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VASS JUDIT 

 

OTTLIK GÉZA 

ISKOLA A HATÁRON 

 

OTTLIK GÉZA ÉLETE (1912-1990) 

Az Ottlikok régi nemesi családok voltak. Tagjaik közül 
tábornokok és magas rangú állami tisztviselők kerültek 
ki.  Apja belügyminisztériumi titkár és császári kamarás, akit 
másfél éves korában elveszített. Ottlikot a hagyományoknak 
megfelelően katonatisztnek szánták. 1923-tól 1926-ig 
a kőszegi katonai alreáliskola, majd a  budai katonai 
főreáliskola tanulója. Érettségi után a budapesti egyetem 
matematika-fizika szakára iratkozott be, ahol Fejér 
Lipót (világhírű matematikus) tanítványaként szerzett 
végbizonyítványt. Első írásai 1931-ben jelentek meg, 
kezdetben  Kosztolányi Dezső és Márai Sándor voltak nagy 
hatással. A Budapesti Hírlap bridzsrovatának szerkesztője is 
volt.  A háború alatt légoltalmi szolgálatra osztották be, és 
üldözötteket mentett, köztük Vas Istvánt is. Embermentő 
tevékenységéért az izraeli Jad Vasem a Világ Igaza címmel 
tüntette ki 1989-ben. 1946-ig a Magyar 
Rádió dramaturgjaként dolgozott. Huszonöt év magyar 
irodalma címmel előadásokat tartott a rádióban, 

hangjátékokat fordított, és írt is.  1945-től 1957-ig a Magyar PEN Club titkára volt. 
A Rákosi-rendszerben uralkodó dogmatikus irodalompolitika éveiben kiszorult az irodalmi 
életből, fordításokból élt. Kényszerű hallgatása 1957-ben ért véget. 1960 őszén Ottlikot 
kitűnő műfordításaiért az angol kormány tanulmányútra hívta meg Londonba.  Az 
egyetlen hosszabb terjedelmű műve, amely az Iskola a határon ikerdarabjaként készült, 
a Buda. Kiemelkedő tudású bridzsversenyző, többszörös magyar bajnok és válogatott, 
valamint világhírű szakíró.  forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ottlik_G%C3%A9za 
lerövidítve, szerkesztve (vj) 
 

OTTLIK JELENTŐSÉGE  

Ottlik Géza  író, műfordító. A magyar 20. századi 
intellektuális próza kiváló alkotója. Stílusára a 
fegyelmezett, szűkszavú lélektani realizmus 
jellemző. Egykönyves szerzőnek mondhatjuk, 
hiszen fő és egyetlen jelentős műve az Iskola a 
határon. c regénye. Az 1980-as években fedezték 
fel, azóta számos fordításban megjelent, mára 
világhírű regény.  Hetvenedik születésnapjára 
Esterházy Péter 250 óra alatt, egy rajzlapra 
lemásolta a regényt. Ez olyan szimbolikus 
főhajtás, mint amikor régen a festők tanítványai 
lemásolták mesterük egy művét. 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_Lip%C3%B3t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_Lip%C3%B3t
https://hu.wikipedia.org/wiki/1931
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kosztol%C3%A1nyi_Dezs%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rai_S%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_H%C3%ADrlap_(napilap,_1881%E2%80%931938)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas_Istv%C3%A1n_(k%C3%B6lt%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jad_Vasem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g_Igaza
https://hu.wikipedia.org/wiki/1989
https://hu.wikipedia.org/wiki/1946
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_R%C3%A1di%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_R%C3%A1di%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dramaturg
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945
https://hu.wikipedia.org/wiki/1957
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_PEN_Club
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosi-rendszer
https://hu.wikipedia.org/wiki/1960
https://hu.wikipedia.org/wiki/London
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bridzs_(k%C3%A1rtyaj%C3%A1t%C3%A9k)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ottlik_G%C3%A9za
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ISKOLA A HATÁRON 

➢ Keletkezése 

➢ Az iskolaregény műfaja  

➢ Címe, témája 

➢ Cselekmény-és időszerkezet 

➢ Az iskola pedagógiai céljai, eszközei 

➢ Tanár archetípusok 

➢ Diák archetípusok 

➢ A regény mottója 

 

KELETKEZÉSE 

Ottlik a regényt 1948-ban fejezte be, de visszakérte a kiadótól, mert elégedetlen volt 

vele, és csak 1959-ben jelent meg. Erre utal az egyik fejezetcím: „Az elbeszélés 

nehézségei.”  

