
keveri az elemzésbe. Ez a beszédmód, illetve a
csapongó gondolatmenet, filozófiai és termé
szettudományi kitérők igen megnehezítik a be
fogadást, a lényeg kihámozását, téziseinek meg
értését. Ehhez járulnak még a nyomtatási hibák
és tévedések, melyek közül a legsúlyosabb,
hogy az Iskola második részének címe Sár és
ködként szerepel, pedig a valódi cím (Sár és hó) a
regény két legfontosabb motívumát tartalmazza.
De ami igazán visszatetsző, hogy Hévizi néhol
ottlikos, budás stílusban ír, ráadásul értelmezé
seihez többször szövegen kívüli tényezőket

használ (erre a módszerre a szerző (ön)ironiku
san utal is: "akiknek borsódzik a hátuk a gon
dolattól, hogy szövegen kívüli érvekkel szóba
álljanak... rr 100.), például Ottlik életének ténye
it, pedig alapvetőenerre nem lenne szükség. Ha
mindezen nehezítőkörülmények ellenére, több
szöri nekifutásra mégis eljutunk az alapvető ál
lításokig, akkor valóban eredeti, újszerűmegkö
zelítését láthatjuk Ottlik műveinek, leginkább
pedig az Iskolának és a Budának.

Hévizi elemzésében [akus gondolatmenetét
viszi tovább, mely szerint az Iskola a határon
1957-es kerettörténete elleplezi az alapvető kér
déseket, melyekre aztán a regény során a sze
replők választ próbálnak találni élettörténetük
egy szeletének átgondolásával, megírásával.

Hévizi mindezt továbbgondolva arra a kő

vetkezetésre jut, hogy Ottlik az Iskola a határon
ban és a Budaban is krimiírói eljárást követ, ját
szik az olvasóval, elleplez dolgokat, de egyben
le is leplezi az elfedést bizonyos jelzésekkel.
Hévizi ezeket a jeleket és elfedéseket keresi,
nyomozást folytat először az Iskolában, majd a
Budában. Ottlik utolsó művével kapcsolatban
pedig fontos megállapításra jut: a Buda nem
strukturálatlan mű, ahogy azt a legtöbb eddigi
elemző gondolta, hanem igenis tudatos szöveg
alakító eljárás következménye.

Hévizi azzal kezdi a szövegvizsgálatot, hogy
bizonyítja, Bébé elbeszélői hitelessége mindkét
regényben megkérdőjelezhető:korlátozott tudá
sú, tényeket félremagyarázó, nem kívülálló nar
rátorról van szó, aki folyamatosan önigazolásra,
elhárításra törekszik. Medve szövegeiben
ugyancsak felmutat hiteltelenségeket, de míg
Bébé önigazolásra, addig Medve inkább őncáfo

latra törekszik. A hitelesség megkérdőjelezése

után Hévizi azt keresi, hol, milyen részeknél tű

nik elő ez az elleplező technika, hiszen ez rnin
dig valamilyen traumára, illetve alapkérdésre
utal. Elemzésének célja tulajdonképpen ezen
kérdezéstörténet feltárása.

Írása második felében a Budacímű regénnyel
foglalkozik és kimutatja az eddigi szakirodalmi
megállapításokkal szemben, hogy a két mű kö-
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zött nagyon is sok összefüggés van: a Budában
Ottlik ugyanazt a narrácíós eljárást, a kérdéses
ség elfedésének. elleplezésének eljárását követi,
mint az Iskolában. Ennek alapján állítja, hogya
két mű egy nagyregény részeként is felfogható,
ezáltal végre - az eddig kevéssé értékelt 
Budának is kijelölve fontos és méltó helyét az
ottliki életműben.

