
tem KokoschkÀnak (id., ifj., ´zv., n¢hai Ko-
koschka, illetve K.-n¢ ipa, menye, ¡ke stb.),
amivel teljes Àttekint¢st kaptam.

így viszont, Ãgy ¢rzem, nagyszerü reg¢nyt
olvastam, ¢leted fûmüv¢t, irodalmunk reme-
k¢t. A fejemet teszem rÀ, hogy Kokoschka
Magda ha eddig nem, ezzel a müv¢vel bizto-
san bevitorlÀzik a magyar halhatatlansÀg II.
ker¡leti ÀllÂviz¢be, ahol mÀr jÂ n¢hÀnyan
laknak, nem v¢rbeli KokoschkÀk, de az utÂ-
korral ´sszekacsintÂk. Tied lett az elsû hely
az emelv¢nyen, ¢s szÁvbûl, szeretettel gratu-
lÀlok hozzÀ.

A k¢t ¢v meg¢rte!
CsÂkol
PistÀd

 GION NçNDOR: 
EZ A NAP A MI°NK

Osiris, 1997. 262 oldal, 780 Ft

A hajdani öj Symposion egyik vez¢regy¢nis¢-
g¢nek a kritika k´zmegegyez¢se ¢rtelm¢ben
mindmÀig legjelentûsebb ÁrÂi vÀllalkozÀsa, a
LATROKNAK IS JçTSZOTT cÁmü reg¢nysorozat
elsû s nyomban osztatlan sikert aratott k´te-
te, a VIRçGOS KATONA 1973-ban jelent meg
öjvid¢ken; folytatÀsa, a RñZSAM°Z alig hÀ-
rom esztendûvel k¢sûbb ugyanott, 1976-ban,
majd jÂ hÃsz esztendû mÃltÀn 1997 k´nyv-
het¢re Budapesten elk¢sz¡lt a harmadik k´-
tet is: EZ A NAP A MI°NK. Ha valaki e jÂ k¢t
¢vtizedes àn¢ma cs´ndÊ okaira kÁvÀncsi, csak
¡sse f´l az elûzû reg¢ny, a RñZSAM°Z utolsÂ
oldalÀt, mert ennek zÀrÂmondata sugallja a
valÂszÁnü magyarÀzatot: àReggel a magyar csa-
patok SzenttamÀsra ¢rtek.Ê ä SzenttamÀs, a Gi-
on-reg¢nyek vilÀgÀnak szÁntere, F¢nyes Elek
1851-ben Pesten kiadott MAGYARORSZçG GE-
OGRçFIAI SZñTçRA ¢rtelm¢ben àszerbämagyar
helys¢g BÀcs megy¢ben, a Ferencz csatornÀja mel-
lettÊ; az a bizonyos reggel pedig 1941. Àprilis
6-a vagy 7-e lehetett, a kirÀlyi JugoszlÀvia le-
rohanÀsÀnak reggele. Ami utÀna t´rt¢nt a
VajdasÀgban, annak hiteles ¢s igaz politikai
¢s emberi t´rt¢net¢t Gion NÀndor reg¢nyei-
nek kisvilÀgÀban, a RñZSAM°Z megjelen¢s¢t

k´vetû hÃsz esztendûben sem ott, öjvid¢ken,
sem itt, MagyarorszÀgon, ahovÀ az ÁrÂ idû-
k´zben Àttelep¡lt, nem lehetett volna a Gi-
on-prÂzÀt jellemzû kegyetlen realizmussal
ÀbrÀzolni. (De nem csak a Gion-reg¢nyek ke-
letkez¢st´rt¢net¢nek reÀlis felt¢teleit szabjÀk
meg ezen a tÀjon hasonlÂ, irodalmon kÁv¡li
t¢nyezûk: errefel¢ a meg¢lt ¢let igen gyakran
vÀlik àn¢ma kÁnnÀÊ, az elbesz¢lû lehetûs¢gei
tehÀt igen gyakran az elbesz¢l¢s lehetetlens¢-
g¢vel egy¢rtelmüek.)

