lás sal, va la mint idõ- és 
mód ha tá ro zók kal – az 1956-os for ra da lom ra, ezt kö ve ti 
az 1944-es ese mé nyek meg idé zé se, majd a „fõ” tör té net, 
mely nek ko ra és szín te re az I. vi lág há bo rú és Tri a non 
utá ni Ma gyar or szág. A re gény fo lya mán a szö veg ben 

fo lya ma to san ös  sze köt te tést te remt Ma gyar or szág fõbb 
tör té nel mi ese mé nye i vel, a kõ sze gi vár ost ro mot ki vé ve 
a ve re ség gel vég zõ dõk kel, hogy az tán a zá ró je le net ben a 
moh ácsi csa ta vesz tést kom men tál va és ér tel mez ve ki fejt-
se nagy je len tõ sé gû – ma már szé les kör ben is mert – fi lo-
zo fi kus ihletettségû kon cep ci ó ját az 1956-os bu kott for ra-
da lom utá ni consolatióként és túl élé si stra té gi a ként is.

4. Idõ szer ke zet. Mind két re gény idõ szer ke ze te ke rü li 
a linearitás egy sze rûbb meg ol dá sa it. (Egyes ré szek, akár 
nagy egy sé gek is ter mé sze te sen, li ne á ri sak lesz nek.) Az
is me ret len birtok-ban Seurel négy év ese mé nye it be szé li 
el ti zen öt év, az Iskolá-ban Bébé há ro mét har minc egy 
év táv la tá ból. Ottlik a szö ve gen be lül az el be szé lés kez-
de té nek 1957-es dá tu mát to vább vi szi 1958-ra. Mind két 
mû ben a ret ros pek tív em lé ke zés ide jé vel, te hát a cse lek-
mény vé gé vel (sõt, jó val azu tán) kez dõ dik az el be szé lés. 
Az egyik ke vés bé pon to sít va, va la mi kor a szá zad elõn. 
Fi gye lem be vé ve a mû meg- és át írá sa i nak ide jét, te het jük 
1907–1912 kö zé a fik tív nar rá to ri je len idõt (A Le grand 
Meaulnes 1913 jú li u sá tól no vem be ré ig foly ta tá sok ban 
je lent meg a Nouvelle Revue Française-ben, de ok tó ber-
ben már könyvalak ban is, az Émile-Paul ki adó nál). Seurel 
azon nal – el be szé lé se el sõ so ra i ban – jel zi, hogy sok év vel 
az elõtt kez dõ dött az el be szé len dõ tör té net: „189… no vem-
be ré nek egy va sár nap ján ér ke zett hoz zánk. Lám, ma is azt 
mon dom: »hozzánk«, pe dig rég nem la kunk már ab ban a 
fa lu ban. Ides to va ti zen öt éve el köl töz tünk […]” Ottlik pon-
to san da tál a mû ben: 1957 jú li u sá nak egyik va sár nap ja; 
1944 nya ra; 1923. szep tem ber har ma di ka, 1926. au gusz-
tus 29-ét meg elõ zõ na pok. (A dá tu mok és a tör té nel mi 
év szám ok pon tos meg idé zé sét a re gény már elõbb em lí-
tett tá gabb ho ri zon tú igé nyé vel vé lem ér tel mez ni: tör té nel-
mi pers pek tí vá ba il lesz tés az ana ló gi ák ré vén.) Ottliknál a 
ret ros pek tív vis  sza em lé ke zést ugyan meg elõ zi egy „pro ló-
gus”, Az el be szé lés ne héz sé gei, de már eb ben a nar rá to ri 
je len idõ ben jel zi az el be szé len dõ tör té net idõ be ni tá vol sá-
gát. Egy uta lás sal elõbb („Mon dom, le szok tunk a ká rom-
ko dás ról még ti zen há rom éves ko runk ban”), a ne gye dik 
ol da lon azon ban már konk ré tab ban jel zi a „fõ” el be szé lés 
ide jét: „Nem, nem, hi á ba. Aki vel ezt meg akar nám ér tet ni, 
an nak vé gig kel le ne él nie ve lünk együtt tíz éves ko runk tól 
fog va az egész ka to na is ko lai éle tün ket.” To váb bá már e 
rész be be szö vi az 1944-es tör té nel mi „ka land” egy ré szé-
nek el be szé lé sét.

