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Egy és más realizmusról, kritikairól
mitikusról, sőt mágikusról.

    Bármennyire nehezemre essen is a beismerés, attól tartok, menthetetlenül „valóságközpontú” vagyok, már-már

anakronisztikusan realista, még ha talán nem is, Veres Péter szavával szólva, „sültrealista”. Nem feltétlenül a létező világ szolgai
másolását várva el tehát műtől és alkotójától, önmagamtól és másoktól, ámde mindenképpen szoros kapcsolatot mű és valóság
között, átláthatót, tisztázhatót, racionálisan tolmácsolhatót közöttük. Olyan valaminek meglétét, aminek számonkéréséről netán még
ha akarnék se tudnék leszokni. Egyfajta eredendő bűnként mindmáig, annak ellenére, hogy íróként nemegyszer tértem magam is
„fantasztikus” utakra, elkövetve néhány látszólag magasan a valóság fölött lebegő, főleg szegény Franz Kafka képletében fogant
regényt, novellát – mentségemre szolgáljon, hogy a valóság egyfajta megszondázásának reményében, nem beszélve a világunkban
sokáig egyszerre létező és nem létező cenzúráról, annak kicselezése érdekében.
    Makacs valóságigényemnek mellesleg mintha elég pontosan meghatározható gyökerei lennének, alkalmasint írásbeliségem előtti
életkoromba is visszanyúlóak. Amiért az aktív részvétel lehetőségeitől megfosztottan a ma születettek ártatlanságával a magam
különbejáratú „játékelméletét” alkottam meg, legyen bár szó játékról mint gyermeki tevékenységről, illetve annak segédeszközéről, a
játékszerről. Mindkettő esetében csakis a felnőtt világ kicsinyített mását fogadva el, tetszéssel tekintve a kisbiciklire, de ellenérzéssel
a rollerre – nem lévén ez utóbbinak felnőtt megfelelője. Ugyanezért veszve össze öcsémmel és játszópajtásainkkal is, ha szerintem
játékaikban nem az élethűség kellő fokán voltak képesek vagy hajlandók a (felnőtt!) valóságot leutánozni. Anyám szerint nem igazán
képesen gyereknek lenni. Attól félek, később az irodalom terén sem, mert... mindenesetre a fenti „aspektust” olvasmányaimra (eleinte
mások általi „felolvasmányaimra) is átvinni szinte magától értetődő, mondhatni gyerekjáték volt. Hamar, ha nem is egyértelműen
elutasítva, de mellékesnek, gyerekeknek valónak tekintve a meséket, némileg lenézve őket. Gyermek- és ifjúsági könyvek esetében is
a „csodamentes” olvasmányokat részesítve előnyben, kitalált történeteknek tudva őket ugyan, ámde olyanoknak is, amelyek
megtörténhetnek. Majdnem olyan fokú valóságmásolást követelve a betűk világától, mint a képzőművészettől, mivel számomra hosszú
időn át a „természet” minél pontosabb leutánzása volt a művészet – emiatt is tudtam volna falra mászni, amikor (ha jól emlékszem, a
megvakulása folytán festőből íróvá lett Szántó György Fekete éveim című önéletrajzi regényébe belelapozva) az első kubista
festmény reprodukcióját megláttam.
    Nem mintha számos vers „érthetetlenségét” nem lettem volna képes idővel tudomásul venni, illetve ennek jegyében térve
napirendre fölöttük. Ámde a próza...
    Igen, a próza! Merthogy ezen a téren (egyelőre olvasói igényként és mit sem tudva még Lukács Györgyről) mintha csak egy kis házi
készítményű „mimezis-képletet” barkácsoltam volna össze magamnak. Ha úgy tetszik, egyfajta „kritikai realizmus” igényét is, ezzel
szoros összefüggésben. Úgy vélekedve, hogy az irodalom legyen bíráló, számonkérő, „könyörtelenül leleplező”, főleg azon
valóságdarabbal, emberi közösséggel, társadalommal és államrenddel szemben, amelyben megszületik, leginkább „három
rombolandó”-hoz: mítoszhoz, illúzióhoz és tekintélyhez. Ezt tekintve mintegy a prózairodalom fő vonulatának, gerincének, azt a fajta
szépprózát, amely kevésbé „szép”, mint amennyire „igaz”, túl a „valódin”. Lévén számomra szinte mindmáig akkor is ez „az igazi”, bár
hála Istennek, azért más jellegű műveket is élvezni tudok, hogy idővel, de már inkább felnőttként, a mesék világához is sikerült
visszatalálnom. Úgyhogy talán azt sem kellene eltitkolnom, hogy jószerével ma is a tizenkilencedik század második és a huszadik
(inkább) első felének regényirodalmát vagyok hajlamos „csúcsnak” érezni. Amiért benne a realizmust, a valószerűséget a
„kritikaiság”-gal együtt találom. Azzal együtt tehát, amihez – a mindig létező, de nem mindig könnyen megragadható valóság mellett –
valami másra is szükség lenne. Alapra, kiindulópontra, meghatározott értékrendre, lehetőleg etikai töltetű „filozófiára”, uram bocsá’ ,
ideológiára, sőt utópiára. Arra, amit az ábrázolt valóságtól (mindenekelőtt őfelségétől, a társadalomtól) számon kérünk, még ha
megváltoztathatóságában nem is nagyon hiszünk, vagy ha némely világjavító eszmék lejáródásán okulva, semmi kedvünk művünket
effélékhez hozzákapcsolni. Nem feltétlenül kimondva tehát, de megvetni lábunkat valahol, valamilyen etikai értékrendben, jobb híján
merő esztétikai okokból is hatékonyabbnak s alkalmasint kényelmesebbnek is érezve a létező állapotok tagadását a helyükbe
képzelt nem létezők nyíltan vállalt igenlésénél. Hallgatólagosan vallva legalább a „jó lenne, ha másképp lenne” igényét, írói
munkaelméletként, mintegy önmagunk előtt tenni úgy csak, mintha a létező javítható lehetne. Merő alibiként, ha másért nem, hiszen a
gyógyítás reménye nélkül mi értelme a valós képnek, a pontos látleletnek, a helyes diagnózisnak? Sőt, enélkül hitelesség el sem
érhető, hiányzik hozzá a megfelelő energia, főleg ha a felszín alá is kívánunk hatolni, legyen bár szó röntgenfelvételről vagy
ultrahangról. Akkor is, ha a valóság adekvát rögzítésén túl minden egyébről le kell mondanunk. Vagyis marad az esztétikai fenomén
„nesze semmi”-je, ami azonban – mivel másunk sincs – voltaképpen a „virtuális minden”-t jelenti. Nem többet, de nem is kevesebbet,
minthogy a mű, éppen valószerűségével, megjelenítettségével, érzékletességével váltja ki csodálatunkat. Azzal, amit Tolsztojról
szólva, A világirodalom történetében Szerb Antal ekképp próbál leírni: „Tolsztoj, az író, mintha csakugyan nem tanult volna senkitől.