A reg¢ny kritikusa, aki ÀltalÀban is egy
ÂmÂdi szempontrendszer alapjÀn szokott be-
szÀmolni olvasmÀny¢lm¢nyeirûl, ¢ppen ez¢rt
nem Àllhatja meg, hogy legalÀbb r¢szben ne
id¢zze f´l szem¢lyes eml¢keit ennek az idû-
k´znek s a rÀ k´vetkezû hÃsz esztendûnek az
idevÀgÂ t´rt¢net¢rûl. Elsûsorban is azt, hogy
amirûl nem lehetett az ÁrÂi lÀtomÀs ¢s ¢rtel-
mez¢s t´bblettudÀsÀval elmondani az àiga-
zatÊ (de m¢g a àvalÂditÊ sem), arrÂl nagyon
sokan ¢rtes¡ltek annak idej¢n D¢l-Magyar-
orszÀgon: elûbb a csetnikekkel valÂ bÀnÀs-
mÂdrÂl keringû r¢mt´rt¢netekbûl, majd a
mÀsodik vilÀghÀborÃ befejez¢s¢t k´vetûen, a
àmegtorlÀsÊ elûl a meglehetûsen cseppfolyÂs-
sÀ vÀlt d¢li hatÀrokon Àtsz´kû menek¡ltek r¢-
m¡lt suttogÀsaibÂl. ä A t´rt¢nelem ¢s a poli-
tika teremtette f¢lelem hatÀrai azonban (s ezt
is jÂl tudhatjuk mindannyian, ha ugyan el
nem felejtett¡k) a l¢tezett szocializmus szov-
jet blokkjÀhoz tartozÂ MagyarorszÀg ¢s a
kommunista diktatÃra (egy¢bk¢nt ¢vtizede-
ken Àt jÂl j´vedelmezû) titoista lÀtszat-k¡l´n-
ÃtjÀt jÀrÂ JugoszlÀvia k´z´tt m¢lyebbek ¢s Àt-
hatolhatatlanabbak voltak, mint a hatÀrso-
rompÂk, s a h¢tk´znapi ¢let ÃtjÀnak ÁrÂi
megjelenÁt¢s¢t is meghatÀroztÀk. MagyarÀn:
szellemi vasf¡gg´ny´kkel korlÀtoztÀk. Az egy
anyanyelven ÁrÂk szellemi ¢s szem¢lyes moz-
gÀster¢t nemk¡l´nben. (így p¢ldÀul a hatva-
nas ¢vek mÀsodik fel¢ben Gion NÀndort is
persona non gratÀnak nyilvÀnÁtottÀk a hiva-
talos MagyarorszÀgon.)

