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   Gion Nándor válogatott novelláinak kötete az idei Ünnepi Könyvhétre jelent meg. Kezdjük rögtön azzal, ami nem derül ki belőle:

teljes egészében tartalmazza az Ezen az oldalon című 1971-ben megjelent kötet anyagát, valamint válogatást tartalmaz az Olyan,
mintha nyár volna című 1974-ben kiadott, az 1985-ös Az angyali vigasság és az 1996-os Mint a felszabadítók című kötetből (az
utóbbit a budapesti Osiris Kiadó, az előbbieket az újvidéki Forum Könyvkiadó adta ki). A kötet utolsó három novellája pedig –
tudtommal – most jelenik meg először kötetben. Sajnos egyetlen árva dátum sem jelzi, mely időszakban keletkeztek a kötetbe gyűjtött
szövegek. Pedig Domokos Mátyás határozott koncepciót mutató válogatása – amire a későbbiekben még visszatérek –, kirajzolja a
szerző novellaírásának fő jellemzőit, és felfigyelhetünk az elbeszélő módszer néhány elemének időbeli alakulására, módosulására is.
    A huszonhét évvel ezelőtt megjelent Ezen az oldalon Gion Nándor negyedik könyve, novelláskötetei között pedig az első. Nem
véletlen, hogy teljes egészében bekerült a most kiadott Jéghegyen, szalmakalapban anyagába. A kötet kompozíciójából következik,
hogy nem lehetett válogatni belőle vagy egy-egy szöveget kiszakítani kontextusából. Feszes szerkezetű novellafüzér, amely hat részre
tagolódik, és minden rész végén található egy-egy a szerző által „régi megható történetnek” nevezett fejezet. Az Ezen az oldalont
szövegeiben ismétlődnek szituációk, visszatérnek szereplők, ezen túlmenően azonban Gion Nándor pályájának legelején felvetődik
egy olyan műfaji kérdés, amely végigkíséri munkásságát. Gerold László az Ezen az oldalont „regényszerű novellafüzérnek” nevezi (Új
magyar irodalmi lexikon 1. A-Gy, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994), Bori Imre szerint pedig „az író ebben fedezte fel az epikai
követelményeknek eleget tevő módot is, ott tartja a könyvet a » már nem regény« és a » még nem regény« határterületén (A
jugoszláviai magyar irodalom rövid története, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993, 234. l.). Műfaji határterületen mozog majd a
Börtönről álmodom mostanában (1990) és az Izsakhár (1994) című regénye is. Az előzőnek az alcí-mében megjelenik a regény
műfaji megjelölés, az utóbbinál nincs ilyen eligazító besorolás, ezért a kötet a bibliográfiákban elbeszélésekként és regényként
egyaránt feltűnik. A történetegységek, szituációleírások szó szerinti ismétlése a különböző fejezetekben, az előre- és visszautalások
ilyen egyértelműsített hálója elbizonytalanítja a műfaji definícióra törekvőket. A műfaji „lebegtetéshez” az is hozzájárul, hogy Gion
Nándor novellánként írta és közölte a szövegeket különféle folyóiratok lapjain (a legelsőt a Híd 1976 januári számában), mielőtt még
kötetben jelentette volna meg őket. A kötet szövegei tehát külön-külön is megállják a helyüket, önálló egészet alkotnak. A műfaji
kérdést végül is az alaposabb szerkezeti elemzés dönti el: a keretekbe ágyazott „regény a regényben” megoldást látjuk, megerősítve
a narrátor önreflexív kijelentéseivel, miszerint explicite regényt ír, s megtoldja ezen tevékenység jellemzésével is, hogy bizony a
regényírás nem könnyű feladat, gyakran elakad benne.