Pedig nem újító formai szempontból, regényei szabályos realista regények, nem szerepeltet rendkívüli alakokat, rendkívüli
környezeteket, minden a legmegszokottabb könyveiben. De mindent úgy tud megírni, mintha ő látta volna először. Munkássága nem
más, mint a világ új leltározása; számba vesz mindent, ami van és elmondja, hogy milyen igazán. Milyen az, ha az ember nem ért a
képekhez és látogatóba megy egy festő műtermébe; milyen az, amikor egy fiatal lány első bálján remegve várja a táncosokat; milyen
az, amikor a fiatal apa először ébred tudatára annak, hogy gyermeke van; milyen az, amikor a katona kikerül a tűzvonalba és milyen
az, amikor az ember meghal stb, stb. Az olvasó legfőbb öröme a folytonos felismerés: igen, ez csakugyan éppen így van, magam is
éppen így éreztem. (...) Ha a művészet célja a valóság pontos ábrázolása, akkor Tolsztoj a legnagyobb író.” Így, igen, akár még
függetlenül is attól, hogy Lev Nyikolajevics szemléletével, ember- és világjavító törekvéseivel, prófétai küldetésével, mennyire tudunk
azonosulni.
    Ám, ha már Szerb Antal és Világirodalma szóba került, miért ne idézzem mindjárt az ugyanitt Dosztojevszkijról írtakat is? „Ebben a
világban, ahová most belépünk, az emberek sosem alszanak. (...) Éjszaka magányosan járkálnak fel és alá nagy gondolataik közt
vagy együtt ülnek, mérhetetlenül sok teát isznak és beszélnek, beszélnek, lázasan, önellenőrzés nélkül, mint aki tudja, hogy perceit
megszámlálták és mindent, mindent el kell mondania. (...) Ezek az emberek másképp viszonyulnak tetteikhez, mint mi. A tettek
egészen váratlanul, ésszel nem követhető módon rohannak elő lelkük mélyéről; karjuk hirtelen fellendül és arcul ütik a velük beszélőt,



egészen váratlanul, ésszel nem követhető módon rohannak elő lelkük mélyéről; karjuk hirtelen fellendül és arcul ütik a velük beszélőt,
aki ugyanilyen hirtelenül és magyarázat nélkül megérti, miért kellett a pofont kapnia, lehajtja fejét és beletörődik. (...) Dosztojevszkij
abban különbözik a nagy realistáktól, hogy nem a mindennapi élet jellegzetes darabját akarja ábrázolni, hanem gondolatokat. (...)
Dosztojevszkij alakjai nem szenvedélyeik, hanem gondolataik megszállottjai. Raszkolnyikov azzal gondolja végig gondolatát, hogy
megöli az öregasszonyt...”, olvasható ugyanis itt egyebek mellett. Nem kis mértékben a magam ambivalensnek is mondható
Dosztojevszkij-élményét idézve föl, illetve a magam bizonyos belső ellenállására is magyarázatot kínálva. Tekintve, hogy én
Dosztojevszkijt viszonylag későn, Thackeray, Dickens, Stendhal, Flaubert, Tolsztoj, Turgenyev, Zola, Thomas Mann, Dreiser, Sinclair
Lewis stb. után kezdtem olvasni. Vagyis a múlt- és e századi „nagyrealista” vonulat többé-kevésbé kiemelkedő csúcsait követően,
hogy itt most „csak” a világirodalmi példák mellett maradjak. Akik mellett, miközben lélekábrázolásának legendás mélysége persze
engem is magával ragadott, Dosztojevszkij világát nem igazán éreztem hitelesnek. Valószínűtlenül teátrálisnak viszont annál inkább.
Mindenekelőtt a „normálisok” jelenlétét hiányolva, megszállottjainak, eszelőseinek, nyavalyatörőseinek, gonosztevőinek és szentjeinek
egymást tipró kavalkádjában. Tudva jól, hogy „ilyen is van”, ámde az „ilyenség” sűrűségén ismételten meg-megütközve.