De visszat¢rve a reg¢nyhez: az elsû k´tet,
a VIRçGOS KATONA anyagÀt az elsû vilÀghÀ-
borÃ elûtti idûk adjÀk, amelyben a Monar-
chia ´sszeomlÀsa hoz a szereplûk sorsÀt, ¢let-
lehetûs¢geit radikÀlisan ÀtalakÁtÂ vÀltozÀst; a
mÀsodikban, a RñZSAM°Z-ben a kirÀlyi Jugo-
szlÀvia ´sszeomlÀsa borÁtja f´l, ism¢t csak
brutÀlis mÂdon, a t´rt¢net emberi vilÀgÀnak
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status quÂjÀt; a mostaniban pedig a r´vid ¢le-
tü Horthy-imp¢rium s ami k´zvetlen¡l rÀ
k´vetkezett, az Ãgynevezett àmegtorlÀsÊ ren-
dezi Àt ism¢t ennek a vilÀgnak az ¢letminû-
s¢g¢t ¢s ¢letlehetûs¢geit kifejezû reg¢nybeli
sorsokat, ugyancsak v¢res radikalizmussal.
àEz itt kelet. HiÀba k¡zd a nyugat. / E v¢rvirÀgos
f´ld ma is a r¢giÊ, tele àa sz´rnyü harcok marcona
vit¢ziÊ-vel, ahogyan KosztolÀnyi Árta (AL-
F¹LD), ez¢rt aztÀn ezen a tÀjon, ameddig az
´szt´n´s eml¢kezet vissza tud ¢rezni, az erû-
szaknak ¢s az ´ld´kl¢snek nincsen se kezde-
te, se v¢ge a t´rt¢nelem àv¢rvirÀgosÊ sz´ve-
t¢ben. F¢nyes Elek mÀr id¢zett szÂcikk¢ben
is ez talÀlhatÂ errûl a mÃltrÂl: àE helys¢g sze-
rencs¢tlen eml¢ke az 1848-ki magyar forrada-
lomnak. MindnyÀjan tudjuk, hogy ez alkalommal
Sz.-TamÀs vala fûhelye a harczolÂ szerbeknek, kik
ezt erûsen besÀnczolvÀn, t´bb Ázben hiÀban ostro-
moltatott a magyar seregek Àltal, mÁg v¢gre Perczel
serege Àltal bev¢tetv¢n az eg¢sz hely kev¢s kiv¢tellel
le¢gett ¢s elpusztult. 1848 elûtt szÀmlÀlt 8500 n.e.
Âhitü szerb ¢s 3000 magyar kath. lakost. Kath. ¢s
sz¢p Âhitü temploma szinte le¢gett a roham ¢s be-
v¢tel alkalmÀval.Ê Egy¢bk¢nt: àHatÀra a leggaz-
dagabb fekete f´ld.Ê

Az Ãj k´tet cÁme tulajdonk¢ppen bÀrme-
lyik elûzû k´tet mottÂja is lehetne, mert ezen
a vegyes etnikumÃ ter¡leten a t´rt¢nelmi
helyzet ä szerencse, illetûleg szerencs¢tlens¢g
ä forgandÂsÀga k´vetkezt¢ben hol a magya-
rok, hol a szerbek, hol a svÀbok ¢rezhetik
Ãgy, hogy àez a nap az ´v¢kÊ. °rzik is. Ter-
m¢szetesen pisztollyal a kez¡kben (csak a sze-
g¢ny zsidÂk nem ¢rzik soha, mert nekik, az
´reg ÂrÀsmester Lusztig bÀcsinak p¢ldÀul,
soha nem jut pisztoly...), ¢s kegyetlen¡l be is
hajtjÀk a pr¢dÀt a megf¢lemlÁtett s a puszta
¢let¡k¢rt rettegû t´bbieken, mint a reg¢ny
elsû (s müv¢szileg talÀn legerûsebb) fejezetei-
ben T́ r´k çdÀm. Ez a parasztharamiÀba oj-
tott reneszÀnsz virtus gÀtlÀstalansÀgÀval ¢lû
figura mÀr azon a reggelen szinte, amikor a
honv¢dek SzenttamÀs alÀ ¢rnek, àk´r¡ln¢z n¢-
hÀny gazdagabb tanyÀnÊ, s kegyetlen¡l megzsa-
rolja a tehetûs szerb gazdÀkat. De hÀt, ism¢t-
lem, ezen a gazdag fekete f´ld´n mindenki-
n¢l k¢zn¢l van a pisztoly. ä K´zbevetûleg:
m¢g egy szem¢lyes eml¢k. A hetvenes ¢vek
elsû fel¢ben az Ãjvid¢ki rÀdiÂ M-stÃdiÂjÀban
egy sorozat keret¢ben megrendezt¢k Ill¢s
Endre szerzûi estj¢t, amelyen e sorok ÁrÂja