    Az Ezen az oldalon műfaji meghatározása során magam is inkább a regényes novellafüzér megjelölést tartom pontosabbnak. A
szövegnek ugyanis az ismétlésen és a szereplők visszatérésén kívül más összetartó szerkezeti egységei is vannak. Maga a történet
keretbe ágyazódik. Egy faluszéli utca leírásából áll, pontosabban egy fél utca leírásából, amelynek egyik oldalán házak vannak, a
másik oldalán pedig temető. A német temető egyik sírkövén a fiatalon elhunyt, szép Gizike Schladt fényképe látható. A szerző
láthatóan arra törekedett, hogy valamiféle változást mutasson be a kiinduló és a történetzáró szituáció között, a keretes történet
ugyanis a következő mondattal zárul: „A sírkő közepén, ahol valamikor Gizike Schladt mosolygott, csúnya szürke folt éktelenkedett”. A
keretnél is lényegesebb összetartó szerkezeti elem azonban az az elbeszélői eljárás, amelynek során az egy-egy fejezetben ábrázolt
szituációkat egy későbbi világítja meg, egy szereplő felvillantott sorsát egy másik fejezetben található epizód, gyakran a „régi
megható történet” mondja el. A regény idejében visszafelé, a regényolvasás idejében pedig előrefelé haladva tisztul a kép és válik
mind rétegezettebbé az ábrázolt világ. A szerkezet ilyen módon végig feszültséget tart fenn, és a krimik ábrázolástechnikájával
rokonítható.
    A Jéghegyen, szalmakazalban az Ezen az oldalon című regényes novellafüzér mellett még egy összefüggő egységet alkotó
novellaciklust tartalmaz, Az angyali vigasság című kötetének darabjait (Fodó Tanár Úr, A lidérc, Gazdagon álmodni, Füstszagú
karácsony, Az angyali vigasság ). Ezek már lazábban kötődnek egymáshoz, s a válogató élt is a lehetőséggel, hogy kettő kivételével
tegye közzé a kötet anyagát. Ezeket a novellákat a szereplők azonossága mellett az elbeszélő alaphelyzet fűzi szorosra: „két
lehervadt pasas” ül egymás mellett egy „vendéglőben”, nem ismerik egymást, csak annyit tudunk meg, hogy egyikük öngyilkosságot
akar elkövetni, pontosabban megpróbálja egy „vacak vendéglői késsel felvágni az ereit”. A másik pedig, hogy elterelje a figyelmét
önpusztító szándékáról, mesélni kezd neki, így válik a történetek narrátorává. Összetartó elem, hogy a narrátor minduntalan kiszól a
történetből, önmagára reflektál, imigyen: „ettől kezdve a történet kétfelé ágazik. Egyik ágon a gonoszsággal telített Burcsár vergődik
két hasonlóan gonosz cimborájával együtt, rövid időre ugyan még felbukkannak az életünkben, de azután végérvényesen messze
sodródnak tőlünk, a másik ágon a pénz futja be a maga útját”, másutt viszont: „általában ráérzek arra, hogy mi érdekli az embereket,
tehát leginkább olyan dolgokról beszélek nekik, amire időnként odafigyelnek”, vagy „ez már túl sok lenne egy embernek, még a
tanulságos célzatú történetekben is, meg aztán meglehetősen romantikusan hangzik, legjobb lesz tehát, ha nem hisszük el”. Az
önreflektáltság kényszere Gion Nándor prózájában a kezdetektől jelen van, és nemcsak novelláiban, hanem már említett lazán
összefűzött regényeiben is megjelenik. Ennek egyik okát minden bizonnyal abban kereshetjük, hogy az Olyan, mintha nyár volna
megírásának idején Gion Nándort a kritika a népszerűség „vádjával” illeti, fanyalogva fogadja, mert jól tud elbeszélni, gördülékenyen,
„problémamentesen” mesélni. A vajdasági magyar irodalmi közgondolkodásban hosszú éveken át tartotta magát az a téveszme,
hogy az, aki elbeszélőtehetség, tud történetet mondani, minden bizonnyal felszínes író. Ez a prekoncepció azonban minden reális
alapot nélkülözött. A vajdasági magyar kultúra ugyan elsősorban irodalomcentrikus, mindenekelőtt azonban olyan kicsi volt, hogy szó
sem lehetett irodalmi rétegek kialakulásáról. A legtöbb, ami megvalósulhatott, a nemzedéki szembenállás lehetett: a „modern” fiatalok
nehezteltek a „konzervatív” öregekre. Elvi lehetőség lett volna ugyan az irodalmi rétegződésre is, a nyugati minta meg is volt hozzá, s
elérkeztek idáig szerb és horvát közvetítéssel, a szórakoztató irodalom filléres kiadványai, tömegességénél, valamint piaci
felvevőkészségénél fogva azonban ezt a kultúrát egyáltalán nem kellett félteni attól, hogy tömegcikkekkel árasztja el az olvasókat.
