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Gion Nándor:
Ezen az oldalon
Az 1971-ben megjelent, hol regénynek, hol novellafüzémek nevezett
kötet színhelye a Keglovics utca. Egész pontosan fél utca, valahol egy
bácskai kisváros legszélén. Afféle bácskai világvége. Egy sor ház, s
vele szemben a pusztulásra ítélt temetők, A református, amelyet
"mindenki német temetőneknevez, mivel a reformátusok majdnem
mind németek voltak, és a zsidó temető". De mivel már "legalább
húsz éve nem hoztak" egyikbe se "egyetlen halottat sem, a sírokat
benőtte a fű, a papsajt és a kutyatej, a szép márvány sírköveket pedig
büdös juharfák" övezték. A temetők mögött kis folyó kanyargott,
mely nyáron "békalencsével és zöld hínárral" teli, s a hínárban, "ha
nagyon meleg van, fehér hasú, apró halak döglődnek", és "sokszor
még a temetőknek is döglött hal szaguk van". A majdnem élet talál
kozik itt a majdnem halállal. ilyetén a Keglovics utca nemcsak való
ság, bár az is, hanem jelkép is, jelképes világvége. Egy tócsányi nyu
galom, ahonnan nincs tovább, és ahonnan nincs vissza.

A Keglovics utcának sajátos embertenyészete és sajátos légköre
van.

Itt él Romoda, az ácsmester, aki felesége halálát okozta azzal,
hogy senkire sem hallgatva beköltöztek az új, de még nedves házba,
ahol a gyenge fizikumú asszony megfázott, s meg is halt. Ezt kö
vetően pedig Romoda a magára maradottak makacsságával min
dent megtett annak érekében, hogy saját felelősségét áthárítsa
másra, történetesen Bergerre, a gyepszéli asztmás "feltalálóra", aki
szüntelenül csodálatos találmányokon törte a fejét, de még soha
semmit sem készített el. Kiszámítható volt, hogy Romodáéknak
sem csinálja meg a petróleum-melegítőt, amellyel szárazzá, lakha
tóvá tehette volna a keservesen felépített házat, holott jól tudta, az
egyezség szerint mi vár rá: egy magasba nyúló akácfa ága. Itt él to
vábbá Kis Kurányi, a mások kárán szórakozó senki kis ember. Az
áldott türelműSzent János, a méhész, aki az orránál nem lát tovább,
s jóságba révült fanatizmusában azt sem veszi észre, hogy lánya, a
kamaszok által csodált szép és tiszta Szent Erzsébet, elkurvul.
Opana, a púpossá deformálódott zsákoló. Rozmaring Bandi, az
egykori híres korhely. A borbélyból fűtővé süllyedt Dobre, ki csak
szombatonként űzte tanult mesterségét, amikor az utcabeli férfiakat
és a téglagyárban dolgozó munkásokat nyírta, borotválta.

Továbbá Madzsgáj, a megfáradt öregember, aki partizán száza
dosként a háború után egyetlen pisztollyal a kezében bátran űzte ki
a községházára befészkelődöttháborús haszonlesőketés harácso-
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lókat, majd jegyzó1<ént nagy-nagy türelemmel és megértéssel hall
gatta az emberek panaszait, míg végül bele nem rokkant a mások
kal való törődésbe,és a község eltartottjaként egy menedékszobá
ban húzódott meg az egykor nagyon gazdag Várynál, aki a nálánál
jóval fiatalabb feleségét egy bordélyból váltotta ki, és most kényte
len tűrni, hogy házából az asszony nyilvánosházat csináljon. Itt él
a félhülye Sebestyén gyerek is, akinek papírja van arról, hogy ne
hézfejű, de aki tud sírni, amikor a számára fontos szépség, a német
temető legszebb halottját, Schladt Gizikét ábrázoló fénykép meg
semmisül. És naponta itt halad át Adamkó, a téglagyári munkás,
kinek lábát tönkretette a hideg sár, abbéli hitét pedig, hogy a gyár
az övé (is), az idő és az emberek csúfolták meg, s aki miután mun
kahelyérőlelbocsátják, kénytelen tűrni a félhü1ye Sebestyén gyerek
csúfolódó kiáltozását: "Miénk a gyár!" Ide jön, s marad itt rövid
ideig, mivel sehol sincs sokáig maradása, Kordován, a késdobáló,
aki nagy sikereirőlmesél, holott csak álmodozó, szerencsétlen kók
ler, de akinek jelenléte, meséi és Várynéval folytatott viszonya, igen
csak felborzolta a Keglovics utca eseménytelen nyugalmát.