    Na, de nem is ezért emlegetem itt most Dosztojevszkijt, hanem mert felbukkanása, úgy tetszik, idejekorán veheti elejét egy
lehetséges melléfogásnak. Annak tudniillik, hogy a prózairodalom elfordulását a valószerűségtől, illetve annak külszíni jegyeitől, az
„eszmei mondanivaló” elvesztésével, az „ideológiai tartalékok” kimerülésével, hiteltelenné válásával magyarázzam. Holott
Dosztojevszkijnél ezt alighanem éppen az esztétikán kívüli, filozófiai-etikai mondanivaló túlburjánzása okozza, „próféciai hipertrófiája”,
ha úgy tetszik, s ennek folyománya lesz a „belső” dolgok előtérbe kerülése is a „külsőkkel” szemben – ellentétben akár Tolsztojjal is,
aki a kettő közti egyensúlyt sokkal inkább megőrzi. Ámde nem is ez a fontos itt most, hanem inkább az, ami közös bennük. Hogy ti. a
kettejük által legmagasabb szinten képviselt nagy orosz (vagy „nagyorosz?”) irodalom egyben a „periféria” ellenállása is a
„centrummal”, azaz a Nyugattal szemben, sok mindennel szemben, ami „haladás”-ként van forgalomban. Reakcióként az e térségben
sokszor hívei által is nehezen megemésztett Ráció eszméire, jószerével a felvilágosodástól kezdve egészen a marxizmusig és
anarchizmusig, ide értve az Európának felkínált belső erkölcsi megújhodás misztikus-szlavofil ellenreceptjét, ámde eredményként a
célországokban inkább csak az egzotikusan „mély”-nek érzett „orosz lélek” mítoszát hozva létre. Mármint a maga idején, mert hát hol
vagyunk ma már ettől? Ma, a Ráció térvesztésekor, a progresszió fogalmának tartalmatlanná válásakor, amikor az ide sorolható
eszmék többé már nem jelentenek energiahordozót az író számára. Alkalmasint végképp nem, mivel ez mintha éppen napjainkra vált
volna igazán nyilvánvalóvá. Úgy tetszik, a tényezők egyikeként a próza „irreálissá” válására is kihatva. Pontosabban az újabb koriéra,
hiszen korábban a csodás jelleg, a meseszerűség, nem volt éppen idegen a regénytől. Hogy is lehetett volna? Elvégre a műfaj a
meséből sarjadt. Amiért is az a bennem (is) rögzült felfogás, miszerint a prózának (regénynek, novellának) lehetőleg minél inkább az
„egy az egyben” valóságot kell „tükröznie”, némi joggal tekinthető a regényírás egy viszonylag rövid, egy-másfél századnyi korszaka
átmeneti „szabályának”, vagy inkább csak a regényelmélet gyakorlatban sokaktól be nem tartott múló fikciójának.
    Mintegy a felszínen egy ideig még tovább tartva magát, azután is még, hogy a háttérben egy és más történt már a prózával,
mindenekelőtt a regénnyel. Elháríthatatlannak tetsző gyűjtőfogalmakkal élve, először a „modern” regény számtalan változatában, majd
a „posztmodern”-ben bukkanva felszínre, valóságos és látszat-újítások, kísérletek és ellenkísérletek olyan dzsungelét hozva létre,
amelyben cseppet sem könnyű, ám itt még csak célom sem lehet eligazodni. Amiért is elegendő lehet itt a három fő elágazás
elindítójára, Proustra, Kafkára és Joyce-ra utalni. Azzal, hogy ami Proust „emlékezéstechnikáját” és általában az „énregény” előtérbe
kerülését illeti, ezt mint olyant, önmagában aligha lehet a realizmussal szembehelyezni. Akkor sem, ha az „első személy”
szükségképpen „szubjektivizálja” és „relativizálja” a valóságot, azt, amit tudatunktól függetlenül létezhet ugyan (és ha ez számít itt,
meggyőződésem szerint létezik is), ámde csakis valaki(k) tudatán át lehet megélni, függetlenül attól, hogy ez a tudat magáé a szerzőé
és az egy időben sokat vitatott írói mindentudásé-e, vagy valamely tőle származó fiktív személyé (egy művön belül egyé, vagy többé),
ami minden „beszűkülés” ellenére is fokozhatja a megmutatott valóságdarab hitelességét. Vagyis ennek ellenkezőjét állítani, olyanféle
kanonikusan megszentelt „objektív” igazságok számonkérése lenne, ami követelményként a hajdan volt szocrealizmussal együtt szállt
sírba. Mint ahogy nem „antirealista” Kafka sem, akinek lidércnyomásos világa éppen rémálomként hat kísértetiesen valóságosnak –
függetlenül attól, hogy benne a fasizmus rémének előrevetítését látni, nem utólagos belemagyarázás-e inkább, alkalmasint belső és
külső történések látványos találkozásának következtében, nem egyedüli példájaként annak, mi módon is képes „lepipálni” a
történelem az irodalmat. Kissé más a helyzet James Joyce-szal... illetve nem is lenne más, ha az Ulysses cselekménye csakugyan
egy kisszerű kereskedelmi ügynök egyetlen napja lenne, úgy, ahogyan az mifelénk, nem utolsósorban megint csak Szerb Antal
nyomán, a köztudatban él, csakhát itt úgy tetszik, Sükösd Mihálynak kell igazat adnunk, aki szerint A világirodalom története szerzője
nem olvasta végig a művet. Szerintem talán nem is túlságosan csodálhatóan, nem volt türelme hozzá. Mindenesetre a benne láttatott
világ Leopold Bloom személyiségébe valójában bele sem fér, amellett, hogy a regény fejezeteinek különböző korokat idéző
stílusváltozásai révén Joyce (és nem Bloom!) sokkal inkább az irodalom múltjának rétegződésében látszik kalandozni, semmint a
korabeli Dublinban. Napjainkból visszatekintve rá tehát, tulajdonképpen az „irodalomból táplálkozó irodalom” posztmodern
szindrómáját előlegezve. Borges, Nabokov, Umberto Eco, Esterházy világát, irodalmi allúziókat, újraköltéseket, parafrazálásokat,
áthallásokat, megváltoztatott előjelű felhangokat, mindenekelőtt iróniát, de nem közvetlenül a valóságot célbavevőt, hanem olyat,
amely az „elsődleges” irodalom „másodlagossá” átformálása által, közvetve reagál csak a valóságra. Szükségképpen egyfajta
attitűdöt képviselve a valósággal szemben is, látszólag az irodalmat érezve fontosabbnak a valóságnál, valójában azonban azt sem
komolyan véve. Alkalmasint a valósághoz fűző közvetlen szálak elvágása révén degradálva azt tulajdonképpen. Beavatottak számára
rafinált élvezeteket nyújtón, „elitszórakoztatóként”, de mégiscsak szórakoztatóként működve. Csodálatomat kiváltva ugyan, de nem
szeretetemet is egyúttal.