A mû vek szer ke ze te és idõ szer ke ze te egy aránt fel szá-
mol ja a linearitást, a cik li kus ság vá lik jel lem zõ vé. Az 
idõt ta go ló ele mek az év kör for gá sá nak meg fe le lõ ek 
lesz nek: ma ga az év (az új tan év kez dé sek stb.); a vis  sza-
té rõ év sza k ok (is ko lás évek rõl lé vén szó, az õsz és a nyár 
je len tõ sebb mind két mû ben). Az õsz ki emel tebb szim bo li-
kát Alain-Fournier-nál kap. A hét bi zo nyos nap jai (a csü-
tör tö kök és va sár na pok Alain-Fournier-nál, a Bog nár- és 
Schulze-na pok Ottliknál), a „kup le rá jo zás” öröm te li en 
is mét lõ dõ nap jai (a rajz- és uszo dai órák; a csü tör tök dél-
utá non kén ti fel sza ba dult ság Millie szá ra dó ru hái kö zött), 
a szü ne tek, va la mint a ka rá cso nyok és más ün ne pek 
(mind ket tõ ben) ál lan dó su ló „ri tu á lé juk kal” (ké szü lõ dés a 
nagy szü lõk ér ke zé sé re, a vo na tút Kõ szeg rõl Pest re stb.), 
ál lan dó su ló je len té sük kel szim bó lum má, ar che tí pus sá 
vagy jel lé vál nak.

A gaz da gon és sok ré tû en elem zett ottliki hómo tí vum-
hoz kö tõ dik egy, an nak ugyan ilyen je len tõ ség gel bí ró 
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– a szak iro da lom ban fi gyel met nem, vagy alig ka pott
– elõz mé nye, a nap mo tí vu ma. Med ve kéz ira ta kez dõ dik 
az zal, hogy az eget né zi, amely az alá bu kó nap tól kü lö-
nös meg vi lá gí tást kap. Azok az em lék ké pek tor lód nak 
föl e lát vány ha tá sá ra, ame lyek is mét lõ dõ ele mei lesz nek 
a mû nek: „M. néz te az eget, és lát ta is, amit néz. Kö zel 
ki lenc száz szor fog még így le száll ni a nap az Al pok nyúl-
vá nyai mö gé, de õ so ha töb bé, vagy leg alább is ret te ne-
te sen so ká ig nem fog ja lát ni, amit néz.” A hókorszakot 
meg elõ zi e sze rint egy nap kor szak, vagy arany kor, amely 
az el be szé lés szö ve té ben ap ró em lék tö re dé kek bõl, moz za-
na tok ból ös  sze is áll: egyes hõ sök gyer mek ko rá nak tel-
jes ség él mé nye, cõger ko ruk elõ tör té ne te bon ta ko zik ki a 
kü lön bö zõ em lé kek narratív-fragmentjeibõl. (Akár em lék
az em lék ben-tech ni ká nak is ne vez het nénk ezt az el já rást.) 