Csodabogarak gyűjteményeGion Keglovics utcája, afféle rezer
vátum, mondhatnánk, amit az írói fantázia szült, ha nem tudnánk,
hogy az efféle fél utcák és félresikerült emberi sorsok, vegetáló, az
élet peremére szorult emberek - léteznek, szinte minden falu és
(kislváros szélén megtalálhatók, hogy a valóságban számos Keg
lovics utca van.

Életkép, mondhatnánk, ahol nem történik semmi, holott a zárt
közösségen belül is konfliktusok vannak, és összetűzésbe kerülnek
a rajtuk kívüli világgal is. Nem tűrikmeg azokat, akik a közeli tég
lagyárban dolgoznak, mint a hangoskodó Adamkó. Ezért árkot
ásnak, hogy (félrutcájukban ne járhassanak a hídépítők munkagé
pei, majd felgyújtják a hidat, amely összekapcsolná őket a telepü
léssel. Ugyanakkor egymással sem élnek békességben. Együtt
élnek, mert nincs más választásuk. (Nem véletlen, hogy a színház
felfedezte a maga számára, s színpadi művet íratott a szerzővel!)

Az öreg Madzsgáj, akit kifárasztottak az emberek panaszai, kérdezi
Rozmaring Banditól, az egykor híres korhelytől, amikor egy éjszaka
az ablakon bekopogó Szent Erzsébet közli vele, hogy enged vil
lanyszerelő-szerelme csábításának, s elmegy: "Te nem szeretnél el
menni innen?" A válasz: "Hova a fenébe mennék? C..) Utálom ezt
a házat, de hova a fenébe mennék?" Nincs is hova ebből a kény
szerből összezárt emberek közösségéből,amely nem is közösség a
szó nemes értelmében.

Erról a félutcányi kisvilágról írt Gion hat részból, egyenként négy
fejezetből álló könyvet. Regényt, novellafüzért, novellaregényt?
A műfaj kérdésében nincs egyetértés a kritikusok között. Maga az író
sem igazít el bennünket, amikor egy interjúban megjegyzi, hogy
műve"eléggé széttöredezett és ismét összerakott dolog, szándékosan
ilyen".' Bár kétségtelenül igaza van. A kötet, melynek műfajibesoro-
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lása kritikusokként változó, valóban olyan, mintha töredékekbó1
lenne összeállítva. Bányai János és Bori Imre szinte azonos kritériu
mok alapján novellafüzémek, illetve regénynek nevezi Gion könyvét.
Banyai," mert minden négyes egységben az utca egy-egy szereplője

vagy egy-egy motívum dominál, miközben az "egységek egymás kö
zött is kapcsolatban vannak, mégpedig az egész novellás köteten vé
gighúzódó epikai szálak révén. Ezen a kiemelt és szigorúan betartott
szerkesztési elven belül az egyes írások önmagukban teljesek, bár el
sősorban összefüggéseik rendszerében hatnak." Bori Imre' szerint vi
szont formailag akár novellafüzérrőlis beszélhetünk, s bár használja
is ezt a fogalmat, Gion kötetét mégis a "regény kategóriájában" tartja
nyilván. Mert lényegileg "olyan cselekménnyel állunk szemben,
amelyben a mozgásnak oly jellegzetes statikus alapja van", mely "egy
adott emberi, társadalmi kör érzelmi mozgásainak összességét" biz
tosítja, ami alapján regényró1beszélhetünk, anélkül, hogy Gion műve
"a regény megszokott menetével is rokonságot mutatna".