mondotta a bevezetût ¢s tett fel k¢rd¢seket
az ÁrÂnak. Ill¢s Endre, aki a Sz¢pirodalmi
K´nyvkiadÂ igazgatÂja is volt akkoriban, ter-
m¢szetesen f´lkereste a k´z´s k´nyvkiadÀs-
ban partnerkiadÂjÀt, a FÂrum Lap- ¢s
K´nyvkiadÂt az Ãjvid¢ki Duna-parton talÀl-
hatÂ hatalmas ¢p¡letben. Besz¢lget¢s ¢s ke-
d¢lyes konyakozÀs k´zben Ill¢s Endre el-
mondta, hogy ÀllandÂ f¢lelemben telnek az
¢jszakÀi, mert tatarozzÀk a MÀnyoki Ãton a
hÀzat, ahol lakik, s attÂl tart, hogy valaki fel-
mÀszik ¢jjel az ÀllvÀnyokon, bet´r a lakÀsÀba,
¢s kirabolja. ä HÀt tegyen egy csûre t´lt´tt re-
volvert az ¢jjeliszekr¢ny¢re ä tanÀcsolta ked-
vesen Petkovic elvtÀrs, a FÂrum vez¢r-
igazgatÂja, aki akcentussal ugyan, de jÂl be-
sz¢lt magyarul. ä Revolvert? ä k¢rdezte Ill¢s
Endre elhülve. ä Mi¢rt? HÀt nincs revolvere?
ä k¢rdezett vissza Petkovic, aki viszont ettûl
k¢pedt el. ä NÀlunk az nem olyan egyszerü...
ä prÂbÀlt magyarÀzkodni Ill¢s. Petkovic in-
gatta a fej¢t, majd egy pillanatra kil¢pett a
titkÀrsÀgÀra, aztÀn vissza¡lt, s konyakoztunk
tovÀbb. (Egy¢bk¢nt Gion NÀndor is jelen volt
enn¢l a jelenetn¢l.) TalÀn egy f¢l Âra sem telt
el, amikor benyitott egy titkÀrnû, ¢s ÀtnyÃj-
tott Petkovicnak egy szalv¢tÀval letakart (pak-
fon) ez¡sttÀlcÀt. Petkovic levette rÂla a szal-
v¢tÀt, ¢s a tÀlcÀt odakÁnÀlta Ill¢snek. Ill¢s pe-
dig feh¢rebb lett, mint a szalv¢ta, mert egy
revolver fek¡dt a tÀlcÀn. ä Vegye csak el nyu-
godtan! Nem lesz vele baj a hatÀron sem,
mondja csak azt, hogy riasztÂpisztoly. Pre-
zent! ä Azzal f´lkapta a fegyvert, s k¢tszer
egymÀs utÀn belelûtt vele a plafonba. ä HÀt
ez el¢gg¢ vÀratlan jelenet volt, de a szÀmunk-
ra legk¡l´n´sebb csak ezutÀn k´vetkezett: a
l´v¢sek zajÀra nem nyitotta rÀnk senki a pÀr-
nÀzott vez¢rigazgatÂi ajtÂt. NyilvÀn megszok-
tÀk, hogy errefel¢ idûnk¢nt eld´rd¡l egy-egy
fegyver. Ez ugyanis ilyen vilÀg.

Gion NÀndor reg¢nyeiben is a pisztoly az
ultima ratio, a ki¢lezett t´rt¢nelmi helyzetek-
ben rendszerint meg is elûzve a sz¢p szÂt.
Mert aki itt sz¢p szÂval prÂbÀlkozik, hamar
rajtaveszt, mint a Krebs fiÃbÂl n¢vmagyaro-
sÁtÀs r¢v¢n lett KevehÀzi P¢ter, a svÀb szÀr-
mazÀsÃ nyomdÀsz, aki a n¢met hÀborÃs gyû-
zelmek Àltal gerjesztett mÀmor idej¢n for-
dul szembe a t´rt¢nelmi àsz¢llelÊ, s vÀlik
megingathatatlanul hithü, idealisztikus kom-
munista balekk¢. Meg is kapja ¢rte a sorstÂl
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a jutalmÀt: elûbb svÀb v¢rei verik laposra,
majdnem halÀlra, mint fajtÀja àÀrulÂjÀtÊ, Bu-
dapest ostroma utÀn pedig a àszovjet elv-
tÀrsakÊ hurcoljÀk el ût, a bujkÀlÂ kommu-
nistÀt hadifogolytÀborba, ahol aztÀn v¢rhas-
ban meghal.