Az iga zi ka land, en nek az in teg ri tás nak (Ottlik ki fe je zé se) 
a meg-, il let ve vis  sza szer zé se. A nap Med vé nek ad mi ti-
kus táv la tot; a tör té net ele jén az alá bu kó nap Med ve ki sza-
ka dá sát, a tel jes ség és a sza bad ság ed di gi tu da tá nak és bir-
tok lá sá nak el vesz té sét jel zi. Így a ka to na is ko lai tör té ne tet 
az ég fog lal ja ke ret be, az ele jén a le bu kó nap pal, a vé gén
a csil la gok kal. Az egész szö ve get pe dig a víz: az ele jén
a Luk ács-uszo dá val, a vé gén a Du ná val: az in teg ri tá su-
kat vég leg meg ta lált hõ sök kel a ha jó fe dél ze tén. A nagy 
Meaulnes tör té ne tét pe dig a va sár nap: ezen a ké sõ õszi 
na pon ér ke zik meg Augustin Seurelékhez, s ezen a na pon
– ko ra õs  szel – hal meg több év múl va Yvonne: „En  nyi 
ma radt hát ne kem a nagy ka land ból, s be lõ led, Yvonne 
de Galais, akit an  nyit ke res tünk, an  nyi ra sze ret tünk! Ez a 
föld- és ez a halálíz, s ez a te her a szí ve men.” Két sze res a 
va sár na pi zár lat, mert egy év vel Yvonne ha lá la után, egy 
újabb õszi va sár na pon buk kan föl a nagy Meaulnes a mû 
epi ló gu sá ban. E ke ret tel té ve nyi tot tá a re gényt. Újabb 
el ka lan do zá sai és vis  sza té ré sei le he tõ sé gé vel bizonyta-
lanítja el, sõt te szi szo ron gó vá az egyéb ként is le mon dó, 
me lan ko li kus, de át me ne ti nyu gal mát meg ta lált Seurelt: 
[A meg halt Yvonne és Meaulnes lá nya] „volt egyet len
örö mem – az egyet len, amit a nagy Meaulnes még meg-
ha gyott ne kem –, de érez tem: el ve szi ezt is, most, hogy 
vis  sza jött. És szin te lát tam már, amint éj nek évad ján fog ja
lá nyát, be bu gyo lál ja kö pe nyé be, s hó na alá kap ja, és így 
in dul új és új ka lan dok ra”. Ez a fran cia re gény utol só
mon da ta. Ös  sze vet ve Ottlik mû vé nek zár la tá val, ér zé kel-
he tõ az a kü lönb ség, amely a két re gény filozofikumának 
– a novel-romance jel leg ze tes sé ge i nek mû köd te té sé ben, 
a do mi náns hang ne mek ben is re a li zá ló dó – el té rõ vol tát 
is je len té ke nyen ér zé kel te ti. „Las san, mél tó sá gos nyu ga-
lom mal úszott ve lünk a ha jó a csil la gos nyá ri éj sza ká ban. 
A bor dái, pa lánk jai, ka jüt jei, va la men  nyi fa, vas, réz és 
kóc al kat ré sze, egész tes te fi no man, sza ka dat la nul, tet ten 
nem ér he tõ en re me gett. Mint ha nem is a ha jó re me gé sét 
érez nénk, ha nem be lül, sa ját tes tünk sejt fa la i nak, vagy 
csu pán a gon do la ta ink nak, vagy csu pán a vá gya ink nak, 
em lé ke ink nek lük te té sét, vib rá lá sát, ele ven, örök lo bo gá-
sát a nyu ga lom biz tos ha jó sú lyá ba zár va. Med vé vel a kor-
lát nak tá masz kod tunk. Szeredy ma gá ba me rül ve pö cög-
tet te króm töl csé res, fur csa he ge dû jét, egé szen hal kan. 
Ha sor ra ke rült, be le szip pan tott kö zös Memp hi sünk be, 
mely nek a pa ra zsa nagy ra nõtt, ahogy ado gat tuk kör be, 
s meg vi lá gí tot ta az ar cát egy má sod perc re, ta lán az uj ját 
is éget te, mert már in kább csut ka volt, mint ci ga ret ta, de 
ta ka ré ko san vé gig szív tuk.” Ez utób bi idé zet egy mar káns
kü lönb ség re is utal a két mû idõ struk tú rá já nak szám ta lan 

ha son ló sá ga mel lett. Míg a fran cia re gény ben az Epi ló-
gus nem mó do sít a re gény jel le gén, amely alap ve tõ en 
romance-ként ha tá roz ha tó meg, ad dig az Ottlik mû vé nek 
„prólogusaként” fel fog ha tó Az el be szé lés ne héz sé gei a 
re gény két fé le idõ szer ke ze té re fi gyel mez tet. A fran cia 
re gény idõ ke ze lé sé hez csak az is ko lai tör té net idõ szer ke-
ze te ha son ló. Az 1957-es és 1944-es tör té net meg idé zé se, 
va la mint a re gény több rész le te a novel-szerû épít ke zés-
re mu tat, amely el vá laszt ha tat lan a mû filozofikumától. 