Más oldalról közelít Gion könyvéhez Varga Zoltán és Juhász
Erzsébet.

Varga' "legendafüzér-regénynek" nevezné. Regénynek "nem- .
csak azért, mert egyazon szereplőkismétlődnekC,.)a novellákban
és vonulnak végig a köteten C..) hol előtérbe kerülve, hol háttérbe
húzódva" , miközben történeteik "kihagyásokkal és bújtatásokkal
mintegy átnyúlnak egyik novellából (?!) a másikba, s eközben egyre
inkább kialakulnak-kiegészülnek, új világítást kapnak", de azért is,
mert "a kötet felépítése sok tekintetben gondosabb és kiszámítot
tabb" sok regénynek minősített szövegénél. A kiszámítottságon
pedig az értendő, hogy mind a hat rész felépítése azonos. A regény
időben játszódó első két szöveget "mindig egy egészen rövid, alig
néhány soros epizódszerű" rész követi, amely "néhol előrejelez",
máskor az események "utórezgését, lereagálását mondja el", vagy az
utca "lakóinak állóvíz-mentalitását mutatja be", de szerepe változat
lan. Varga szerint "mintegy küszöböt alkot"-nak a negyedik fejeze
tek előtt, de szerepük alapján talán inkább a rímes szerkezetekben
levő rideg vagy vaksorhoz hasonlíthatóak, amelyek megszakítván a
folyamatosságot, mintegy cezúraként felkészítenek az előbbiekkel

összecsengő zárósorra. Esetükben az író által "régi megható" jelzős

szerkezettel illetett zárótörténetekre, melyek "a korábban elmondot
tak múltbeli, általában évtizedekre visszanyúló gyökereit fedik fel",
s magyarázzák valamelyik szereplő "előzó1eg furcsának vagy éppen
érthetetlennek tűnő magatartását". És éppen a részeket záró "régi
megható történetek" alapján lehet, véli Varga, regénnyé szervezett
legendák füzérének tekinteni a kötetet, amit a formai jegyek mellett
tartalmiak is megerősítenek. Mivel a kritikus szerint Gion "nem any
nyira a valóságot kívánta megírni, inkább annak sűrítettkivonatát"
akarta adni, ami egyszersmind a legendák ismérve.

Varga műfaji meghatározását Juhász Erzsébet-S csak részben tudja
elfogadni. Legendafüzér-regény helyett "csupán legendafüzérnek"

203



nevezi Gion művét, mert "nincs olyan mozzanata és vonatkozása,
amely a valóságra utalna". Miféle valóságra gondol a kritikus?
Arra, amely a kőkemény realizmus helyett a "művészileg hitelesí
tett valóságimpulzusok" kicsapódásaként kap helyet az adott iro
dalmi alkotásban. Nem azt kifogásolja, hogy a kötet történetei,a
mese felé sarkítanak", hanem hogy "teljesen átbillennek a legenda
vagy mesevilágba". Erre a következtetésre annak alapján jut, hogy
Gion minden négyes egységet egy régi megható történettel zár,
amely a szereplök különcségének, furcsaságának "kulcsa" . Ezek a
záró részek emelik Gion könyvének alakjait a csodabogarak galéri
ájába, s tekinthetünk a Keglovics utcára "inkább - mint - csendes
őrültek tanyájára", s nem "mint valóságunk »sűrítettkivonatára«".
Hogy ez valóban így van, annak bizonyítási lehetőségéta kritikus
a Gion-próza stílusának vizsgálatában látja, "átlendülése a valósá
gon legpontosabban a stílusán mérhető le". Juhász a probléma ma
gyarázatát abban látja, hogy bár Gion "írói módszere itt is ugyanaz,
mint előbbiműveiben:nem beszél, hanem beszéltet", vagyis "hősei
szemével lát" . Ami nem lenne zavaró, ha a Keglovics utca lakói, fel
nőtt férfiak, öreg emberek nem azzal a "kamaszszemmel" néznének
a világra, mint a történetek gyerekszereplői,ha nem Ifa kamaszok
nyelvén beszéltnélnek". De mivel ugyanazon a nyelven beszélnek,
ezzel Gion könyve szereplőit"minden alkalommal újravalószínűt
leníti". Így jut el a tanulmány írója a végső konklúzióig, miszerint:
"A Keglovics utcának nincs kapcsolata a valósággal, furcsasága tel
jesen öncélú, nem tekinthetjük elszigeteltsége abnormalizáló kö
vetkezményének. Önmagukban érdekes, hangulatos, de a valóság
tól teljesen izolált történetekbó1 áll ez a könyv, színes legendafüzér,
könnyű olvasmány, de semmi több."