    Mitikus, illetve mágikus realizmusként is akár, ámbár az ide sorolható művekre részben jellemző csak ez az irodalomból való
táplálkozás, amiért is ezekre a valósághoz való viszonya sem mondható egyértelműnek, egyformán komolynak sem – úgyhogy már
csak emiatt sem nevezhető ez az irányzat (ha annak mondható egyáltalán) posztmodern jelenségnek. Úgy tetszik, annyira nem,
amennyire a maga mitikus, sőt mágikus módján a valóságot veszi célba, akkor is, ha létrejöttében, a realizmus eszközeinek elkopása
mellett, a „kritikaiság” szóban forgó megkérdőjeleződése, illetve a valós képnek megfelelő látlelet értelmetlenné válása is (nem biztos,
hogy mindig tudatos szerzői döntések révén) komoly szerepet játszik. Ámbár a „mitizálódás”, a mágikusság eltérő, gyakran a valóság
puszta átköltésében, öncélú meseszerűvé való átformálásában nyilvánul meg, máskor viszont annak leleplezését, átvilágítását
szolgálja. Mintegy a reális mélyebb feltárását az irreális segítéségével. Így lesznek számomra a nagyon is kritikai telítettségű Günther
Grass regényei (A bádogdob, A hal, A patkánynő ) a mitikus próza logikával leginkább megragadható csúcsteljesítményeivé, sokkal
inkább, mint... De talán késleltethetek még egy kicsit, mivel itt ugrik be hirtelen Szabó Dezső Csodálatos élet c. regénye is, arra
figyelmeztetve, hogy a mitikus vagy éppen mágikus realizmusnak akár egy eldugott kis irodalomban is lehetnek előzményei,
évtizedekkel régebbiek a fogalom létrejötténél. Igen, az egzaltáltságig váteszi Szabó Dezső műve, amivel, Az elsodort falu és a
Segítség! után, azonkívül hogy a szerző parasztkultusza belőle is kiolvasható volt számomra, annak idején nemigen tudtam mit
kezdeni, ma viszont nem tudom, dekódolhatóbbnak találnám-e a mágikust leginkább megtestesítő Gabriel García Márquez



regényeinél, melyeknek esetében, bevallom, nem mindig tudom követni a csodás elemek visszacsatolódását a valósághoz. Nem
mintha García Márquezről azt hinném, hogy kritikátlanul viszonyul ahhoz a világhoz, amelyet varázsossá formál át, ámde éppen mert
nem hiszem így, lenne jó tudnom, mennyiben járul hozzá a diktatúra és a diktátor természetrajzának elmélyítéséhez pl. A pátriárka
alkonyában az elnöki palota mindent összeganézó tehenekkel történő benépesítése a szerző által. Olyan világosnak mondható
koncepcióból fakad-e, mint az önszántából törpének megmaradó Otto Matzerath üvegrepesztő hangja Grass Bádogdobjában, s így
nem arról van-e szó csak, hogy a német miliőt és történelmet mégiscsak jobban ismerem, mint Latin-Amerika világát. Úgyhogy a hiba
bennem is lehet, hiszen kódoló és dekódoló között vagy az egyik, vagy a másik hibájából egyaránt adódhat elő rövidzárlat, éppen
csak azt ne mondja senki, hogy dekódolásra nincs is szükség, mert az effélére lemondóan legyinthetek csak – egyszerűen mert
logikai éhségem csillapításáról nem mondhatok le. Ezért is jelent többet számomra a kevésbé mitikus Mario Vargas Llosa A város és
a kutyák c. regénye vagy a Pantaleon és a hölgyvendégek, sőt, minden látszólagos könnyed fajsúlya ellenére, a Júlia néni és a
tollnok is a Száz év magánynál. Ámbár ilyenként említhetem akár García Márquez egy másik művét, az Egy előre bejelentett
gyilkosság krónikáját, éppen mert minden mítosz és mágia nélkül, könyörtelenül valószerű lesz. Ám ha már a Rio Grandétól délre
kalandozunk, miért ne említhetném meg a mexikói Carlos Fuentes Artemio Cruz halála című tudatáram-regényét, a „belső realizmus”-
nak ezt a remekét, amely talán azért lehetett olyanná, amilyenné lett, mert kritikai alapnak (akkor még!) elégséges lehetett egy
forradalom elsikkasztásának számonkérése.
    Csak hát bármit tartsak is én a magam ízléséhez igazodva kritikai és mitikus-mágikus realizmusról, modern regényről és
posztmodernről, félő, hogy a „bifurkáció” folyamata, „igazi”-ra, vagy „magas”-ra és „szórakoztató”-ra oszlása mindannak, ami valaha
egészében művészetnek számított, napjainkra végképp bekövetkezett. Sajnos a próza terén is – alighanem úgy, hogy a „magas”
igénnyel írt mű „mitikus” vagy „belterjesen irodalmi” lesz, miközben a reális világot mint tárgyat a lektűr (szerencsésebb esetben csak
az igaztalanul annak mondott) sajátítja ki a maga számára. Többnyire az elcsépelt-unt eszköztárral, a könnyen megtanulhatóval és
kevesebb invenciót kívánóval együtt, miközben a maga szintjén ugyancsak „mitikussá” lesz: nem mítoszt teremtve (ami egyébként
realisztikus is lehet), hanem közegének társadalmi mítoszát, a tömegek értékrendjét fogadva el, s téve eleget a fogyasztói
igényeknek. Alkalmazkodón mondva le a kritikaiságnak még a kereséséről is, „mímelve a mimezist”, élethűvé hamisítva, amit
valóságként kíván tálalni. Kérdés persze, tehet-e másként.
    De talán mégis! Mivel e mindinkább elmélyülő megoszlás ellenére mintha kivételek is akadnának. Nem utolsósorban említhetőként
John Updike Nyúl-tetralógiája, amely mindenekelőtt a külső és belső valóság egyensúlyának megteremtésével alkot meg egy
komplett világot, nem is akármilyen szinten figyelmeztetve arra, hogy a valóság teljes bonyolultságbani megjelenítéséről való
lemondás nem feltétlenül tekinthető szükségszerűnek. Talán még a helyzet sem reménytelennek.