A kész mű regény a regényben, Medve naplója és az utólag köré szőtt Bébé 

keretregénye. Medve naplója egyes szám harmadik személyű, lírai, szubjektív 

vallomás, amelyben azt írja meg, ahogyan ő belül megélte az iskolaéveket. Bébé egyes 

szám első személyű elbeszélő, aki objektíven, a tényekhez ragaszkodva dokumentálja 

az eseményeket. Valójában ugyanarról a személyről van szó, de két elbeszélővé 

szakítva, mert úgy érzi, a szavak nem képesek teljességükben visszaadni a valóságot. 

Ez a nyelvi szkepszis látszik a bevezető részben, amikor 1957-ben Bébé és Szeredy, már 

felnőtt férfiakként csak egy-két szóban, hümmögésben beszélgetnek egymással az 

uszoda lépcsőjén.   

AZ ISKOLAREGÉNY MŰFAJA 

Az iskolaregény, mint műfaj kiválóan alkalmas a társadalom bemutatására, hiszen az 

iskola mindig kicsinyített mása annak. Ahogyan a társadalomban, úgy az iskolában is 

irányítók és irányítottak vannak. A tanár- és diáktípusok kiválóan tükrözik egy adott 

vagy a mindenkori felnőtt világ magatartástípusait. Ezért alkalmas egyetemes 

parabolának (példázatnak) is. Jellegzetes realista fejlődésregény/ nevelődési regény 

is, hiszen a hőseink, a gyerekek jellemfejlődését követjük végig. És persze, épp ezért 

lélektani regény is. 

Az iskolaregény műfaja a századfordulón vált népszerűvé, és a 20. században 

elterjedtté. Híres iskolaregények: 

Musil: Törless iskolaévei  (1906) Musil (ejtsd: muzil) osztrák író 
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (1925) 
Ottlik Géza: Iskola a határon (1959) 
John Updike: A kentaur (1963)  
 

CÍME, TÉMÁJA 

Az iskola a határon címben a „határ” szó konkrét és konnotatív jelentésű. 

Konkrét jelentése földrajzi: Kőszeg, de a város nevét egyszer sem írja le a 

regényben, csak onnan tudjuk behatárolni, hogy amikor Medve megszökik, nem veszi 

észre, hogy már Ausztriában jár. 



Vass Judit 
 

3 
 

 

Konnotatív jelentése több is lehet: 

➢ jelentheti a gyermekkor és a felnőttkor határát, hiszen az iskolában 

szocializálódunk az adott társadalomba 

➢ a határ jelentheti a katonai és a civil (polgári) világ közti átmenetet, 

hiszen az alreálba bevonuló kisfiúk a civil világból érkeznek, majd oda 

térnek vissza 

➢ jelenthet erkölcsi határokat, hiszen a regényben a gyerekek nap mint 

nap embert próbáló erkölcsi határhelyzeteket élnek át. 

Témája összetett.  

➢ Felfogható életrajzi regénynek is, hiszen Ottlik saját élményeit írja meg.  

➢ Értelmezhető parabolaként is, hiszen a katonai iskola kiválóan alkalmas 

diktatórikus társadalmak leképezésére. (Jelen esetben ráhúzható a két 

világháború közti Horthy-korszakra, de az utána következő, 50-es évek 

kommunista diktatúrájára is. 

➢ A regény témája azonban ennél egyetemesebb. A történet hősei rávetíthetők a 

civil társadalomra is, hiszen ugyanazokat a magatartástípusokat találjuk meg 

egy polgári iskolában is, csak nem olyan éles helyzetekben. (Például a liberális 

vagy túlfegyelmező tanárt, a lázadó vagy alkalmazkodó, vagy a többit terrorizáló 

diákot (bullying), esetleg árulkodót.) Ezért alkalmas a regény örök érvényű, 

bármikor, bárhol igaz jellemek bemutatására. 

CSELEKMÉNY- ÉS IDŐSZERKEZET 

A regény időszerkezete retrospektív: a jelenben kezdődik, azután visszatérünk a 

közelmúltba (1957, ill. a második világháború idejére), majd a régmúltba, 1923-ba, 

amikor a gyerekek bevonulnak a katonai alreálba, kisgyerekként. A regény végén a már 

végzett, felnőtt férfiakat látjuk. 

A történetidőt cselekménysűrítéssel alakítja át. A műidő, a regény kb. felét az első 

év történései teszik ki, részletesen az első napé, hiszen ekkor „törnek be” a családból 

kiszakadt gyerekek a kemény, kegyetlen katonai világba. További életükből csak a 

határhelyzeteket emeli ki, a regény második fele hosszú éveket ölel át. 

AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI CÉLJAI, ESZKÖZEI 

Minden iskolának (a polgárinak is) megvannak a pedagógiai céljai, hogy milyen 

felnőtteket akar nevelni, milyen értékeket akar közvetíteni, s ezekhez a célokhoz 

rendeli a pedagógiai eszközeit. Egy adott társadalom iskolarendszere jól tükrözi a 

társadalomban uralkodó értékrendet. 