Felesleges s lehetetlen is a két szemlélet között választani, nem is
lenne értelme, mivel műfajimegjelölésként legalább részben mind a
regény/novellafüzér, mind pedig a legenda indokolható, az előbbit

a szöveg egységét biztosító vissza-visszatérőmotívumok, az utób
bit pedig az alakok redukált ábrázolása támasztja alá, ez alól azok a
szereplök sem kivételek, akikró1egy-egy régi megható történet szól,
mint Romoda, Váry és felesége, Kordován, Adamkó, Madzsgáj és a
félhülye Sebestyén gyerek, de akikről többet tudhatunk meg, mint
azokról, akiket legtöbbször csupán egy-egy jelzős szerkezettel vagy
néhány mondatnyi közléssel állít elénk az író. Nekik élettörténetük
van, amely során alig vagy egyáltalán nem változnak, de olyan hely
zetekbe sodródnak, melyekben emberként mutatkoznak meg.

A választásnál sokkal fontosabb, hogy a kétféle műfaji besorolás
nem zárja ki egymást, ellenkezőleg,éppen együtt fejezi ki a Gion
próza poétikájának lényegét. A valósághoz való kötődést, és az ettó1
történő elemeltséget, amit nevezhetünk költőiségnek,vagy legen
daszerűségnekis. Kétségtelen azonban, hogya régi megható törté
neteknek kulcsszerepe van, nemcsak a kötet szerkezete, hanem ál
talában a gioni próza poétikájának szempontjából is. Szerkezeti
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szerepük elsősorban az, hogy időben visszalépve kiteljesítsék, le
kerekítsék egy-egy szereplő történetét, poétikailag pedig, hogy az
addig valószerűenábrázolt, reális alakrajzokat regényessé tegyék.

Ez a kettősség ismérve ennek a prózaírásnak, nemcsak az Ezen az
oldalon vonatkozásában, hanem Gion egész munkásságában, ame
lyet erős valóságtartalom és lírai kettősség jellemez. Az Ezen az olda
lonesetében a régi megható történetekre azért van szükség, hogy ál
taluk az író túlléphessen minden rész első két szövegének realitásán.
Gion így feltöri a novella zárt formáját, s utat nyit a líraiság előtt,

6Bányai János: i. m. ahogy Bányai" fogalmaz, a "lírai világlátás mélységeit" nyitja meg.
Dimenzióváltás történik. A tisztán epikai közlést érzelmeket közve
títő lírai közlés váltja fel. Ezt bizonyítandó hozza fel a kritikus a
Gizike Schladthoz kapcsolódó részleteket. Gizike Schladt életéről