Összességében izgalmas mű született, me
lyet a detektívregényi poétika feltárása tesz iga
zán újszerűvé.A kifejezésmód visszáságai, illet
ve a gondolatmenet nehezen követhetősége

viszont oda vezet, hogya könyv (második ré
szének) nem minden tézise tűnik teljességgel
bizonyítottnak. Néhol úgy érezzük, hogy a
szerző nem tudta, vagy akarta eldönteni, hogy
tanulmányt, vagy szépirodalmi művet ír, saját
gyászát dolgozza-e fel, vagy inkább Ottlik mű

veiről szeretne valamit mondani. Mindez egy
igen szubjektív és sajátságos "látképhez" vezet,
ahogy arra a könyv címe is utal. Mégis biztos
vagyok abban, hogy ez az eredeti olvasat hoz
zájárulhat a művek újraolvasásához. így a fent
említett nehézségek ellenére a felvetett eredeti
kérdésekért és válaszokért érdemes tanulmá
nyozni a könyvet. (Kalligram, Budapest, 2004)

HERMÁNYI GABRIELLA

DANYI ZOLTÁN: GYÜMÖlCSVERSEK

"Metafizikai igazság, hogy rninden, ami termé
szet, panaszolkodni kezdene, ha nyelvnek ado
mányát kapna" - írta a 20. század elején egy
német gondolkodó (Walter Benjamin). "Sajná
lom, hogy az állatoknak és növényeknek nincs
mit mondanom" - fogalmazott a 20. század
végén egy magyar költő (Jónás Csaba). A hang
súlyok eltérőek. A közelítés más távlatú. De a
tekintet ugyanarra irányul: arra, ami nem em
ber, mégis élet. Az ilyen természetű figyelem a
nyugati civilizációban szokatlan érzékenységet
feltételez. A hagyományos keleti kultúrák azon
ban erre alapozódnak. A figyelemnek, az érzé
kenységnek, a finomabb létnek erre a nálunk ta
lán már végleg elszalasztott változatára. Kevés
kortárs alkotó művészete képes (illetve hajlan
dó) egyáltalán csak arra, hogy nevesítse ezt a hi
ányt, hogy figyelmet szenteljen ennek a mulasz
tásnak. Oravecz Imre, Krasznahorkai László
,::agy Győrffy Ákos művei (A megfelelő nap;
Eszakról hegy, DéIról tó, Nyugatról utak, Keletról
folyó; Akutagava noteszébó1) a kivételek csöndes
erélyével végzik el e munkát. Az esztétikum jel
formái közt meditációs mélységeket nyitva, a
műalkotás világában a világot mint műalkotást
téve értelmezhetővé.Danyi Zoltán verseskötete



olvasatunkban ez alig látható irodalmi vonulat
ba illeszkedik; az illeszkedés szándéka, az iro
dalmiság célzata nélkül is.

A kötet címében rejlő többértelműségszelle
misége a teljes munkára kihat. Nem is volna
szerenesés föloldanunk a poliszémiát: mind
ahány lehetséges jelentés fontosnak, mégpedig
egymást nem kizáró módon fontosnak tetszik.
Eszerint a Gyümölcsversek darabjai gyümölcsök
ről beszélnek (szó szerinti vagy átvitt értelem
ben), ugyanakkor maguk is gyümölcsszerűek:

műviséget nélkülöző természetességükkel s
művészi eredménnyé ért beszédformájukkal.

A versek vázlatszerű rövidsége, néhány vo
nással fölfestett jelenetezése, illetve a személyes
jelenlétet a természeti létezők közt szétosztó lá
tásmódja s a személyességet végső soron egy
teljesebb személytelenségben föloldó közérzete
keleties hatást kelt. A japán zen buddhista köl
tőtől, Ryokantól (1758-1831) vett mottó s az
ugyancsak tőle származó, jelölt vendégszövegek
(mint afféle "belső mottók") lágy nyomatékkal
erősítik ezt az olvasói benyomást - miközben a
kötetkompozíció hangulati és tematikus egysé
gét is biztosítják.

Nem az európai költészeti tradíciókból isme
rős tájleíró-természetfestő technika dolgozik e
szövegekben, s nem is valamely emberközpon
tú természetmisztika okkult bölcseletisége jele
níti meg magát bennük. Danyi Zoltán versei
nem leírnak. még kevésbé misztifikálnak. Ugy
volna talán helyes fogalmaznunk: szóra bírják,
nyelvhez segítik, nyelvi jelenléthez juttatják a szó
val nem élőt, a nyelveken nem szólót.