(Több minden Gion Nándor regényéről)

    Minősíthetjük-e vajon mitikus realistának Gion Nándort?, merül fel bennem tehát mindjárt a kérdés. Egész, összehasonlíthatatlanul
sajátos írói munkásságával együtt is, de akkor is, ha csupán legújabb művét, az Ez a nap a miénk című regényét vesszük kezünkbe. 
    Gion prózája kapcsán, legalábbis a magam régi kialakult „magánesztétikája” (vagy ha úgy tetszik, előítélet-rendszere) tükrében,
mivel... De talán előbb még másról inkább. Arról, hogy napjainkban „részünk minden nyomor”, „megírhatóság” dolgában „szabadok
vagyunk”. Emiatt is láthatnak napvilágot szinte egymás sarkába lépve, különböző, határon inneni és túli szerzők dokumentumjellegű
művei, korábban még közvetve is alig érinthető témákról.
    Amint azt „normális” körülmények közt illik is, megelőzve a szépprózát, s tehermentesítve is azt, ámde nem biztos, hogy
feleslegessé is téve egyúttal, hanem inkább csak a rá háruló feladatot módosítva valamiképpen. Egyfelől az álcázás kényszerétől
szabadítva meg, aminek eszközei alkalmasint a kellő ködösítés érdekében, „mitikusak” is lehetnek, másfelől viszont mentesek az
„egy az egyben” realizmus terhétől – lehetővé téve a szerző számára a valóság tudatos elrajzolását, stilizálását, Gion esetében jól
érzékelhetően és következetesen végigvezetve. Amiért is itt térnék tán vissza a Gion kapcsán fentebb feltett kérdéshez, nem félve
akár annak felvetésétől sem, hogy miért „békülök ki” nehezen Gion prózájával, jóformán kezdettől fogva. Értve kezdeten annak idején
pályadíj-nyertes Testvérem, Joáb  című kimondatlanul is Szenttamást idéző, de egynémely kényes téma érintőleges felvetésével
„éberségi körökben” szintén némi berzenkedést előidéző regényét. Ami engem egészen más okok miatt késztetett fennakadásra.
Éppen amiért a mi világunk elevenedett meg benne, sőt, fontos dolgainkról is szó esett lapjain, ámde valahogy leegyszerűsítve,
naivizálva, valószínűtlen részletekkel megtűzdelve – valahol félúton a realista regény és a mese között, nem eléggé realistán, de nem
is eléggé mitikusan. Akkori látásom számára nem könnyen eldönthetően, hogy a regény „magától” sikeredett-e ilyenné, vagy pedig
szerzője eleve ilyennek szánta. Ergo, számonkérhető-e tőle a teljes, torzíthatatlan-stilizálatlan valóság regénybeli felmutatása.
Alighanem azért is okozva e téren némi zavart, mivel Gion eszközei, az azóta is változatlannak mondható alaphang ellenére, akkor
korántsem mutatkoztak még minden tekintetben kiforrottaknak. Ellentétben a későbbi alkotásokkal, amelyeknek sajátosan lírai
„félrealizmusa” vagy „félmitikussága” nyilvánvalóan tudatos törekvésről tanúskodik már – mivel némi látszólagos malíciával szólva,
Gionnak sikerült annyira következetesen ragaszkodnia realista látószögből nézve hibának minősülő vonásaihoz, hogy azok bizonyos
idő elteltével már eredetinek kezdtek hatni. Vagyis összetéveszthetetlenül egyéni hangnak, ami egyébként állhat közelebb vagy
távolabb olvasójától, ámde behízelgő „dallamával” nem ritkán feledtetni képes is a cselekmény kételyeket támasztó „ténykezelését”.
Olykor viszont mégsem, úgy mint a nemrég olvasott Ne baleset legyen! című szintén vérzivataros félmúltunkat-jelenünket idéző
novellájában – egyszerűen mert menthetetlenül képtelenség, hogy megbízó és megbízott az illetéktelen harmadikként jelenlévő
elbeszélő társaságában állapodjon meg egy profi hozzáértéssel végrehajtandó bérgyilkosságban.
    Mindegy, Gion egyszerűen ilyen, sőt attól Gion, hogy ilyen. Ilyenként is kell hát szemügyre vennünk.
   Ez a nap a miénk című regényét is tehát. Annál is inkább, mivel ez a regény a miénk is, függetlenül attól, hogy először a Forrásban
jelent meg folytatásokban, majd könyvalakban is a budapesti Osiris Kiadó gondozásában. Sőt, úgy miénk, vajdaságiaké-
délvidékieké ez a regény, ahogyan tán nem is volt még regény „miénkebb”.