senki sem tud semmit, ellenben tudják róla, hogy ő volt a legszebb
halott, akit láttak, s aki ebben a temetőben van eltemetve, amint ezt
a sírkövén levő fénykép is tanúsítja, amit a kamaszok gyönyörködve,
áhítattal néznek, de miután másik eszményükbó1, Szent Erzsébetbó1
kiábrándulnak, Gizike Schladt fekete márványba süllyesztett fény
képén vesznek elégtételt, kövekkel dobálják meg s törik össze a fény
képet takaró üveget. Kiábrándulásukban megsemmisítik a szépsé
get, ami számukra Szent Erzsébet árulásával örökre eltűnt, amint ezt
a félhülye Sebestyén gyerek igyekezete is példázza, aki hiába sze
retné, próbálja fűvel, levelekkel, homokkal csiszolva ismét láthatóvá
tenni Gizike Schladt képét. És hogy ezzel a jelenettel fejeződikbe a
kötet, az számomra egyértelműenjelképes. Igy fejezi ki, közvetetten
véleményét az író a könyv reprezentálta világról, sőt, talán az is meg
kockáztatható, általában a világról, amelybó1 visszahozhatatlanul ki
veszett a szépség, illetve a mindennapi valóság érzéketlen a szépség
iránt. Amint ezt az Ezen az oldalon című Cicn-könyv néhány záró ol
dala tanúsítja, melyeken a felhülye Sebestyén gyerek azzal a szán
dékkal keresi fel az utca mindegyik lakóját, hogy meséljenek neki
Gizike Schladtról, sőt ha birtokukban van, adják oda a fényképét,
hogy visszahelyezhesse a temetőben levő sírkőre. Igyekezete nem jár,
nem járhat sikerrel, ezért fejezi a Keglovics utca és lakóinak történe
tét bemutató kötetét az író a következő sorokkal: " Mikor körmei (a
félhülye Sebestyén gyereknek) már nagyon fájtak, és az ujjai kisebe
sedtek, fáradtan leült a fűbe, és szomorúan nézte a fekete márvány
sírkövet. A sírkő közepén, ahol valamikor Gizike Schladt mosolygott,
csúnya szürke folt éktelenkedett."

De fogalmazhatunk úgy is, hogy a szépség bizonyul tehetetlen
nek a valósággal, az élettel szemben, ahogy ezt Romoda és felesé
gének példája igazolja, akik az alig felépült nedves házban, hogy
ne fázzanak, énekeltek és táncoltak, s ettó1végtelenül boldogok vol
tak, "néha órákon át", amikor pedig az asszonynak már erre sem
volt ereje, Romoda az ölébe vette és úgy táncolt vele. Hiába. Hogy
a szépség és a vele homonim értéket képviselőboldogság ne süly
lyedjen érzelgősségbe,arra Gion gondosan ügyel. Rosszra fordul

205



7Újvidéki Színház, 1978.
Rendező: Radoslav Dorié.

8Gerold László: Ezen az
oldalon. Magyar Szó,

1979. január 14.

az, ami szép volt s boldoggá tett. Meghal Romoda felesége. Gizike
Schladt fényképét nem sikerül újjávarázsolni. Váryék kocsmája,
ahogy a róluk szóló régi érzelmes történetben áll, amelytől bol
dogságuk beteljesülését remélték, tűz martaléka lesz. Hogy a ka
tasztrófa elkerülhetetlen, arra Gion utal a regényidőnél korábban
játszódó régi érzelmes történetek előadása során. Olyan epizódo
kat sző be a történetbe, amelyek erre felkészítik az olvasót, vagy
csak egyetlen, szinte véletlenszerűenelejtett mondattal figyelmez
tet a végkifejlettre, mint a Váryékról szóló történetben, amikor a
barlang felfedezésekor az asszony - aki lelki szemeivel ebben már
a boldogságot hozó kocsmát véli látni - ujjongását a férj nemcsak
ímmel-ámmal fogadja ("Igen... igen"), hanem, ahogy az író mint
egy mellékesen, de sokatmondóan megjegyzi: "és megpróbálta le
kaparni a sarat a cipőjéről" .