De hÀt e reg¢ny majd' mindenik szerep-
lûj¢nek ä s itt hely¢nvalÂ a frÀzis ä àv¢rrel Ár-
jÀkÊ a sorsÀt: t´rt¢nelem ¢s ÁrÂja. àTrag¢diÀnak
n¢zed? n¢zd legott / kom¢diÀnak s mÃlattatni fogÊ,
ajÀnlja çdÀmnak Lucifer a TRAG°DIA VII.
szÁn¢ben, a konstantinÀpolyi jelenetben, ahol
t´megek mennek halÀlba àegy Á miattÊ. Per-
sze àmi jÂ az ¢rtelemnek kacagni ott, hol szivek
megrepednekÊ? (V. szÁn.) Ha ad absurdum
vinn¢nk Lucifer javallatÀt, akkor azt mond-
hatnÀnk, hogy a reg¢ny, de az eg¢sz reg¢ny-
folyam alapeszm¢j¢t is ä bizonyos alapvonat-
kozÀsban ä a magyar füzfak´lt¢szet egyik hÁr-
hedett ¢s feledhetetlen klasszikusa, Szittya
Attila BendegÃz fejezte ki, amikor egyik ver-
s¢t m¢labÃsan ekk¢nt zÀrta: àMindennek elj´n
egyszer az ideje, / cser¢lûdik a bot s az ember feneke.Ê

Az Ãj Gion-reg¢ny àtartalmÀrÂlÊ igen ne-
h¢z volna beszÀmolni, mert egyr¢szt a reg¢ny
minden sora àt´rt¢n¢sÊ, s minden t´rt¢n¢s-
nek megvan a kockÀzata (a àcser¢lûd¢sÊ koc-
kÀzatÀval egy¡tt...), mÀsr¢szt azonban Ãgy
megy v¢gbe, hogy a szereplûk sorsÀt Àt¢getû
v¢res ¢s borzalmas t´rt¢nelem nem jÀr egy¡tt
a reg¢nyben valamif¢le tragikusan fekete ¢s
patetikusan szÁvszaggatÂ atmoszf¢rÀval. Az
igazi ÁrÂi mondanivalÂ bele van rejtve a hi-
hetetlen¡l fordulatos ä r¢gi müszÂval: àcse-
lekm¢nyesÊ ä t´rt¢nelmi esem¢nybonyolÁtÀs-
ba, s amit az EZ A NAP A MI°NK narrÀtora, a
mezûûrr¢ avanzsÀlt Rojtos Gallai elbesz¢l, an-
nak a m¢lyebb ¢rtelme ¢s ¡zenete az emberi
¢s erk´lcsi ¢lethitellel elrendezett anyag elû-
adÀsmÂdjÀbÂl der¡lhet ki f¢lre¢rthetetlen¡l.
A k¡lsû-belsû ¢lethüs¢g szerves tartoz¢ka el-
sûsorban az, hogy mik´zben a Gion Àltal Àb-
rÀzolt vilÀg emberei erûszakoskodnak, vere-
kednek, rabolnak, sÁnsz´ggel t´k´n szÃrjÀk,
k´rfür¢sszel elevenen n¢gyfel¢ vÀgjÀk egy-
mÀst, mindez nem t¢rÁti ki az ¢letet ä hogy
Ãgy mondjam ä a maga à´r´k medr¢bûlÊ. A
borzadÀly magÀtÂl ¢rtetûdû mÂdon f¢r ´ssze
a mulatozÀssal, a dalolÀssal, a szeretkez¢ssel,
egyszÂval: az ¢let animÀlis ´r´meivel. S Gion
NÀndor reg¢ny¢nek az emberei, tartozzanak
bÀrhovÀ is, valamennyien Ãgy veszik, hogy