A meditációs alapállapot ontologikus hozadé
kát több vers tematizálja: "Csak az látja, kinek
elsőre feldereng. I Vastag ágak közt királyi
trón. I Nem teszek semmit, szótlanul ülök. I
Levelek rostálják a napot." (Cseresznyekorona,
12.); "Kiválasztani egy fát, I egyet a sok közül,
és leülni alá, I szemben a hajnali éggel; I kivá
lasztani a fán egy gyümölcsöt, I egyetlen sze
met, és figyelni, I mögötte az éggel, I várni,
hogy mikor hull le, I mikor válik el örökre az
ágtól, I amely gyümölccsé érlelte; I azután ha
zamenni I és megszabadulni, egy időre." (Terv,
19.) Más művek közvetlenebbül tudatosítják a
természeti élmény megvilágosító hatalmát:
"Egy tűszálaktól szőrös gally I gyümölcsbe
nyíló sóvárgása - II Minden megismételhetet
len." (Málna, 18.); "Villódzó levelek a szélben. I
Az egyetlen bizonyosság." (Lombhullató, 33.) A
magány létállapotát esztétizáló sorokat ("Mint
ha húrok nélküli csellón játszana. II A lassan
ölő szóló kíséretében I csend ereszkedik a part
menti fák közé." [Szóló, 37.]) szépen egészíti ki a
többes szám révén közössé emelt előérzet miti-
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kusan valószerű képisége: "maholnap szép nap
lesz majd I vadul rohannak felettünk az ég lo
vai I és a földet üt jük homlokunkkal" (Cím nél
kül [SJ, 39.). Nem rendhagyás a kötetben az
sem, ha sorstragédiát sűrít két sorba a klasszi
kus eszköztelenséggel stilizáló poézis: "Fehér
nyak villan elő, és hószínű boka. I Vér kalligrá
fiái a gyöngyházfényű kendőn." (A gésa halála,
48.) S jellegadóan gyakori a stiláris és szellemi
tisztaságnak, letisztultságnak a koanok retori
káját idéző, toposzokkal. archetípusokkal élő

beszédmódja is: "a sötétséget fény rejti el I a
fényt egy ág takarja" (Nap, éj, 49.).

"Nem csak te nézel egy ibolyát - az ibolya
is néz téged" - int a 20. századból egy orosz
vallásbölcselő (Pavel Florenszkij). "A fa árnyé
ka a végtelenben kezdődik" - zárul a 21. szá
zadban egy magyar költő verseskötete. (zEtna,
Zenta, "Vulkánfíber" 5.,2006)

HALMAJ TAMÁS

P. LOMBOS LÁSZLÓ: HISTORIA
BREVIS PRAEFECTURAE
APOSTOLICAE DE PAOKING - A
PAOKINGI APOSTOLI PREFEKTÚRA
RÖVID TÖRTÉNETE

Térítsük meg Kínát! A mai Magyarországon
senkit nem foglalkoztat ez a kérdés. Nyolcvan
évvel ezelőtt más volt a helyzet: a Jézus Társa
sága Magyarországi Rendtartományának előljá

rósága és a Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett
Ferences Rendtartomány egyaránt lelkesen kül
dött hittérítőketKínába. "Nem különös-e, hogy
megcsonkult hazánk, amely annyi sebből vérzik
s melyet annyi gond gyötör, világmissziós mun
kát is akar végezni?" - csodálkozott Krywald
Ottó pápai prelátus, a Hitterjesztés Tanácsának
országos elnöke is. Nem volt különös - akkor
az emberek hite erősebb volt és messzebbre lát
tak az orruknál.

Mi indította a ferenceseket és a jezsuitákat
Kína evangelizációjára? Hogyan szerveződteka
missziók? Mennyire volt sikeres a térítés? Az
egykori ferences és jezsuita térítőknek és a mai
történészeknek hála mindinkább feltárulnak
előttünk a kínai magyar misszió motivációi és
mindennapjai, A hittérítők naplóitól (Molnár
Odön S.J.: Ragyogó csillagok Kína egén. Budapest,
1937; Mária misszionáriusnővér: Hét bíborra
festett liliom. Budapest, 1943; Koch István: Bevé
geztetett. A magyar jezsuiták kiűzetése Kínából.
Terebess Kiadó, Budapest, 1999; Thun Albin: A
magyar misszió végnapjai Kínában. Agapé, Sze
ged, 1997) a misszió tudományos feldolgozásá
ig (Vámos Péter: .Hungarian Missionaries in