    „Szép húsvéti reggel virradt ránk 1941-ben, amikor a magyar csapatok Szenttamás alá érkeztek, és akkor már biztosak lehettünk
benne, hogy a szerb fegyveres csetnikek nem mernek bántani bennünket...” veszi ugyanis kezdetét Gion Nándor regénye. Azzal a
bizonyos nappal, ami „magyar szemmel” nézve látszik csak a „miénk”-nek, s az általános eufória közepette „ezer évig” tartónak is
egyúttal. Hogy ezután kisvártatva már a „Kár, hogy ez a szépséges ezer év négy esztendeig sem tartott” csüggedt észrevételét
követően adjon helyet mások napjának. Pontosabban „napjainak”, annak a bizonyos 44-beli 45-nek, ami a maga töménységében
alighanem többszöröse volt az említett nem egészen négy esztendőnek. Mindenesetre ki(k)nek-ki(k)nek eljön a maga napja, ideje,
csak ki kell várni – úgy a történelemben, mint a róla írt regényekben. Gionéban is tehát, mivel hogy e két pont között, sőt némileg a
másodikon túl is, időrendi sorrendben vonulnak el szemünk előtt az események, úgy, ahogyan azokat tájunk történelméből jól vagy
rosszul ismerjük. A szerb templom tornyából leadott lövésektől és az azokat követő „átfésülés”-től, folytatódva a környékbeli



partizánmozgalom főleg gabonagyújtogatásban megmutatkozó jeleivel, majd az ennek nyomán megrendezett sajkás-vidéki-újvidéki
razziáról szóló hírekkel, miközben helyi szinten a „szövetséges” nemzetek között is kiéleződnek az ellentétek. Egyazon családon belül
is akár: ekképp lesz az elbeszélő két sváb sógora közül az egyikből, a kommunista nyomdászból, Keveházi, miközben bátyja nem
csupán Krebsnek marad meg, de lelkes nagynémetként vonul be az SS kötelékébe. Színre lépnek azonban a Dél-Bácskába telepített
hányatott sorsú bukovinai csángók is, először a jobb élet reményétől eltelten érkezve, másodszor puszta létükben fenyegetetten
távozva a vidékről. Ahogy nem maradhatnak ki a szövetségesi német megszállás napjai sem a helybeli zsidóság elhurcolásával
együtt, hogy a kocka fordultával hamarosan a település német lakosai kerüljenek gyűjtőtáborba. Híven a megtorlás előre megfontolt
programjához, amit a regény egyik szereplője zárt ajtók mögött ugyan, de nyíltan ki is mond: „A németeket az utolsó szálig el kell
takarítani, benneteket, magyarokat pedig alaposan meg kell ritkítani.” Részben maguk ásta sírgödrökbe temetni őket, részben a
hamarosan brigáddá gyarapított Petőfi-zászlóalj fegyvertelen vagy alig felfegyverzett katonáiként indítani őket megerősített
védőállások ellen rohamra. Voltaképpen az elbeszélő „én” keserűen bölcs tanácsát kínálva föl egyedül követhetőnek: „A háborúban
álljunk a győztesek oldalára, legyenek azok akárkik. Vonuljatok be a győztesek közé. De a harcmezőn ne hősködjetek. Ássátok be
magatokat a földbe, és lőjetek mindenre, ami mozog a túloldalon. Tirátok is lőni fognak. Ha valaki közületek élve marad, és visszajön,
itthon teljes erővel fogjon bele a hangos hősködésbe. Féltéglával verje büszkén a mellét, és bizonygassa, hogy a magyar ifjúság
milyen elszántsággal harcolt a fasizmus ellen. Ezzel talán megmenthetitek egy csomó szenttamási ember életét” – mondja ugyanis a
szenttamási trilógia korábbról is ismert főhőse, Rojtos Gallai István, az eligazításért hozzá forduló fiataloknak. Miután már megúszta az
önásta sír fenyegetését, ha ugyan nem a keresztvágó fűrészt is (elvégre mezőőr volt az istenadta) hála annak, hogy egyik korábbi
megmentettje mégiscsak kötelességének érezte hálásnak lenni. Ahogy ezekben a kritikus napokban többször megtörtént.
    Súlyos és sűrű a történelmi anyag tehát, beidegződéseim szerint kendőzetlenül „nagyrealista” regénybe kívánkozó mindenekelőtt.
Teljes valóságot nyújtóba. Nem ilyen regény lett belőle, nem is ilyet vártam, nem is várhattam. Hanem inkább jól illeszkedőt a trilógia
előző két kötetéhez, a Virágos katonához és a Rózsamézhez, Gion elbeszélői alkatából fakadót, hiszen a szerzőnek aligha kellett
külön is ügyelnie rá, hogy a stílustörést elkerülje.
    Vagyis Gion regényének képlete, mint mindig, ezúttal is egyszerű, mondható akár hagyományosnak is, főleg ha „hazaiban”
gondolkodunk, magyar prózában. Amiért szövegében egyenletesen folydogáló mesélő-leíró részek váltakoznak többnyire rövid, oda-
vissza ütögetett kérdés-feleletekből álló párbeszédekkel, hála a mindig közvetlenül megszólaltatott figuráknak, a „korszerűbb”-nek
számító prózában meglehetősen gyakori közvetve beszéltetés, az olykor akár „direkt” mondatokkal-mondattöredékekkel megtűzdelt
„átmesélő” megoldások úgyszólván teljes mellőzésének. Holott e módszer alkalmazása nemegyszer a figurák jellemzéséhez is kitűnő
lehetősége kínálhatna, egészében is kiszélesítve a regényvilágot. Jobban, mint amennyire azt közvetlen beszéltetés teheti, az, ami
igazán csak Móricznak sikerült, de talán neki sem mindig. És ami itt, Gionnál, sokszor sztereotíp ismétlések révén teremt bizonyos
feszültséget, alkalmanként „faulkneri” csúsztatásokkal váltva ki a maga hatását. Nemegyszer meg éppenséggel ibsenien
„áthallásosak” is ezek a dialógusok, jól kiszámítottan kettős jelentésűek – többnyire telibe találóak, de valahogy éppen ezért inkább
drámába illőn. Vagyis amennyiben „elsődleges” hitelességet kérünk tőlünk számon, többnyire oda kell kilyukadnunk, hogy így, ilyen
fokú sarkítottsággal, ritkán beszélünk. Gion alakjaihoz hasonlatos egyszerű vidéki emberek meg különösen nem beszélnek így,
függetlenül attól, hogy amit mondanak sem mindig hihető éppen. Amiként az sem mindig, amit tesznek, amilyennek megmutatkoznak.