Ágy van ez rendj¢n. Hogy ¢lni jÂ, hogy ¢lni
sz¢p, m¢g ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt is, s alig-
ha lehet a reg¢nyÁrÂ müv¢szet¢nek erej¢t na-
gyobb dics¢rettel illetni, mint hogy l¢nyeg¢-
ben meg tudta teremteni ezt a csak lÀtszatra
term¢szetes, valÂjÀban azonban hihetetlen¡l
bonyolult egyensÃlyt az ember¢letek sorsala-
kÁtÂ t¢nyei k´z´tt. 1992-ben, m¢g öjvid¢ken
¢lve, Gion NÀndor azt nyilatkozta egy inter-
jÃban: àK´nyveimmel nagyjÀbÂl el¢gedett vagyok,
legalÀbbis erk´lcsi szempontbÂl.Ê Azt hiszem, nem
csak ebbûl a szempontbÂl lehet el¢gedett.

A LATROKNAK IS JçTSZOTT elsû k´tet¢ben
a kisgyerek Rojtos Gallai mindennap kimegy
a KÀlvÀriÀra, s àa megfeketedett bronz J¢zus lÀ-
bainÀlÊ ¡ld´g¢lve folyton azon t´preng, hogy
vajon mi¢rt is mosolyog a dombormüv´n az
a bizonyos àvirÀgos katonaÊ, mik´zben korbÀ-
csolja J¢zust. Ugyanis mindenki mÀs: szen-
ved. àA MegvÀltÂ, akinek v¢rzik a homloka a t´-
viskorona alatt, a farizeus, aki lek´pi a MegvÀltÂt,
Simon, a cir¢nei ember, akinek Àt kell vennie a ke-
resztet a leroskadÂ J¢zustÂl, a hÂh¢r ¢s az eg¢sz bÀ-
m¢sz n¢ps¢g mind, mind szenved, mindegyiknek
lÀtszik az arcÀrÂl, hogy boldogtalan. Az egyetlen
boldog ember a VirÀgos Katona.Ê V¢g¡l is arra
a k´vetkeztet¢sre jut, hogy a VirÀgos Katona
abban az illÃziÂban ¢l, hogy neki, szem¢ly
szerint, nincs k´ze a KÀlvÀria kû dombormü-
vein megjelenÁtett szenved¢st´rt¢nethez,
mert ûneki az a meggyûzûd¢se, hogy àel kell
menni onnan, ahol a ronda dolgok t´rt¢nnekÊ.
Egyszerüen od¢bbÀll, kil¢p a t´rt¢netbûl. °r-
dekes mÂdon Gion NÀndor, a polgÀri sze-
m¢ly mÀr id¢zett interjÃjÀban ´nmagÀt ille-
tûen szinte ugyanezt mondja: àmindig megprÂ-
bÀltam elmenni azokrÂl a helyekrûl, ahol csÃnya
dolgok t´rt¢nnekÊ. De hÀt Ãj reg¢nye, vÀllalko-
zÀsa folytatÀsÀnak puszta t¢nye m¢gis azt jel-
zi, hogy ÁrÂk¢nt nem tudott ä mert nem lehet
ä elmenni az e tÀj t´rt¢nelmi szituÀciÂjÀbÂl
eredû emberi sorsok àcsÃnya dolgaiÊ elûl. A
polgÀri szem¢ly Àttelep¡lt; az ÁrÂ beleragadt
abba az ¢lm¢nyk´rbe, amelyben felnûtt, s
amelynek kimondÀsi k¢nyszere ÁrÂvÀ ¢rlelte.
S a àcsÃnya dolgokonÊ formÀlÂdott ¢letszeml¢-
lete jÂ n¢hÀny keserü ¢s kem¢ny igazsÀgot
hoz felszÁnre ebben a reg¢nyben. Mindenek-
elûtt azt, hogy mik´zben mindenkinek elj´n
egyszer a maga ànapjaÊ, de folyton àcser¢lûdik
a bot s az ember fenekeÊ, idûlegesen gyûztesekre
¢s vesztesekre tagolva az emberi vilÀgot, az¢rt