Tudtommal nem is próbálkozott senki, hogy például agytorna gyanánt krimit írjon, vagy szórakoztató szerelmes regényt tegyen le az



asztalra. Meggyőződésem azonban, hogy ez az irracionális helyzetfelismerésre épülő téveszme, amely egészen a kilencvenes évekig
tartotta magát, miszerint az író, akinek olvasóközönsége van, eleve „gyanús”, nemzedékek egész sorának epikai kifejezésmódját
kötötte gúzsba, s csak a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején jelentkeznek olyan alkotók, akik a mesét és a
történetszövést úgy mint kihívást állítják írói attitűdjük középpontjába – teljes összhangban azokkal a törekvésekkel, melyek
magyarországi fiatal írók munkáiban is megfigyelhetőek.
    Gion Nándor narrátora tehát „kiszól” a történetből, paradox módon azonban ezzel nem szakítja meg a cselekmény fonalát, nem
zökkenti ki a mesét a medréből, hanem ellenkezőleg: a történetmondás ősi funkciójára utal, annak érzetét erősíti fel. A hagyományos
mesélés szituációja is adva van: a mesélő történetet mond a hallgatóságnak, sőt szórakoztatja. Gion Nándor elbeszélője Az angyali
vigasságban úgy mesél, mint a népmesék mesemondói: igyekszik fenntartani az érdeklődést, fordulatosra szőni a cselekményt. A
mesélés szituációja és oka azonos, csupán apropója változott meg: öngyilkosjelöltet kell eltéríteni szándékától. Még arra is ügyel,
hogy mint a népmesékben, végül a bűnös elnyerje méltó büntetését, a történet pedig a minden jó, ha a vége jó szellemében fejeződjön
be.
    A Jéghegyen, szalmakalapban szövegei azonos világnézeti, hangulati, eljárásbeli egységet mutatnak. A világnézeti egységhez
hozzájárul az is, hogy Gion Nándor – az utóbbi években keletkezett néhány szövegének kivételével – egy konkrét helyszínnek és
embereinek az írója. A falu utolsó utcája az a földrajzi toposz, amelyet novelláiban körüljár. Ebben az utcában mindenki mindenkit lát,
a kollektivitás ősi fokán élnek az emberek, bárki betekinthet bárkinek az életébe, beleszólhat, nincsenek elszigetelt, zárt világok, az
élet az utca nyílt színpadán zajlik. Szociografikusnak is mondhatnánk Gion Nándor prózáját, hiszen pontosan megjelenik előttünk az
utca: tudjuk, milyen bokrok, cserjék és fák találhatók arra, hol a folyó, ahol a falu legszebb lánya fürdik meztelenül, merre vannak a
temetők. Szereplői szegény emberek, téglagyári munkások vagy munkanélküliek, akik mégsem keseredtek bele a létért való
küzdelembe, tervek vannak és elvágyódnak onnan a könnyebb élet reményében. Kemény, kíméletlen világ tárul fel a novellák lapjain, a
Keglovics utca, amelyhez hasonlóval a mai magyar irodalomban Tar Sándor regényeiben és elbeszéléseiben, elsősorban az 1995-
ben megjelent A mi utcánkban találkozhatunk. Hogy mégsem nevezzük egyértelműen szociografikusnak, annak az az oka, hogy Gion
Nándor nem elsősorban ennek a rétegnek az ábrázolására törekszik, elbeszéléseinek homlokterében nem a társadalmi körülmények
ábrázolása áll. Ideológiamentesen és mindenekelőtt a moralizálástól tartózkodóan, elsősorban emberi kapcsolatokból építi fel a
novelláinak világát, az emberi viszonyok szövevénye érdekli. A világ, amelyet ábrázol, kegyetlensége ellenére is aranykorként jelenik
meg, hiszen alapjaiban romlatlan értékrend áll, s mindenekelőtt az jellemzi, ami mai világunkból teljesen kiveszett: a feltétel nélküli
szolidaritás. Nosztalgiával ír róla már Gion Nándor is, s mi ma még nagyobb nosztalgiával olvassuk. Ugyanakkor megjelenik bennük
az a rendkívüli prózaalakítási eljárás, amely valódi nagyszerűségében regénytrilógiájában, a Virágos katona, a Rózsaméz és az Ez a
nap a miénk című regényének lapjain mutatkozik meg: a legendaalakítás képessége. Hétköznapi emberekről ír, és a hétköznapi
ember sorsának keservét és nagyszerűségét egyszerre ábrázolja, bukást és megdicsőülést egyszerre mutat fel örök érvényű emberi
értékként. Alapvetően epikus fordulatokra épülő prózájának hátterében ezért húzódik meg poétikusság, ez biztosítja szövegeinek
egységes hangulati hátterét is.