Mert hát a börtönből szabadult Török Ádámról mégsem könnyű elhinni, hogy „lókötői” azaz köztörvényes bűnözői múlt után, csak azért
sikerül ezekben a napokban a korábban általa kirabolt és őt eképpen mégiscsak joggal börtönbe juttató szerb gazdáktól tetemes
összeget kizsarolnia, s ennek köszönhetően tekintélyes tanyásgazdává válnia, mert most „magyar világ” következik – számára semmi
olyanféle politikai-hatalmi hátteret sem nyújtva, ami mellett ez inkább megtörténhetne. Amiként némi fenntartással kell fogadnunk a
Mudrinszki Ozrenről írtakat is, mármint hogy jól prosperáló és megbecsült pékmester létére legyen éjszakánként partizánakciók
résztvevője olyan szinten, hogy a fordulat után belőle legyen az új helyi hatalom egyik vezéralakja, bármennyire tudjuk is, hogy a
fanatizmusig menő nemzeti túlbuzgalom osztályharcos öntudattal frigyre lépve sok mindenre képes az embert rávenni. De némi
fejcsóválásra késztet a kommunista Keveházi-Krebs Péter egyik-másik, a munkásállam legyőzhetetlenségét hirdető s a Vörös
Hadsereget váró kijelentése is, még ha éppen rokoni, de vele frontálisan szemben álló környezetben halljuk is őket. Függetlenül attól,
hogy tulajdonképpen a naiv „kommunista balek” sikerült karikatúráját láthatjuk is figurájában. Mint ahogy gyakran vagyunk így magával
az elbeszélővel, Rojtos Gallai Istvánnal is, nem utolsósorban akkor, amikor sorsát beteljesülni vélve a halálba készül. Mivel azt még
elfogadjuk, hogy elhurcolói, mielőtt útjára indítanák, citeráján a „Tamo daleko” kezdetű ismert szerb dalt játszatják el vele, ami a
kultikus bosszú rituáléjának akár része is lehet, s ilyenként a szadizmus kórképébe is beleillik, ám hogy ezt követőn még azt is
kivárják, hogy kiszemelt áldozatuk, a halál emelt fővel való vállalását hangsúlyozandó, ünneplőbe öltözzék, sőt, hogy sérült karja miatt
felesége még meg is borotválja, ez valahogy már az erőltetettségig mesterkéltnek hat. Illetve annak tudomásulvételével fogadhatjuk
csak el, hogy Gion regénye, korábbi műveihez hasonlatosan, valós környezetből és történelmi tényekből nő ki ugyan, de más,
öntörvényű dimenzióban bontakozik ki. Költőiben, mondjuk, amit minősíthetünk akár (mérsékelten) mitikusnak is. Egyfajta autonóm
mesevilágban, ahol nagy folyók partjaira szarvasok járnak le inni, habjaiban fürödni meg szép lányok, a Rojtos Gallait körülvevő
valóságtól távolian, csak a maga külön világában alkalmasan mesealakként arra, hogy ifjú tanyasi menyecskéjét, a szép Paulinát
velük szédítse. Legalábbis így tudjuk ezt meg, nem mástól, mint magától a főszereplőtől.
    Mert valahogy ez itt a lényeg. Mármint hogy milyen ember is valójában Rojtos Gallai István. Hogy itt, korosabban is, még mindig
ugyanolyan, mint amilyen a trilógia első kötetében is volt már, amikor egy temetői stációkép Krisztust ostorozó egyik katonájának a
lesújtó valóságról tudomást venni nem kívánó, derűbe menekülő arckifejezését szemlélve képes a bánat perceiben vigaszra lelni.
Regényalakként is eleve meglehetősen valószínűtlenül tehát, illetve annyira mindenképpen ilyenként, amennyire minden különcnek
számító figura ilyen – akkor is, ha nem regényben találkozunk vele, hanem a való világban. Kicsit félnótás, kicsit álmodozó, kicsit
szélhámos, hamiskártyás, sőt bűnözők óvatos duhaj cinkosa, de citerási minőségében „muzsikus lélek” is, mesemondó, költő a maga
módján. „Hortobágy poétája”, aki ugyan „káromkodik vagy fütyörészik”, de azért valahol belül megteremti a maga külön világát. El-
elszakadva a nyers valóságtól, ám abba kényszerűen mindig vissza-visszazuhanva, s közben szív-emberként érezve együtt
szenvedőkkel és üldözöttekkel, segítve is rajtuk, amennyire tud, indulatkitöréseivel és az embertelenség világának neki-nekifeszülve.
Egyfajta bácskai Don Quijote-ként is akár, aki feleségében, a két lábbal nagyon is földön álló Réziben találja meg a maga nőnemű
Sancho Pansáját. Elbeszélőként kiszínező füllentésekre is készen, de úgy, hogy maga is elhiszi őket.
    Amennyiben tehát belemegyünk a játékba, s hagyjuk „bepalizni” magunkat, végeredményben elfogadhatjuk a regény
„legmitikusabb” figuráját is, Török Ádámot. Ezt a tanyavilági ló- és juhtolvajt, aki egy kicsit mintha a hagyományos magyar betyár
alakjának kései utóda lenne, magányos farkasként is némileg Rózsa Sándor rokona, nem feltétlenül a népi képzelet által
legendásítotté, még kevésbé annak a Móricz Zsigmond által megdicsőített változatáé. Hanem kissé a legendakéreg alatt rejtőzőé,
mivel nem csupán a regény elején szorult helyzetbe került szerbekkel szemben viselkedik „háborús hiéna” módjára, hanem ugyanerre
készül a „magyar ügy” bealkonyultakor is, mondván, hogy „Valamiképpen használjuk ki ezt is”, más kérdés, hogy erre már nem lesz



alkalma. Miközben, ha morogva is, de tanyáján béresnek álcázva mégiscsak menedéket nyújt a Rojtos Gallai által „nyakára hozott”
zsidó ékszerész Lusztig Marcinak, akinek önszántából való megjelenése a szálláson kutató csendőrök előtt, végül is nem rajta, Török
Ádámon múlik. Ámde Lusztig váratlan önfeladása mindenképpen külön figyelmet is érdemel, éppen amiért, környezete elképedésére,
ünneplőbe öltözötten, lakkcipősen bukkan föl, e gesztusával voltaképpen Rojtos Gallai és Török Ádám későbbi hasonló fellépését