A regény iskolája katonai, ezért legfőbb pedagógiai célja jó katonákat nevelni. 

Milyen a jó katona?  

Fizikailag-lelkileg jól bírja a megpróbáltatásokat, azaz testileg és pszichésen is 

erős, feltétlen engedelmes. A katonákat az esetleges háborúkra készítik fel, amikor 

vakon kell teljesíteniük feletteseik parancsát, hogy a csapat ne essen szét, irányítható 

legyen. A jó katona jellemzője a csapatszellem („Mindenki egyért, egy mindenkiért”). 
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Az erős hadsereg nem filozófusokból áll, ezért az önálló gondolkodást, kezdeményezést 

elnyomják bennük, nincs szükség egyéniségekre. Épp ezért főleg reál tárgyakat 

tanulnak, érzelmi-esztétikai nevelésben nincs részük, a cél az uniformizálás, az 

egyéni akarat letörése.  

Ezért alkalmazzák eszközként az állandó fizikai és lelki terhelést, hogy 

megedződjenek. Ha valaki megszeg valamilyen szabályt, kollektív büntetést kapnak, 

mert érezniük kell, hogy tetteik az egész csapatra hatással vannak, meg kell tanulniuk 

a kollektív felelősséget. Ezért osztják szét az ajándék csomagokat. Nincs 

magántulajdon, nincs egyéniség, személyes akarat. 

Nem szabad árulkodni, panaszt tenni, még akkor sem, ha más a bűnös. Aki 

beárul valakit, az később esetleg elárulja a századát, a hazáját ( pl. háború esetén). A 

közösség (hadsereg, haza) szolgálata nem tűr egyéni sérelmet. Ezért nézi el az iskola 

(bár tud róla) Merényiék terrorját, mert az is a kiképzés része, hogy belső ellentéteiket 

egymás közt intézzék el, ne forduljanak felsőbb segítségért. Ez is a pszichés terhelés 

része, a megaláztatás elviselése.  

A katonai alreálban a növendékeket tudatosan „betörik” már az első napon. 

Elveszítik nevüket, csak számok lesznek. A felsősök is szabad kezet kapnak az újoncok 

letörésében, ők azok, akik a „kiképzést” végzik, amikor nincs jelen tiszt.  (Ki is élik a 

hatalmukat.) 

A katonai alreál tehát nem művelt, önállóan gondolkodó egyéniségeket nevel, hanem 

kegyetlen, kemény eszközökkel uniformizált katonákat. 

Elérte-e az iskola a célját? Igen. A növendékek túlnyomó többsége jó katona, 

fegyelmezett ember lett. DE! Nem véletlen, hogy a három kiemelt gyerekhős: Medve, 

Szeredy és Bébé az iskolában elfojtott érzelmeik, egyéniségük hiányát kompenzálja 

azzal, hogy később művészek lesznek. (Szeredy festő, Medve és Bébé író.) Az sem 

véletlen, hogy alig beszélnek. Abban a világban, amelyben felnőttek, nem a szavak 

számítottak, hanem a tettek.  

Az iskola, mint diktatúra  

Amikor Öttevényit igazságtalanul, „koncepciós perrel”, hamis vádakkal kicsapják az 

iskolából, mindenkit rákényszerítenek, hogy valljon ellene, így mindannyian 

bűnrészessé válnak. Mivel Öttevényi törvényes úton panaszt tett, megszegte az íratlan 

szabályt: árulkodni, panaszkodni, a rendszert megkérdőjelezni tilos. A gyerekek érzik 

az ítélet igazságtalanságát, bűntudatuk is van – ekkor tanulják meg a diktatúrát: a 

rendszer nem tűr lázadást, mindenkit büntet. 

Amikor Tóth Tibor a papnak beárulja Merényiéket, azokat kicsapják. Ez az eset 

ellentétben áll Öttevényiével, hiszen Tóth Tibor árulkodott, amit állítólag nem szabad. 

A többiek, bár örülnek Merényiék eltávolításának, érzik, hogy erkölcsileg valami nincs 

rendben. Igen, ez is a diktatúra eszköze: vannak kegyencek, akiknek lehet. És 

tudomásul kell venniük az igazságtalanságot, a rendszert megkérdőjelezni tilos. Csak 

kerülő utak vannak, de azok morálisan elfogadhatatlanok. Ki is nézik maguk közül Tóth 

Tibort. 
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TANÁR ARCHETÍPUSOK A REGÉNYBEN 

 

Valójában kiképző tisztek, hiszen katona iskolában járunk, de eszközeik, 

személyiségük rávetíthetők a hagyományos, poroszos, civil iskolák tanártípusaira is. 