    A válogatott novelláskötetben felfigyelhetünk Gion Nándor prózájának még egy jellegzetességére, amely a szövegek
egybeolvasása során válik nyilvánvalóvá. Ez pedig a narrátor szövegbeli helyzete, amely tulajdonképpen az első novelláktól kezdve
kialakult, egységes. Az Ezen az oldalon szövegeiben narrátor és az általa leírt világ teljes összhangja valósul meg: a nyelv
egyszerűsége a létezés egyszerűségét képezi le. Ebből az elbeszélői pozícióból válik természetessé az azonos nyelvi fordulatok,
jelzők ismétlése, a kopár nyelvhasználat. A stílus közel van az ábrázolt világhoz, alkalmazkodik a hétköznapok monotóniájához. Ezért
olyan természetes, hogy nincsenek szinonimák ugyanannak a helyzetnek a megnevezésére, jellemzésére, egyazon tárgyat vagy
szituációt mindig ugyanazzal a hangsorral nevez meg, akárcsak a novellák hősei. Redukált a szókincse, a világa, akár szereplőinek.
Gion Nándor nyelvet teremtett az Ezen az oldalon írása során, ma is erről a nyelvről felismerhető. 
    A novellákban mindvégig egy semleges elbeszélő jelenlétét érzékeljük. A szövegek egynemű nyelvi közegben jönnek létre –
mindenki egyformán beszél, a szereplőknek nincs egyéni nyelvhasználata. Mindenki a narrátor hangján szólal meg. A jellemeket
beszédükkel nem árnyalja, a gyerekek és a téglagyári munkások, a rendőr és a pap egyforma szókinccsel rendelkezik. Ez is egyfajta
eltávolodás a realista elbeszélő prózától.
    A mindentudó narrátor távolságtartása ugyanakkor fontos eleme ennek a prózának. Az angyali vigasságban narrátor és szereplő
már nincs azonos elbeszélői tudásszinten, a narrátor egyre fokozottabban nyilvánítja ki mindentudását, többlettudását. Ezért fordulhat
elő, hogy a gyerekkorról szóló történetben „üzleties szellemű éneklés”-t olvasunk pénzért énekel helyett, a lányok „nélkülöznek minden
fehérnemű” ahelyett: meztelenek voltak. Vagy körülményeskedő mondatokat: A bor egészséges ital, még cukorbetegek is
fogyaszthatják” (a kiemelés az enyém). Ahogy haladunk a válogatott novelláskötetben a maiak felé, mind nyilvánvalóbbá válik a
mindentudó elbeszélő távolságtartása a szövegtől, ami a korábbi belérzés helyett a tárgyhoz való mind erőteljesebb ironikus
viszonylással párosul.
    A válogató Domos Mátyást dicséri, hogy a Jéghegyen, szalmakalapban anyaga novellaszervező eljárásaiban és hangulatában
egyaránt egységes, s felrajzolja a munkásság legfontosabb állomásait. Egy kivétel akad csupán, A galamb című novella, amely nem
illik ebbe a novellasorba, mégis van indokoltsága közzétételének. A novella szereplője egy képregényhősről, T. T.-ről, azaz
Talpraesett Tomról, eredeti nevén Lucky Luke-ról olvas, s az Új Symposion folyóirat köré csoportosuló alkotók meglehetősen sokat
foglalkoztak a képregénnyel. Várady Tibor például összegyűjtött írásainak kötetébe hármat is felvett ilyen jellegű írásaiból, s többek
között így ír a műfajról: „A túldefiniáltság a képregény egyik legalapvetőbb és legegyszerűbb szerkezeti tulajdonságából ered, abból a
körülményből, hogy a képregény rajz és szöveg együttese. E szimbiózis, mely egyébként igen erőteljes és virtuóz effektusokat is
eredményezett, nem segíti a narráció kibontakozását, megnehezíti a szereplők kontúrjainak magában a mesében, magán a mesén
keresztül való kialakulását, megnehezíti, hogy a mondanivaló is a mese fonalaiból fonódjon, ami a jó mesemondás lényeges
jellemzője. A szépirodalom hőseit maga a narráció formálja. A képregény szereplői előre meghatározottak, nem követhetjük jellemük
alakulását a mesében. Amint megjelennek, definiálja őket a rajz.” (Jegyzetek a képregény meséjéről. In: Történelemközelben. Fórum
Könyvkiadó, Újvidék, 1995-41.l.) A folyóirat közölt művészi képregényeket, vagy ahogy Várady Tibor nevezi őket, „igényes
kísérleteket”. A galamb című novellát a kortárs kritikusok az 1970-es évek közepén kiemelkedő alkotásnak tartották, mára azonban a
szövegnek csak művelődéstörténeti konnotációi tarthatnak számot érdeklődésünkre.
