
fajú könyve is megjelent a forradalom ról és ar
ról a szánalmas folyamatról. ahogy az egyre
inkább különféle politikai célok játékszerévé
vált, s a hajdani egység mára széthúzás és gyű

lölködés okozója lett. Hovatovább szomorú
igazság: az 1956-os események során egyete
mistából, majd elítéltből mára - ahogy egyik
napilapunk írta - "a forradalom veteránja"
lett, az idősebbek sajnos a temetők lakói lettek,
s a másvilágon bizonyára békés egyetértésben
emlékeznek a múltra, nem úgy, mint napjaink
ban azok, akiknek köze sincs '56 szellemiségé
hez, mégis örököseinek lakkozzák magukat.

Pomogáts Béla három különbözö módon
igyekszik megtisztítani a forradalom és szabad
ságharc eseményeit és tanulságait a hazugságok
és ferdítések piszkától. Egyrészt antológiákat
szerkeszt versekből. naplójegyzetekből,elbeszé
lésekből. amelyek vagy közvetlenül az esemé
nyekkel egyidőben szűlettek, vagy később, köz
vetetten idézték föl a forradalmat. Ebben a
folyamatban segít eligazodnunk és tájékozód
nunk Irodalmunk szabadságharca című hatalmas
tanulmánya. A "hatalmas" jelző nem csak az
írás terjedelmére értendő, lenyűgöző a rendsze
rezése és anyagának gazdagsága is. Szerencsé
sen elegyedik benne történetiség és morális
emelkedettség. A tanulmányok egyikét kötele
ző olvasmánynak javasolnám '56 álörökösei
számára. A címe: 1956 (eltékozolt) erkölcsi öröksé
ge. Egy másik tanulmányában a következőket

olvassuk (meglátását igazolták a tavalyi esemé
nyek): ,,1956 igazságai ma is elevenek, és ezt,
fájdalom, talán jobban tudja Európa és a nagy
világ, mint mi magunk." Erró1a cseppet sem fel
emelő örökség-őrzéséről szól a jelzett írás.
1956-nak világtörténelmi jelentősége volt, tanul
ságait olyan nagyságok szűrték le, mint Romano
Guardini és Albert Camus. Mára sikerült proto
kolláris eseménnyé tenni, s még a megemlékezé
sek során is megalázták tiszteletet parancsoló
börtönbüntetéssel is sújtott szellemi őrzőjét. Ho
lott - joggal írja Pomogáts Béla: "A magyar '56
mindenképpen erkölcsi mintát jelent", viszont
sajnos "ennek a mintának az értékei kevéssé
épültek be a »rendszerváltás« után kibontakozó
közéletbe. ahogy nem épült be ebbe a szolidari
tás követelménye vagy a bátor és bölcs szemé
lyes elkötelezettség ethosza sem."

Hogy beleépüljön. azért éppen Pomogáts
Béla tett és tesz a legtöbbet, Mint jeleztem. kü
lönféle műfajokban. Otvenhat című kötetében az
eseményhez és utóéletéhez kapcsolódó cikkei,
Ötvenhat csillaga című válogatásában személyes
emlékei és összegzései olvashatók, tanulmánya
it pedig Szembenézni a történelemmel címmel vá
logatta könyvbe. Az újságcikkeket nem csak az
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alkalom szülte, bennük az író személyiségének
érlelődése és fokozódó felelőssége is megmutat
kozik, mégpedig éppen azzal az ethosszal,
amelynek elveszítését joggal fájlalja. Talán épp
ez az elkötelezettség lehet segítője, hogy Otven
hat valóban csillagként ragyogjon fölöttünk.
(Pomogáts Béla: Otvenhat. Közdok, Budapest,
2006; Otvenhat csillaga. Széphalom Könyvműhely,

Budapest, 2006; Szembenézni a történelemmel.
Hungarovox, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

JAKUS ILDIKÓ - HÉVIZI OTTÓ:
OTTLIK-VEDUTA

"Az Ottlik-felejtés éveiben járunk" - olvashat
tuk Kelecsényi László 2000-ben megjelent köny
vének, A szabadság enyhemámorának a hátlapján.
Szerencsére az utóbbi időben napvilágot látó,
Ottlik személyét középpontba állító kultikus
könyvek mellett (Képeskönyv) a műveivel foglal
kozó tanulmányok, könyvek is cáfolják ezt a ki
jelentést. Példa erre [akus Ildikó és Hévizi Ottó
rendhagyó könyve, az Ottlik-veduta is.

A könyv első részében a közelmúltban el
hunyt [akus Ildikó két tanulmányát olvashatjuk;
mindkettő új szempontokat felvető, zseniális
szövegelemző munka, mely képes új irányból
közelíteni a látszólag már "agyonelemzett" mű
vekhez. Ezeket az írásokat már olvashatta a
szakmai közönség különböző folyóiratokban (A
múlt csupán prolág: Ottlik Géza: Iskola a határon.
Hiány, 1992/7.3-7., Egy átírás tanulságai. A Haj
nali háztető!< változatairál. Holmi, 1992/12,
1744-1749.), az újdonságot így a könyv első ré
szében a Buda című regénnyel kapcsolatos vázla
tok adják, melyeknek azonban csak az eleje ki
dolgozott. Az elemzési vázlatok publikálása
kérdéseket vethet fel. Egy befejezetlen szépiro
dalmi mű kiadása még érthető, mivel fontos le
het az író munkásságának teljessége szempont
jából (bár már ez is problematikus). Egy
tanulmányvázlat megjelentetése azonban igen
csak vitatható, hiszen egy műelemző írás éppen
a szövegelemzés kidolgozása által kap értelmet,
jut el a végkövetkeztetésig, vázlatos formában
viszont csak a szerző számára érthető, hiszen
saját gondolatmenetét rögzíti.

A könyv második része, illetve az egész
könyv megszerkesztése Hévizi Ottó munkája.
Hévizi szerzőtársa gondolatmenetét viszi to
vább, viszont írásának kifejezésmódja nagyban
eltér [akus értekező stílusától. Sokszor esszéisz
tikus, szépirodalmi stílust követ, megszólítja az
olvasót. vagy önmagával vitázik, szerzőtársával
beszélget, saját életének momentumait is bele-



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