A szépség elvesztése és a boldogság elérhetetlensége Gion
Nándor prózai életművénvörös fonálként végighúzódó egyik vo
nulat, ami az opuson belül az Ezen az oldalontól követhető az ifjúsági
művekközül elsősorbanA kár6katonák mégnemjöttekvisszaés a Sor
tűz egy fekete bivalyért címűekben, illetve a tetralógiává duzzasztott
szenttamási saga első két kötetében, a Virágos katonában és a Rázsa
mézben, amelyek idővel elszívták az oxigént, elvonták a figyelmet
az Ezenaz oldalontól. Olyannyira, hogy amikor huszonhét évvel ké
sőbb, 1998-ban megjelent Gion válogatott novelláinak kötete, a Jég
hegyen, szalmakalapban, s benne az Ezenaz oldalon, műfaji kérdéseken
túl érdemben - sajnos - nem foglalkozott vele a kritika.

*
Ezt az igazságtalan bánásmódot a kötetből írt színdarabnak" és a har
madik rész záró fejezetéből(Régi meghat6 történet Kordovánr61, a kés
dobál6 művészró1) készült tévéfilmnek sem sikerült felülírnia.

Az elóbbinek azért, mert a műfajváltás nem sikerült. Aprózával
szemben a drámaváltozat túlságosan is a Keglovics utcabeliek (kép
viselőjük Romoda) és a velük szembenálló hídépítők és gyárbeliek
(akiket elsősorbanAdamkó képvisel) konfliktusára redukálódott, ami
műfaji szempontból akár elfogadható is lenne, ha a dramatizáció nem
mellőznéaz alapszöveget meghatároz6an jellemzőlíraiságot. És emel
lett Adamkó figurája is szembetűnően kimozdult eredeti pozíciójá
ból. A prózai változatban "éppen olyan szerencsétlen, mint Romoda
és a többi utcabéli, sőt, tragikusabb is náluk, mert neki igazi ideáljai
voltak. A színpadi változatban viszont ő a Romodáékkal szemben álló
pozitív hős, aki minden sérelme ellenére is megmaradt makulátlanul
tiszta és egyenes melósnak C..) a gyepszéli pocsolyában zavaróan
hegyipatakszerűcsobogású intermezzóként hat." Az sem kizárt, hogy
ebben a módosításban a rendező a ludas, aki mintha fInem bízott
volna a forma, az életkép drámai erejében, és igyekezett drámává iz
mosítani, holott egy hiteles, művészileg és emberileg is igaz életkép,
amilyen Gion regénye (?), drámának is eléggé erőteljes","Gondoljunk
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csak Csehov életképeire, amelyekbó1szintén hiányzik az elementáris
drámaiság, és mégis drárnák.

A Késdobáló címmel bemutatott tévéfilmet? két egészen különböző

kritikai fogadtatás kísérte. Azok a kritikusok, akik ismerték az alap
szöveget, ezzel összevetették a tévéváltozatot, s hiányolták a kötet
egészét jellemző vonatkozásokat, a hangulatot, a Keglovics utca em
bertenyészetének teljességét és az írói ábrázolás ámyalatait. Akik vi
szont, a nem magyar kritikusok, előismeretek nélkül szembesültek
a késdobáló Kordovánról és útépítő társáról, Deli bégről szóló régi
megható történettel, melyben az utóbbi fogadásból, hogy tíz liter
borért "félóráig nézni fog egy kétszázwattos villanyégöbe", megva
kult, elismeréssel írtak róla, mint olyan filmes alkotásról, amelyben
a hiteles képi közlés a szóval egyenrangú szerepet kap.

9 óra 37
Éles kövekkel tele a zsebed
A hátad ki nem hordott ima.
Éhes a világ
Szomjas a föld
Reszkető vadak az emberek.

Kissé zavartan
hitetlenkedve
ésgúnyosan
fogunk állni
egyiklábról a másikra
váltaniamikor megkérdik
elvégezted-e a dolgod
amiértküldtelek
és hogyörvendeztél-e
s akkor majdvalamit
válaszolni kell
vagy legalább mosolyogni
mégha nem is lesz márszáj
és rés semlesz több
alétezésen
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