    A Jéghegyen, szalmakalapban legemlékezetesebb lapjai – és így Gion Nándor novellisztikájának legeredetibb oldalai – azok,
amelyekben a novellaíró realista hajlama a fikcióval vegyül. Valóság és képzelet, álom és hétköznapi monotónia keveredik benne a
hihetőségnek és a hihetetlennek azon a határsávján, amelynek megfogalmazása Gion Nándor prózájának eredetiségét bizonyítja. Az
Ezen az oldalonból a kocsmárosné és a késdobáló művész szerelmi búcsújelenete marad emlékezetes, Az angyali vigasságban a
jég alá merült kisfiú kimentésének története vagy a bűnözőktől való megszabadulás végén az evés mindent megoldó katartikus



nagyjelenete. Az Olyan, mintha nyár volna című kötetből pedig A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni című novella zárójelente
rugaszkodik a magasba a realitás talajáról, s válik e novellisztika emlékezetes történetévé: „– Tennünk kell valamit – mondta. – A
postás meg fog fagyni. Ismét leissza majd magát, elalszik a kerítés mellett, és meg fog fagyni. [ ...] 
    Burai J. ekkor hazafutott, hozott egy darab szalonnát és zsineget. Elmentünk a postás házához, és Burai J. az egyik eperfára
felkötözte a szalonnát. Fél óra múlva apró, színes madarak gyülekeztek az eperfa körül; csízek, cinkék és a megfagyott
szalonnadarabot csipkedték. Később egy vörösbegy is odaszállt.
    A postás dél körül jött haza tökrészegen. Ezúttal is megállt a kerítés mellett, de nem aludt el, kimeresztett szemekkel bámulta a
madarakat. Egész délután nézte őket, néha szájába dugta a mutatóujját és halkan füttyentett a madaraknak. Azok néhányszor riadtan
szétrebbentek, de csakhamar megszokták a füttyögést, és nyugodtan csipkedték a szalonnadarabokat. A postás attól kezdve nem
aludt délutánonként, fütyörészett a madaraknak, szinte beszélgetett velük. A kis Burai J. meg továbbra is eljárt oda mindennap, mert ő
komolyan elhatározta, hogy megtanul egy ujjal fügyülni, ha beledöglik is.”
    A Jéghegyen, szalmakalapban olvasója azt láthatja, hogy a válogatás Gion Nándor prózájának még egy fontos jellemzőjét
hangsúlyossá teszi. Nem csupán „tündéri” realizmusát érzékelteti, hanem mindenekelőtt azokat a szövegeket helyezi előtérbe,
amelyet a valósággal való közvetlen megfeleltethetőség kritériumának megfelelnek. Az Ezen az oldalonban is megtalálhatjuk a
nyomatékos utalást. A lecsúszott, egykori partizán százados és városi elöljáró halálakor hangzik el a címet is megfejtő mondat: „–
Várni kellene – mondta Dobre –, nehogy megint megorroljanak ránk. Rossz néven veszik majd, ha eltemetjük az ő halottjukat. Így is
azt mondják, hogy velünk ezen az oldalon mindig valami baj van.” Az utóbbi években keletkezett szövegeinek középpontjában rendre
napi aktualitásokat találunk, sorra szövegeibe emeli a háborús hátország eseményeit, benzincsempészes, fegyverkereskedelmes
világát. Egy ország és egy szép illúzió szertefoszlásaként látja novellai alteregóját, M. Holló János írót jéghegyen állni szalmakalappal
a fején, cukornáddal a kezében. S ha ehhez hozzávesszük, hogy regénytrilógiájában a nemzetiségi kérdés hangsúlyos szerepet kap,
láthatjuk, hogy Gion Nándor soha nem is akarta a direkt, valósággal való megfeleltetéseket elkerülni, elébe ment a legkényesebb
kihívásoknak is. A novellaválogatás ezt az írói törekvést tükrözi.