(Akik a re gényt ne ve lé si/fej lõ dé si re gény vál to zat ként is 
ér tel me zik, fel te he tõ en az idõ szer ke zet ilye tén jel le gét 
is be von ták mû faj-meg ha tá ro zá suk ba.) E szem pont ból 
hang sú lyos kü lö nö sen, hogy az ottliki narratíva so rán az 
el be szé lõi je len fo lya ma to san elõ re ha lad, át lép 1958-ba. 
Az idõ szer ke zet kü lönb sé gé vel is ér tel mez he tõ Seurel és 
Bébé több pon ton alap ve tõ en el té rõ nar rá to ri po zí ci ó ja.

5. Tér. A mû vek ben sze rep lõ te rek – akár csak az idõ 
ele mei – egy szer re õsi, ál lan dó sult szín te re ket föl vil lan tó 
archetipikus je lek és a dol gok mély sé gét sej te tõ na gyon 
is va lós, hét köz na pi je len sé gek. Egyes hely szí nek új ra 
és új ra fel buk kan nak, az is mét lés ré vén új tar ta lom mal 
bõ vül nek. Mind két mû ben a cse lek mény szín he lyei 
ki emelt je len tést hor do zók, me ta fo ri kus ér tel mû ek. 
Egy-két pél da: ilyen az is ko la, amely konk rét épü let ként 
is va lós lé te zõ (mind két mû ben); a kas tély, amely va ló-
sá gos épü let Sologne po é ti kus tá jé kán, a Cher part ján,
ugyan ak kor a ti tok, a cso da, a la bi rin tus to po sza is. A víz,
amely hez arche jel le gé nek meg fe le lõ en mind két mû ben 
po zi tív tar tal mak tár sul nak, kö ze gük ben leg alább is jó, de 
nemegy szer revelatív dol gok tör tén nek. (A két Seurel, apa 
és fia hor gá szá sai; a kas tély be li nagy mi se en abyme, a 
víz tü kör ben ön ma gát szem lé lõ Augustin, ha jó ki rán du lás 
az el jegy zés kor stb.; a tri esz ti öböl több ször vis  sza té rõ 
ví zi ó ja, a Ba la to né, az in té ze ti uszo dáé, s vé gül a Du na: 
mind jel lé vagy jel ké pes sé vá ló ese mé nyek szín te re.) A 
kint-bent bi ná ris op po zí ci ó ja mind két mû ben hang sú lyos. 
Be zárt ság vagy vé dett ség, fel sza ba dult ság vagy ve szé lyez-
te tett ség, is mert vagy ide gen vál to za tos kom bi ná ci ó i val 
ta lál ko zunk a szö ve gek ben. A lent-fent je len tõs funk ci ót 
Ottlik-szövegében kap: nem csak az ég bolt tal, mint leg je-
len tõ seb bel hoz ha tó szim bo li kus, transz cen dens je len té se 
kap cso lat ba, ha nem pél dá ul a fel szál ló han gok (Szeredy 
Bach-já té ka, Öt te vé nyi éne ke) szim bo li ká já val, a hegy má-
szók kal és a ha jó tõ ke sú lyá val kap cso la tos pél dá za tok kal 
stb. Az út mind két mû ben, bár je len tõs el té rés sel meg je le-
nít ve, a hõ sök ál tal meg tett bel sõ út ra, ön ma guk ra ta lá lá sá-
ra (vagy el vesz té sé re) utal. (Med ve szö ké se, bo lyon gá sa 
és kü lö nös vis  sza té ré se; Szeredy, Bébé és Mag da szö ké se 
Bu da pest re; Seurel bo lyon gá sa a „csip ke bo zót be nõt te” 
me sés jel le gû er dei úton; Augustin odüs  sze u szi bo lyon-
gá sai, Frantz „ván dor lá sai”, csa pon gó el- és fel tû né sei 
stb.) A vonatutak az Iskolá-ban az át já rást ké pe zik a két 
vi lág kö zött. Az át já ró, il let ve an nak ke re sé se és meg ta lá-