Figyelû ã 1483



àa gyûzteseknek is el¢g rossz ¢let¡k vanÊ, mondja
a reg¢ny. S meg is mutatja. S nemcsak a ma-
gyarokra Àll, amit Belics Gyorgye mond,
hogy àTi magyarok bÀtor ¢s bizakodÂ emberek
vagytok, de a v¢g¢n mindig csalÂdtok. Mert mindig
valahogy a rossz oldalon vit¢zkedtekÊ. AztÀn ez a
t´rt¢nelem- ¢s emberszeml¢let azt sem hall-
gatja el, ami k¡l´nben a megfigyelt, megta-
pasztalt ¢letigazsÀg sematizÀlÂdÀsÀnak holt-
biztos zsÀkutcÀja volna, ha ezt nem venn¢ ä
taktikÀzÀsbÂl? ä figyelembe, hogy a rablÀs,
bosszÃ, megalÀzÀs, gyilkolÂdÀs v¢gtelen ¢s
v¢gtelen¡l igazsÀgtalannak tetszû folyamatÀ-
ba egy adag k¢ts¢gtelen igazsÀg is valahogy
mindig beszorul. Mert ha nem Ágy volna, ak-
kor aztÀn csakugyan fekete-feh¢rre bomlana
az emberi vilÀg: a t´rt¢nelem dramaturgiÀja
szesz¢lyes ¢s k¢ts¢gbeejtûen igazsÀgtalan
ugyan, de drÀmÀjÀnak szereplûi m¢gsem
eg¢szen Àrtatlanul szenvedik el, amit elszen-
vednek. V¢g¡l benne van az a nagy emberi
tanulsÀg is, amirûl ÀltalÀban meg szoktunk
feledkezni, hogy a tÀrsadalmat, annak mik-
rok´z´ss¢geit nem az etnikum ¢s nem az osz-
tÀlyhelyzet, hanem az alkat ¢s term¢szet, az
Ãgynevezett àemberi t¢nyezûÊ k¢pletekbe ¢s
sablonokba nem foglalhatÂ ´szt´n´s vonzÀsai
¢s vÀlasztÀsai ¢s elutasÁtÀsai bontjÀk egymÀs-
sal ´sszetartÂ, illetûleg szemben ÀllÂ csopor-
tokra.

MegszakÁthatÂ-e a szenved¢st´rt¢net lÀn-
ca, vagy v¢gtelen, mint a balkÀni v¢rbosszÃk
k¢nyszere? A k¢rd¢sen merengve a kritikus-
nak egy mÀsik irodalmi p¢lda ä ¢s vÀlasz ä
jut esz¢be: Shaw CAESAR °S KLEOPçTRA cÁmü
darabjÀnak IV. felvonÀsÀbÂl az a jelenet,
amelyben Caesar a àjogos bosszÃtÊ ÀllÂ Kleo-
pÀtrÀnak, aki meg´lette Pothinust (azzal az
ideolÂgiÀval, hogy àha az ÀrulÀs, a hamissÀg, a
hütlens¢g nem nyeri el b¡ntet¢s¢t, a tÀrsadalom
sz¡ks¢gk¢ppen olyannÀ vÀlik, mint egy ar¢na,
amelyben vadÀllatok t¢pik egymÀst darabokraÊ),
a k´vetkezûket mondja: àHa volna egyetlenegy
ember az eg¢sz vilÀgon, most vagy bÀrmikor a j´-
vûben, aki tudnÀ, hogy rosszat tett¢l, annak az em-
bernek meg kellene hÂdÁtania a vilÀgot, mint ahogy
¢n meghÂdÁtottam, vagy ût feszÁten¢ keresztre a vi-
lÀg.Ê (Mondja mindezt Caesar az alexandriai
hÀborÃ idej¢n, idûszÀmÁtÀs elûtt 48ä47-ben,
egy-k¢t ember´ltûvel azelûtt, hogy j´n valaki,
akiben testet ´lt Caesar igazsÀga: a t´rt¢neti
J¢zus...) AztÀn Ágy folytatja Caesar, tovÀbbra