előlegezve – méltóságot kölcsönözve a halál vállalásának. Annak a végnek, ami az adott körülmények közt a valóságban végsőkig
megalázó, „nyomorult” lehetett csupán. Így viszont ez a felemelővé szépített mozzanat akár még olyan felmagasztosító szintre emelt
történelmi kivégzések romantikus képeit is felidézheti bennünk, amilyen Stuart Máriáé volt, vagy I. Károly angol királyé, akik
tudvalevőleg fejedelmi díszben jelentek meg a bakó előtt. Ám amint azt a családjával együtt egy jekaterinburgi pince mélyén pisztollyal
ledurrantott II. Miklós cár sorsa is példázhatja, azóta a történelem jóízlése is odalett, hála a „tömegek lázadásának”, elveszítette
stílusérzékét. És hát csakugyan, amennyiben a halál méltóságának elégtételét százezrek-milliók haláláért vétkes uralkodóktól
megtagadja, ugyan miért adná meg ugyanezt névtelen kisembernek, ártatlan áldozatoknak? Úgyhogy Gion a halálra készen felöltött
ünneplő ruháknak ezzel a szerepeltetésével, voltaképpen mintha az utólagos igazságtétel egy halvány virágszálát hullatná a máig is
feltáratlan tömegsírokra. Végső fokon egészében is igazolva világának stilizáltságát. Annak ellenére, hogy regényének éppen ez a
részlete kerül a legtávolabb attól, ami azokban az időkben cellákban, vallatószobákban, pincék mélyén lejátszódhatott, hiszen a
regényben olvasottakhoz hasonló párbeszédekről elképzelhetetlen, hogy valóban el is hangzottak. Ám azért mégis jó, amiért Gion az
„elképzelhetetlent” nem is igyekszik elképzelni és elképzeltetni, amiért elkerül minden naturalizmust, mivel az itt történtek élethű vagy
inkább „halálhű” megjelenítése mégis inkább egy valóságos túlélő privilégiuma lehetne csupán, s nem olyan fiktív elbeszélőé,
amilyenné Gion formálja meg Rojtos Gallai Istvánt a maga képzeletében.
    Tagadhatatlanul egyfajta absztrakcióként. Ám egyúttal egy bizonyos magatartásforma képleteként is, nemcsak a porba ragadtan
csupán különcként létezni tudó „parlagi művészlélek” megtestesüléseként, hanem a túlélő egy változataként is. Amiért különc
mivoltának felszíne alatt (mégha fentebb bizonyos vonatkozásban Don Quijotét emlegettük is) voltaképpen a kisember túlélési
mechanizmusa működik, ha ugyan ez a kvázi-művészi peremlét is nem ennek áll szolgálatában. Nem vegytisztán lapulásra késztetően
ugyan, sőt, vakondtúrásnyi hatalmát némiképp élvezni is képesen, ám azzal körültekintően élve, s módjával visszaélve is, de egyúttal,
ám nem csupán saját érdekében, bizonyos kockázatot is vállalva. Sok mindenről véleményt formálva, de annak csupán megfelelő
körülmények közt adva hangot, kerülve a bármelyik oldalon való kiállást, netán a fejjel való falnak rohanást. Nem annyira a „dulakodás
fölött” állva, hanem inkább „alatta”, de elég okosként ahhoz, hogy tudja, egyik félnek sem lehet igaza minden vonatkozásban.
Általános jellemzői mellett, úgy tűnik, egy tájunkra külön is jellemző „jugo-magyar” alapállást is megtestesítve. Valahol az ösztönösség
szintjén mégiscsak érezve a vegetatív lét korlátait, alkalmasint ezért is menekülve álomvilágba. De ugyanezért válva a bűnöző Török
Ádám csodálójává, sőt, tétova követőjévé. Azé a Török Ádámé, akit alapjában véve szintén a túlélésre törekvés motiválna, ha
kivagyisága és fékezhetetlen temperamentuma végül is lehetetlenné nem tenné, hogy valóban túlélő legyen. Ezért lép elő önként
rejtekhelyéről. Önmagához hűen nem is adva olcsón életét, „férfihoz illőn” végezve. Attól tartok, úgy, ahogy az áldozatok közül
valójában senki sem végezte ezen a tájon – de ismét csak a „költői igazságtétel” záróakkordjaként, a „most csend van, és tél, és hó,
és halál” állapotának beállta előtt. Ami után, mint tudjuk, eljön az olvadás ideje is, esetünkben olyképpen, hogy a megfélemlítés kellő
hatásában bízva, na meg az általa képviselt ideológiai kényszernél is fogva, a hatalom végül is „konszolidáló megbocsátásnak” érzi
szükségét. Emiatt is lehet Rojtos Gallaiból a végén újra mezőőr – nem pisztollyal az oldalán és lóháton poroszkáló, ám gyalogos
közkatonaként agitátora is a régivel gyökeres szakítást hirdető új, titói Jugoszlávia államformájáról döntő, „történelmi
szükségszerűségből” valószínűleg csakugyan meghamisított gumigolyós népszavazásnak.
    Valójában ezáltal is szívós túlélőképességről tanúskodóan, ismét csak egy tájunk történelme által kitermelt magatartásról vallón.
Evilági emberi tulajdonságokból felépített, de mesefigurává átlényegített regényhősként képezve középpontját egy szintén valós
elemekből és figurákból megalkotott (Szenttamás ismerői szerint topográfiailag is hű), de átstilizált világnak, éppen e stilizáltság
folytán megszépítettnek. Ilyenként is tekinthető Gion Nándor eddigi alkotásainak sorában az Ez a nap a miénk nyilvánvaló
betetőzésnek – akkor is, ha az azt alátámasztó tetőszerkezet kissé mintha megroppanna a tárgyul választott történelmi anyag súlya
alatt. Olyan íróilag szuverén és összehasonlíthatatlan, de önkényesnek is felfogható világként, amely – számomra személy szerint –
csupán megrögzött valóságigényem szempontjainak félretétele mellett válhat igazán elfogadhatóvá és élvezhetővé. Éppen amiért
tárgya egy, a teljesség igényével megírt regényt is megérdemelne.
    Kevésbé „eredetit”, hogy ha úgy tetszik. Éppen mert nem mindig az „eredeti” a hiteles is egyúttal.