lá sa mind két re gény ben köz pon ti je len tõ sé gû. Seurel egy 
er dõ ben sé tál va ke re si az át já rót a de Galais-kastélyhoz, 
mely nek meg ta lá lá sa szu ve rén egyé ni ség gé vá lá sá nak 
biz to sí té ka le het: „A tit kos át já rót ku ta tom, amely rõl ré gi 
köny vek be szél nek, a csip ke bo zót be nõt te utat, ame lyet
hasz ta lan ke res a holt ra fá radt ki rály fi. Ez az út nem akár-
mi kor tá rul fel az em ber elõtt, ha nem csak is a nap nak egy 
bi zo nyos órá já ban, ami kor azt sem tud ja már, ti zen egy 
óra van-e, vagy ti zen ket tõ. Az em ber csak megy, té to va 
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moz du lat tal szét hajt ja ma ga elõtt az ága kat, s egy szer re 
meg pil lant ja a sû rû lom bo kon át azt a vég te len be ve szõ, 
ho má lyos fa sort s a fa sor vé gén egy vi lá gos pon tot: ott a 
be já rat.” Med ve szö ké se köz ben lé pi át, ta lál ja meg az 
át já rót, a re gény be li me ta fo ri kus (és tény le ges) ha tárt, s 
ha tá sá ra ala kul vis  sza is mét ön ma gá vá, a kor lá tok kö zött 
is ép sé gét, sér tet len sé gét õr zõ egyé ni ség gé. En nek jel zé sé-
re köz vet le nül a szö kés után ik tat ja be Bébé narratívájába 
a Med ve-sap ka vi se let „el té veszt he tet le nül egyé ni” jel le-
gé nek le írá sát. Ha son ló je len tõ sé gû a cõgerek egy ré sze
szá má ra egy me ta fo ri kus (me te o ro ló gi ai) „át já ró”: a köd 
le száll ta. „De ha le szállt né ha ez a vas tag, ól mos köd, a 
ked vün kért szállt le és nem a raj pa rancs nok ok ked vé re. 
Ezt én is meg ta nul tam ezen az õszön; s az óta so ha nem 
ér zek pá ni kot sû rû kö dök ben, ál ta lá nos zûr za var ban, 
vi lág fel for du lás ok ide jén, bom bá zott, sö tét vá ro sok ban 
és vesz tett há bo rúk ban, ha nem csak zseb re vá gom a 
ke zem, és nyu god tan ácsor gok egyhely ben, az egek bõl
alá bo csá tott ólom füg gö nyök alatt. Ezt is tud ni kell, mert 
Szeredyvel pél dá ul ne megy szer ez zel a ki ta nult õsi nyu ga-
lom mal és bel sõ elé ge dett ség gel ere get tük el a fü lünk mel-
lett a ha tal ma sok köd be ki a bált, fej vesz tett ve zény sza vát.”
(Köz vet le nül ez után a rész let után tér vis  sza az el be szé lés 
1944-be, Nagy vá rad ra; a fõ hõ sök mel lett Jaks hang sú lyos 
sze re pel te té sé re.)

Az Iskolá-ban a leg je len tõ sebb út a ha jó zás Moh ács ra, 
ahol egy ér tel mû a ba ná lis hét köz na pi te rek át lé nye gü lé se 
pro fán ból a szak rá lis ba. Mind két mû leg fõbb jel lem zõ je 
az a csak nem ész re ve he tet len moz za nat, ahol a pro fán
idõ bõl, pro fán tér bõl pro fán hõ sök pro fán cse le ke de te ik 
so ra egy szer csak a mi ti kus (in kább Alain-Fournier-nál), 
szak rá lis di men zi ó ba lép (in kább Ottliknál), hogy is mét
pro fa ni zá lód jék, de a szak rá lis di men zió im már ab ba szét-
vá laszt ha tat la nul be le ol vad jon. (Itt uta lok vis  sza a ka land
vá ra ko zást fenn tar tó sze re pé re, amely a lé nyeg be be ava tó-
dás ígéretét su gal maz za.)