 

Bognár a túlfegyelmező, agresszív tiszt, aki a fizikai erőszaktól (verekedés), 

megaláztatástól sem riad vissza. Tekintélye nincs, épp az önfegyelem hiánya miatt. 

Csak akkor engedelmeskednek neki, ha jelen van, ha elmegy, felszabadultan 

„kuplerájoznak”, rendetlenkednek. 

 

Balabán a gyenge kezű, alkalmatlan vezető, akinek soha nem sikerül fegyelmet 

tartania. Csak egyszer engedelmeskednek neki (amikor önként kijönnek a 

medencéből), csak azért, hogy a másik tisztet bosszantsák. Balabánnak fejébe száll a 

dicsőség, elkezd hatalmaskodni, de nem ér célt, lenézik, kinevetik. 

 

Marcell hadnagy, aki némi irodalmat tanít, kilóg a sorból, bár szimpatikus, emberi, 

neki sincs tekintélye ebben az iskolában, igazi „civil”. 

 

Schultze testesíti meg a katonaiskola „ideális” kiképző tisztjét. Kemény, hideg, rideg, 

mindig mindenkitől három lépés távolságot tart. Senki nem tudja behízelegni magát, 

aki megpróbálja, nem ér el semmit, legfeljebb megleckéztetést. Schultze azért alkalmas 

kiképző tisztnek, mert saját magatartásával mutatja, milyen a jó katona. Fegyelmezett, 

személytelen, következetes, kemény, de igazságos. Soha nem alkalmaz fizikai 

erőszakot. Tekintélye van, még egymásközt is Schultze tiszt úrnak hívják. Félnek tőle, 

de kiszámíthatósága meg is nyugtatja őket.  

 

DIÁK ARCHETÍPUSOK 

 

Ottlik négy típust emel ki: Bébét, Medvét, Szeredyt és Merényiéket.  

 

Bébé (Both Benedek) az író alteregója, az átlagos hős. Bizonytalankodik, ő is 

rászokik a káromkodásra, megpróbálja magát behízelegni Merényiékhez, egyszóval 

bejárja az átlagember útját. Nem hős, de nagyon emberi hibáival, erényeivel együtt. 

Nehezen találja meg a helyes utat, de végül jól választ, amikor Medvét követi. (Ottlik 

szerénységére jellemző, hogy őt választja alteregójának, holott az életben hős volt, mint 

Medve, és bölcs, mint Szeredy.) 

 

Medve (Medve Gábor) a morálisan kiemelkedő hős, a lázadó. Érzékeny, gazdag 

lelkiség jellemzi, nem csoda, hogy őt lehet a legkésőbb betörni. Soha nem káromkodik, 

nem rúg bele a társaiba. Igazságérzete gyakran sodorja bajba, miatta többször meg is 

büntetik a többieket. Ő az, aki szökéssel lázad „a rendszer” ellen, de aztán önként 

visszatér, vállalva a büntetést. Ez a visszatérés Medve bölcsessége: a világból nem 

lehet kilépni, együtt kell élni vele. Ettől kezdve úgy őrzi egyéniségét, hogy egy 

kicsit máshogy hordja a sapkáját (Medve sapó), illetve akkor csuklózik, amikor a 

ködben a többiek lógnak, mert a tiszt nem látja. Egyenes, becsületes magatartásával 
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idővel tekintélyt vív ki magának, de belül örökre sérült marad. A valósággal való 

kompromisszum ára ez. 

 

Szeredy (Szeredy Dani) a koravén, sztoikus gyerek típusa. Ő sem rúg soha senkibe, 

a káromkodásokat lerövidíti. Ugyanolyan szilárd erkölcsiségű, mint Medve, csak ő 

okosan meghúzódik, igyekszik nem felhívni magára a figyelmet, így éli túl a 

megpróbáltatásokat. Alig szólal meg a regényben. Megfigyel, alkalmazkodik, anélkül, 

hogy egyéniségét feladná. 

 

Merényiék a szinte minden közösségben megtalálható, belső hatalomra törekvő, a 

többieket hatalmuk alá vonó, vagy terrorizáló típusok. Visszaélnek a többiek 

félelmével, hatalomvágyó, erkölcsileg-lelkileg torz emberek.  

 

A REGÉNY MOTTÓJA  

„Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei” (latin)  

Az idézet Szent Pál rómaiakhoz írt leveléből való:  „nem azé, aki akarja, sem nem azé 

aki fut, hanem a könyörülő Istené”, Róm 9,16)  

A bibliai mondat az isteni kegyelemről szól. Az ember sokféleképpen élhet, ahogyan a 

regény hősei, de csak az isteni kegyelemben bízhat – csak az erkölcsi tartás igazít el 

helyesen az életben.  

  