is KleopÀtrÀhoz int¢zve a szÂt: àAkik most a
kapudat z´rgetik, ¢ppen Ãgy hisznek a bosszÃban
¢s a tûrd´f¢sekben, mint te. Meggyilkoltad a vez¢-
r¡ket: jogos tehÀt, hogy most ûk ´ljenek meg t¢ged.
S akkor ¢n e jog nev¢ben talÀn nem ´lhetem meg
ûket, ami¢rt meggyilkoltÀk a kirÀlynûj¡ket, s a hon-
fitÀrsaik megint csak nem ´lhetnek-e meg engem,
ami¢rt bet´rtem a hazÀjukba? °s RÂma se tehetne
mÀst: meggyilkolnÀ e gyilkosokat, mert a vilÀgnak
lÀtnia kell, hogy RÂma nem hagyja bosszulatlanul
fiait ¢s becs¡let¢t. °s Ágy tovÀbb, a t´rt¢nelem v¢-
gezt¢ig, a gyilkossÀg Ãjra gyilkossÀgot sz¡l, mindig
a jog ¢s a becs¡let ¢s a b¢ke nev¢ben, amÁg az is-
tenek nem teremtenek egy Ãj fajtÀt, amelyben van
¢rtelem.Ê (R¢z çdÀm fordÁtÀsa.)

De hÀt nem teremtenek. Gion NÀndor Ãj
reg¢nye legalÀbbis azt ¡zeni, hogy ezt az ´r-
d´gi lÀncot nem a BÀcskÀban, nem a BalkÀ-
non fogjÀk az ¢rtelem nev¢ben megszakÁtani.
Mert ahogy a reg¢ny egyik szerb szereplûje
mondja, azon a napon, amely abban a pilla-
natban bizonyosan nem az ´v¢, àvannak em-
berek, akik sok bosszÃsÀgot okoznak feleba-
rÀtaiknak. Az ilyen emberek nev¢t aztÀn valakik
mindig feljegyzik maguknakÊ. E szelÁden hang-
zÂ mondat m´g´tt mÀr hallani az eleven em-
berhÃst szabdalÂ k´rfür¢sz csikorgÀsÀt. àA
t´rt¢nelem egy rossz Àlom ä mondotta James
Joyce ä, ¢s alig vÀrom, hogy f´l¢bredjek belûle.Ê
Azt ugyan vÀrhatja ä SzenttamÀson.

Domokos MÀtyÀs

SZINOPSZIS?

Farkas P¢ter: HÀlÂ
Jelenkor, P¢cs, 1996. 211 oldal, 680 Ft

Farkas P¢ternek ez az elsû k´nyve. CÁme: Hç-
Lñ. Nem lehet ¢rteni, mi¢rt az. °rthetetlen,
mint az Ottlik-reg¢nyben az ereklye. Erek-
lye? Piff! A k´nyv alcÁme viszont az, hogy SZI-
NOPSZIS. Ennek OttliknÀl volna ¢rtelme. Ez
az, ami nÀla azt jelenten¢, hogy nem kell ki-
adni a kez¡nkbûl a nyilvÀnossÀg szÀmÀra,
mert az csak magÀnc¢lokra valÂ, szigorÃan
szakmai, bizalmas dolog. Ez a 211 oldalon Àt
tartÂ prÂzasz´veg leginkÀbb valamely irodal-
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