6. Zár lat ként: a pil la nat je len tõ sé gé rõl mind két mû ben 
(füg get le nít ve azt az idõ szer ke zet kér dé se i tõl). A frag-
mentáltan, em lék tö re dé kek ben lé te zõ múlt vagy a vá gyott
jö võ, il let ve a ke re sett va la mi, a „cso da” meg ta lá lá sa és a 
sza bad ság ér zé se egy-egy te lí tett, ih le tett pil la nat ban mind-
két mû ben revelatív erõ vel tel jes ség ként nyil vá ní tó dik ki 

a hõs szá má ra. Ilyen kor a fragmentált idõ hir te len egy ség-
be ren de zõ dik, osz tat lan a pri o ri egész ként re ve lá ló dik, a 
lé te zés ér tel me vi lá gí tó dik meg. Eze ket a pil la na to kat ír ta 
le Ne mes Nagy Ág nes on to ló gi ai ámu lat ként. Ilyen az a 
je le net, ami kor a nagy Meaulnes – szám ta lan jel, szim bó-
lum, to posz, ar che tí pus szö ve vé nyé ben – meg pil lant ja a 
gyer me kek nek zon go rá zó Yvonne-t; a jö võ revelatív – a 
va ló ság ban így so ha be nem tel je sült – meg nyi lat ko zá sa 
ez szá má ra („Meaulnes vá rat la nul a vi lág leg nyu gal ma-
sabb, leg bol do gabb zu gá ban ta lál ta ma gát. A lány zon go-
rá zott. […] Olyan volt az egész, mint egy álom. Mint ré gi 
ál ma. Meaulnes za var ta la nul el me rült áb ránd ja i ban; azt 
kép zel te, sa ját ott ho ná ban van, meg há za so dott és az a 
bá jos, is me ret len lány, aki a szom széd szo bá ban zon go rá-
zik, a felesége…”); vagy Seurel elõbb már idé zett rá ta lá lá-
sá nak pil la na ta az „át já ró ra”. Ottliktól csak egyet ki ra gad-
va, a Jú li á tól va ló bú csút a moh ácsi ha jó út elõtt (de an nak
le írá sá ba, már Med ve „imád ko zá sa” után ra be le szõ ve!):
„Egy pil la nat ra vi lá gos sá vált a ta laj alap ré te ge zõ dé se, 
amin él tem: a ki mond ha tat lan ér zés, hogy még is min den 
cso dá la to san jól van, ahogy van.”

Ottlik Gé za Hornyik Mik lós sal foly ta tott be szél ge té-
sé ben a két mû lé nye gét a ki in du lá si pont, a lét szem lé-
let mi ként jé nek azo nos sá gá ban érez te meg egye zõ nek. 
Alain-Fournier kö vet ke zõ idé ze tét ér tel mez te: „A gye-
rek sze me mé lyeb ben és tá gab ban, bi zo nyos ér te lem ben 
iga zab bul lát ja a vi lá got, mint a fel nõt té, mert a va ló sá-
got ki tel je sí ti, meg told ja az álom mal; az álom szót nem 
üres áb ránd, me ne kü lés ér te lem ben vé ve, ha nem mint 
a tel jes ség és tisz ta ság igé nyét, vá gyát, lehetõségét…” 
Ottlik kom men tár ja: „Ma rad junk Alain-Fournier 
mel lett. Csak an  nyi ban he lyes bí te ném, hogy nem 
ál mot mon da nék; ez itt fél re ve ze tõ. In kább: lá to mást, 
intuíciót… bel sõ lá to mást, sér tet len és ép va ló sá got, 
amit kap az em ber. Vi lág egye dül nin csen, csak az zal 
együtt, aki szem lé li. A fi zi ku sok ma már tud ják, hogy 
fi zi ka sin csen, atom mag sin csen, csak a meg fi gye lõ vel 
együtt, egy ál ta lán, egy do log nin csen, csak ket tõ: ket-
tõ nek a ko in ci den ci á ja, met szés pont ja. A gye rek még 
sér tet len és ép: az õ lá tá sát kell meg õriz nünk. Az író 
az zal kez di elöl rõl a vi lá got, hogy vi gyáz ar ra, hogy 
meg õriz ze a gyer me ki lá tás ér zé keny sé gét, in teg ri tá sát, 
ép sé gét, sér tet len sé gét.”


